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Der er nok af ting, der kan skræm-
me os i denne tid: En verdensom-
spændende pandemi, der på gan-
ske kort tid forandrede hverdagen 
fuldstændig i Danmark. En krig på 
europæisk territorium under 700 
kilometer fra Danmarks østligste 
grænse. Stigende priser på ener-
gi og dagligvarer. Det fører til en 
stadig tydeligere oplevelse af, at 
vores kultur og den vestlige kultur 
generelt kommer længere og læn-
gere væk fra Bibelen.

Det sidste ser vi et eksempel på 
i undersøgelsen af amerikanernes 
brug af Bibelen, som vi fortæller 
om i dette nummer af Tro & Mis-
sion. Set med danske briller er det 
imponerende, at hver fjerde ame-
rikaner læser i Bibelen hver uge – 
endda læser hver tiende i Bibelen 
hver dag. Men der er samtidig sket 
en massiv fremgang i antallet af 
amerikanere, der – ligesom mange 
i Europa – aldrig åbner Bibelen.

I højere og højere grad minder 
det, vi ser omkring os, om det 
billede, Bibelen tegner af den al-
lersidste tid inden Jesu genkomst. 
Det kan gøre os usikre og utrygge. 
Forventning om hård modgang er 
skræmmende. Men vi må ikke lade 
os lamme af de mørke skyer i ho-
risonten. Endetidstegnene er ikke 
kun en kilde til frygt, men også en 
kilde til glæde. Vi skal rette os op 

og løfte vores hoved, siger Jesus. 
For forløsningen nærmer sig (Luk 
21,28)! Vi kender vejrudsigten og 
ved, at Solen skal skinne med al 
sin kraft, når de mørke skyer er 
drevet over.

TRÆNGSEL KAN FØRE TIL 
LÆNGSEL EFTER FRED
Men skyerne er der endnu, og i 
den mellemliggende periode, 
før Jesus henter sin menighed, 
er vi stadig kaldet til at være lys 
og salt i verden. Måske kan den 
tid, vi lever i netop nu, vise sig at 
blive en missionstid, fordi de ydre 
trængsler øger nogle menne-
skers længsel efter den fred, som 
kun Gud kan give. Sådan oplever 
kirker det netop nu i Ukraine, som 
vi også fortæller om i dette num-
mer. Sådan har kirken oplevet det 
mange gange før i verdenshisto-
rien. Og sådan kan det også ske i 
lille Danmark. Gud har ikke lukket 
døren endnu. Der er stadig men-
nesker i Danmark, der kommer til 
tro, selvom de ikke har haft nogen 
tilknytning til kirke og missions-
hus i deres barndom. 

Lad os ikke blive modløse, 
gemme os eller blive trætte af at 
gøre det, som er godt. Lad os ret-
te vores øjne mod det, der varer 
en evighed, og ikke mod det, der 
snart forgår.
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GL I MT

Omkring 400 vestjyder deltog i  
årsmøde på Efterskolen Solgården 
fra lørdag aften den 21. maj til søn-
dag den 22. maj ved kaffetid. 

Lørdag aften var der to korte mø-
der, mens søndag bød på guds-

tjeneste, aktiviteter for børn og 
juniorer, gratis frokost og et efter-
middagsmøde. Der var også mu-
lighed for at købe is, kaffe og kage, 
hoppe i trampolin eller snakke 
med de andre, der var kommet. 

LMU BORNHOLM ARRANGERER REJSE TIL ISRAEL

LMU på Bornholm laver sammen med Israelsmissio-
nens Unge en rejse til Israel i efterårsferien. 

De forbereder sig allerede nu. Her er LMU-konsu-
lent Anders Solgaard på besøg for at fortælle om Isra-
el-Palæstina-konflikten.
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400 VESTJYDER VAR  
SAMLET TIL ÅRSMØDE

LMU'ERE HOLDT 
LOPPEMARKED

 
Det aflagte tøj kom frem fra gemmerne, da Chri-
stiansbjerg LMU i Aarhus i starten af maj holdt 
en indsamlingsaften til fordel for mission. 

Tidligere volontør, Johanna Lund Larsen, der 
selv er opvokset i Tanzania, hvor hendes for-
ældre var missionærer, fortalte om det arbej-
de, som LM’s missionærer og volontører laver 
rundt i verden.

Efter oplægget var der loppemarked, hvor 
LMU’erne kunne sælge tøj og forskellige ting til 
hinanden. Pengene gik til LMBU’s missionspro-
jekt, som støtter julehjælp til udsatte familier i 
Danmark.

Christiansbjerg LMU er et nyt fællesskab, der 
startede i august sidste år, og som består af en 
flok unge, der samles i Christianskirken i det 
nordlige Aarhus.

Har vi plads til den sande Gud 
i Guds ord? Er der plads til 
den Jesus, der udfordrer og 
forarger os?”

MICHAEL AGERBO MØRCH VED LM VESTJYLLANDS ÅRSMØDE
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I ugen før storebededag var mere end 70 bornholmere i alderen 60+ samlet 
på LM Lejren i Pedersker. Det var den første seniorlejr i to år. 

Lejrens tema var "Guds nærvær", og den indeholdt både bibeltimer af sog-
nepræst Flemming Mose Lauridsen, prædikant Birger Pedersen og afde-
lingssekretær Thomas Olofson og en musikalsk aften.

I pauserne på lejren blev gamle kontakter genopfrisket og nye etableret.

SENIORLEJR TILBAGE 
EFTER CORONAPAUSE

KRISTIAN MOGENSEN TAKKER AF
Den 9. maj var der afskedsreception for 
Kristian Mogensen på Dansk Bibel-Institut. 
Han går på pension efter en årrække som 
underviser i missiologi. 

Kristian og hans familie var udsendt af LM 
til Etiopien fra 1983 til 1996 og Kristian har 
flere gange siden været i Etiopien for LM for 
at undervise kommende præster og evan-
gelister.

LM BETWEEN PÅ BORNHOLM 
HOLDT SÆBEKASSERALLY
Mandag d. 26. april dystede 30 juniorer fra 
tre juniorklubber på Bornholm med ni biler 
i sæbekasserally 2022. 

Rallyet foregik på LM Lejren i Pedersker, 
og der blev brugt kræfter og lavet hjulspin 
på både asfalt, græs og grus. Førstepladsen 
gik til pigeholdet fra Rønne juniorklub.
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COPENHAGEN MARATHON: SYV FRISKE ELEVER FRA SÆDDING EFTERSKOLE GENNEM-

FØRTE LØBET SØNDAG DEN  15. MAJ. DE HAR HAFT MARATON SOM VALGFAG PÅ SKOLEN, 

OG TRÆNINGEN BAR FRUGT OG GJORDE, AT ALLE 14 BEN HOLDT TIL DE GODT 42 KM. 
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Ezekiel Ole Sasine er ved at bygge et hus i Ilam-
bilole i det centrale Tanzania. Siden 2015 har 
han været lærer ved bibelskolen for nomader 
dér, og de sidste fem år har han og hans kone og 
tre børn boet til leje i byen, da han regnede med, 
at det var midlertidigt.

”Men det er gået op for mig, at det er her, Gud 
vil have mig til at virke, så derfor slår jeg mig 
ned her,” siger han.

Sasine er selv masai, og masaier har traditio-
nelt mange køer, men dyrker ikke jord. Han øn-
sker imidlertid at have få køer af en race, som 
giver meget mælk, og han vil også gerne til at 
dyrke jorden og sælge majsen, 

”Mælk og majs, man kan sælge, er gode ind-
tægtskilder, og jeg vil gerne vise, at det kan lade 
sig gøre. Men man kan ikke dyrke jorden, når 
man bor til leje,” siger han.

”Det er ikke nok at fortælle om det, men det 
er nødvendigt, at nogle går foran og viser vejen 
gennem handlinger.”

BAD OM AT BLIVE BRUGT SOM EVANGELIST
40-årige Sasine er født og vokset op på en ma-

saiboplads nær Mbeya seks en halv times kørsel 
fra Ilambilole. Familien var ikke nomader, og de 
var ret fattige, så der var ikke råd til, at han kun-
ne fortsætte i skolen efter grundskolen.

”Min far syntes ikke, der var grund til, at jeg 
skulle læse – jeg skulle i stedet vogte kvæget. 
Han syntes også, det var forkert at sælge ud af 
en lille kvægbestand for at få råd til, at jeg kun-
ne gå i skole,” siger han.

Sasine havde imidlertid bestået optagelses-
prøven til den lutherske kirkes overbygnings-
skole to gange, og han ville rigtig gerne læse. 
Det endte med, at kirken sendte ham på hånd-
værkerskole, hvor han i tre år studerede byggeri 
og elektricitet.

Han havde også lært om Gud i skolen og kom 
til tro og blev døbt som 13-årig. Efter det ople-
vede han et stort ønske om at tjene Gud og be-
gyndte at bede om at blive brugt som evangelist.

Han hørte om Ilambilole Bibelskole, hvor han 
blev optaget som elev og skulle starte, samtidig 
med at han var nået den alder, hvor unge masai-
mænd traditionelt bliver omskåret.

Den første masaipræst, Yohanna Mgeke, sag-

BIBELSKOLELÆRER EZEKIEL OLE SASINE VIL VÆRE ROLLEMODEL FOR BÅDE SINE 
ELEVER OG FOR LEDERNE I MASAI-SAMFUNDET. HAN OPFORDRER DEM TIL AT 
FORLADE DEN GAMMELDAGS LIVSSTIL OG SATSE PÅ UDDANNELSE OG LANDBRUG.

TEKST KAJA LAUTERBACH   FOTO FLEMMING HANSEN, KAJA LAUTERBACH

Ezekiel Ole Sasine (tv.) tager ofte på evan-
gelisationsture sammen med MUWA, der 
er den lutherske kirkes arbejde blandt 
nomadestammer. Her står han sammen 
med Paulo Kurupashi, der er koordinator 
af arbejdet.

MASAI VIL GÅ FORAN 
OG VISE, AT EN NY 
LEVEVIS ER MULIG
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de til ham, at det var vigtigt at følge traditio-
nerne og blive omskåret, for ellers ville famili-
en blive så skuffet, at de aldrig kunne modtage 
Kristus. Derfor rejste Sasine hjem en måned til 
omskæringsfest, kort efter han var startet på bi-
belskolen.

Derefter gennemførte han de to år på bi-
belskolen uden store problemer i forhold til fa-
milien, der i øvrigt er kristne nu.

TAGER BIBELSKOLE-ELEVER MED  
PÅ EVANGELISATIONSTURE
Senere har Sasine læst teologi på universitetet 
i Iringa, men inden da rejste han rundt til no-
madebopladser i nærheden af Mbeya sammen 
med evangelisterne fra MUWA, der er den lu-
therske kirkes evangelisationsarbejde blandt 
nomadestammer.

Arbejdet som evangelist ser han som en kæm-
pestor fordel som lærer på Ilambilole, og han 
tager ofte elever med på evangelisationsture.

”Jeg ønsker, at de skal opleve, at de er med til 
at berøre folks liv, for det giver kærlighed til 
Kristus og til evangeliet,” siger han.

Ud over evangelisation underviser han også i 
troslære, prædikenlære og diakoni.

”Afrikanere har altid troet på Gud, men jeg vil 
gerne lukke deres øjne op for forskellen på tra-
ditionel religion og tro på Kristus som frelser.”

TRADITIONER OG ÅNDER  
HOLDER MASAIERNE FAST
Sasine ser det også som en stor opgave at være 

rådgiver for lederne i masaisamfundene og for-
klare dem, at de nødt til at tilpasse sig en verden 
i forandring. 

”De siger, at de tjener masaierne, men de har 
misbrugt deres magt til at holde dem i uviden-
hed ved at forhindre børn i at lære at læse og få 
del i uddannelse,” forklarer han.

”I gamle dage kom masaierne med spyd, knive 
og køller og var frygtet af folk. Nu kommer an-
dre tanzaniere med eksamensbeviser, og masa-
ierne bliver ikke regnet for noget, fordi de ikke 
fulgt i udviklingen.” 

På grund af kvæghold har masaierne aldrig 
været ludfattige, men det er de blevet, fordi de 
har sagt nej til uddannelse, og det hard forrin-
get deres jobmuligheder. Imidlertid mener Sa-
sine, at fattigdommen er en velsignelse, fordi 
det hjælper dem til at se, at skolegang og ud-
dannelse er en god ting.

Det er ikke kun traditionerne, der holder ma-
saierne fast i den gammeldags levevis. Sasine 
fortæller, at mange er besat af Satan, og han har 
flere gange oplevet, at ånderne reagerer kraf-
tigt, når han på evangelisationsture fortæller 
om Jesus, der kan sætte fri fra alt det, de er bun-
det af.

Flere og flere masaier bliver kristne. Sasine 
tilføjer, at MUWA-teamets besøg på masaier-
nes bopladser er en meget stor opmuntring for 
dem. 

”Præsterne i den lutherske kirke tør nemlig 
ofte ikke komme, da de stadig ser på masaierne 
med frygt som i gamle dage. Besøgene kan også 

På det nuværende hold 
på Ilambilole Bibelskole 
er der 16 elever, der alle 
er fra nomadestammer.
Her underviser missio-
nær Flemming Hansen i 
Romerbrevet.

Sasine er optaget af at 
være et forbillede for an-
dre masaier – både i ord 
og handling.
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Jeg vil gerne lukke deres 
øjne op for forskellen på 
traditionel religion og 
tro på Kristus.

være med til at give frimodighed til præsterne 
til at komme.”

GUD VIL ÅBNE NYE MULIGHEDER FOR OS
LM har i mange år arbejdet sammen med den 
lutherske kirke i Tanzania i MUWA-arbejdet - 
og har også båret en stor del af økonomien, men 
har valgt at begynde at skære tilskuddet ned.

Sasine er meget taknemmelig for, at Gud gav 
nogle missionærer hjerte til at gå ind i arbej-
det og bo sammen med folk, der er i bunden af 
samfundet og bliver foragtet af andre stammer.

Men han erkender også, at det var meget 
svært for ham, da han hørte, at LM vil skære i 
budgettet til MUWA. 

”Jeg havde det som en kalv, der bliver taget fra 
koen. Men ligesom kalven vænner sig til det og 
finder ud af, at den kan få mad på andre måder, 
har Jesus åbnet mine øjne for, at Gud råder, og 
han vil åbne nye muligheder for os.”  

STØT ARBEJDET
Hjælp nomader i Tanzania til at 
høre om Jesus – og blive oplært 
i troen på ham.

Betal i dag med MobilePay 
66288, og mærk din gave "no-
mader".

1992:  
LM OPSTARTER  
NOMADEARBEJDE UD 
FRA IRINGA, TANZANIA

"Der udbryder vækkelse blandt 
masaierne, som er en noma-
destamme, der vandrer rundt 
i området. LM-missionærer 
bliver involveret i oplæring af 
de mange nye kristne, lige-
som især Axel Rye Clausen 
engagerer sig som fortaler for 
masaierne over for myndighe-
derne. Der bliver etableret en 
bibelskole, hvor også andre 
nomadestammer fremover bli-
ver inviteret til."

Fra bogen Fra tropehat til iPad 
(LogosMedia 2011)
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EVAS LÆNGSEL EFTER 
AUTENTISK TRO LEDTE 
HENDE FRA LM TIL EN 
AUTORITÆR BEVÆGELSE
TIDLIGERE LMU’ER, EVA MARIA JØRGENSEN, BLEV TILTRUKKET AF DEN KRISTNE BEVÆGELSE 
EVANGELIST, SOM SENERE GIK I STYKKER PÅ GRUND AF KVAKSALVERI OG STÆRK ÅNDELIG 
KONTROL. BAGAGEN FRA LM HAR HJULPET HENDE IGENNEM DEN SVÆRE TID.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG   FOTO LINE THORØ ØSTERBY
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"Jeg syntes bare, jeg så ’villa, Volvo og vovse- 
kristendom’ overalt, og som alle andre 

unge kunne jeg ikke fordrage det. Det var sym-
bolet på alt det, jeg ikke ville i mit liv.”

Sådan beskriver Eva Maria Jørgensen en del 
af det, der fik hende til som 22-årig at forlade 
LM i Herning for senere at flytte til Nordsjæl-
land og blive medlem af den omstridte, radika-
le kristne bevægelse Evangelist. I seks år levede 
hun et åndeligt liv i overhalingsbanen, hvor mi-
rakler var en helt naturlig del af hendes hver-
dag.

”Jeg blev tiltrukket af den klarhed og autoritet 
i det, som Evangelist udstrålede. Som ung dra-
ges man ofte af absolutterne i troen. Det gjor-
de jeg i hvert fald. Og så brændte jeg for at gøre 
noget for Gud på en konkret og direkte måde,” 
siger hun.

Konkurser, dårlig ledelse og magtmisbrug 
gjorde imidlertid, at hun og hendes mand sam-
men med størstedelen af Evangelists medlem-
mer i 2010 forlod organisationen. 

I dag bor Eva i et hus i Harlev uden for Aarhus 
sammen med sin mand, Karsten. De har børne-
ne Josva på 12, Julia på ti og Ezra på tre et halvt – 
og i himlen lille Mika, som de mistede kort efter 

fødslen for seks et halvt år siden. Det smerteli-
ge brud med Evangelist har ført hende ud på en 
lang trosmæssig vandring, og først for nylig har 
hun genvundet sin glæde over at læse i Bibelen. 

Alligevel ser hun tilbage på sine oplevelser – 
gode såvel som dårlige – med stor taknemme-
lighed og som et vidnesbyrd om Guds store tro-
fasthed. 

LÆNGTES EFTER DEN SIMPLE TRO 
Eva voksede op som den næstyngste i en bør-
neflok på seks med sin far, Erik Trans, som var 
omrejsende prædikant i LM, og sin mor, som 
var hjemmegående. Hun følte, at livet med Gud 
i det LM-samfund, hun voksede op i, manglede 
liv. 

”Det var, som om man var så bange for at sige 
noget teologisk forkert, og hele tiden skulle 
være sikker på at have alle mellemregningerne 
rigtige. Det var så besværligt. Hvis jeg havde en 
gymnasiekammerat, jeg gerne ville have med i 
LMU, var der så lang vej og så meget, der skulle 
forklares først. Jeg var så træt af hele komplek-
siteten og længtes bare efter den simple tro, at 
gøre noget for Gud og gøre en forskel for andre.”

I gymnasiet mødte hun nogle kristne unge, 

Det tog mig syv år at rejse mig helt igen 
som menneske og kristen efter bruddet 
med Evangelist. Det var en lang proces, 
men det har også været med til at forme 
mig til den, jeg er nu.
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som var meget optaget af de overna-
turlige sider af kristendommen. De tog 
hende med til et møde i en mindre fri-
kirke i Herning, hvor hun første gang 
stødte på bevægelsen Evangelist, og det 
blev et vendepunkt i hendes liv.

”Selv om vi troede på Guds suveræ-
nitet og almagt i mit barndomshjem, 
havde jeg ikke oplevet særligt meget 
spændende ved kristendommen. De 
her mennesker fortalte mig historier 
om helbredelser og dæmonuddrivel-
ser, som jeg kun havde hørt LM-missi-
onærer fortælle om fra udlandet.” 

FØLTE JEG VAR KOMMET HJEM
Alligevel endte Eva med at tage på Lu-
thersk Missions Højskole. Herfra tog 
hun nogle gange til møde i Gørløse, 
kun få kilometer uden for Hillerød, 
hvor Evangelist havde sit hovedsæde. 
Hun blev mere og mere tiltrukket af 
miljøet, og da hun havde læst et seme-
ster på Journalisthøjskolen, droppede 
hun ud af studiet og flyttede til Gørløse.

Hun afbrød også kontakten til sine 

”Det er et kæmpe vid-
nesbyrd for mig i dag at 
opleve, hvordan Gud kan 
gøre alting nyt og genop-
rette det, der er brudt," 
fortæller Eva.

HISTORIEN OM 
EVANGELIST
• I 2000 grundlægges den kristne be-

vægelse Evangelist af parret Karen 
og Christian Hedegaard. Parret slår 
sig ned i Gørløse i Nordsjælland. 
Flere medlemmer kommer til. 

• I 2004 oprettes Powerskolen, en 
bibelskole i Gørløse, der tilbyder 
selvudviklingskurser med udgangs-
punkt i Bibelen. 

• Bevægelsen opkøber i løbet af 
00’erne flere ejendomme i byen.  

• I oktober 2010 rammes Evangelist af 
intern splid. Oven på en række kon-
kurser og tvangsauktioner træder 
en samlet ledelse ud af bevægelsen 
sammen med omkring 60 medlem-
mer. 

• I 2011 bliver Christian Hedegaard 
kendt skyldig i kvaksalveri. Tre an-
dre anklagede fra Evangelist bliver 
på grund af manglende beviser ikke 
dømt. 

• I 2012 stadfæster Østre Lands-
ret Christian Hedegaards dom og 
idømmer ham en bøde på 40.000 
kroner. 

• I 2014 var der 10-15 medlemmer til-
bage. På det tidspunkt boede Chri-
stian og Karen Hedegaard i USA.

Kilde: Kristeligt Dagblad.
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forældre i tre måneder til deres store bekym-
ring.

”Jeg kunne ikke overskue at skulle forholde 
mig til deres tvivl. Jeg havde nok i min egen, 
for det var et stort spring, og selvfølgelig var jeg 
bange for, om det var en sekt, jeg var kommet 
ind i. Men samtidig fandt jeg noget, som jeg ikke 
kunne finde andre steder. Jeg havde ikke været 
i Gørløse mange dage, før jeg følte, jeg var kom-
met hjem.”

Fællesskabet i Evangelist var stærkt og in-
tenst. Det var også her, Eva mødte sin mand, 
Karsten. Der var håndspålæggelse, tungetale og 
dæmonuddrivelser og bønnemøder, hvor man 
sang og bad til langt ud på natten. I flere år stod 
Eva for en online rådgivningstjeneste, hvor hun 
fik lov til at lede søgende mennesker til tro på 
en meget direkte måde. 

”Det var helt vildt. Der var rigtig mange, der 
henvendte sig – især unge og andre, der var nys-
gerrige efter at vide noget om Gud. Det var fan-
tastisk at nå ud til danskerne på den måde, som 
vi gjorde.”

ACCEPTER – ELLER FORSVIND
Men livet i Evangelist havde også sine skyggesi-
der, hvoraf nogle af dem først blev rigtig tydeli-
ge for Eva, da hun og hendes mand forlod bevæ-
gelsen seks år senere. 

”Det er svært at forlade en organisation, hvor 
man har lagt så meget af sin identitet. For der 
var også så meget godt. Det var svært at se et 
alternativ, der kunne det, som Evangelist kun-
ne. Også selvom vi kunne mærke undervejs, at 
der var noget, der ikke helt var, som det skulle 

være,” fortæller hun.
Ledelsen førte en stærk religiøs kontrol af 

medlemmerne, som blev opfordret til jævnligt 
at omvende sig fra dovenskab og dårlige priori-
teringer og bede hinanden om tilgivelse for så-
rende ord og handlinger. Det blev forventet, at 
man forærede ting væk og åbnede sit hjem for 
andre – også når det ikke lige passede ind i fa-
milielivet. Der foregik psykiske og fysiske over-
greb, som først blev kendt, da de kom i medier-
nes søgelys.

”Der var ikke så meget frihed til at mene eller 
gøre noget andet, end man fik besked på. Man 
kunne enten acceptere det, der foregik – eller 
man kunne gå.”

NU SMULDREDE DET HELE
”Da jeg var i Evangelist, slog jeg helt bevidst det 
kritiske filter fra. For det havde jeg brug for. På 
nogle områder tror jeg, man hører klarere fra 
Gud, når man ikke hele tiden skal vurdere al-
ting. Fordi jeg slog filteret fra, fik jeg også vir-
kelig en masse – noget skidt, men bestemt også 
noget godt. Det har været en rigtig svær balan-
ce.”

Mange af medlemmerne, som forlod Evange-
list dengang for 11 år siden, kæmper den dag 
i dag med svære psykiske lidelser. Mange har 
også vendt den kristne tro ryggen – men ikke 
Eva og Karsten.

”Heldigvis havde vi vores barnetro at falde til-
bage på. Det er tydeligt, at nogle af dem, der har 
været mest sårbare og ødelagte bagefter, var 
dem, der var kommet til tro gennem bevægel-
sen. Så mister man jo alt.” 

»
Heldigvis har jeg nydt 
godt af den kæmpe 
bibelkundskab, jeg 
har med mig fra min 
opvækst i LM. Det har 
hjulpet mig meget.

Mange af medlemmerne, som 
forlod Evangelist dengang for 11 
år siden, kæmper den dag i dag 
med svære psykiske lidelser. Man-
ge har også vendt den kristne tro 
ryggen – men ikke Eva og Karsten.
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”Men jeg var stadig enormt desillu-
sioneret, fordi jeg havde investeret så 
meget af mig selv i Evangelist – og nu 
smuldrede det hele. Det tog mig syv år 
at rejse mig helt igen som menneske 
og kristen efter bruddet med Evange-
list. Det var en lang proces, men det har 
også været med til at forme mig til den, 
jeg er nu.” 

FILTERET TILBAGE PÅ PLADS
I dag kommer Eva og Karsten i frikir-
ken Vineyard i Aarhus, hvor de beg-
ge sidder i ledelsen. Filteret er tilbage, 
som hun udtrykker det, fordi hun ikke 
”magter mere dårlig teologi”. Men hun 
trives godt i den unge frikirke, der star-
tede i 2017, og, som hun oplever det, 
ikke har travlt med at definere sig selv i 
opposition til andre, men mere er opta-
get af at følge Jesus.

”Det er en stor befrielse. Jeg behøver 
ikke at have paraderne så højt oppe 
mere. For jeg kan stadig mærke, det er 
svært for mig, hvis jeg støder ind i sto-
re teologiske emner og skal finde ud af, 

hvad jeg mener, og hvor jeg står. Det er 
et sårbart område. Jeg bliver nødt til at 
sige: ’Gud, du må give mig den klarhed, 
jeg har brug for, for at kunne leve sandt 
og sundt her og for at kunne sige noget, 
der kan bære præg af dig’.”

Siden bruddet med Evangelist har 
det i lang tid været svært for hende at 
læse i Bibelen.

”Jeg kunne åbne den og læse de tre 
første sætninger. Så var der noget i den 
næste sætning, som triggede alt muligt 
dårligt i mig, og så måtte jeg lukke den 
igen og sige: ’Jeg kan ikke’. Jeg har haft 
det så svært med at have det sådan, når 
jeg synes, Bibelen er så vigtig i forhold 
til det at være kristen. Heldigvis har jeg 
nydt godt af den kæmpe bibelkund-
skab, jeg har med mig fra min opvækst 
i LM. Jeg kan huske rigtig mange fort-
ællinger meget klart og præcist, fordi 
jeg har hørt dem så mange gange som 
barn. Det har hjulpet mig meget.”

FRYGTEN FOR VRANGLÆRE
Eva har nu – i en alder af 40 år – fuldført 

Eva Maria Jørgensen afsluttede 
sidste sommer uddannelsen som 
journalist og arbejder nu på Ran-
ders Amtsavis.  
”Jeg har fået mit drømmejob. Jeg 
elsker at skrive lokaljournalistik 
– fra det dybe portræt til histori-
en om lyskrydset, der ikke virker,” 
siger hun.
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sin drøm om at blive journalist. Selvom 
tiden i Evangelist har haft en høj pris, 
føler hun alligevel, hun har fået en vig-
tig læring med sig.

”Når man er vokset op med så kendt 
en person, som min far var, så var der 
også nogle rammer, der bandt. Evange-
list hjalp mig til at bryde ud af de ram-
mer og få øje på nogle andre ting. Noget 
af det, jeg har med fra min opvækst, er 
en meget stor frygt for, at alt, der er an-
derledes, er vranglære: 'hellere være på 
den sikre side end at ramme forkert. Så 
hellere ikke ramme noget overhovedet.' 
Og så mister det lidt sin klarhed. For 
hvis man er skeptisk over for alt, der er 
anderledes, hvordan ved man så, hvor-
når man skal tage den skepsis seriøst?”

Derfor har hun en opfordring til an-
dre, når det kommer til at advare mod 
bevægelser som Evangelist.

”Lige så mange dårlige ting, jeg kun-
ne trække frem om Evangelist – dårlig 
ledelse og åndelige overgreb – lige så 
mange gode ting var der. Hvis en advar-
sel skulle have nyttet på mig dengang, 

og hvis den skal nytte i dag, må den på 
en eller anden måde pege hen på no-
get bedre. Jeg kunne godt have brugt 
én dengang, der lyttede til mig og sag-
de: ’Wauw – det er spændende, alt det, 
de har at tilbyde i Evangelist, og det kan 
jeg godt se Jesus i, men hvad nu, hvis 
man tager det bedste fra to verdener? 
Hvis man havde nogle rammer, der 
ikke var så usunde, kunne det så måske 
fungere?’"

EN ALTID TROFAST GUD 
”For nylig genlæste jeg en mail, jeg 
skrev kort tid efter, jeg forlod Evange-
list. I mailen skrev jeg: ’Jeg må nok bare 
acceptere, at jeg aldrig kommer til at 
leve for Gud på den måde, jeg egentlig 
drømte om.’ Det var seriøst det største 
tab for mig. At min længsel efter at leve 
for ham ikke holdt.”

”Så meget desto mere er det et kæm-
pe vidnesbyrd for mig i dag at opleve, 
hvordan Gud kan gøre alting nyt og 
genoprette det, der er brudt. Inden for 
det seneste halve år er Bibelen for al-

Det smertelige brud med 
Evangelist har ført Eva 
ud på en lang trosmæs-
sig vandring, og først for 
nylig har hun genvundet 
sin glæde over at læse i 
Bibelen.

vor begyndt at åbne sig for mig igen. De 
ord, der var blevet til en teologisk ord-
strid, er nu blevet til direkte kommuni-
kation mellem Gud og mig. Det er fan-
tastisk.”

”Det fortæller mig, at vi har en altid 
trofast Gud. Han vil den enkelte så me-
get, at han ønsker at have en relation 
med os. Det er der ikke nogen formel 
på. Når alt kommer til alt, handler det 
ikke om kirke-strukturer, men om at 
følge ham med alt, hvad du har. Det kan 
aldrig blive destruktivt, men vil altid 
skabe liv i og omkring dig.”  
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Drøftede manderollen  
rundt om bålet

LM’s familiekonsulent, Kristian Ander-
sen, var på besøg, da Hillerød Frimenig-
hed lørdag den 7. maj holdt mandedag.

19 mænd samledes om eftermidda-
gen i det skønneste solskinsvejr til kaf-
fe og wienerbrød i bålhytten i haven 
ved Luthersk Missions Højskole.

Her sad de rundt om bålet og lyttede 
til et oplæg om Guds gode ordning for 
manderollen i seksualitet og i parfor-
hold.

Derefter gik deltagerne ud på en fem 
kilometers vandretur i skoven, hvor de 
havde yderligere to oplæg undervejs og 
tid til at gå og snakke med hinanden 
om emnerne.

TALTE OM SEKSUALITET  
OG PARFORHOLD
"Vi ville rigtig gerne lave en dag, som 
kunne ryste os mænd i menigheden 

lidt sammen på tværs af alder. Det, at vi 
kun var mænd sammen, gav nogle an-
derledes og mere åbne snakke om nog-
le måske lidt svære emner," siger en af 
arrangørerne, Michael Holm Petersen 
fra Helsinge.

Han lagde mærke til, at flere af del-
tagerne på vandreturen gik og snakke-
de med nogen, de ikke plejer at snakke 
med, når de er til gudstjeneste.

"Det har i hvert fald været med til, at 
vi som mænd i vores menighed kunne 
komme tættere på hinanden."

ALLE SKAL KUNNE VÆRE MED 
Inspirationen til at holde et arrange-
ment for mænd har Michael Holm Pe-
tersen sammen med en håndfuld an-
dre mænd i menigheden fået gennem 
organisationen 4M, hvor de har væ-
ret på nogle vandreture, blandt andet 

19 MÆND FRA HILLERØD FRIMENIGHED MØDTES EN LØRDAG I MAJ MED 
LM'S FAMILIEKONSULENT TIL OPLÆG, VANDRETUR OG BÅLMAD.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO MICHAEL HOLM PETERSEN

i Norge.
Dog var det vigtigt for dem, at alle fra 

menigheden kunne være med til den-
ne mandedag – også de, der ikke kan 
lide eller ikke kan holde til at være me-
get fysisk aktive.

Derfor sluttede dagen med bålmad 
og fri leg på shelterpladsen i LMH's 
have inden den fælles afrunding.

For dem, der havde lyst til at vandre 
mere, var der arrangeret overnatning 
i et shelter fem kilometer inde i Grib-
skov. Det var der seks af deltagerne, 
blandt andet Michael Holm Petersen, 
der benyttede sig af.

”Det var skønt at vågne til lyden af 
fuglekvidder klokken fire om morge-
nen, spise morgenmad og derefter van-
dre sammen tilbage til gudstjeneste 
sammen med resten af menigheden,” 
siger han.  

Mandedagen fandt sted i 
shelteret i LM's Højsko-
les have. Her kunne alle 
19 deltagere sidde rundt 
om bålet og lytte til fa-
miliekonsulent Kristian 
Andersens oplæg. 
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TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO KATRINE SCHMIDT 

LMU'ERE I AABENRAA VIL  
NEDBRYDE FORDOMME OM KRISTNE

”Det var meget federe, end jeg egentlig 
havde forventet. Jeg oplevede, at folk 
var meget imødekommende.”

Sådan siger Sandra Gejl, der er en af 
gæsterne til @tag-en-ven – et åbent ar-
rangement, som LMU i Aabenraa hol-
der en gang hvert halve år.

”Her er der en særlig mulighed for 
at invitere klassekammerater og kol-
leger indenfor for at se, hvad vi laver i 
LMU’en,” fortæller Anne Just Hansen, 
som er formand for LMU i Aabenraa og 
går i 1.g. på Aabenraa Statsskole.

ANDAGT, LOVSANG    
OG McDONALD'S
Programmet er som til en almindelig 
LMU-aften, bortset fra at der ikke er 
nogen taler på, men mere fokus på fæl-
lesskabet – og mere tid til spørgsmål, 
leg og kage.

”Til vores sidste arrangement var vi 
27, hvoraf de 12 var nogle udefra, og vi 
ser allerede frem til næste gang, hvor vi 
håber, der kommer lige så mange,” si-

ger LMU-formanden.
Formålet med aftenerne er ikke at 

forsøge at omvende nogen, men det er 
en god måde at få lagt nogle af de man-
ge fordomme ned over for kristne, som 
man kan møde i klasseværelset, under-
streger hun.

Samtalekortene fra "Go’ samtale" 
bliver nu oversat til spansk til en 
peruansk kontekst.

De danske samtalekort, der er 
en hjælp for mennesker, der ger-
ne vil tale sammen om livets store 
spørgsmål, er oprindelig målret-
tet par.

LM’s missionærer Lise Berggren 
Smidt og Merete Steffensen over-

SAMTALEKORT SKAL 
HJÆLPE PERUANSKE PAR

sætter kortene, og de, at kortene 
er færdige omkring 1. september.

Inden da ligger der dog et større 
arbejde, der skal sikre, at kortene 
passer til en peruansk kontekst.

Kortene har også fået følgeskab 
af nogle spørgsmål, der knytter 
dem tæt sammen med en række 
bibeltekster eller spørgsmål om 
Gud.

Som til enhver LMU-af-
ten i Aabenraa slutter 
@tag-en-ven-aftenerne 
af med en fælles tur til 
McDonald's.

FO
TO

: PRIVAT
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BØN OG STRIK FOR 
MISSION I 100 ÅR
GENNEM ET HELT ÅRHUNDREDE HAR KVINDER I GRÆSTED I NORDSJÆLLAND 
MØDTES OG BEDT FOR LM'S MISSIONÆRER.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO ISTOCK, PRIVAT

Lørdag den 14. maj kunne Luthersk Mission i 
Græsted fejre 100-års jubilæum for Kvindernes 
Missionskreds i byen.

Gennem et helt århundrede har kvinder mød-
tes og bedt for missionærerne, og i gamle dage 
blev der også syet og strikket tøj til gavn for mis-
sionsarbejdet i udlandet.

"Det har været en oplæring i trofasthed," siger 

76-årige Berit Kofod, der har været med i missi-
onskredsen i 55 år.

SLAGTER SPAREGRISEN 
Kvinderne samles hver 14. dag i private hjem, 
hvor de hører nyt fra missionsarbejdet, beder 
for LM's missionærer og læser op for hinanden 
af bøger om mission, mens strikketøjet kom-
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Missionskredsen hed de første mange år Kvin-
dernes Sykreds, fordi man syede og strikkede 
tøj til børnene på LM's børnehjem i Surinam.

Lørdag den 14. maj var kvinderne 
samlet for at fejre 100 års jubilæet.

HOLD DIG OPDATERET

Vil du også være med til at bede 
for mission?

Få tilsendt nyhedsmails otte 
gange om året.

"Kontakt – nyheder fra LM's inter-
nationale missionsarbejde" giver 
dig nyt om missionærerne og de 
helt aktuelle bedeemner.

Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt/
nyhedsmail.

BØN FOR MISSION

•  Bedeliste
•  Missionsplakat
•  Volontørplakat
Find det på dlm.dk under down-
load/international mission

På LM’s hjemmeside finder du 
også inspiration til bøn for mission 
i din menighed:

Find det under LM-internatio-
nal/inspiration/bøn.

Sparegrisen i træ, der har 
måttet "lade livet" mange 
gange til fordel for mission.

mer op af tasken.
Ved alle møderne bliver der samlet 

ind i en sparegris i træ, som har været 
med i hvert fald i de 80 af årene, fortæl-
ler Berit Kofod.

"Når den er fyldt, bliver den 'slagtet', 
og pengene bliver sendt til LM's missi-
onsarbejde."

ET FORBILLEDE FOR UNGE
Hun kom selv med i missionskredsen, 
da hun som ung nygift efter et højsko-
leophold på LMH flyttede til Græsted i 
Nordsjælland sammen med sin mand, 

Laurits.
"Det var et vidnesbyrd for mig at være 

sammen med de ældre kvinder, der var 
i kredsen dengang. De var et stort for-
billede for os unge med deres trofast-
hed i alt det, de gjorde."

I dag er de cirka ti kvinder i missi-
onskredsen, hvor den ældste er om-
kring 80 år, fortæller hun.

GUD BESVARER BØN
"Jeg har altid været meget optaget af 
skildringer fra missionsmarken om, 
hvordan Gud besvarer bøn," siger den 
trofaste bønskæmpe, der oprindelig 
kommer fra Norge.

Hendes bror var udsendt 25 år til 
Tanzania som missionær for Norsk Lu-
thersk Misjonssamband.

"Mission har altid levet i mig," siger 
hun og fortæller om en rejse, hun var 
på for næsten 20 år siden, hvor hun og 
hendes mand besøgte missionsarbej-
det i Tanzania og Kenya.

"Det gør, at det bliver levende for mig, 
når jeg i dag læser om missionærernes 
arbejde derude."  

Kontakt
NYHEDER FRA LM’S INTERNATIONALE MISSIONSARBEJDE

NR 3 / MAJ 2022

Bed, 
og I skal få
BEDELISTE FOR LM 2022
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Det ligger i tiden, at man ikke vil gøre 
noget, før man er sikker på, at man kan 
gøre det perfekt. LM er udfordret af den 
samme perfekthedskultur, men den er 
i bund og grund afgudsdyrkelse, mener 
LM’s generalsekretær Søren Skovgaard 
Sørensen, der ønsker sig flere pionerer, 
der ikke er bange for at lave fejl i LM.

”Det er, som om perfekthedskultu-
ren har lammet os. Vi er blevet for ma-
gelige og mangler foregangsmænd og 
-kvinder, som brænder for en sag, de 
ikke bare vil undgå at tabe, men gøre 
alt for at vinde,” forklarer han.

AFHÆNGIG AF GUD
Når Søren Skovgaard Sørensen kigger 
sig omkring i det LM, han har siddet 
for bordenden af i lidt mere end seks 
år, ser han et LM, der er i fare for at bli-
ve for professionel.

Som generalsekretær har han rejst 
over hele landet og mødt mange af 
LM’erne. På den baggrund opmuntrer 
han til, at LM på lokalplan og på mere 
organisatorisk plan arbejder på at blive 
et fællesskab, hvor man tør tale åbent 
om sine fejl, eller om det, man er i tvivl 
om. Alternativet er nemlig en frygtkul-

tur, hvor man er bange for at tabe an-
sigt og blotte sine tanker for hinanden.

”Er vi blevet optaget af ikke at fejle og 
tabe ansigt fremfor at nå nye mål? Hvis 
vi vil oprette nye børneklubber eller 
fastholde vores unge, skal vi også turde 
bruge dem. Turde ærlige fællesskaber, 
som udfordrer idealerne.”

Og her kommer afgudsdyrkelsen ind 
i billedet. For frygten for at fejle kom-
mer fra en selvcentreret perfektheds-
kultur, som ifølge generalsekretæren 
fylder i Danmark og altså også er i fare 
for at få en plads i LM.

”Det handler om at være afhængig af 
Gud i vores liv fremfor at ville kontrol-
lere alting. Huske på, hvem der er livgi-
ver og opretholder af alt, og hvem der 
er modtager af livet.” 

ELSKE ANDRE, SOM DE ER
Her kan LM i Danmark lære af LM’s in-
ternationale arbejde, hvor missionæ-
rer på nærmest daglig basis oplever, at 
de kommer til kort på grund af barrie-
rer i sprog, kultur og meget andet, me-
ner den tidligere missionær.

Men han trækker også bibelsk inspi-
ration frem:

LM KAN BLIVE SÅ  
PERFEKT, AT DER IKKE 
ER PLADS TIL GUD
GENERALSEKRETÆR: VI SKAL I DET KRISTNE FÆLLESSKAB HAVE DEN TRYGHED, AT 
VI TØR TALE ÅBENT OM VORES FEJL, SÅ VI SAMMEN KAN LÆRE AF DEM.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO ANETE LUSINA

”I Bibelen møder vi mange menne-
sker, som oplever sig nøgne og skam-
fulde,” siger han og peger blandt andet 
på den samaritanske kvinde, der hen-
tede vand midt på dagen for at undgå 
de andres blikke:

”Men Jesus ikke bare så hende, men 
opsøgte hende med nærvær og oprig-
tig interesse. Og det mærkelige er, at 

Når Søren Skovgaard Søren-
sen kigger sig omkring, ser 
han et LM, der er i fare for at 
blive for professionelt.
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Er vi blevet optaget af 
ikke at fejle og tabe ansigt 
fremfor at nå nye mål? 

hun befries i sin afsløring, fordi Jesus 
ikke fordømmer hende som person, 
men skelner mellem hendes værdi og 
handling.”

”Han viser hende, at hun har skyld, 
som skal tilgives, men også en sjæl, der 
skal elskes, som hun er.”

LEDELSEN SKAL GÅ FORREST
På den baggrund mener generalsekre-
tæren, at LM skal blive bedre til at lære 
af Jesus og vove sig ud af perfektheds-
kulturen. Han peger også på, hvordan 
vi taler om fejl:

”Fejl er velkomne, fordi man kan lære 
af dem. Tavshed om fejl er derimod øde-
læggende. Man skal have den tryghed, 
at man tør italesætte udfordringerne.”

Den tryghed kommer ikke af sig selv, 
erkender han. Den kræver tværtimod 
en fælles indsats, mindre magelighed 
og en ydmyg ledelseskultur:

”Jeg tror, vi som ledelse skal gå for-
rest og turde være afhængige af Gud 
og lade Helligånden få forkørselsret. Vi 
skal turde bede vækkelsen frem med 
Guds kraft – ikke vores egen. Turde ud-
fordre vores gamle praksis for at finde 
plads til nye fællesskaber, som evange-
liet kan rodfæste sig i.”  

"Vi har brug for at være afhængige af Gud i 
vores liv fremfor at ville kontrollere alting. 
Vi skal huske på, hvem der er livgiver og 
opretholder af alt, og hvem der er modtager 
af livet,” siger Søren Skovgaard Sørensen. 
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Agnete Winther på 30 er ikke bange for 
at gå mod samfundsstrømmen. Hun 
er hjemmegående, mor til tre børn på 
seks, fire og et år, og så ønsker hun sig 
en verden uden fri abort. Flere gange 
har hun stillet op til debat, blandt andet 
i Aftenshowet på tv, hvor hun har for-
svaret sine holdninger. 

”Er et politisk nej til abort realistisk? 
Nej, det tror jeg faktisk ikke, selvom 
det ville være ønskværdigt. Jeg spørger 
ikke, om det er muligt. Jeg forholder 
mig bare til, hvad der er sandt. Abort 
er for vigtigt et spørgsmål til at blive fe-
jet ind under gulvtæppet. Hvert lille fo-
ster er et menneske med værdi og ret til 
beskyttelse. Hvis jeg tror på det, er jeg 
nødt til at sige, hvad jeg mener.”

ET FAMILIEFORETAGENDE
Abortsagen ligger til familien. Begge 
hendes forældre er engageret i forenin-
gen Retten til Liv, som hun også selv er 
medlem af, og hendes farfar, forfatte-
ren Poul Hoffmann, var kendt for at agi-
tere mod abort.

Selv ser hun sin egen modstand som 
uafhængig af foreningen, og det har 
været vigtigt for hende i sin tidlige ung-
dom at opsøge argumenter for og imod 
abort, så hun var sikker på at kunne stå 
inde for sagen.

”Det, der for alvor fik mig til at gøre de-
batten til min egen, var en amerikansk 
podcast, som greb mig meget. Måden, 
der blev argumenteret mod abort på, var 
meget respektfuld over for aborttilhæn-
gerne, og det har fået mig til at gå dybere 
ind i sagen og se betydningen af dialog.” 

”Jeg kan sagtens forstå de dilemmaer, 
en gravid kvinde kan stå i. Min opgave 
er at tale ind i den virkelighed og for-
klare, hvor mit ståsted er: at alle men-
nesker er lige og skal behandles med 
samme respekt helt fra begyndelsen,” 
siger Agnete.

SKULLE SELV OVERVEJE ABORT
Abortproblematikken kom helt tæt på 
hende selv, da hun ventede sit første 
barn, og det til 20 ugers scanningen blev 
opdaget, at fosteret havde en hjertefejl.

HVERT NEJ TIL ABORT 
GIVER MIG NYT HÅB

TEMA:  
KAMPEN MOD 

ABORT

Debatten om abort er blusset op igen i Vesten og i Danmark. 
WHO har anbefalet abort frem til fødslen, og et internt papir 
fra den amerikanske højesteret har vist, at dommerne over-
vejede at omstøde en tidligere afgørelse, der bandt abort op 
på den amerikanske grundlov. Spørgsmålet om abort har 
også fyldt i dansk politik i de seneste uger.

Men der er blevet færre tydelige nej-sigere i den danske 
offentlighed. 

I dette tema ser vi nærmere på hvorfor, om kampen helt 
er afblæst, og hvorfor mange kristne stadig fastholder et nej.

AGNETE ER MOR OG IVRIG ABORTMODSTANDER OG DEBATTØR: ALLE MENNESKER 
SKAL BEHANDLES MED RESPEKT LIGE FRA BEGYNDELSEN.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO PRIVAT

”Min mand og jeg blev kraftigt opfor-
dret til at få taget en fostervandsprøve 
for at se, om vores datter også havde 
Downs syndrom. Fordi jeg allerede var 
så afklaret omkring abort, sagde jeg nej 
tak. Men det gjorde da et kæmpe ind-
tryk på mig, at vi det ene øjeblik kigge-
de på scanningsbilledet og så min dat-
ter gabe og sutte på sin tommelfinger 
og det næste øjeblik skulle tage stilling 
til, om vi nærmest ville afslutte gravidi-
teten. Det var så voldsomt.”

Datteren, Ester, blev ikke født med 
Downs syndrom. Hjertefejlen er hun 
vokset fra, og Agnete har i dag tre vel-
skabte børn. Som ung kvinde står hen-
des ord stærkt i debatten imod abort, 
og det er hendes håb, at hun og andre 
kan være med til at aflive nogle af de 
fordomme, der kan være om abort-
modstanden.

HADSKE KOMMENTARER   
PÅ FACEBOOK
Hun kan dog godt blive modløs over 
at mærke stærke pro-abortholdnin-
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ger gennemsyre samfundet, og hun 
har også fået sin del af negative face-
book-kommentarer fra indædte abort-
tilhængere.

”Nogle er bare hadske, men der er 
også nogle, hvor man kan mærke, at 
det stikker virkelig dybt. Jeg prøver at 
minde mig selv om, at de reagerer så-
dan, fordi de frygter at miste en rettig-
hed. Og nogle har måske abort tæt inde 
på livet.” 

Alligevel er de små succeshistorier 
i hverdagen med til at holde gejsten 
oppe hos hende.

”Hver eneste gang jeg hører om en 
kvinde, der overvejede abort, men som 
skiftede mening. Det gør det hele værd. 
Jeg føler også, jeg har en pligt til at blive 
ved med at kæmpe for det her, fordi der 
ikke er så mange andre, der gør det,” si-
ger hun og opfordrer andre kristne til 
at tage tydelig stilling i deres holdning 
til abort.  

Hvert lille foster er et  
menneske med værdi og 
ret til beskyttelse. Hvis jeg 
tror på det, er jeg nødt til at 
sige, hvad jeg mener.

Abortproblematikken kom helt 
tæt på Agnete selv, da hun ven-
tede sit første barn, og det til 20 
ugers scanningen blev opdaget, 
at fosteret havde en hjertefejl.
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Langt de fleste kristne vil sige, at de 
ikke går ind for abort, og at de ikke kun 
ne drømme om at få en.

Det mener Ellen Højlund Wibe, der 
er landssekretær i foreningen Retten 
til Liv.

Til gengæld oplever hun en vis afmat-
ning, når det gælder at kæmpe aktivt 
mod abort i Danmark. 

”Folk er på det holdningsmæssige 
plan imod, men de orker ikke at kæm-
pe,” siger hun og anfører, at der kan 
være flere svar på, hvorfor det er kom-
met dertil.

”Også kristne er påvirket af tidsån-
den, og modsat vores brødre og søstre 
i de lande, hvor kristne oplever forføl-
gelse, har vi ikke rigtig forstået, at det 
at være tydelige kristne kommer med 
en pris. Det koster, hvis vi skal gå imod 
strømmen og stå op for det, vi tror på, 
og er vi villige til at betale den pris?”

En anden grund til den vigende 
abortkamp er efter hendes mening, at 
medier og andre, der præger den of-
fentlige mening, ofte fremstiller abort-
modstandere som rabiate og langt ude. 

”De får lov til at sætte dagsordenen: 
'Det mener vi jo alle' – og hvis man ikke 

mener det, er man langt ude,” siger 
hun.

”Og hvem har vel lyst til at få hæftet 
det prædikat på sig?”

”Men jeg mener, det er et område, 
som er utrolig vigtigt for alle kristne. 
Abort omstøder menneskers værdi, og 
at acceptere abort – også indirekte ved 
ikke at tale imod det – er at give køb på 
menneskets Gudgivne værdi fra første 
stund, ” siger hun.

”Mennesket er skabt til at indgå i en 
særlig relation til sin skaber, og abort 
krænker menneskets særlige status. 
Derfor tror jeg, en afmatning af abort-
debatten er et centralt punkt for den 
onde at sætte ind på.”

PROTEST PÅ GRÆSRODSPLAN  
KAN FØRE TIL HOLDNINGSÆNDING
Ellen Højlund Wibe erkender, at kam-
pen mod abort bestemt er op ad bakke.

”Men vi skal væk fra fortællingen om, 
at det er umuligt at afskaffe det. Jo of-
tere vi formulerer sætningen, at abort-
forbud ikke er realistisk, jo mere går 
det i opfyldelse, for jo mere tror vi selv 
på det,” siger hun og bekræfter, at hun 
mener, det er realistisk.

Abort krænker  
menneskets særlige 
Gudskabte værdi og status
NÅR SÅ FÅ KRISTNE TAGER DEL I DEN AKTIVE KAMP MOD ABORT SKYLDES DET, AT DE IKKE HAR FORSTÅET, AT 
DET KOSTER AT VÆRE TYDELIG KRISTEN OG GÅ IMOD STRØMMEN, MENER LANDSLEDER FOR RETTEN TIL LIV.

TEKST KAJA LAUTERBACH  ILLUSTRATION FREEPIK

MERE OM ABORT

Her kan du finde inspira-
tion til at læse mere om 
holdninger omkring abort-
spørgsmålet.
• www.rettentilliv.dk – hvor 

man blandt andet kan 
finde guiden ”Forsvar for 
ufødte”. 

• www.equalrightsinsti-
tute.com – find artikler, 
podcast og mange andre 
resurser. Tilbyder i samar-
bejde med Retten til Liv et 
kursus i abort-apologetik 
og dialogtræning
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”Historien viser os, at protester, der 
stille og roligt vokser frem på græs-
rodsplan, kan blive til en holdnings-
ændring i befolkningen. Som med mu-
rens fald i 1989. Hvem havde set det 
komme?” siger hun og tilføjer, at hun 
flere gange har hørt aborttilhængere 
udtrykke, at retten til fri abort ikke er 
så selvfølgelig mere. 

”Ændringen er næppe rundt om næ-
ste hjørne, men vi ved, at for Gud er in-
genting umuligt. Og så skal vi se på de 
små håbstegn og vogte os for at tale det 
ned.” 

Landssekretæren mener, at vejen 
frem for abortmodstanderne er at lære 
at ranke ryggen for det, man mener, og 
at acceptere de verbale tæsk.

”Vi bruger forfærdelig meget energi 
på at undgå det, men den eneste måde 
at fremstå troværdig og vinde respekt 
på, er at stå ved sine holdninger.”

MANGE DANSKERE ER  
SKEPTISKE OVER FOR ABORT
Ellen Højlund Wibe peger på de håbs-
tegn, hun ser i dagens Danmark. 

”Alene det, at debatten langt fra er 
død her næsten 50 år efter loven om fri 

abort. Jeg oplever en voksende skepsis, 
og i debatter på de sociale medier er 
der en voksende problematisering af 
aborten.

”For nylig var der en udsendelse om 
abort på taleradio-kanalen 24syv, hvor 
de opfordrede lytterne til at kommen-
tere på sms. Halvdelen af sms’erne så 
på det fra et pro life-synspunkt (retten 
til liv, red.), efterlyste, at tingene blev set 
fra flere sider, og spurgte: Hvad med 
barnet?”

Så selvom forargelsen stadig er mar-
kant, oplever hun ikke, at opbakningen 
til fri abort så udbredt og ensidig, som 
den ofte fremstilles.  

Det koster, hvis vi skal 
gå imod strømmen og 
stå op for det, vi tror 
på. Er vi villige til  
at betale den pris?
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Den generelle tilslutning blandt dan-
skerne til abort har været stigende i 
mange år. Hvor kun lidt over halvdelen 
af danskerne gik ind for abort i 1973, 
var tallet 90 procent i 2013 ifølge en 
undersøgelse, som Kristeligt Dagblad 
fik. Samme undersøgelse viste også, at 
17 procent af danskerne mener, at der 
er tale om et menneskeliv, i det øjeblik 
befrugtningen sker.

ÉT GRUNDLÆGGENDE ARGUMENT
Denne holdning er også det grundlæg-
gende argument for mange kristne, når 
de svarer nej til abort. Fundamentet un-
der argumentet er, at Bibelen ikke tilla-
der, at man tager et menneskes liv. Det 
grundlæggende spørgsmål om abort er 
derfor netop, om eller hvornår der er 
tale om et menneskeliv.

Her er der tre skriftsteder, der alle 
peger på, at selv det alleryngste foster 
er et menneske: Til Jeremias fortæller 
Gud, at han sågar kendte ham allere-
de, før han blev dannet i sin moders liv 
(Jer 1,5), og i Lukasevangeliet springer 
den ufødte Johannes Døber i sin mo-

ders skød, da hun ser Maria. Maria er 
på det tidspunkt gravid med Jesus, og 
ud fra sammenhængen er det tydeligt, 
at hun måske blot er ganske få dage 
henne i sin graviditet (Luk 1,36-44 og 
Luk 1,56-57). Også Salme 139,16 vidner 
om fosterets værdi for Gud.

På grund af disse skriftsteder fasthol-
der mange kristne - efter min mening 
med god ret - at menneskelivet begyn-
der på det tidligst mulige øjeblik – når 
sæd- og ægcelle mødes. 

Det samme siger i øvrigt videnska-
ben, der fastholder, at et befrugtet æg 
har egen DNA og blodtype. Det er så-
ledes et selvstændigt invidid og hvad 
menneskeværd angår derfor ligegyl-
digt, om det er et foster, en ung og rask 
16-årig eller en dement 80-årig.  

KVINDER HAR RET TIL EGEN KROP
I den generelle abortdebat lyder ja-si-
dens argument ofte, at kvinden har ret 
til at bestemme over egen krop. Retten 
til abort ligger således forlængelse af 
retten til at nægte en operation.

Argumentet baserer sig alene på 

kvindens rettighed, fordi man ikke an-
erkender, at fosteret er et menneske.

Argumentet forstærkes yderligere af, 
at ingen ønsker at tvinge en kvinde til 
at gennemføre en uønsket graviditet.

Men tager man argumentet til sin 
yderste konsekvens, må en gravid kvin-
de til enhver tid i graviditeten nægte at 
lægge krop til det ufødte barn. Så langt 
ønsker de færreste at gå.

Det bibelske modargument er kom-
plekst fordi det både må fastholde, 
omsorgen for den ufrivilligt gravi-
de kvinde, der har gjort noget, hun nu 
fortryder, som får store konsekven-
ser. Samtidig må menneskets ansvar 
for egne handlinger og fosterets vær-
di som menneske fastholdes. Kvindens 
ret til egen krop kan derfor ikke stå ale-
ne. Det gælder også i de tragiske situ-
ationer, hvor kvinden er blevet gravid 
som følge af et overgreb. Her er der så 
endda større grund til kristen omsorg!

I visse situationer kan moderens liv 
være i fare ved graviditeten. I den situ-
ation accepterer nogle kristne abort, 
selvom de grundlæggende set er imod. 

Derfor siger 
Bibelen nej 
til abort
KVINDENS RET TIL EGEN KROP OG FRYGT FOR USIKRE ABORTER 
KAN IKKE TRUMFE DET UFØDTE BARNS RET TIL AT LEVE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO FREEPIK

Det grundlæggende spørgsmål 
i abortdebatten er, hvornår det 
ufødte barn er et menneske.
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På skænken i vores stue står en lille sort bille-
dramme med en presset gul blomst i. Under 
blomsten har min mand og jeg skrevet: ”For 
hvert håb, som dør hernede, har jeg et håb i 
Himlen mer”. 

Billedrammen lavede vi sidste sommer, da vi 
mistede vores ufødte barn. I tiden efter klynge-
de vi os til håbet om, at Gud kendte vores barn, 
og at vi en dag skal få lov til at møde det. Sal-
mernes Bog 139,16 giver os vished herom: ”Da 
jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle 
dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før 
en eneste af dem var kommet.” 

I dag er der ti dage til, at lillebror melder sin 
ankomst, og jeg takker Gud for, at han endnu 
en gang har skabt et lille liv hos os. Gud ken-
der alle mennesker lige fra undfangelsen, og in-
tet menneske er for småt eller ubetydeligt for 
ham. Endnu før det menneskelige øje kan se, 
har Guds øje set. Gud havde dig og mig for øje, 
endnu før vi blev født. Vi er skrevet i hans bog, 
og han kender os til bunds. 

Tidligere i salmen står der, at ”jeg er under-
fuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg 
ved det fuldt ud!” (v. 14). 

Hvert liv, der bliver skabt, er Guds værk og 
et Guds under; det er ham, som aktivt ”danne-
de mine nyrer” og ”flettede mig sammen i min 
mors liv” (v. 13). Vi må ikke tænke småt om Guds 
skabergerninger, for hvert liv er forudset og vil-
let af ham, der kender os. Livet er Guds gave til 
os, og denne gave må vi værne om. 

Argumentet er, at kvindens liv må ba-
lanceres op imod barnets. Andre krist-
ne vælger det etiske standpunkt, at man 
skal strække sig til det yderste for at red-
de både mor og barn, men lade udfaldet 
være i Guds hånd.

FORBUD SKABER USIKRE ABORTER
Et andet ofte brugt argument for abort 
er, at et forbud mod aborter ikke brem-
ser aborter, men tværtimod betyder 
flere usikre arborter og dermed mange 
kvinders liv og helbred.

Skrællet ind til sin kerne er argu-
mentet altså, at man skal tillade abort, 
fordi det er farligt at forbyde det. Eller 
at man skal tillade abort, fordi kvinder 
alligevel vil få dem udført. 

Argumentet bygger først og frem-
mest på sympatien for kvinden, hvil-
ket bestemt ikke må negligeres. Men at 
tillade noget fordi, der er farligt at for-
byde det, eller fordi det sker uanset, er 
ulogisk retspraksis. Her må en kristen 
igen fastholde omsorgen for den kvin-
de, der er ufrivilligt gravid uden at un-
derkende barnets ret til livet! 

HVERT LIV ER 
VILLET AF GUD

SARAH HEBSGAARD BIRKMOSE

STUDERENDE

SARAHBIRK@HOTMAIL.COM

NICKLAS LAUTRUP-MEINER

KOMMUNIKATIONSLEDER

NLM@DLM.DK
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Den 10. maj blev det offentliggjort, at Norsk Lu-
thersk Misjonssambands (NLM) generalsekre-
tær Øyvind Åsland gik af med fem dages varsel. 
Det sker omkring en måned efter, at han har 
udtalt, at han var motiveret for at fortsætte som 
generalsekretær.

”I den senere tid har jeg oplevet et krævende 
samarbejdsforhold med hovedbestyrelsen,” be-
grunder Åsland i en pressemeddelelse.

FOR MEGET TAVSHED
Åsland og NLM’s ledelse har i de forgangne 
knap to år fået gentagen kritik for uigennem-
sigtighed og for ikke at tage seriøs hånd om 
intern kritik i Nordens største missionsorga-
nisation. Det ledte til en intern undersøgelse, 

hvorefter hovedbestyrelsen udtrykte fortsat til-
lid til generalsekretæren.

Sammenholdt med at generalsekretærens af-
gang kommer kun kort tid før generalforsam-
lingen, kom hans afgang derfor som et chok, 
der har skabt dønninger helt op i den daglige 
ledelse af NLM.

”Det er chokerende brutalt. Det er smertefuldt 
og problematisk, og jeg tror, det er ødelæggen-
de for organisationen," udtaler NLM’s økonomi-
leder til organisationens hjemmeside. Han har 
efterfølgende valgt at sige sin stilling op efter 11 
år.

Også hans kollega Espen Ottosen, der er en 
kendt debattør i den norske offentlighed og in-
formationsleder i NLM, kritiserer hovedbesty-
relsen:

”Det er oplagt for mig, at han er blevet fjer-
net af hovedbestyrelsen. Formanden har sagt, 
at han er optaget af åbenhed og transparens. 
Det opleves ikke troværdigt, når der er indgået 
en opsigelsesaftale, der er omfattet af så meget 
tavshed."

Også en række andre NLM-ansatte har kriti-
seret Åslands afgang både i NLM’s egne medier 
og i de norske, kristne aviser.

LM’S GENERALSEKRETÆR:  
HUSK NLM I FORBØN
NLM har i flere år været LM’s største nordiske 
samarbejdspartner i det internationale missi-
onsarbejde i Peru, Tanzania og Etiopien.

Derfor kom meldingen om Åslands afgang 
også som et chok for LM’s generalsekretær Sø-
ren Skovgaard Sørensen:

”Jeg kender ham helt tilbage fra min tid som 
missionær i Etiopien. Jeg har været utrolig glad 
for samarbejdet med ham. Som lillebror til 
NLM har vi været omsluttet af deres storsind – 
også Åslands. Vi må huske ham og NLM i for-
bøn,” opfordrer han.  

Øjvind Åsland stoppede 
som generalsekretær i 
NLM den 15. maj. Flere 
i NLM's daglige ledelse 
mener, at hovedbestyrel-
sen har forsøgt at presse 
ham ud. 

NLM’S GENERALSEKRETÆR 
STOPPER PLUDSELIG
DAGLIG LEDELSE KRITISERER HOVEDBESTYRELSEN EFTER 
ØYVIND ÅSLANDS AFGANG.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO ESPEN OTTOSEN
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NY SKOLELEDER FOR  
BYLDERUP-BOV FRISKOLE

Fra det kommende skoleår er 
Henrik Borch Jacobsen ansat som 
skoleleder på Bylderup-Bov Fri-
skole. 

Henrik blev uddannet lærer i 
2011 og blev bachelor i teologi fra 
DBI i 2021. Fra 2012-2021 var han 
sammen med sin familie missio-
nær for LM i Siem Reap i Cambod-
ja. I dette skoleår er han lærer på 
Markusskolen i Esbjerg.

OPEN DOORS DANMARK 
FÅR NY FORMAND

Open Doors Danmark og Færøer-
ne har valgt 50-årige Brian Sjæl-
land fra Ølstykke til ny formand.

Han er regional HR Manager i 
Olympus IMS og vil i høj grad brin-
ge sinl HR-baggrund i spil i sin nye 
rolle som formand:.

”Jeg ser mig først og fremmest 
sig som en facilitator. Min opga-
ve er at få bestyrelsen til at spille 
bedst muligt sammen.”

Som formand afløser Brian Sjæl-
land Susanne Gren Harstad, der 
stopper efter seks år på formands-
posten. 

Ukraines evangeliske 
kirker vokser 

Da Rusland i slutningen af februar in-
vaderede Ukraine, var forstaden Irpin 
uden for Kyiv en af de første, der blev 
angrebet. Bygninger blev ødelagt, og 
en stor del af befolkningen flygtede. 
De over 700 medlemmer i Irpin Bible 
Church, en af bydelens største evange-
liske kirker, blev spredt ud over hele 
Europa.

I april vendte kirkens ledende præst, 
Mykola Romanuk, tilbage og bosatte 
sig i kirkens kælder, hvor han husede 
flygtninge.

Efter de russiske styrkers tilbage-
trækning fra Kyiv er flere af kirkens 
medlemmer vendt tilbage og har del-
taget i hjælpearbejdet og genopbyg-
ningen af deres lokalområde. 

Op til 200 mennesker har dagligt 
kunnet komme ind og få et måltid 
mad. Der er blevet vist kristne film og 
holdt andagt. Også andre evangeliske 

EFTER DE RUSSISKE STYRKER HAR TRUKKET SIG FRA KYIVS 
FORSTÆDER, ER ANTALLET AF KIRKEGÆNGERE ØGET. 

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO PEXELS.COM

kirker har åbnet dørene for menne-
sker i nød. 

KRIGEN HAR BRAGT VÆKKELSE
Nu, hvor det igen er muligt at hol-
de gudstjeneste, oplever de evangeli-
ske kirker en vækst i antallet af kirke-
gængere. I Irpin Bible Church er der 
ud over 50 tilbagevendte medlemmer 
yderligere 50 kristne fra andre kirker, 
som ikke holder gudstjenste endnu, 
samt 100 andre interesserede fra lo-
kalområdet.   

”Krigen er forfærdelig, men det har 
været godt for de ukrainske sjæle,” si-
ger Mykola Romanuk og sammenligner 
kirken i Ukraine med de første kristne 
i Apostlenes Gerninger, der holdt ud 
trods forfølgelse og adskillelse. 

”Trods vores smerte har Gud givet os 
en større menighed end nogensinde 
før.”

Mange bygninger i Irpin i Ukraine er blevet bombet 
– også Irpin Bible Church. Kirkens præst, Mykola 
Romanuk, har imidlertid bosat sig i kirkens kælder, 
hvor han huser flygtninge.
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NY RAPPORT:
MARKANT FALD I ANTAL 
BIBELBRUGERE I USA
HVER FJERDE AMERIKANER LÆSER FORTSAT I BIBELEN HVER UGE, 
MEN MANGE SYNES, DET ER SVÆRT AT FINDE TID TIL BIBELBRUG.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO PEXELS.COM

State of the Bible-rap-
porten viser, at omkring 
ti procent af alle ameri-
kanere læser i Bibelen 
dagligt.

Markant færre amerikanere læser i Bibelen i 
USA i dag, end der gjorde før coronapandemi-
en, men de, der læser i Bibelen er samtidig be-
gyndt at læse mere.

Det viser State of the Bible-rapporten, der er 
en årlig rapport over amerikanernes brug af Bi-
belen, der udgives af det amerikanske bibelsel-
skab, og som netop er udkommet.

MANGE ER HOLDT HELT OP MED   
AT LÆSE BIBELEN
I undersøgelsen, der er besvaret af 2.598 voks-
ne i løbet af januar måned, svarer amerikaner-
ne på, hvor ofte de læser i Bibelen, og hvordan 
de forholder sig til den og bruger den.

Antallet af amerikanere, der aldrig bruger Bi-
belen, er steget markant, siden en tilsvarende 
undersøgelse blev lavet i januar 2021. Her an-
gav 29 procent, at de ikke havde brugt Bibelen 
det seneste år. I 2022 er tallet 40 procent. 

Samtidig viser undersøgelsen, at omkring ti 
procent af amerikanere læser eller lytter til Bi-
belen dagligt, mens 16 procent læser i Bibelen 
en-seks gange om ugen.

Således åbner mere end hver fjerde amerika-
ner Bibelen hver uge.

LÆSER BIBELEN FOR AT FÅ TRØST
En markant forhindring for mange uanset al-
der er ifølge undersøgelsen, at de ikke synes, de 
har tid nok til at læse i Bibelen, men rapportens 
forfattere registrerer også et holdningsskifte:

”I år er der flere, der siger, at Amerika ville 
være ’omtrent som det plejer’, hvis ingen læste 
i Bibelen.”

Der er samtidig færre - særligt blandt de 25-
40 årige - der mener, at Amerika ville være dår-
ligere stillet uden Bibelen. 

For de yngste generationer er en markant 
grund til ikke at bruge Bibelen, at de ikke ved, 
hvor de skal starte.

Blandt dem, der derimod bruger Bibelen, er 
deres hyppigste begrundelse uanset alder, at 
den bringer dem tættere på Gud. Men for dem, 
der er yngre end 25 gælder det også særligt, at 
de læser Bibelen, fordi de ”har brug for trøst”. 

Hos denne generation sker brugen af Bibelen 
oftest via en app, en computer eller en lydbog, 
mens 46 procent foretrækker den trykte bibel.  
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FOKUS PÅ INTERNATIONAL MISSION

I uge 12 2023 – fra søndag den 19. til søndag den 
26. marts – sætter LM særligt fokus på internati-
onal mission og opfordrer til at sætte det på pro-
grammet ved møder, gudstjenester, børneklub-
ber, ungdomsmøder og andre arbejdsgrene.

ONLINE LANDSMØDEONLINE LANDSMØDE

Søndag den 21. maj holder LM online landsmø-
de. Mødeformen er en gentagelse fra den 2. maj 
2021, hvor et tilsvarede online landsmøde hav-
de stor tilslutning og fik positiv respons. 

MISSIONÆRER AFSLUTTER I PERU 

Roar og Merete Steffensen har været ansat i 
Peru de sidste par år. De afslutter tjenesten og 
kommer til Danmark midt i august. 

Roar har været ansat på det teologiske semi-
narium Setela til undervisning af kommende 
og nuværende præster. Merete har også haft 
undervisningsopgaver på Setela samt redige-
ring af kirkens sangbog. 

De bosætter sig i Vestjylland.

VOLONTØR FORLÆNGER ANSÆTTELSE

Nikoline Fredensborg har forlænget sin ansæt-
telse som volontør for LM i Tanzania til udgan-
gen af 2022. Siden august 2021 har hun arbej-
det på børnehjemmet Huruma Center i Iringa. 

I efteråret bliver Nikolines opgave først og 
fremmest at hjælpe med introduktionen af de 
nye volontører på Huruma Center – Zofia Due 
Kronborg Hansen og Thea Friis Larsen – og 
skabe netværk for dem. 
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Før du åbner  
din bibel
Ni nøgler til bibellæsningen
88 sider | 99,95 kr. 

»Matt Smethursts bog mindede mig på ny om, hvil-
ken gave Bibelen og det næsten ubegribelige bud-
skab, den indeholder, er ...
Bogen er hurtig læst, og det er nok meget godt, for 
når du går i gang med at læse den, får du hurtigt 
lyst til at finde Bibelen frem for at møde Gud, lære 
hans vilje at kende og mærke hans kærlighed.« 

TRO & MISSION

GIVER LYST  
TIL AT FINDE  

BIBELEN FREM

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.



SET FRA MIN STOL

Vi har netop fejret vores søns kon-
firmation. Her på den anden side 
af festen tikker der gode beskeder 
ind fra gæster, der takker for en 
dejlig fest. 

Det gør mig så glad at høre, at 
folk har hygget sig og haft det 
godt, og det er det har fyldt i for-
beredelserne – også for konfir-
manden – at få skabt en fest, hvor 
folk havde det rart. 

Samtidig kan man høre på gæ-
sterne, at de er optaget af, at vi – 
og i særdeleshed konfirmanden 
– har haft en god dag. Det er et 
succeskriterium for dem, at kon-
firmanden har nydt dagen. 

Jeg har gået og reflekteret over 
det forhold, at alle til sådan en fest 
egentlig tænker mere på, at de 
andre har det godt. Gæsterne er 
kommet for at fejre og glæde sig 
med hovedpersonen, som fra sin 
side har lagt kræfter i at gøre det 
godt for gæsterne. Det er egentlig 
ret fint.

Og i virkeligheden er det noget i 
den stil, vi opfordres til i det krist-
ne fællesskab: At være optaget 
af at gøre det godt for hinanden. 
I Romerbrevet kapitel 12, vers 10 
siger Paulus: ”Vær hinanden hen-
givne i broderkærlighed, kappes 
om at vise hinanden agtelse.” 

Det er en meget stærk formule-

ring: at kappes om at vise hinan-
den agtelse. I det kristne fælles-
skab må vi konkurrere om at løfte 
den anden op. 

Konkurrencen går ikke ud på 
selv at fremstå stor og stærk og 
vellykket, men at vise hinanden 
agtelse og respekt. Altså lade den 
anden være stor.

Jeg tror, der er meget visdom 
gemt i dette – som i alle Guds ord 
om vores liv med hinanden. De 
stærkeste fællesskaber er dem, 
hvor vi løfter hinanden op. 

Og der er faktisk også meget 
frihed for den enkelte forbundet 
med netop det. Der, hvor mit suc-
ceskriterium handler om, at den 
anden havde en god aften eller 
en god lejr, tages noget af presset 
af min egen oplevelse. Jeg er sat 
fri fra at gå og mærke efter, hvor 
godt jeg havde det, eller tænke 
over, hvad de andre tænker om 
mig. Det er den anden, det hand-
ler om. 

Det er ikke altid en nem kon-
kurrence, fordi den går imod både 
tidsånden og min grundlæggende 
egoisme, men den er befriende 
og sund.

EN KONKURRENCE, 
HVOR ALLE VINDER

Den forhenværende sognepræst i Løn-
borg, Egvad og senest Vor Frelsers Kir-
ke i Aalborg, Allan Graugaard Nielsen 
har skrevet og samlet 67 essays, som ta-
ger udgangspunkt i et bibelvers fra alle 
helligdages prædiketekster fra første 
tekstrække.

Der er ikke tale om en prædikensam-
ling, omend en del af teksterne er bear-
bejdelser af prædikener, der er holdt i 
Vor Frelsers Kirke. Forfatteren angiver 
i forordet, at ”der hverken er tale om 
prædiken eller fortolkning af tekster-
ne”. Han kalder dem ”refleksioner over 
temaer i troens verden”.

Ideen er indlysende for en forhen-
værende sognepræst. Han har sikkert 
prædiket over disse tekster 15-20 gan-
ge, så der ligger uden tvivl masser af 
materiale i hans skuffe. Og noget af det 
har han brugt i denne fine bog.

På den anden side kan man nok 
mene, at netop disse tekster kan fore-

ALLAN GRAUGAARD NIELSEN:

VANDRE MED GUD

LOHSE 2022

328 SIDER – 299,95 KRONER

BØ GE R

HANNE TERP LEGARTH

LEDER AF KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

HANNE@KPI.DK
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Måske havde det 
været mere indly-
sende med mindre 
kendte og slidte 
bibeltekster.

Grundtonen i bogen er den 
glade forventning til Gud

fatteren i forordet.
Bogen tager vigtige temaer op, og  de-

ler mange opbyggelige tanker.  Billedet 
af den gode Gud med omsorg for sine 
troende børn tegnes tydeligt og stærkt.

Derimod henvender bogen sig ikke 
meget til den ubodfærdige. Omven-
delsen omtales næppe, og Loven som 
Guds hellige krav til syndige menne-
sker får meget lidt plads.

Et par uklarheder skal nævnes:
”Det onde kommer altid udefra,” 

skriver forfatteren. Jesus sagde vist 
nærmest det modsatte! (se Mark 7,15-
23.)

”Paulus fylder side op og side ned i 
sine breve med kristelige formanin-
ger,” skriver Allan Graugaard og fort-
sætter: ”at det var for at få mennesker 
til at indse deres fortabthed, så de blev 
motiverede til at søge Guds tilgivelse”.

Her ser det ud til, at forfatteren giver 
formaningen den rolle, som Loven nor-
malt tillægges.

Allan Graugaard skriver om nåden: 
”Der er nok for den, der søger den. Men 
den findes kun af den, der virkelig øn-
sker at vandre med Gud.”

Det skurrer lidt i mine ører i forhold 
til Rom 5, hvor Paulus skriver: ”Mens vi 
endnu var svage, ugudelige og fjendtli-
ge”. (fremhævningerne er mine.)  

BOGEN TEGNER ET TYDELIGT BILLEDE AF DEN GODE GUD MED OMSORG 
FOR SINE BØRN, MEN DESVÆRRE FÅR BÅDE OMVENDELSEN OG LOVEN 
MEGET LILLE PLADS, MENER ANMELDER.

ANMELDELSE LEIF BACH KOFOED

komme en smule slidte. Måske hav-
de det været mere indlysende, set fra 
læserens synsvinkel, hvis forfatteren 
havde valgt at bruge bibeltekster, som 
var mindre kendte.

VELVALGTE NYE VINKLER
Allan Graugaard henter illustrationer 
og eksempler fra en lang række bøger, 
salmer og film, hvilket  medvirker til at 
skabe nye vinkler og belysninger. De 
fleste forekommer velvalgte.

Sproget er godt og klart og passer 
godt til indholdet. Enkelte steder ram-
mer det lidt skævt efter anmelderens 
smag. For eksempel når han lader 
apostlen Peter sige om Jesus, at ”han 
tog fusen på os”.

Eller når han lader de to Emmaus-
vandrere konkludere: ”Sådan en filur. 
Det havde jeg ikke set komme.” Eller 
når Jesus ved samme lejlighed beslut-
ter at hjælpe dem til at få ”hoved og 
hale i det hele”.

OGSÅ ET PAR UKLARHEDER
Bogen er tilegnet menigheden ved Vor 
Frelsers Kirke, som indbydes til at van-
dre sammen med deres gamle præst i 
glad forventning til Gud. ”Det er den-
ne glade forventning til Gud, der er 
grundtonen i denne bog,” skriver for-

LEIF BACH KOFOED

PENSIONERET EFTERSKOLELÆRER

LEIFKOFOED@OUTLOOK.COM
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”Hver morgen er en af mine bønner, at 
Gud må omslutte mig og fylde mig og 
forme mine tanker og ord,” fortæller 
53-årige Lisbeth Larsen fra Nybøl mel-
lem Gråsten og Sønderborg.

Hun er et eksempel på en helt almin-
delig LM’er, der er engageret i sin loka-
le forsamling.

”Jesus betyder alt for mig. Og det er 
vigtigt, at dem, jeg møder, kan se det 

BØNNEN ER MIN 
VIGTIGSTE OPGAVE
LISBETH LARSEN ER MEDLEM I BESTYRELSEN FOR LM I FRA AABENRAA. 
HUN GLÆDER SIG OVER AT SE FORSKELLIGE NÅDEGAVER UDFOLDET I MENIGHEDEN.

TEKST OG FOTO OLE SOLGAARD

getalen jævnligt til stor opbyggelse for 
hende, når hun bad alene.

”Men jeg har ikke talt i tunger de sid-
ste 20 år. Der kommer ikke længere 
noget til mig, men det ændrer ikke no-
get på mit forhold til Gud. Måske giver 
han os bare forskellige nådegaver til 
forskellige situationer og perioder.”

”Når Gud kalder os til en opgave, tror 
jeg, det ofte sker igennem andre men-

i min udstråling. Som kristne skal vi 
lade os bruge af Jesus, som vi er.”

NÅDEGAVER TIL  
FORSKELLIGE SITUATIONER
En eftermiddag for omkring 25 år si-
den sad Lisbeth og nød solen i haven, 
mens nogle ukendte ord begyndte at 
flyde ud af hendes mund. Hun følte, at 
hun blev renset. De næste år var tun-
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LISBETH LARSEN

• 53 år 

• Gift med Carsten og har tre 
voksne børn 

• Sønderjyde, der er opvokset i 
vestjyske Skjern 

• Pædagog på et hjem for psykisk 
handicappede 

• Med i bestyrelsen i Aabenraa LM 
og i repræsentantskabet i LM 
Sønderjylland-Fyn

selv taget godt imod og involveret i ar-
bejdet, da vi i sin tid var nye her.”

BØN ER DEN VIGTIGSTE OPGAVE
Lisbeth mener, at bøn er menighedens 
vigtigste opgave, men også en stor gave. 
Derfor er hun glad for, at de en gang 
imellem ved et møde i missionshuset 
får en seddel med et navn på, som man 
så kan bede personligt for i en periode.

”Gud vil velsigne os med alle gode ga-
ver – trods snoede veje og rundkørsler. 
Jesus er vores omsorgsfulde frelser, 
som vi kan komme til med alt. Uden 
ham går vi fortabt. Derfor er det vigtigt, 
at de unge og alle mulige andre også 
møder ham, som vi selv har mødt – og 
at vi selv bliver bevaret i troen”

Derhjemme taler Lisbeth også meget 
med Gud – om alt, både i medgang og 
modgang. Her har hun også en bønne-
liste, hvor der løbende kommer flere 
navne til, som hun minder Gud om.

”Jeg ønsker at tjene Gud der, hvor der 
er brug for mig, så flere må kende Je-
sus, blive frelst og finde glæden i ham,” 
understreger den sønderjyske LM’er.  

nesker. Nogle har spurgt mig om at gå 
ind en opgave, og så har Gud udrustet 
mig med nådegave til det,” forklarer 
Lisbeth. 

I 15 år har hun sammen med sin 
mand, Carsten, haft stor velsignelse af 
at stå i spidsen for teenlejre på lejrste-
det Solbakken. De har også med glæde 
haft deres tre børn, som nu er voksne, 
med som ungledere i sin tid. 

”Det har været en kæmpe gave at 
være teenleder. Jeg har fået mange 
gode snakke med deltagerne, og så har 
det været spændende at være sammen 
med de mange unge ledere og se de 
forskellige evner og nådegaver modnes 
og blive udfoldet,” siger Lisbeth.

PLADS TIL FORSKELLIGHED  
– MED JESUS I CENTRUM
Netop det med forskellighed blandt 
kristne ligger Lisbeth på hjerte. Hun 
ønsker at møde mennesker, som de er, 
og er taknemmelig for, at der netop er 
plads til alle i Aabenraa LM, hvor hun 
og Carsten hører til.

”Jeg synes, det er spændende, at men-
nesker er så forskellige, og at man 
kommer med hver sin livsbagage. Vi 
må være åbne og lytte til de andres 
ønsker, tanker og musiksmag. Og på 
tværs af forskellighederne er Jesus vo-
res centrale omdrejningspunkt,” beto-
ner Lisbeth, der arbejder som pædagog 
blandt psykisk handicappede.

Hun er med i bestyrelsen i Aabenraa 
LM og ser det som sin særlige opgave 
at have øje for det relationelle i menig-
heden.

”Jeg er ikke så meget den, der stil-
ler mig op og siger en hel masse, men 
er mere den stille type, der har fokus 
på omsorg. Jeg er optaget af, hvordan 
mennesker har det. Det er vigtigt for 
mig, at alle oplever, at der er en opgave 
til dem, og at ingen brænder ud. Vi blev 

SALME 121 BETYDER MEGET FOR LISBETH

Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.

Han lader ikke din fod vakle,
han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.
Herren bevarer dig,

Herren er din skygge
ved din højre side.
Om dagen stikker solen dig ikke, 
månen ikke om natten.

Herren bevare dig mod alt ondt,
han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din 
indgang
fra nu af og til evig tid.
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Som ung kom Ruben Due Pedersen for første 
gang med som leder i en juniorklub. Lige siden 
har det at give Guds ord videre til juniorerne 
været så vigtig en prioritering i hans liv, at han 
nu har været juniorleder i 45 år.

”Det har været naturligt for mig at træde til, 
når der var brug for ledere i juniorarbejdet, og 
det er en stor glæde at være med,” siger den 
66-årige tidligere politibetjent, der i 40 af årene 
har været leder i den samme juniorklub i LM i 
Rønne.

POLITIELEV OG JUNIORLEDER
Hans første gang som leder var efter et højsko-
leophold på LMH. Den dengang 21-årige born-
holmer blev boende i Hillerød, mens han gik på 
politiskolen i København, og så blev han spurgt 
om at være med som leder i LM’s juniorklub i 
Hillerød vest.

Han husker ikke præcis, hvad de lavede til det 
første juniormøde, som blev holdt på en kom-
munal skole, men som ungleder fik han hurtigt 
ansvar for at holde andagt for juniorerne og se-
nere bibeltimer.

”Det var jo ikke noget, jeg havde prøvet før, 
men jeg kunne godt lide det og blev hurtigt bidt 
af det. Det at have noget sammen med de børn 
der – det var rigtig godt,” siger han.

I mellemtiden blev han gift og flyttede i 1982 
tilbage til Bornholm, hvor han fik job som be-
tjent på øen. Han og hans kone, Marianne, hav-
de to små børn på det tidspunkt og købte hus 
i Rønne, hvor de kom fast i LM-kredsen. Snart 
blev han involveret i juniorarbejdet der.

”Der manglede ledere i juniorklubben – det 
gør der jo ofte. Der var på det tidspunkt en del 
udskiftning – nogle af de unge ledere, der skulle 
på højskole eller studere, og nogle af de lidt æl-
dre, der havde været der i flere år, og som nu øn-
skede at stoppe. Og så gik rygtet jo, at jeg havde 
været juniorleder i Hillerød.” 

”Så jeg blev spurgt om at blive leder i Røn-
ne-klubben. Og det har jeg så været lige siden.” 

OGSÅ SJOV OG BALLADE
Selvom det har krævet planlægning som små-
børnsfamilie og med skiftende vagter, har Ru-
ben gennem alle årene prioriteret juniorklub-
ben højt. De gange, han ikke kunne være der, 
har Marianne hjulpet til, og sammen har de væ-
ret ledere på utallige juniorweekender på LM 
Lejren. 

”Jeg har haft mange juniorer gennem tiden, 
hvis børn senere er kommet med i juniorklub-
ben. Det har været en stor glæde. Vores egen dat-
ter, Jeanettes, to yngste børn går til junior lige 

Ruben har været 
juniorleder i 45 år
”DET HAR VÆRET DET HELE VÆRD,” SIGER PENSIONERET POLITIBETJENT FRA 
RØNNE, DER GLÆDER SIG, NÅR DER KOMMER BØRN AF TIDLIGERE JUNIORER 
MED I JUNIORKLUBBEN .

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO PRIVAT

Ruben har prioriteret opgaven 
som juniorleder højt, fordi han 
ser vigtigheden af at fortælle bør-
nene om Jesus.
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nu,” siger den taknemmelige morfar.
Det kan være en udfordring, når tider-

ne skifter, og juniorerne ikke sidder lige 
så stille til bibeltimerne, som de måske 
gjorde for 45 år siden, mener han.

”Nogle af de yngre ledere er gode til at 
bruge PowerPoint og andet visuelt, der 
kan få børnene til at være mere med – 
og det er jeg ikke lige så skarp til. Men 
jeg synes, det langt hen ad vejen går 
meget godt,” siger Ruben, der har det 
godt sammen med de syv-otte juniorer, 
der lige nu kommer i klubben.

”Jeg fornemmer, at de er glade for 
mig som leder. Jeg er jo nok et fjolle-
barn, der kan lave lidt sjov og ballade 
en gang imellem. Det kan de også godt 
lide,” siger den nu pensionerede poli-
tibetjent, der også kan sætte sig i re-

følgelig gør det det. Så længe der bare 
er én, der kommer og får noget med sig 
hjem, er det det hele værd. Sådan har 
jeg i hvert fald haft det indtil nu.” 

Han håber på, at det at LM Rønne er 
blevet til en frimenighed, kan gøre, at 
der kan komme flere småbørnsfamili-
er med, som kan give en vækst til både 
legestue, børneklub og juniorklub.

Ellers hjælper den flittige juniorleder 
med praktiske opgaver på "guldholdet" 
af pensionister, som går og reparerer 
og fikser småting på LM’s missionshus 
i Rønne. Han giver også en hånd med en 
gang om måneden, når LUMI Genbrug i 
Nexø skal have kørt møbler afsted, for-
tæller han og tilføjer med et smil: 

”Vi unge kan jo bedre slæbe, siger de 
gamle.”  

Så længe der bare er én, der kommer og får 
noget med sig hjem, er det det hele værd.  
Sådan har jeg i hvert fald haft det indtil nu.

spekt, når der er brug for, at juniorerne 
sætter sig ned og lytter efter. 

SVÆRT I NEDGANGSTIDER
”Som ledere kan vi fortælle børnene 
om Jesus. Det kan godt være, vi ikke får 
at se, hvad det ender med, men vi får 
lov at så nogle frø hos dem, mens de er 
hos os. Det er det, der har holdt mig i 
gang selv i nedgangstider, hvor man 
godt kunne have lyst til at give op.”

I perioder har man slået børne- og ju-
niorklubberne i Rønne sammen, fordi 
der var for få børn. Andre gange er der 
kommet 15-20 børn i juniorklubben. 
Det kan svinge rigtig meget, fortæller 
Ruben.

”Når der er få børn, kan man godt 
spørge sig selv, om det nytter. Men selv-

Ruben fornemmer, at børnene er glade for 
ham og godt kan lide, at han laver lidt sjov 
og ballade en gang imellem. Her "anholdes 
en skidt knægt" på en børnelejr.
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Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.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

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
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Se stillingsopslaget på 
www.lmkirkenvestbornholm.dk 

KFUM’s Soldaterhjem i Oksbøl søger assistenter 
til det daglige arbejde. Ansættelsesperiode efter 

aftale og dine ønsker! 
Jobbet er incl. kost og logi. Tiltrædelse snarest. 

”Tjen Herren med glæde” 
Henv. til leder Kjeld Nørgaard Tlf. 29 27 75 08     

oksboel@kfums-soldaterhjem.dk  

Skal du arbejde på 
Soldaterhjem?

Praktisk:
Ansøgningsfrist 6. juni - samtaler i uge 23

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.
Ledelse:   Preben Nielsen tlf. 2021 1860 / 
                Jette Nielsen tlf. 2293 0130
                jp@elmebo.dk

Vi tilbyder en arbejdsplads med: 
- Tætte samarbejdsrelationer, hvor vi spiller hinanden gode. 
- Høj faglighed, sparring og supervision. 
- Stort fokus på at vores arbejdsplads er beboernes hjem.
- Hverdag, fest, struktur og traditioner - ja, alt det livet er!

Mere end en institution - et rigtigt hjem!

Læs mere om de  spændende stillinger på www.elmebo.dk

?

Måske er det her dit prik på skulderen...

Fast stilling til dig, der...
...er pædagogisk eller  
sundhedsfagligt uddannet. 

...er nysgerrig på at arbejde 
med mennesker med  
funktionsnedsættelser.

...er interesseret i et fast job 
blandt kompetente kolleger 
og 10 fantastiske beboere.

...ser alle mennesker som 
unikke og værdifulde,  
præcis som de er!

-

1-årig stilling til dig, der...
...har lyst til et meningsfyldt 
arbejde - måske før du skal 
starte uddannelse. 

...motiveres af at blive prøvet 
af - men samtidig passet  
rigtig godt på.

...er nysgerrig på at arbejde 
med mennesker med  
funktionsnedsættelser.

...ser alle mennesker som 
unikke og værdifulde,  
præcis som de er!



KA HOVEDORGANISATION 
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV
Tlf.: 82 132 132
www.ka.dk

Juridisk  
konsulent  
– til arbejdsgiverforening i vækst

Vi kan tilbyde:
–  afvekslende, udfordrende og spændende arbejdsopgaver indenfor  

kollektiv og individuel arbejdsret
–  gode arbejdsforhold og et godt samarbejdsklima
–  et uformelt, humoristisk arbejdsmiljø præget af et positivt  

kristent livs- og menneskesyn
–  dygtige kollegaer og gode ansættelsesvilkår

Opgaver
 Dine opgaver kommer til at bestå i servicering af vores medlems- 
virksomheder inden for ansættelses- og arbejdsret. Dvs. rådgivning, 
juridisk sagsbehandling, deltagelse i forhandling og vejledning.

Se mere på ka.dk/ledigestillinger
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2022.

Vil du være med til at række evangeliet 
til danskere via radioen og har du flair 
for at koordinere frivillige?

Så har vi lige nu en rigtig spændende 
stilling i København til dig.

Læs mere på:
www.norea.dk

JOBOPSLAG

Få SMS 
med akutte 
bedeemner
Udkommer efter behov
Tilmeld dig på opendoors.dk/sms og tilmeld

Scan

KFUM’s Soldaterhjem er et civilt åndehul for de 
danske soldater, både herhjemme og i udlandet. 
I Vordingborg er der fokus på de værnepligtige 
og tjenestegørende, mens der i Høvelte også er 

mange veteraner.
Begge steder består arbejdet i at lave god mad 

som en del af  den hjemlige atmosfære, der ken-
detegner KFUM’s Soldaterhjem. Vi bager kager 
og laver mad. Der er altid kaffe på kanden og 

plads til soldaterne. Vi laver hjem for soldaterne!

Gå ind på vores hjemmeside www.kfums-sol-
datermission.dk/job og se mere om det enkelte 

job!

KFUM’s Soldaterhjem i både 
Høvelte og Vordingborg søger 

køkkenassistenter!
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Hvad laver du lige for tiden?
Meget tid er gået med rekruttering af nye volontører til Tanzania. Vi har 
ansat tre fantastiske unge mennesker. Der er også altid en gryde, der sim-
rer med rekruttering af nye missionærer.

I disse uger tager jeg også rundt i LM’s afdelinger og holder dialogmø-
der om LM’s nye strategi for International Mission.

Hvad er dine planer for den kommende tid?
Jeg skal besøge fire afdelinger frem til 1. juni med dialogmøde-koncep-
tet. Derefter skal alle kommentarer og gode forslag skrives sammen til et 
oplæg til Landsstyrelsen. Strategien skal godkendes på Landsgeneralfor-
samlingen. 

Den 23.-25. maj er der international uge på LM's sekretariat med besøg 
af vores teamledere fra Cambodja og Tanzania. Det bliver spændende og 
givende at sidde sammen i stedet for vores normale online møder.

Er der noget, som har glædet dig særligt på det seneste?
I begyndelsen af maj var jeg i Nairobi til et partnermøde om mission i 
Østafrika og andre steder i verden. Det var meget spændende at møde 
kirkeledere fra Etiopien, Kenya og Tanzania og tale sammen om, hvordan 
vi kan hjælpe og inspirere hinanden til at nå længere ud med evangeliet!

Er der et forbøns- eller takkeemne, du gerne vil dele?
Bed om, at vores missionærer, volontører og samarbejdspartnere i Tan-
zania må vide, at de tjener Gud, uanset hvor småt eller tørt det ser ud. 

Bed om, at vi sammen med kirken kan nå længere ud og grundfæste de 
kristne.

Hvad laver du i fritiden?
Jeg spiller badminton og går og løber. Og så er det jo en fantastisk tid at 
så og plante til i højbede og krukker. Der skal også spilles musik og bages 
brød og kager, før ugen er komplet.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
Sl 119, 32: Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri!

JEG HOLDER DIALOGMØDER 
MED LM'ERNE OM 
INTERNATIONAL MISSION

OLE MALMGAARD

MISSIONSKONSULENT

OM@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: KAMPEN MOD ABORT

Jeg kan sagtens forstå de dilemmaer, 
en gravid kvinde kan stå i. Min opgave 
er at tale ind i den virkelighed og for-
klare, hvor mit ståsted er: at alle men-
nesker er lige og skal behandles med 
samme respekt helt fra begyndelsen.

AGNETE WINTHER, ABORTMODSTANDER OG DEBATTØR

Den 1. oktober 1973 fik enhver kvinde i 
Danmark ret til at få en abort frem til 12. 
uge af graviditeten. I 1972 – året før den nye 
lov – var der optrukne linjer mellem forta-
lere og modstandere af den kommende lov.

I 2023 har loven 50-års jubilæum, og 
abortmodstanden er næsten forstummet. 
Måske på grund af udskamning. Måske for-
di det virker nytteløst.

Men den kristne abortmodstand er ikke 
helt forstummet, selvom det første rama-
skrig har lagt sig.

I dette nummer ser vi nærmere på abort-
modstanden, og hvordan nogle kristne kan 
blive ved med at holde kampgejsten oppe 
50 år senere. Vi ser også nærmere på Bibe-
lens grundlæggende argument mod abort.

FO
TO

: KAJA LAU
TERBACH


