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gå ikke glip af: Alsidig arbejdsdag og skiftende kasketter
Du skal kunne trives i at indgå i plejen fra morgenen af, sidde til møde med repræsentanter fra kommunen om formiddagen og
efter middag sidde med budgetstyring på kontoret. Afbrudt af først et opkald fra en pårørende og efterfølgende en uformel
snak med en medarbejder om en situation, han er usikker i.  Du når desuden lige at svinge en solid luftguitar sammen med tre
beboere til Kim Larsen på høj volumen, før de sidste forberedelser til personalemødet klares før fyraften. Kort sagt: Du får en
varieret dag. Mange bolde i luften - mange kasketter.

Kan du skabe hjem?
Som leder på Elmebo er du helt central. Du er tovholder, bindeled og med hele vejen rundt i arbejdet. 
Det er dig, beboere, medarbejdere, pårørende, samarbejdspartnere, myndigheder og instanser ved, 
de altid kan kontakte ved spørgsmål, forslag, bekymringer mm. Som leder er du nærværende og til at få 
fat på. Du er tydelig og opererer med et højt informationsniveau. Og allervigtigst: du møder alle mennesker
med åbenhed og respekt, og du arbejder for, at Elmebo bliver ved at være mere end en institution - et rigtigt hjem.

få kristen arbejdsplads - skab kristent hjem
Vi er en del af Kristelig Handicapforening, og Elmebo drives med høj pædagogisk faglighed og store ambitioner ud fra et
kristent livs- og menneskesyn. Vi mener, at alle mennesker har uendelig stor værdi, og at alle har krav på et liv, hvor
værdighed og respekt er udgangspunktet for alt. For mange af beboerne har det stor betydning at bo i et kristent miljø, og det
forventes, at du som leder med integritet kan arbejde med på at fastholde og udvikle Elmebo som kristent hjem.

Mere end en institution - et rigtigt hjem!
ELMEBO

Læs meget mere om stillingen og om Elmebo på: www.elmebo.dk
Tøv ikke, hvis du har spørgsmål til stillingen - kontakt: 
Ekstern konsulent Egon Madsen, som er en del af ansættelsesprocessen, på: egonmads@hotmail.com / 23 39 60 22.
Formand Erlan Meiner-Jensen på: temeiner@gmail.com / 93 83 43 84.

Ansøgningsfrist: mandag d. 24. oktober kl. 12.00

Drop tanken om institution, som du kender det...
Velkommen indenfor på Elmebo! Det er lørdag morgen, og her dufter af kaffe og rundstykker. Beboerne kommer dryssende i
morgenkåbe, når de er færdige med at sove længe. Medarbejdere og beboere drikker morgenkaffe sammen, og der er god tid
og weekendstemning. Lystig snak om Olsen Banden og fredagsslik fra baren i går og om planerne for udflugt og hjemmebagt
pizza senere i dag. Der fortælles røverhistorier og grines. Her er der plads til at være, som man er. Som med sin familie -
hjemme hos sig selv. 

Elmebo er en selvejende institution beliggende i Dianalund på smukke Vestsjælland og er et fast botilbud for 10 beboere med
særlige behov. Vores beboergruppe er bredt sammensat af voksne diagnosticeret inden for autismespektret, med downs
syndrom, senhjerneskade og med forskellige udviklingsforstyrrelser.

Bofællesskabet Elmebo søger leder / lederpar

Lederjob: overblik, hjerte
OG GOD PÅ LUFTGUITAR?

En del af...

Leder eller lederpar? 
Læs mere 

om  vores tanker på hjemmesiden...
 



LEDER

NICKLAS LAUTRUP-MEINER

KOMMUNIKATIONSLEDER

NLM@DLM.DK

Den 29. oktober er alle LM’s for-
samlinger inviteret til Rådsmøde. 
I invitationen hedder det, at det 
”tilsyneladende er blevet sværere 
at finde såvel frivillige som ansatte 
i LM’s arbejde. Derfor har vi brug 
for at tale om, hvad vi i det hele ta-
get forstår ved kald og bevidsthed 
om at være kaldet.”

Det er et vigtigt anliggende, der 
ligger i forlængelse af Jesu ord 
om, at vi skal bede ”høstens herre 
om at sende arbejdere ud til sin 
høst” (Matt 9,38). Der er et arbejde, 
der skal gøres, og den almægtige 
Gud har i sin visdom valgt at kalde 
os til dette arbejde, selvom han 
egentlig ikke behøver en tjeneste 
af os. Når vi er kaldet, er det altså 
først og fremmest for vores egen 
skyld. Hvis det er så som så med 
kaldsbevidstheden, går vi med 
andre ord glip af en stor velsignel-
se for os selv, vores menigheder 
og for LM.

TIDSÅNDEN KAN LEDE   
TIL RESIGNATION
Men talen om kaldsbevidsthed, 
hvor vigtig den end er, kan let 
komme til at give et ekko af tids-
ånden i den kristnes sind. Det 
ekko risikerer at virke som en 
hæmsko for en sand og sund be-
vidsthed om, at vi alle er kaldet. 

For det moderne menneske kan 
spørgsmålet om, hvorvidt netop 
jeg er kaldet, nemlig hurtigt lede 
til en række spørgsmål om, hvor-
dan jeg føler indeni: Føler jeg mig 
kaldet nok? Er jeg overbevist nok? 
Hvem er jeg, at jeg skulle påberå-
be mig at have et kald fra Gud? 
Hvis jeg ikke føler det sådan og 
sådan, er det så et ægte kald?

De spørgsmål kan lede et men-
neske til resignation over for det 
generelle kald, som alle kristne 
har fået. For hvis jeg ikke føler 
kaldet stærkt nok, er det nok ikke 
godt nok.

FORKYND, SÅ VI SER  
MULIGHEDER 
Det betyder naturligvis ikke, at vi 
ikke skal tale om kaldsbevidsthed. 
Tværtimod! 

Det betyder derimod, at vi i vo-
res tale om det skal passe på, at vi 
ikke taler på en måde, der runger 
af tidsåndens overdrevne fokus på 
individualisering.

Det kan man gøre ved at for-
kynde, så vi ved Guds ånds hjælp 
løfter vores øjne fra vores egen 
dagsorden og ser mulighederne 
for at forkynde Jesu frisættende 
evangelium til mennesker i Dan-
mark og ud over verden.

BED HØSTENS HERRE 
SENDE ARBEJDERE

INDHOLD

6 Forkynder evangeliet med orgelmusik

10  PORT RÆ T

 Fra rockermiljø til bibelgruppe

18  L M R U NDT

  LMU besøgte lokal LUMI-butik
   DBI fejrede 50-års jubilæum
   Jul med Gumle og Turner
   Kollegiepiger tog på kristen lejr
   Lejrgavekort til trængte familier

26  TEMA: GI V MED GLÆDE

  For Christina er det en selvfølge 
  at give
 	 Der	findes	mange	måder	at	give	på
  Vi skal være gavmilde ligesom Gud
  Pak selvtilfredsheden væk

32  KIR KEN VER DEN RUNDT

34  Er du en faster Anna 
 eller faster Ingrid?

35  AN M E L DE L SE 
 Da Job mødte Gud

36  CD-A N M E L DE L SE 
 Katedral

38 Børnene synger med en 
 umiddelbar frimodighed 

43  Jeg er optaget af at leve det evige liv
 her og nu
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16 medarbejdere fra LUMI’s otte gen-
brugsbutikker var samlet torsdag den 
6. oktober i Odense for at udveksle er-
faringer og få ny inspiration til arbejdet.

Et af dagens hovedemner var fremti-
dens genbrugsbutikker. Hvordan skaf-
fer man frivillige medarbejdere nok? 
Kan man gøre tingene på en anderledes 

LUMI GENBRUG TIL  
FÆLLES NETVÆRKSDAG

måde, som kræver mindre mandskab, 
og som ikke opslider de medarbejdere, 
der allerede gør en stor indsats?

Flere idéer blev luftet i løbet af dagen, 
blandt	andet	tanker	om,	at	flere	butik-
ker kan gå sammen om fælles tøjsorte-
ring, og forslag til opgaver, som frivilli-
ge i job kan løse.

PÅ DISCIPEL 24-7-KONFERENCEN DEN 1. WEEKEND I OKTOBER INSPIREREDE AMERIKANSKE JEFF 

VANDERSTELT TIL AT LEVE SOM SYNLIGE KRISTNE.  DE 125 DELTAGERE TALTE SAMMEN I GRUP-

PER FRA DE MENIGHEDER, DE KOM FRA, OM, HVORDAN DET KUNNE SE UD HOS DEM.

LMH-ELEVER LÆRTE AT 
MEMORERE BIBELVERS

 
Eleverne på Luthersk Missions 
Højskole havde i september en 
temadag om Bibelen. Her havde 
de besøg af præsten Klaus Laur-
sen, der reciterede hele Markus-
evangeliet udenad. De prøvede 
også selv at lære bibelvers via 
hukommelsen – blandt andet ved 
at bruge dele af kroppen.

BAGUD MED    
GAVEINDTÆGTER

 
I september fik LM 929.578 kroner i 
gaver. Det er 206.000 kroner under 
budgettet og 239.000 under 2021.

Efter årets første tre kvartaler 
har LM modtaget 8,16 millioner 
kroner, hvilket er 1,7 millioner un-
der beløbet på samme tid i 2021.

Det er ikke unormalt, at der skal 
komme flest gaver til sidst, men 
det bekymrer, at gavetallet er på 
det laveste tal i de sidste fem år.
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Fra 3.-12. oktober var elever fra 
den nye Explore-linje på Solgår-
den i Cambodja. Formålet var dels 
at opleve landet og dets befolk-
ning og historie og dels at opleve 
det arbejde, som LM er med i.

Turen begyndte i Siem Reap, 
hvor eleverne var sammen med 
de unge, der bor på LM's kollegi-
um til lovsang og andagter og sjov 
og hygge. Sammen var de på en 
heldags cykeltur til det store tem-
pelkompleks Angkor Wat, og de 
besøgte også  en lokal evangelist, 
der fortalte om sin omvendelse 
og sit arbejde.

På en tur til Fjendeskoven lave-
de eleverne diakonalt arbejde, var 
til friluftsmøde, grillede og over-
nattede i telte, før de besøgte en 
ældre kvinde, der var en højtstå-

EFTERSKOLEELEVER 
OPLEVEDE CAMBODJA

Det er ikke svært at tale om 
det, man elsker. Derfor skal 
vi som kristne begynde med 
Jesus – jo større hans nåde 
bliver for os, jo mere naturligt 
er det at fortælle om det til 
andre mennesker.
JEFF VANDERSTELT, STIFTER AF SOMA CHURCH I USA OG 

FORKYNDER PÅ DISCIPEL 24-7-KONFERENCE

ende kommandør under De røde 
Khmerer, og som har overgivet 
sit liv til Jesus. Hun fortalte sin 
livshistorie og sit vidnesbyrd til 
eleverne.

I den uge eleverne fra Solgården 
var i Siem Reap, skiftede LM's vo-
lontører, Katrine Nymann Sulkjær 
og Rebekka Haakonsdatter Over-
gaard, deres normale arbejdsop-
gaver ud med Solgårdens pro-
gram. De fortæller, at det har været 
en gave at se eleverne opleve lan-
det og at vise dem, hvordan tilvæ-
relsen i Cambodja kan være hård 
og barsk, men at man på trods af 
det altid mødes med et smil.

Den sidste del af turen opholdt 
eleverne opholde sig i Cambodjas 
hovedstad Phnom Penh og ople-
vede LM's arbejde der.
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LOKALE KVINDER BEDER FOR BØRNENE 
PÅ SKØJTEBANE I VESTMONGOLIET 

 
Det er lørdag, og der er fuld af aktivitet på kir-
kens skøjtebane i byen Khovd, hvor LM’s til-
knyttede missionær Maiken Hadberg arbejder. 
To ældre kvinder står i 20 graders frost med fol-
dede hænder og beder for børnene, der løber 
rundt på banen. En norsk missionær går forbi 
og undrer sig. Fem minutter senere kommer 
han tilbage. De står der fortsat – nu med arme-
ne strakt ud mod skøjtebanen.
Missionæren	finder	senere	ud	af,	at	det	er	to	

kristne, der er blevet spurgt om at være frivilli-
ge i arbejdet med at gøre skøjtebanen til en god 
fritidsaktivitet for byens børn. Han ser det som 
en kæmpe velsignelse, at de vil lægge skøjteba-
nen og de besøgende i Guds hænder.
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Ti mennesker har samlet sig på pulpituret om-
kring orglet i LM’s missionshus i Nansensgade. 
Det er et af de få missionshuse i LM, der stadig 
har sådan et instrument. Det er fredag efter-
middag i slutningen af september og klokken 
er blevet 17.00. Det er tid til orgelandagt.

Organist i Korsvejskirken på Amager Ole Re-
uss Schmidt byder velkommen. Det er ham, der 
oprindelig begyndte konceptet for næsten præ-
cis fem år siden. Siden er der holdt 41 af slag-
sen, som han og to andre organister leder på 
skift.
”Det	er	jo	et	fint	orgel	og	en	fin	akustik.	Og	så	

er det en vældig god måde at forkynde evangeli-
et på”, forklarer han til Tro & Mission efter orge-
landagten og fortsætter:

”Vi vil gerne dele den gode musik med an-
dre. Og når man spiller god musik, opstår der 
et rum, hvor det falder os naturligt at forkynde 
evangeliet.”

Konceptet er enkelt: Et par orgelværker, en 
kort andagt og en-to fællessalmer efterfulgt af 
en	 kop	 kaffe.	 I	 beskrivelsen	 på	 hjemmesiden	
står der tydeligt, at programmet er færdigt i god 
tid inden klokken 18.00.

Det holder nu ikke stik denne fredag, hvor Ole 
Reuss Schmidt spiller Carl Nielsens 29 prælu-
dier på orglet. De 29 stykker, som den danske 
komponist skrev i 1929, kun to år før sin død, 
varer tilsammen kun omkring 40 minutter, 
hvorefter organisten fortæller lidt om værkets 
baggrund og danner en overgang til salmen Min 

Jesus, lad mit hjerte få, som Nielsen har skrevet 
melodi til.

Ole Reuss Schmidt gennemgår versene og får 
på den måde forkyndt salmens stærke indhold 
om Jesus, der på grund af sin egen retfærdighed 
kan frelse den, der tror på Jesus.

FOLK DUMPER IND FRA GADEN
En af deltagerne denne fredag er Lizzi Riis. Hun 
har	været	med	flere	gange.	Sammen	med	flere	
af de andre, der er med denne eftermiddag, syn-
ger hun med i et klassisk kor, som Ole dirigerer. 
Koret synger primært kirkemusik.

”Det er altid meget hyggeligt at være til orgel- 
andagt. Programmerne er meget forskellige,” 
forklarer hun og tilføjer, at det er lidt udvidet 
denne fredag.

Det sker også tit, at der kommer folk ind fra 
gaden, forklarer Ole Reuss Schmidt bagefter, da 
Tro & Mission har sat ham og de to andre orga-
nister stævne.

”Der er tit nogle, der dumper ind. Og nogle 
kommer også igen,” siger han og forklarer, at 
han kendte alle denne aften bortset fra en en-
kelt ny deltager.

FANDT KRISTUSFIGURER OG    
ET KORSMOTIV I MUSIKKEN
De to andre organister er noget yngre end de-
res 67-årige kollega. Sebastian Thunbo Peder-
sen er med sine 28 år ung nok til at være Ole 
Reuss Schmidts barnebarn, siger sidstnævnte 

HVER MÅNED HOLDER TRE ORGANISTER ANDAGTER OG SPILLER  
ORGELVÆRKER I LM’S MISSIONSHUS I NANSENSGADE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO BENT PEDERSEN, SEBASTIAN THUNBO PEDERSEN

Troels Brøgger Hansen synes, 
blandingen af musikformidling 
og forkyndelse er spændende at 
være en del af.

Forkynder evangeliet 
gennem orgelmusik
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med et grin. Han kom med for omkring et år si-
den, fordi den tredje – Troels Brøgger Hansen 
– var med.

”Jeg hjalp Troels ved en koncert i Oles kirke, 
og der opstod en snak bagefter, som var inspire-
rende og spændende, og der blev sagt Jesus en 
masse gange,” forklarer Sebastian Thunbo Pe-
dersen, der normalt er organist i Dyssegårds-
kirken i Hellerup nord for København, men 
netop nu er på barsel.

”Den andagtsmæssige del har en særlig til-
trækningskraft på mig,” siger han og fortæl-
ler, at han gerne vil undersøge, om formidling 
af evangeliet gennem musikken er noget for 
ham. Af de tre organister er han den, der vælger 
den mest moderne musik. Han har blandt an-
det valgt værker af de nulevende komponister 
Flemming Christian Hansen og Niels La Cour.

”Jeg prøver at vælge noget, der ikke er helt lige-
til – både musikalsk og formidlingsmæssigt. Jeg 
har valgt Niels La Cours Achetypon over Jungs 
psykoanalytiske arketyper.	Jeg	fandt	Kristusfigu-
rer og et korsmotiv, og noget, der var, blev øde-
lagt og genopstod. Jeg har haft en spændende 

snak med komponisten om det. Han var ikke 
enig, men jeg følte en velsignelse ved at formid-
le de indtryk, jeg har fundet,” forklarer han.

ORGLET ER EN PLATFORM   
FOR EVANGELIET
Hans kollega Troels Brøgger Hansen er 35 og 
organist i Kingos Kirke på Nørrebro. Han har 
været med ved orglet i Nansensgade et års tid 
længere end Sebastian Thunbo Pedersen:

”Jeg synes denne blanding af musikformid-
ling og forkyndelse er spændende at være en 
del af. Jeg kan rigtig godt lide at bruge orglet 
som en platform for at fortælle mennesker om 
Jesus og forkynde evangeliet. Det er det, kirke-
musik kan, synes jeg. Musik er dejligt i sig selv, 
men i kirken kommer det i en sammenhæng, 
hvor musikken kommer til at handle om mere 
end sig selv – om Kristus og Guds ord. Dét er no-
get, jeg rigtig gerne vil,” siger han.

Ligesom Ole Reuss Schmidt vælger han gerne 
musik af den Martin Luther-inspirerede Bach, 
når han spiller, men også værker af Felix Men-
delssohn.

Ole Reuss Schmidt tog 
initiativ til at holde 
orgelkoncerter i mis-
sionshuset for fem år 
siden.
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28-årige Sebastian 
Thunbo Pedersen spiller 
ofte nyere musik, som 
er lidt krævende – både 
musikalsk og formid-
lingsmæssigt.

”Et stykke, jeg spiller, kan få mig til at tænke 
på et bibelsted eller en salme, man kunne syn-
ge sammen med stykket. Og så kan man sætte 
det sammen og bruge musikken som udgangs-
punkt for at tale om lov og evangelium eller om 
nåden. Det kan også være omvendt – at jeg læ-
ser et stykke i Bibelen eller synger en salme og 
kommer til at tænke på et stykke musik.”

EN LAVERE TÆRSKEL TIL MISSIONSHUSET
De tre organister er enige om, at orgelandagter-
ne både er et inspirerende fællesskab for dem 
selv og en god indgang til at lytte til evangeliet:

”Musik gør tærsklen til missionshuset lavere. 
Det er lettere at få folk med ind i kirken for at 
høre musik end for at høre en prædiken,” forkla-
rer Troels Brøgger Hansen. 

”Jeg tror, det kan blive for snævert, hvis der 
kommer et tydeligt LM-stempel på,” tilføjer Se-
bastian Thunbo Pedersen, der betegner sig som 
IMU’er. 
”Folk	synes,	det	er	fint	at	mødes	for	at	lytte	til	

musik og en andagt og synge en salme – for det 
er folkeligt.”

Musik gør 
tærsklen til 
missionshuset 
lavere.

Ole Reuss Schmidt nikker. Ingen af de tilste-
deværende i dag plejer at komme i LM, siger 
han. Og selvom det kan være svært at komme, 
er	han	sikker	på,	at	flere	ville	komme,	hvis	de	
fik	øjnene	op	for	det	gode	koncept	og	for,	hvad	
orglet kan:

”Vi bliver ved i al fremtid.”  
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FRA ROCKERMILJØ 
TIL BIBELGRUPPE
DEN LOKALE DAGPLEJEMOR BLEV ULRIKA OG PETERS INDGANG TIL DEN KRISTNE TRO.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG   FOTO JEPPE  TANG MILTERSEN, PRIVAT, PEXELS
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Ulrika og Peter har en fortid i det 
kriminelle miljø, men valgte at 
droppe ud af det.
Venskabet med en dagplejemor 
blev senere deres indgang til det 
kristne fællesskab.
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 Som	 helt	 ung	 solgte	 Peter	 stoffer	
blandt hårdkogte kriminelle i en 
større by i Østjylland. I dag – 22 

år senere – er han selvstændig tømrer, 
og han og hustruen, Ulrika, og parrets 
fire	børn	kommer	i	Luthersk	Missions	
frimenighed Kirken ved Søerne i Sil-
keborg. Nu er det noget helt andet, de 
deler ud af: nemlig vidnesbyrdet om, 
hvordan Gud har kaldt dem til et nyt liv 
med ham som centrum.

De to mødte hinanden som 19-årige i 
det rockerrelaterede miljø. Peters sto-
rebror var medlem af Hells Angels, så 
det	gav	nem	adgang	til	stoffer.	

”Vi var involveret i alt muligt, og det 
gik vildt for sig – meget vildt. Når jeg og 
mine brødre gik i byen sammen, smad-
rede vi det hele, og Ulrika var med. Vi 
havde ingen skrupler over for noget 
som helst. Da vi to fandt sammen, sag-
de folk: ’Det går galt. I skal nok få slået 
hinanden ihjel’,” fortæller Peter. 

RØG SIN FØRSTE JOINT I 5. KLASSE
Både han og Ulrika kommer fra vel-
fungerende familier, så det lå ikke lige 
i kortene, at de skulle blive involveret 
i bandekriminalitet. Men Peters store-

bror trak ham med ind i miljøet.
”Uanset hvad ser man op til sin store-

bror. Da han begyndte at drikke, gjorde 
jeg det også. Jeg røg min første joint i 
5. klasse.”

Ulrika havde været involveret i pyra-
midespil, og med mange hurtigt tjente 
penge på lommen var det de hårde ty-
per, hun stødte ind i, når hun gik i byen. 
Peter	flyttede	ind	hos	Ulrika	i	et	hus	

på landet. Nogle aftener kørte de ind til 
byen	og	handlede	med	stoffer.	En	aften	
kørte	de	galt,	 og	Ulrika	fik	et	 alvorligt	
piskesmæld i nakken. 

”Ulykken blev et wake-up call for os. 
Den	fik	 os	 til	 at	 indse,	 at	 det	 ikke	 var	
godt for os at være i det miljø længere. 
Så vi tog beslutningen om at droppe ud, 
skiftede	telefonnumre	og	fik	hemmelig	
adresse,” fortæller Ulrika, der i dag har 
nedsat arbejdsevne og stadig kæmper 
med mén fra ulykken. 

Det blev en meget hård tid med af-
vænning og omstilling, husker Peter: 

”Kroppen havde det bare skidt på 
grund	af	det	hash	og	de	stoffer,	vi	hav-
de taget. Uroen og tankerne om alt det, 
vi havde været involveret i, kørte rundt 
i hovedet. Vi havde kun hinanden at 

Når jeg og mine brødre 
gik i byen sammen,  
smadrede vi det hele,  
og Ulrika var med.

ULRIKA OG PETER 
MONDRUP HAGEMANN

• Er begge 41 år. 

• Bor i Trehøje uden for Gjern 
nordøst for Silkeborg. 

• Peter har sit eget tømrerfirma. 

• Ulrika har flexjob som kontakt-
person for en pige med Downs. 

• Har børnene Sillas på 13, William 
på 16, Marinella på 18 og Cecilie 
på 20.  

• Kommer i LM's frimenighed  
Kirken ved Søerne.

TRO & MISSION  13  202212 PO R TR Æ T



støtte os til. Dem, vi kendte i miljøet, havde vi 
vendt ryggen.” 

SNAKKEDE OM TRO MED DAGPLEJEMOREN
Efter	at	have	fået	barn	nummer	to	flyttede	par-
ret til en ny by. Her gik Ulrika hjemme med den 
mindste og havde god tid til at snakke, når hun 
afleverede	den	ældste	i	dagpleje,	og	der	gik	ikke	
lang tid, før hun og dagplejemoren blev gode 
venner.

”Hun og hendes mand var pedelpar i missi-
onshuset og boede lige ved siden af, så noget af 
det første, jeg spurgte om, var: ’Hvad er det for 
en underlig bygning, og hvorfor er der et kors 
udenpå?’ Det blev starten på rigtig mange snak-
ke mellem hende og mig,” fortæller Ulrika.

Også hendes mand var meget imødekom-
mende og snakkede godt med Peter. De bød 
dem begge hjem på besøg, lånte dem kristne 
bøger og cd’er og inviterede dem også med til 
kristne arrangementer rundt i landet.

”Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange 
de inviterede Peter og mig med – måske 40-50 

Som ganske unge blev 
Ulrika og Peter en del af 
det kriminelle miljø og 
tog ofte ind til byen for 
at	handle	med	stoffer.

gange, og vi endte altid med at sige, at vi ikke 
kunne, eller sprang fra i sidste øjeblik og fandt 
på en undskyldning for ikke at komme med. 
Men de var virkelig vedholdende og blev ved 
med at invitere os,” siger Ulrika.

MED TIL JESUS-FEST I SKIVE-HALLEN
Den allerførste gang, Ulrika og Peter endelig 
tog med til et arrangement – fordi de tænkte, 
de ikke kunne være andet bekendt – var til et 
kristent møde i Christianskirken i Aarhus. Den 
største overraskelse for dem var, at der var så 
mange andre unge mennesker.

”Vi anede ikke, at der fandtes en kultur med 
kristne unge. Det var simpelthen en verden, vi 
ikke kendte noget som helst til. Alle var bare så 
søde og bød os velkomne,” siger Peter og fortæl-
ler, at det var en noget anden oplevelse, end han 
havde været vant til i andre sammenhænge.

Parret var også med til Jesus-fest i Skive-hal-
len,	hvor	de	blev	ramt	af	budskabet	og	fik	rokket	
endnu mere ved deres fordomme om kristen-
dommen.
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”Jeg kan huske, vi stod i kø udenfor til 
at komme ind, ligesom når man står i 
kø til en koncert, og der var helt fyldt 
med unge mennesker. Der kørte sådan 
en slags hjerteslags-rytme i højttaler-
ne, så man kunne høre det helt ud på 
parkeringspladsen. Emnet for den af-
ten var Guds kærlighed, som pumper 
ud til alle mennesker,” siger Ulrika.

”Jeg vidste slet ikke, at man kunne 
samle så mange kristne mennesker på 
ét sted. Der var alle mulige forskellige 
typer – en fyr med hanekam og en med 
ring i næsen. Vi spurgte: ’Kan man godt 
se sådan ud og være kristen?’ Det var 
altså ret vildt at være med til,” supple-
rer Peter. 

GAV SLIP, SÅ TÅRERNE TRILLEDE
Efter det begyndte Ulrika at lytte til 
nogle af de kristne cd’er, hun havde 
lånt. Det talte stærkt til hende, og hun 
tog med til møder i missionshuset.

”Det var virkelig nogle gode aftener 
og	snakke,	 jeg	fik	med	de	ældre	ægte-
par, der kom dér. Det begyndte at vok-
se i mig. Men Peter ville ikke med. Han 
syntes, jeg var dybt latterlig,” fortæller 
hun.

”Lige fra jeg var barn, har min far 
fortalt mig om evolutionsteorien. Han 
troede ikke på nogen Gud, men at alt 
blev skabt ved en eksplosion. Jeg kun-

ne ikke give slip på det, jeg var vokset 
op med – eller bare noget af det. Hvis 
jeg skulle tro på Gud, skulle jeg tro på 
hele Bibelen. Hele pakken så at sige,” 
siger Peter.
En	aften	fik	Ulrika	ham	overtalt	til	at	

være med i en bibelgruppe med tre an-
dre par hjemme i deres stue. Han, der 
stod for aftenen, viste et billede af et 
menneske, der stod foran evigheden 
med en afgrund imellem. Jesu kors 
dannede en bro over dybet. Samtidig 
blev der spillet en sang med et om-
kvæd, der kørte igen og igen: ”Nothing 
can wash away the sin but the blood of 
Jesus” (Kun Jesu blod kan vaske synden 
væk).

Peter sad i en sofa med en bibel i 
hænderne hele aftenen og sagde ikke 
noget. Da mødet var slut, rejste Ulrika 
sig for at følge gæsterne ud, mens Peter 
blev siddende.

”Bagefter gik jeg ind i stuen til ham 
og sagde vredt: ’Det kan du simpelthen 
ikke være bekendt! Det er så pinligt, at 
du ikke engang gad gå med ud og sige 
farvel’,” husker hun.

Den stærke fyr med tatoveringer på 
overarmene så bare op på hende, mens 
tårerne trillede ned ad hans kinder. 
Budskabet havde ramt ham, men han 
turde ikke lukke det ind, før de andre 
var gået.

»
Den aften blev tingene så 
enkle. Jeg tror bare, jeg gav 
slip og lukkede Jesus ind.
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Vi får så mange muligheder 
for at fortælle andre, hvad vi 
laver som kristne, hvis vi tør. 
Så grib dem – sig det nu! 

”Jeg havde krampagtigt holdt fast i noget, som 
jeg egentlig ikke havde lyst til. Den aften blev 
tingene så enkle. Jeg tror bare, jeg gav slip og 
lukkede Jesus ind,” siger han.

SVÆRT AT LÆRE AT VÆRE  
EN KRISTEN FAMILIE
Siden Peters overgivelse den aften har parret 
fulgtes ad på den fælles trosvandring.

”Jeg havde sådan behov for at komme ud med 
det. Så jeg skrev til hele min familie, at nu hav-
de jeg besluttet, hvad jeg ville, og det var at følge 
Jesus. Jeg havde fået en ny start, og selv om jeg 
havde været i alt muligt skidt, var jeg blevet til-
givet for det,” siger Ulrika.

Der gik noget tid, inden familien forstod, at 
det ikke bare var en eller anden ny dille, de hav-
de fået, men at de faktisk mente det alvorligt, 
fortæller	parret.	De	havde	nu	fire	børn	og	ople-
vede, at det var svært at lære at være en kristen 
familie.

”Det med at holde andagt, synge for børnene 
og gå i kirke – det er ikke noget, man bare lige 
gør. Ingen af os er vokset op med det, så det har 
taget mange år for os at få det ind under huden,” 
understreger Ulrika.

Noget af det, de gjorde, var at lade deres børn 
gå på en kristen friskole. De købte et hus lige 
ved siden af friskolen Klippen i byen Voel, da 
den ældste, Cecilie, skulle begynde i skole. Si-
den har børnene også gået i en børneklub dér, 
som LM i Silkeborg er med til at drive. Derefter 
boede de ti år i et kristent bofællesskab i Gjern, 

indtil Peter sidste år manglede plads til sit tøm-
rerfirma,	og	familien	derfor	flyttede	til	en	ejen-
dom uden for byen. 

GUD HAR VÆRET MED HELE VEJEN
For Ulrika og Peter indebærer det at være kri-
sten, at man tror på hele Bibelen og ikke udela-
der noget af den. De har prioriteret højt at kom-
me i en bibelgruppe i alle de år, de har været 
troende, og det gør de også nu, hvor de kommer 
i frimenigheden Kirken ved Søerne.

”Vi er glade for at komme til gudstjeneste, 
men bibelgruppen betyder rigtig meget for os. 
Det er et sted, hvor man kan gå i dybden på en 
helt anden måde end i det store fællesskab. Vi 
er også bare frimodige og spørger: ’Det dér for-
står jeg virkelig ikke.’ Så er der andre, der heller 
ikke helt forstår det, og så får vi en god og ærlig 
snak om det,” fortæller parret.

De ser tilbage på deres trosvandring med stor 
taknemmelighed og oplever, at Gud har været 
med hele vejen – også selvom den har været 
kroget.

”Når vi tæller, hvor mange af de omkring 30 
venner fra vores stamværtshus dengang, der 
er	tilbage,	er	det	kun	Ulrika	og	mig	og	fire	an-
dre, der lever i dag. Resten er enten døde af en 
overdosis, er kørt galt eller har skudt sig selv. 
En af dem hængte sig selv i fængselscellen. Det 
kunne	have	været	mig.	Jeg	har	gået	rundt	flere	
gange i Silkeborg by med en rygsæk fyldt med 
stoffer.	Det	kunne	have	gået	helt	galt.	Vi	var	helt	
sikkert døde i dag begge to, hvis vi var fortsat,” 
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siger Peter.
På	hans	facebookprofil	står	ordene:	”Nåden	er	

ny hver morgen.”
”Vi oplever, at vi har fået en ny begyndelse. 

Alt er tilgivet og renset bort. Det er bare blevet 
så stort for mig. Gud tager altid imod dig, også 
selvom du står i lort til halsen.”

FORTÆL DE ANDRE, AT DU ER KRISTEN
Derfor er parrets opfordring da også: ”Kom nu 
ud med det! Fortæl, at du er kristen, og snak 
med den nabo, der ikke er troende.” 

”Der er så meget, de kristne går og ’putter 
med’. Vi vidste jo intet om, at der fandtes no-
get for unge kristne, før vi mødte nogle, men så 
fandt vi ud af, at det faktisk er ret almindeligt at 
være kristen i Danmark,” siger Peter, og Ulrika 
supplerer: 

”Vi får så mange muligheder for at fortælle 
andre, hvad vi laver som kristne, hvis vi tør. Så 
grib dem – sig det nu! Det må være hovedfor-
målet med, at Gud har sat os her, tænker jeg.”  

HJÆLP TIL  
NYE I TROEN
LYT TIL KRISTEN MUSIK
Ulrika lyttede meget til sange af den 
amerikanske gruppe Casting Crowns. En 
af dem, ”Who am I?”, taler meget stærkt 
om, at skaberen af hele universet elsker 
hvert enkelt menneske, som det er.

Sangen, der blev spillet, den aften Pe-
ter kom til tro, hedder ”Nothing but the 
blood of Jesus” og er af kunstneren Chris 
Rice. 

LÆS BAGGRUNDSVIDEN  
OM BIBELEN
Peter havde svært ved at læse i Bibelen, 
men han interesserede sig meget for hi-
storie. Så han læste bogserien Zions håb 
af Bodie Thoene, som er udgivet på Lo-
hse forlag og omhandler tiden omkring 
Jesu liv. 

Det gjorde det levende og hjalp ham til 
at forstå det, han læste i Bibelen. 

Da Ulrika og Peter besluttede at følge Jesus, var det også 
begyndelsen på en proces, hvor de skulle lære at leve 
som en kristen familie. Et af initiativerne blev, at deres 
fire	børn	skulle	gå	på	en	kristen	friskole.
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Jeg slukkede for 
støjen og søgte 
Gud i stilheden

James Sabuni har været redaktør ved 
LM’s litteraturmission Soma Biblia 
(SB) i Tanzania i fem år. Han har ansvar 
for en lang række udgivelser og andre 
opgaver, der har til hensigt at vejlede 
og undervise modtagerne. 

Det gælder blandt andet SB’s pendant 
til LM-magasinet Budskabet. Magasinet 
hedder	RIZIKI	og	udkommer	fire	gange	
om året med emner såsom ”hvad bety-
der det, at Jesus er både Gud og menne-
ske”, missionsbefalingen eller at min-
de læserne om vigtigheden af at huske 
børn og unges rolle i menigheden. Mål-
gruppen er præster og evangelister.

Sammen med LM-missionær Phi-
lip Bach-Svendsen vurderer han også, 
hvilke bøger der skal sælges i SB’s bu-
tikker,	og	har	også	oversat	flere	bøger,	
som SB har udgivet.

”Selvom jeg ikke har en præstekra-
ve, laver jeg mange af de ting, som en 
præst arbejder med. Det er især de 
unge, jeg har et kald til at arbejde med,” 
fortæller James, der siden 8. klasse har 
haft lederansvar i forskellige kristne 
arbejdsgrene – i syv år også i den tan-
zaniske pendant til Bibellæser-Ringen.

HUSTRU HAVDE AKUT BRUG  
FOR NY NYRE
Det ligger James Sabuni på hjerte at 
minde mennesker om at slukke for 
mobiltelefon, tv og pc.

Han tænker tilbage på et tidspunkt 
i sit liv, da han især havde brug for at 
lukke alting ude for at kunne lytte til 
Guds ledelse:

Det var i 2015, da hans kone blev syg 
og havde brug for en ny nyre.

"DA MIN KONE LÅ FOR DØDEN, MÅTTE JEG SØGE RO FOR AT LYTTE TIL GUD," SIGER JAMES SABUNI, 
DER ER REDAKTØR I SOMA BIBLIA.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO KAJA LAUTERBACH

”Vi var ved at opgive alt håb,” husker 
James, der dengang var i store overve-
jelser, om han skulle donere den nyre, 
som hans hustru manglede, med risiko 
for at både han selv og hans kone kun-
ne dø under operationen.

”Der var mange mennesker, der fra-
rådede mig det. Mine ældre brødre og 
min farbror støttede mig. Jeg var om-
givet af mennesker, som havde deres 

James Sabuni fortæller, 
at han laver mange af 
de samme ting, som en 
præst laver. Han har især 
kald til at arbejde med 
de unge.

Jeg var omgivet af  
mennesker, som havde 
deres mening om, hvad 
jeg skulle gøre, men 
hvad ville Gud?
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UNGE BESØGTE DEN 
LOKALE LUMI-BUTIK

27. september var 40-50 unge fra 
Bornholms missionske ungdoms-
foreninger på besøg i øens LM-gen-
brugsbutik. Arrangementet var en 
del af Fælles Missions Ungdom, hvor 
unge fra LMU, Indre Missions Ung-
dom og Evangelisk Luthersk Ungdom 
mødes en gang om måneden.

”Det var en god anledning til at 
orientere de unge om, hvad LUMI 
Genbrug står for og arbejder med,” 

”I LMU når missionen ofte ikke længere end til 
kaffen”

Sådan lyder det i en reklame på LMU’s Insta-
gram-side, der opfordrer LMU’ere landet over til at 
deltage i LMU’s missionsuge i uge 6. Her er fokus 
på at komme ud ad døren og møde danskerne med 
evangeliet. 

Målet er at få de lokale LMU-foreninger til at lave 
lokale missionsaktiviteter. Det kan for eksempel 
være	at	klippe	hæk	for	naboen	eller	dele	kaffe	ud	
på gaden.

LMU OPFORDRER TIL LOKALE 
MISSIONSAKTIVITETER I UGE 6 

mening om, hvad jeg skulle gøre, men 
hvad ville Gud?”

James fandt et roligt sted, hvor han 
kunne lytte efter Guds ledelse.

”Når der er ro, kan Gud lægge mig no-
get på hjerte eller minde mig om noget. 
Nogle gange har jeg tænkt, at jeg vil gøre 
noget bestemt, men jeg oplever, at jeg 
ikke	kan	finde	 fred	 i	det.	Det	 tager	 jeg	
som Guds svar på, at jeg ikke skal gøre 
det,” siger han og citerer fra Salme 27,4.

”Kun et ønsker jeg fra Herren, kun 
det længes jeg efter: At bo i Herrens 
hus, så længe jeg lever, så jeg kan fry-
de mig over Herrens herlighed og søge 
svar fra ham i hans tempel.”

James besluttede sig for at donere sin 
ene	 nyre.	 Desværre	 fik	 hans	 kone	 ny-
resvigt igen i efteråret 2020 og døde. I 
februar 2022 blev han gift igen.  

fortæller Olai Poulsen, der er tov-
holder i LUMI genbrug i Nexø.

Han holdt en andagt og fortalte 
de unge om livet i butikken. Der-
efter var der mulighed for at gå 
rundt på egen hånd i forretningen. 
Det førte også til nogle handler, 
forlyder det på LM Bornholms 
Faecbook-side, der kan fortælle, 
at de unge købte for 1.200-1.300 
kroner. 
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DANSK BIBEL-INSTITUT 
FEJREDE 50-ÅRS JUBILÆUM
MANGE AF LM'S MISSIONÆRER HAR TAGET DERES UDDANNELSE PÅ DBI,  DER LØRDAG DEN 11. OKTOBER FEJREDE 
JUBILÆUMSFEST. OVER 200 GÆSTER DELTOG I FESTGUDSTJENESTEN I NORDVESTKIRKEN I KØBENHAVN.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO DANSK BIBEL-INSTITUT

Lærerådsformand Christian 
Schøler Holmgaard, formand Jens 
Peter Rejkjær og Fjellhaugs rektor 
Frank-Ole Thoresen sammen med 
DBI's nye rektor, Henrik Nymann 
Eriksen (nr. to fra højre).

Tirsdag den 11. oktober fyldte Dansk 
Bibel-Institut (DBI) i København 50 år.

Det blev fejret lørdag den 8. oktober 
med en festgudstjeneste i Nordvestkir-
ken med efterfølgende frokost, glimt 
fra arbejdet, hilsner og taler.

Over 200 deltog – heriblandt nuvæ-
rende og tidligere studerende og an-
satte og DBI-venner fra hele landet og 
Færøerne – samt repræsentanter fra 
DBI's samarbejdspartnere.

Blandt gæsterne var også nogle, som 
deltog i DBI’s stiftende møde i Inger 
Margrethe og Flemming Kofod-Svend-
sens lejlighed i 1972.

PRÆDIKEN AF OG FORBØN  
FOR DBI'S NYE REKTOR
Ved gudstjenesten prædikede DBI's 
nye rektor, Henrik Nymann Eriksen, 
og efter nadveren var der forbøn for 
ham ved formand Jens Peter Rejkjær 
og lærerrådsformand Christian Schø-
ler Holmgaard samt Fjellhaugs rektor 
Frank-Ole Thoresen.

Bagefter var der frokost og samvær i 
kirkens lokaler, hvor et lejlighedsband 
af studerende fra DBI spillede og sang 
sammen med gæsterne.

Tidligere rektor Børge Haahr Ander-
sen gav et rids over DBI's historie, og 
flere	andre	indlæg	belyste,	hvad	den	te-
ologiske uddannelse på DBI har bety-
det ikke mindst for international mis-
sion.

Også en række af DBI's samarbejds-
partnere, deriblandt Luthersk Mission, 
bragte en hilsen i anledning af jubilæet.

DBI HAR VÆRET LM'S MISSIONÆR- 
UDDANNELSE SIDEN 2001
I slutningen af 1970'erne og en årræk-
ke frem havde LM sin egen missions-
uddannelse i Hillerød.

Men på grund af faldende søgning gik 
LM i 2001 sammen med DBI og ELM og 
senere Dansk Ethioper Mission (nu: 
Promissio) om at udbyde missions- 
uddannelse på DBI.

Lige siden har DBI været arnested for 
mange af LM's udsendte missionærer.

DBI har udviklet missionæruddan-
nelsen, så man i dag kan tage en ba-
chelor i teologi, som kan bruges både i 
kirkelivet i Danmark og i international 
mission.  
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Englenes ord til hyrderne i juleevan-
geliet er omdrejningspunktet for årets 
adventskalender fra LM Kids.

De to hånddukker Turner og Gumle 
laver – sammen med børnekonsulen-
terne Janne Bak-Pedersen og Kristian 
Larsen	 –	fire	udsendelser	på	 gumle.tv.	
En hver adventssøndag.

Turner og Janne bor i en hytte i sko-
ven og er ved at gøre klar til af lave ad-
vents-tv. Gumle og Kristian kommer på 
besøg og får lov til at være med.

TEGNEFILM, HVOR GUMLE OG  
TURNER TÆNKER TILBAGE
Både	Gumle	og	Turner	er	kendte	figu-
rer i LM Kids, men det er første gang, de 
laver tv sammen. Det er imidlertid ikke 
det eneste nye i årets adventskalender. 

”I hver udsendelse er der en tegne-
film,	som	vi	bruger	til	at	vise,	at	en	af	de	
to dukker tænker tilbage på noget, han 
har oplevet tidligere,” fortæller Kristian.

”Versene fra Lukasevangeliet 2,10-12 

går også igen i en ny titelsang, som er 
skrevet til adventskalenderen.”

JULEBLAD MED FAMILIEANDAGTER 
I tilknytning til adventskalenderen har 
LM Kids udgivet julebladet ”Jul med 
Gumle og Turner. Det er på  25 sider 
med familieandagter, opgaver, hygge 
og konkurrencer. Den første side er til 
første søndag i advent, og så er der en 
side til hver dag fra 1.-24. december. 

"Bladet har samme pris som sidste 
år.	 Inflationen	har	fået	alt	 til	at	stige	 i	
pris – undtagen LM Kids’ juleblad,” si-
ger Kristian Larsen med et skævt smil.

HJÆLP TIL ROLIGE STUNDER
Kristian Larsen peger på, at julen er 
en fantastisk mulighed for at fortælle 
evangeliet ind i mange hjem.

”Alle taler meget om, at julen er en 
fortravlet tid, men ingen ønsker, at den 
skal være det,” siger han.

”Jeg tror, mange familier ønsker 

BESTIL "JUL MED GUMLE  
OG TURNER"
Oplagt til uddeling i menighe-
den, til venner, naboer og børn 
i børneklubben
Pris: 20 kroner
Køb det på shop.lmbu.dk

Jul med Gumle og Turner
LM KIDS LAVER EN NY ADVENTSKALENDER PÅ GUMLE.TV, HVOR TO BØRNEKONSULENTER 
OG TO HÅNDDUKKER FORTÆLLER OM, HVAD ENGLENE SAGDE TIL HYRDERNE JULENAT.

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO LM KIDS

hjælp til rolige stunder, og her kan ad-
ventskalender og juleblad være et godt 
redskab.”  

Julmed 
   umle & Turner
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500 unge fra hele Cambodja deltog 
sidst i september i ungdomslejren IM-
PULS 2022. Lejren var arrangeret af 
kristne cambodjanere og varede tre 
dage. Det er en lejr, som bliver holdt en 
gang om året forskellige steder i landet, 
og som indeholder lovsang, forkyndel-
se, leg og andre aktiviteter. Sidste år 
var lejren online på grund af corona, 
men blev i år genoptaget i fysisk form 
i Phnom Penh.

Blandt deltagerne var grupper fra 
LM’s kollegier i Siem Reap og Battam-
bang. 

Missionær Anju Bak-Skovenborg og 
kollegieleder Kunthea Kuy rejste til 
Phnom Penh sammen med pigerne fra 
Battambang. Anju fortæller, at hun tog 
med for at få kendskab til, hvad det er 
er, de sender pigerne afsted til.

”Det var sjovt, lærerigt og spændende 
at deltage, og det hele minder lidt om 

Kollegiepiger fra Battambang 
tog på kristen lejr
LEJREN IMPULS SAMLEDE UNGE FRA ALLE DELE AF CAMBODJA TIL 
TRE DAGES FORKYNDELSE OG LOVSANGSFEST I PHNOM PENH. 

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO ANJU BAK-SKOVENBORG

en lille udgave af Å-festival. Det var et 
fantastisk vidnesbyrd for mig at være 
med og se alle de unge mennesker, som 
deler troen med mig. De unge er ofte 
den første generation af kristne og står 
oftest alene, fordi deres familier stadig 
er buddhister,” siger hun.

”Jeg håber, pigerne på vores kollegie 
kan huske disse dage og gemme min-
derne om at have mødt så mange unge 
kristne, og at de en dag selv må komme 
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til tro.”
Turen i tog fra Battambang til hoved-

staden tager normalt seks timer, men 
de var forsinket med over tre timer. Ti-
den slog de ihjel med at spille UNO. Pi-
gerne syntes, det var sjovt at køre med 
tog, men var trætte, da de endelig an-
kom.

STOR GLÆDE OVER AT DELTAGE
LM’s volontører i Siem Reap, Katrine 
Nymann Sulkjær og Rebekka Over-
gaard, var sammen med gruppen fra 
kollegiet i Siem Reap. LM’s volontører 
i Phnom Penh, Sarah Petersen og Julia 
Jørgensen, deltog også i lejren, og både 
volontørerne og de unge fra de to kolle-
gier nød at være sammen. 

Pigerne fra Battambang var rigtig 
glade for at opleve turen sammen. De 
nød fællesskabet – både at kunne spille 
og lege sammen som en gruppe og med 
alle de andre deltagere på lejren.

En af dem, Srey Lung, fortæller: ”Jeg 
synes, musikken var god og anderle-
des, og jeg synes, det var spændende, at 
der kom kendte kristne og sang med os 
og talte til os. Jeg fandt særligt lederen 
fra bibelskolen interessant, en ældre 
præst, og det, han sagde, var nogle gode 
ting. Den sidste dag blev jeg meget rørt, 
uden at jeg helt ved hvorfor.”

Srey Num indskyder, at det, hun hørte 
på IMPULS 2019, der blev holdt i Siem 
Reap, rørte mere ved hendes hjerte. 
Men hun var glad for at deltage fysisk 
og ikke online som året før.

”Maden på IMPULS var virkelig læk-
ker – jeg tror, jeg tog to kilo på,” griner 
en tredje pige fra Battambang, Sreyper. 
Ellers fremhæver hun især et seminar, 
hvor to mennesker fortalte om, hvor-
dan man som ægtepar eller kærester 

kan kommunikere bedre sammen.
”Til os, som var alene, fortalte de om 

at	 finde	 en	 kristen	 kæreste,	 og	 hvilke	
værdier et kristent par kan have,” siger 
hun og bliver bakket op af Dany, der 
også syntes rigtig godt om det seminar.

Kanika var med på turen som den 
eneste kristne pige fra kollegiet i Bat-
tambang. Hun var glad for at kunne 
dele denne oplevelse med de piger, hun 
bor sammen med – men ikke mindst 
for at møde så mange andre kristne.
”Jeg deltog for at se, om Gud ville tale til 
mig. Det var et stort ønske for mig, at de 
andre piger kunne høre om Gud, fordi 
Gud er god, også selvom det er hårdt 
her i livet,” siger hun.  

LM'S KOLLEGIER  
I CAMBODJA

• I 2007 åbnede LM et kollegi-
um for piger i Phnom Penh. 
Det blev overtaget af norske 
Normisjon i 2014, der i for-
vejen driver et kollegium for 
unge mænd. 

• I 2014 åbnede LM et kollegi-
um i Siem Reap for både piger 
og unge mænd.  

• I 2021 åbnede LM et kollegi-
um i Battambang for piger.

VIL DU VÆRE MED 
TIL AT STØTTE  
KOLLEGIEARBEJDET?

Giv en god gave på MobilePay 
66288 eller via dlm.dk/støt. 
Mærk din betaling "kollegie".

Det var et stort ønske for mig, at de 
andre piger kunne høre om Gud, 
fordi Gud er god, også selvom det 
er hårdt her i livet.

De unge fra LM's kollegier i Battambang 
og Siem Reap var glade for at være med på 
ungdomslejren.
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”Vi deler noget ud, der handler om jul, 
som en inspiration til, at julen faktisk 
handler om Jesus.”

Sådan forklarer Thomas Olofson, der 
er præst i LM Kirken Vestbornholm, 
hvorfor LM’erne på Bornholm var valgt 
at dele Adventshjælp ud i stedet for 
flæskesteg	og	rødkål	op	til	juleaften.

”Der er i forvejen temmelig meget 
klassisk julehjælp på Bornholm, så vi 

har i stedet valgt at sætte fokus på ju-
lens budskab,” siger han.

GAVEKORT TIL LUMI GENBRUG  
OG TIL AT TAGE PÅ LEJR
LM Bornholm lagde en invitation til at 
søge om Adventshjælpen på Facebook i 

BORNHOLMERE GIVER  
LEJRGAVEKORT TIL  
TRÆNGTE FAMILIER
NÅR VI GIVER JULEHJÆLP, VIL VI GERNE GIVE MENNESKER INSPIRATION TIL, 
AT JULEN FAKTISK HANDLER OM JESUS, SIGER AFDELINGSSEKRETÆR.

TEKST KAJA LAUTERBACH

PROJEKT JULEHJÆLP

Uddelingen af adventshjælp på Born-
holm er en udløber af LMBU’s Projekt 
Julehjælp, hvor man samler ind til 
danskere, der har økonomiske pro-
blemer. 

Du kan også være med til at støtte 
Projekt Julehjælp – enten ved at ar-
rangere et lignende event i menighe-
den eller ved at støtte direkte på Mo-
bilepay 66865, mrk: ”Julehjælp”.

Men skynd dig, for der er kun få 
uger tilbage af landsindsamlingen, 
som løber til og med 14. november.

begyndelsen af september, og allerede 
samme dag kom de første ansøgninger, 
fortæller Thomas Olofson.

Pakkerne vil blive delt ud nogle uger 
før jul. 

De kommer til at indeholde opgave-
bøger med kristent tema, tusser, noget 
spiseligt, julemagasinet 24:12, gavekort 
til LUMI Genbrug og gavekort til at del-
tage på en af LM’s børne- eller junior-
lejre.

MULIGHED FOR JULEHYGGE  
VED AFHENTNING
Selve uddelingen står de lokale menig-
heder for, og de afgør selv, hvordan det 
kommer til at ske hos dem.

Thomas Olofson fortæller, at de i LM 
Kirken Vestbornholm laver et arrange-
ment, hvor det er muligt at drikke en 
kop	kaffe	og	julehygge,	når	man	afhen-
ter sin pakke. Men hvis nogen har det 
bedst med at hente den anonymt, er 
det også en mulighed.

Han er spændt på, om det her er god 
måde at komme i kontakt med folk på. 

"Måske har vi fundet et tiltag der er 
værd at gentage næste år.”  

Læs mere om Projekt Julehjælp 
på lmbu.dk. 

TRO & MISSION  13  202224 L M R U ND T



17 ivrige børn – og deres mindst lige så ivrige 
og jublende forældre og øvrige tilskuere fra me-
nigheden – samlede i starten af oktober på gan-
ske kort tid 6.559 kroner ind til fordel for LM-
BU’s Projekt Julehjælp. 

Det skete ved et sponsorløb på Nansensgade 
LM’s kredsweekend på lejrstedet Birkedal en ti-
mes kørsel fra København.

LØB MANGE GANGE RUNDT OM SØEN
Kredsens børneklub stod for at arrangere spon-
sorløbet, som foregik på en 3-400 meter rute 
rundt om søen, der ligger på lejrens grund.

De 17 børn havde forinden været rundt til de 
omkring 60 deltagere på lejren og bedt dem 
gætte på, hvor mange runder rundt om søen, de 
kunne løbe på et kvarter. For hver runde, det en-
kelte barn kunne løbe, kunne man sponsorere 
et selvvalgt beløb til indsamlingsformålet.

”Børnene gik rigtig meget op i at få sponsorer 
nok, og de spurtede afsted for at nå så mange 
runder som muligt,” fortæller Johnny Lindgre-
en, der var med som deltager på kredsweeken-
den.

”En af drengene var så ked af, at han ikke kun-
ne være med på lejren søndag, hvor løbet blev 
afholdt,	at	han	fik	lov	til	at	løbe	sine	runder	om	
lørdagen.”

SPRÆNGTE MÅLET MED DOBBELT UDBYTTE
Sponsorløbet på weekendlejren er et af man-
ge initiativer, som børne- og juniorklubber og 
LM-kredse i hele landet er gået sammen om at 
lave i år for at samle penge ind til julehjælp til 
trængte familier.

Inden lejren havde børneklubben i Nansens-
gade LM kun fået indsamlet 300 kroner ud af 
det mål, de havde sat om at samle 3.000 kro-

ner ind i løbet af året. Men weeken-
dens sponsorløb blev så stor en succes, 
at det sprængte alle rammer med det 
dobbelte udbytte.  

Børnene gav den fuld 
gas i et kvarter for at 
samle penge ind fra 
sponsorerne.

Spurtede afsted for 
evangeliets skyld
OVER 6.500 KRONER BLEV SAMLET IND TIL PROJEKT JULEHJÆLP, 
DA KØBENHAVNSK LM-KREDS VAR PÅ WEEKENDLEJR.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO JOHNNY LINDGREEN 
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”Jeg giver penge til kristent arbejde, 
fordi jeg tror, at det, at jeg giver, kan få 
betydning for, at nogle kan møde Jesus 
– og i sidste ende blive frelst.”

Christina Nilima Holmegaard Peder-
sen fra Jyderup tilføjer, at en yderlige-
re årsag til at give er, at alt det, hun har, 
har hun fået af Gud.

”Derfor skylder jeg at bidrage med 
det, jeg har fået for intet.” 

INTET MISSIONSARBEJDE  
UDEN PENGE
Både Christina og hendes mand Brian 
er vokset op i hjem, hvor det at give – 
både penge, tid og energi – er en selv-
følge.

”Det er noget, der ligger på rygraden, 
og derfor var det helt naturligt, at det 
skulle med i vores hjem,” siger hun. 

Parret håber, det at give også må være 
en naturlig ting for deres tre børn på 
syv, knap 11 og 12 år, så det også kan bli-
ve en del af deres ungdoms- og voksen-
liv.

Familien kommer i Luthersk Missi-

on i Mørkøv, og Christina fortæller, at 
de for nylig havde en indsamling i mis-
sionshuset til kredsens arbejde. Et par 
dage før spurgte hun børnene om, hvor 
meget de ville give af deres egne penge. 
Ikke om de ville give. 

”Det gav anledning til en rigtig god 
snak om at give til missionsarbejde, 
hvor	jeg	fik	mulighed	for	at	forklare,	at	
vi ikke kan have et missionshus, mis-
sionærer i andre lande eller en børne-
klub uden penge. Alting koster. Det før-
te til, at alle tre børn lagde et beløb i den 
kurv, der blev sendt rundt,” siger hun. 
Hun ikke er i tvivl om, at hun vil spørge 
på den måde igen en anden gang.

DET ER VIGTIGT AT LAVE  
AFTALER MED SIG SELV
41-årige Christina er i det hele taget 
meget opmærksom på, at behovet for 
penge skal italesættes.

”Jeg er selv rigtig glad for at få en god 
påmindelse i prædiken eller blive min-
det om det på anden måde,” siger hun.

”Det er vigtigt, at man får behovene 

FOR MIG LIGGER DET PÅ 
RYGRADEN AT GIVE

Bibelen opmuntrer os ikke bare til at give. Den opfordrer 
os til at give med glæde.

Det er måske lettere, når udgifterne ikke står i kø, som de 
gør for mange i en tid med stigende priser på stort set alt. 
Men Bibelens opfordring gælder alligevel. Og når vi opfor-
dres til at give med glæde, understreger det også, at vi ikke 
giver for Guds skyld. Gud skal nok føre sin vilje igennem 
uden vores ringe bidrag. Nej, vi skal give med glæde, fordi 
det gør noget ved os at give.

Dét handler temaet i dette nummer om.

FOR CHRISTINA ER DET EN SELVFØLGE AT GIVE TIL MISSIONSARBEJDET, MEN HUN SER ALLIGEVEL 
ET BEHOV FOR AT FLERE TALER OM, AT DER ER BRUG FOR PENGE.

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO PEXELS, PRIVAT 

For Christina og hendes mand har 
det altid været en selvfølge at give. 
Og de håber at kunne give den 
indstilling videre til deres børn.
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ind under huden og får lavet nogle fa-
ste aftaler med sig selv – og gerne med 
andre.”

Hun er kontaktperson til LMU og har 
derfor naturligt næste generation med 
i tankerne, når hun peger på, hvor vig-
tigt det er at få sat ord på det at give.

”Alt er blevet pengeløst. Vi giver over 
telefonen eller netbank, og man ser 
sjældent indsamlingskurve blive sendt 
rundt, så man bliver mindet om at give 
på den måde. 

INFLATIONEN ÆNDRER IKKE PÅ 
MIT KALD TIL AT GIVE
Inflationen	 i	 Danmark	 nærmer	 sig	 ti	
procent, og det betyder, at mange men-
nesker har færre penge mellem hæn-
derne. 

Christina er også opmærksom på, at 
deres familie måske kan blive nødt til 
at justere på nogle ting, men givertje-
nesten står virkelig langt nede på li-
sten.

”Jeg har overhovedet ikke overvejet, 
at	inflation	kunne	få	betydning	for	min	
givertjeneste. Og i hvert fald slet ikke på 
min lyst eller mit kald til at give,” siger 
hun og indskyder, at hun synes, at Giv 
med glæde-logoet er vildt fedt. 

”Det er netop sådan, jeg har det. Jeg 
har aldrig oplevet, at jeg har manglet 
det, jeg har givet. Gud velsigner så rigt. 
Jeg giver ikke for at få velsignelse, men 
velsignelsen følger med,” siger hun.

”Jeg kan godt forstå, hvis nogen tæn-
ker anderledes, men for mig hører det 
med, så længe jeg har mulighed for at 
kunne bidrage.”   

Jeg har overhovedet ikke 
overvejet, at inflation kunne 
få betydning for min giver- 
tjeneste. Og i hvert fald slet 
ikke på min lyst eller mit 
kald til at give.

Det er blevet mere usynligt, at vi gi-
ver, fordi vi gør det med mobilen el-
ler via netbank. 
Christina mener derfor, at der er 
brug for, at behovet for penge til mis-
sion italesættes.
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DER FINDES MANGE 
MÅDER AT GIVE PÅ

BLIV FASTGIVER  
MED MOBILEPAY

Nu er det blevet endnu nemme-
re at blive fast giver til LM. Brug 
MobilePay Subscription til at kla-
re dine faste betalinger, så skal du 
ikke selv huske på det.

 Denne løsning er lige ved hån-
den, og du kan altid følge med i 
betalingsoversigten på MobilePay 
App’en.

 Givertjenesten bliver mere 
”usynlig”, når den foregår digitalt.

AFLEVER OG KØB  
I LUMI GENBRUG

Donér dit brugte tøj eller dine gam-
le møbler til LUMI Genbrug, og køb 
samtidig	en	stak	fine	tallerkener	el-
ler "nye" skistøvler. På den måde er 
du med til at støtte mission.

GIV DIN JULE- ELLER 
FØDSELSDAGSGAVE 
VIDERE

Støt LM ved at ønske dig bidrag til 
LM’s arbejde i stedet for blomster 
eller gaver til dig selv.

	Du	slipper	for	at	finde	på,	hvad	
du skal skrive på ønskesedlen.

 Det kan være svært at ønske 
det fra personer, der ikke kender 
LM’s arbejde.

LÆR BØRNENE  
AT GIVE AF DERES 
LOMMEPENGE

Aftal med dine børn, at de tager 
en fast del af lommepengene med 
til indsamling i børne- eller ju-
niorklubben. 

 Børnene lærer tidligt at kom-
me ind i en fast givertjeneste.

 Ikke alle familier har råd til at 
give deres børn lommepenge – 
men lidt har også ret!

MÅSKE ER DU ALLEREDE FASTGIVER I LM. MÅSKE GIVER DU KUN VED SÆRLIGE LEJLIGHEDER.  
MULIGHEDERNE ER MANGE – OG ALLE KAN VÆRE MED TIL AT GIVE. LÆS HER, OG BLIV  
INSPIRERET TIL FLERE KREATIVE MÅDER AT STØTTE GUDS RIGES ARBEJDE PÅ.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG

NYT

 Når du genbruger, er du samtidig 
med til at skåne miljøet.

  Det er selvfølgelig lidt mere be-
sværligt end at handle i en webshop 
– men også sjovere!
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LAV EN INDSAMLING 
PÅ FACEBOOK

Som noget nyt kan du nu på Face-
book vælge at oprette en indsam-
ling til fordel for LM. 

Det kan være som et ønske i ste-
det for en gave til en mærkedag – 
rund fødselsdag, guldbryllup, ju-
bilæum eller lignende.

 Dine venner kan se det mål, du 
har	 sat,	 og	det	kan	 inspirere	fle-
re til at donere et beløb for at nå 
målet.

  Det kan være svært at sætte et 
realistisk mål for indsamlingen.

LAV EN  
BETALINGSAFTALE

En fastgiverordning er en aftale 
om en fast månedlig, kvartalsvis 
eller halvårlig gave til LM. Det kan 
enten være et fast beløb eller en 
procentsats af din indkomst.

 Du får regelmæssighed over 
din givertjeneste ud fra et godt bi-
belsk princip om at betale tiende.

   Du kan glemme at overveje, 
om beløbet skal justeres op, fordi 
det hele kører automatisk.

BIDRAG I STEDET  
FOR BLOMSTER TIL  
BEGRAVELSEN

Nogle ønsker støtte til LM i stedet 
for blomster i forbindelse med 
deres begravelse eller bisættelse. 

Ønsket står som regel udtrykt i 
dødsannoncen, hvor der ofte også 
står kontonummer eller andre 
betalingsoplysninger til LM.

GIV HER OG NU

Ofte lyder der en opfordring til 
at give et engangsbeløb – det kan 
være som nødindsamling eller 
som støtte til et bestemt projekt. 
Beløbet kan gives kontant, online 
eller via MobilePay.

 Du giver med hjertet, fordi du 
reagerer på et konkret behov.

 Det kan blive meget tilfældigt, 
hvornår du giver.

TILGODESE LM  
I DIT TESTAMENTE

Du kan tegne et testamente, hvori 
LM er betænkt enten helt eller 
delvist. På den måde kan du være 
med til at give det, som har været 
til glæde og velsignelse i dit liv, vi-
dere til næste generation.

 Gaver, der er testamenteret til 
LM’s arbejde er fritaget for arve-
afgift.

 Det kan skabe splid, hvis even-
tuelle arvinger ikke er informeret.

SPAR OP TIL MISSION

Man kan have en ”missionskon-
to” til opsparing i familien – som 
afløsning	 for	 den	 gode	 gammel-
dags sparegris på hylden. 

Kontoen fungerer lidt som en 
”pluskonto”, hvor man sætter 
penge ind, når man har overskud, 
og giver det til mission.

	 En	 meget	 fleksibel	 løsning,	
hvor du stadig har overblik over, 
hvor meget du giver.

  I perioder kan der gå lang tid 
mellem bidragene.

NYT

LÆS MERE OM DISSE OG 
FLERE STØTTEMULIGHEDER 
PÅ DLM.DK/STØT.
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”I skal ligne Gud”.
Paulus er på én gang meget enkel og 

meget kompleks, når han i begyndel-
sen af Efeserbrevet kapitel fem forma-
ner efeserne – og derigennem os – til 
et helligt liv. Enklere kan det næppe si-
ges: Vi skal ligne Gud. Og vanskeligere 
kan det ikke være, hvis man rent fak-
tisk skal gøre det. For utugt, urenhed, 
griskhed, skamløshed, tåbelig snak og 
overfladisk	vid,	som	Paulus	direkte	for-
maner imod i versene efter, bor netop i 
vores hjerter.

Det er vel netop af den grund, Paulus 

fortsætter sætningen med at tale om 
Jesus, der ofrede sig selv for os. Der-
med viser han os ikke kun det ultimati-
ve eksempel til efterfølgelse. Han min-
der os også om det fundament af nåde, 
som en kristen står på: ”Vi elsker, for-
di han elskede os først” (1 Joh 4,19) – vi 
kan kun elske som Gud, fordi Gud har 
elsket os.

ALLE NYDER GODT AF GUDS  
GAVMILDHED OG GIVERSIND
Når Paulus skal udtrykke, hvad det vil 
sige at ligne Gud, er det naturligt for 

ham at tale om gavmildhed: ”Kristus el-
skede os og gav sig selv hen for os som 
en	gave	og	et	offer	til	Gud”	(Ef	5,2).	Og	
ligesom Jesus var gavmild indtil døden, 
er Gud en gavmild Gud. 

Syv gange i skabelsesberetningen 
hører vi, hvordan Gud så, at det, han 
havde skabt, var godt. Over dette gode 
skaberværk sætter han mennesket, 
som han først giver alle planter og træ-
ers kerne og frugt som føde, og senere 
–	efter	syndfloden	–	også	”alt,	hvad	der	
rører sig og lever” (1 Mos 9,3).

Gud udvælger sig Abram og igen-

Vi skal være gavmilde 
ligesom Gud
BIBELEN VIDNER OM GUDS GIVERSIND OG OPFORDRER OS TIL AT LIGNE HAM FOR VORES EGEN SKYLD.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  ILLUSTRATION FREEPIK
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Jeg ved ikke, om du kender følelsen: I har lige 
haft indsamlingsaften i missionshuset eller 
kirken. Én fra menigheden holdt en brandtale 
om mission, som virkede efter hensigten. Man 
kunne fornemme, hvordan folk følte sig kal-
det til at give rundhåndet, og MobilePay-num-
meret nederst i højre hjørne på PowerPointen 
blev	flittigt	brugt.	Du	gik	hjem	med	en	følelse	af	
tilfredshed. Måske ligefrem selvtilfredshed. Du 
gav mere, end du plejer. Og det endda, selvom 
din elregning er røget i vejret og har halveret 
dit månedlige rådighedsbeløb.

Jeg kender godt følelsen. Man kan blive helt 
opløftet efter en indbringende indsamlingsaf-
ten, hvor hele menigheden er gået sammen om 
at bidrage til Guds riges arbejde. Vi bliver der-
igennem opmærksomme på, at også dét kan 
være fællesskabsstyrkende og bringe os tættere 
på hinanden. Glæden over, at vi som menighed 
kan støtte hinanden i at give til mission, er én 
ting. Selvtilfredsheden over mit eget bidrag er 
en anden sag, og den er knap så konstruktiv. 

Der er et vers fra 1 Krøn 29,14, der gør selvtil-
fredsheden i mig til skamme, når jeg kommer 
i tanke om det. ”For hvad er jeg, og hvad er mit 
folk, at vi har formået at give disse frivillige ga-
ver? Det er jo dig, alting kommer fra, og hvad 
vi har givet dig, kommer fra din hånd”. Ja, det 
er sådan, det hænger sammen. Jeg giver det til-
bage, som jeg har fået af Gud. Jeg har kun mine 
penge, fordi han har velsignet mig med dem. 
Pludselig er der ikke længere så meget at tage 
æren for selv, og det har jeg godt af at blive min-
det om.

nem ham Israel, fordi han vil velsigne ”alle jor-
dens slægter” (1 Mos 12,3). Det folk fører han 
ind i et land, der allerede bugner af gode ting: 
byer, cisterner, vingårde, olivenlunde og vel-
stand, som folket ikke selv havde arbejdet for 
(5 Mos 6,10-11). På den måde minder han os om 
den velsignelse, der er i vente for enhver, som 
tror på ham.

Men det er ikke kun i fremtiden, Guds frel-
ste kan nyde godt af hans giversind. Alle men-
nesker nyder godt af det allerede i dag. Jesus 
fortæller os, at Gud lader solen stå op og reg-
nen falde over både uretfærdige og retfærdige 
(Matt 5,45), og ikke en spurv falder til jorden, 
uden at Gud er med i dét (Matt 10,29).

Men ingen steder er Guds gavmildhed bedre 
udtrykt end i Jesus. Gud elskede verden så højt, 
at han ikke blot var gavmild med sit skaber-
værk, men også gav sin søn. Ikke ved at vride 
armen om på ham, for Jesus gik netop villigt sin 
død	i	møde	som	en	gave	og	et	offer	til	Gud.

GAVMILDHED AVLER GAVMILDHED
Den	 gave	 og	 dét	 offer	 er	 dét	 fundament,	 Gud	
bruger til at frembringe den sande gavmildhed 
i vores liv. Ikke en gavmildhed, der giver for at 
modtage tak. Men en gavmildhed, der giver for 
at afhjælpe andres mangel. Det være sig man-
gel på velstand – sådan var det i den indsamling 
til de fattige i Jerusalem, som Paulus skriver om 
til korintherne. Men det kan lige så vel være en 
gavmildhed, der skal afhjælpe andres mangel 
på	evangeliet:	 at	 vi	giver,	 så	flere	må	 lære	den	
gavmilde Gud at kende.

Gud er aldrig afhængig af vores gavmild-
hed. Hans riges sag står og falder ikke med, 
hvor ofte eller hvor meget, vi giver. Derfor for-
tæller Paulus os også, at Gud elsker en glad gi-
ver (2 Kor 9,7). Det kunne måske misfortolkes, 
som om Gud kun elsker den, der giver af et glad 
hjerte. Men når Gud ikke er afhængig af os, må 
det snarere betyde, at Gud længes efter at se 
den gode forvandling i os, der fører til, at vi er 
gavmilde, som han er.  

Paulus formaner os til at 
ligne Gud – også når det 
gælder hans gavmildhed.

PAK SELV- 
TILFREDSHEDEN 
VÆK

ESTER FRICH DAM-LARSEN

STUDERENDE

ESTERJ9@GMAIL.COM
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OPEN DOORS ANSÆTTER 
NY GENERALSEKRETÆR
NY LEDER HAR ERFARING FRA SKOLEVERDENEN. HAN HÅBER AT KUNNE ØGE 
ORGANISATIONENS FOKUS PÅ BØRN OG UNGE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO OPEN DOORS

Open Doors har ansat Jens Kristian 
Lund Jensen som ny generalsekretær 
på grund af hans fokus på teamarbej-
de og hans store hjerte for mission, 
siger formand Brian Sjælland.

1. oktober tiltrådte Jens Kristian Lund Jensen 
som den nye generalsekretær for Open Doors 
Danmark og Færøerne – tidligere kendt som 
Åbne Døre. Den 53-årige overtager posten ef-
ter René Ottesen, der 1. august blev kommuni-
kationschef i Bibelselskabet. Jens Kristian Lund 
Jensen har de seneste 19 år arbejdet i skolever-
den og har et særligt hjerte for børn og unge.

”Det vil glæde mig, hvis mine kompetencer på 
det felt kan kanaliseres ind i Open Door’ arbej-
de,” fortæller han og understreger, at den før-
ste tid skal bruges på at lære organisationen at 
kende.

TEAMARBEJDE OG HJERTE FOR MISSION
Når valget er faldet på Jens Kristian Lund Jen-
sen, skyldes det hans fokus på teamarbejde og 

hans store hjerte for mission, forklarer organi-
sationens formand Brian Sjælland

Den nye generalsekretær er læreruddannet 
og har en diplomuddannelse i projektledelse 
og organisationsudvikling. Indtil juni var han 
ansat som skoleleder på Tange friskole. 

Den nye generalsekretær har også en fortid 
i Luthersk Mission, hvor han efter sine studi-
er på lærerseminariet blev pioner-missionær 
og daglig leder af Café Luther i København, der 
dengang primært arbejdede blandt hjemløse, 
ensomme og psykisk syge. Herefter rykkede fa-
milien til Jylland, hvor han i dag bor mellem Vi-
borg og Silkeborg. Han og hans kone Bebbe har 
tre voksne døtre.  
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BIBELSKOLER NEDPRIORITERES I NORGE

Det bliver dyrere at gå på bibelskole i Norge. 
Den norske regering har nemlig fra efteråret 
2023 besluttet at skære 10,3 millioner norske 
kroner i tilskuddet til højskoler landet over. Til-
skuddet reduceres fra 75 procent til 65 procent 
for at satse mere på folkeskolerne, skriver avi-
sen Dagen.

Der er omkring 1.000 elever, der vælger en bi-
belskole i Norge hvert år.

EUROPÆISK EVANGELISK ALLIANCE  
FÅR TO GENERALSEKRETÆRER

5. oktober overtog Connie Main Duarte fra Por-
tugal og Jan Wessels fra Holland i fællesskab 
posten som generalsekretær i Europæisk Evan-
gelisk Alliance (EEA) efter schweizeren Tho-
mas Bucher. De to nye generalsekretærer har 
begge siddet i EEA’s bestyrelse og ansøgte stil-
lingen som generalsekretær som et team.

”Jeg er begejstret over deres udnævnelse. De 
kommer fra forskellige regioner i Europa og 
komplementerer hinanden godt med deres ud-
rustning, deres erfaring og deres personlighe-
der,” siger EEA’s præsident Frank Hinkelmann.

VERDENSKENDT BIBELSMUGLER ER DØD

Stifteren af det internationale Open Doors, den 
hollandske Broder Andreas, er død i en alder af 
94 år. Første gang, han smuglede kristne tryk-
sager, var i 1959 i forbindelse med et kommuni-
stisk ungdomsstævne i Polen. Her gik det op for 
ham, at kirken bag det såkaldte Jerntæppe, var 
totalt isoleret. Efter kommunismens fald blev 
han især optaget af den muslimske verden.

Hans liv som bibelsmugler er skildret i bogen 
Guds smugler.

Da en 6-årig dreng i deres søns klasse i 2017 af og til be-
gyndte at komme i skole iført kjole, begyndte det kristne 
ægtepar Nigel og Sally Rowe at stille spørgsmål til skolen. 
Det	 pågældende	 barn	 identificerede	 sig	 nogle	 dage	 som	
pige og nogle dage som dreng, og de andre børn blev iret-
tesat af skolen, hvis de ikke anerkendte det pågældende 
barns kønsoplevelse.
Efter	et	møde	med	skolen	fik	parret	et	brev,	der	slog	fast,	

at det var transfobisk ikke at ”anerkende en transpersons 
sande køn "ved ikke at bruge vedkommendes nye navn el-
ler sige ”han” om personen i stedet for ”hun”. Skolen mente 
ikke, at der var et behov for en psykologisk eller lægefaglig 
vurdering,	når	 et	 barn	 følte	 sig	 transkønnet.	 Parret	fik	 at	
vide,	at	de	måtte	finde	en	anden	skole,	hvis	de	var	uenige.

Rowe-Parret har siden 2017 forsøgt at få en dommers 
vurdering	i	sagen.	I	februar	i	år	fik	parret	tilladelse	af	høje-
steret til at føre en sag mod det britiske undervisningsmi-
nisterium. Nu har undervisningsministeriet valgt at indgå 
forlig og betale erstatning til familien svarende til sagens 
omkostninger. Samtidig har ministeriet forpligtet sig til at 
ændre deres politik om transkønnethed i indskolingen.

Parret er glade for sagens udfald og ønsker sig en større 
forandring i Storbritannien:

”Mange har sagt, at det bare handler om drenge, der klæ-
der sig ud. Men denne sag handler om en farlig ideologi, som 
nu er en integreret del af skolerne,” siger de og uddyber, at 
de som kristne føler en forpligtelse til at sige sandheden.

KRISTNE FORÆLDRE 
VINDER SAG MOD 
UNDERVISNINGS- 
MINISTERIUM
BRITISK PAR FIK AT VIDE, AT DERES 6-ÅRIGE SØN 
VAR TRANSFOBISK, HVIS HAN IKKE VILLE  
ANERKENDE TRANSKØNNET KLASSEKAMMERET.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO FREEPIK
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SET FRA MIN STOL

Der er et sted i tv-serien Matador, 
som jeg ikke dagligt, men meget 
ofte vender tilbage til. Ikke nogen 
konkret handling eller dialog, men 
stemningen. Det er i et afsnit efter 
krigen. Nye lettere uldgardiner 
og grønne planter er rykket ind 
i karm og blomsterkrybbe i det 
Skjern’ske hjem. Interiørets linjer 
bliver enklere, alt andet gør ikke. 

Vi er på tærsklen til velfærds-
samfundets begyndelse. Og når 
man som jeg har hang til mellem-
svær melankoli, knuger det at 
fornemme det nye. Det moderne 
er på nippet til at blive hvermands-
eje. Om lidt vil ungdommen tage 
over, kjolerne krybe op over knæ-
ene, mens rocken ruller, og den 
ældre generation glæde sig over 
trygheden og fremskridtet i deres 
campingstole, der nemt kan slås 
ud, når termokaffen skal nydes på 
søndagstur i den nye Morris. ”Hvad 
har vi da gjort, at vi skal have det så 
godt?” Det sagde de ofte dengang. 
Også missionsfolkene. 

Lige dér i Matador tager det 
moderne rasende fart. Ingeborg 
er forstående, og faster Anna er 
for længst sendt med bumleto-
get tilbage til mørket i Jylland. Jeg 
vil ikke forsvare faster Anna. Som 
hun er fremstillet, er hun den for-
dømmende, rethaveriske og livs-
fornægtende. Men jeg vil forsvare 

faster Ingrid. Missionsfolkets 
faster Ingrid og min faster Ingrid. 
Hun må have været nogenlunde 
jævnaldrende med faster Anna. 
Også faster Ingrid gik med hårnet, 
og også hun havde et fast greb om 
håndtasken og moralen. 

Men … faster Ingrid var kærlig, 
humoristisk og et elskeligt men-
neske. Om dagen favnede hun 
sine medmennesker og missio-
nens sag med samme hjertevar-
me. Og hver aften sad hun ret op 
i sin seng og bad for det danske 
folk. Hun bekendte dets synder 
som sine egne. Jeg ved det, for jeg 
har utallige gange ligget på diva-
nen i den modsatte side af hendes 
soveværelse og hørt det. 

Verden er ikke længere mo-
derne, nu er den postmoderne, 
måske post-postmoderne, og alt 
er i opbrud.

Som kristen er det nemt at sner-
pe munden som faster Anna og 
tage afstand fra tidens vantro og 
vanvid. Men det er måske ikke 
vores største fare. Måske er det at 
være så forstående som Ingeborg. 

Jeg stemmer på faster Ingrid. 
Hun stod fast på, hvad der var 
ret, og mødte mennesker med 
Jesu kærlighed, som hun selv le-
vede af. Hun var sandheden tro i 
kærlighed. Gid jeg må være det 
samme.

ER DU EN FASTER ANNA  
ELLER FASTER INGRID?

ANDREAS KAMMERSGAARD IPSEN:

DA JOB MØDTE GUD

LOGOSMEDIA 2022

112 SIDER – 149,95 KRONER

BØ GE R

DORTE SIG LEERGAARD

LANDSLEDER I ELN

LANDSLEDER@LUTHERSK-NETVAERK.DK

Jeg tygger stadig, fordi 
jeg fortsat har åbne 
spørgsmål og tanker, 
hvor jeg ikke er lige så 
afklaret som Andreas 
K. Ipsen. 
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Bogen udfordrer mig 
i min relation til Gud

først og fremmest omhandler lidel-
sens problem, men at den handler om 
et grundlæggende problem i vores ek-
sistens (jf. s.11). 

Andreas K. Ipsen udlægger, at Jobs 
problem består i, at han har en nytte-
relation til Gud og ikke en personlig 
relation, og det er omdrejningspunk-
tet. Jobs bog forklarer ikke, hvorfor Job 
bliver ramt, men hvorhen Gud vil lede 
Job. Gud ønsker at frelse Job fra den-
ne fejlforestilling i hans gudsrelation. 
Job	skal	ikke	finde	værdien	i	Guds	vel-
signelser, men velsignelsen i at kende 
Gud personligt. 

Andreas K. Ipsen fremhæver dette i 
sine nedslag i bogen, og viser, hvordan 
Job udvikler sig fra at tale om Gud og til 
at tale til Gud.

DE MANGE SVÆRE PASSAGER
Jobs bog er fyldt med en masse svæ-
re passager, og her får man som læser 
mange forklaringer og sjælesørgeriske 
input fra Andreas K. Ipsen til at blive 
klogere på emner som: hvad der sker 
mellem Satan og Gud, Jobs anklage 
mod Gud, hvordan mørke perioder kan 
ramme og påvirke, meningen i lidelsen 
med mere. 

Mange ting i livet kan mørkne for os, 
og her er det godt at ”polstre” sig med 

FORFATTEREN POINTERER, AT JOBS BOG IKKE FØRST OG FREMMEST HANDLER 
OM LIDELSE, MEN OM ET GRUNDLÆGGENDE PROBLEM I VORES EKSISTENS.

ANMELDELSE KASPER BECK DREJER

Nu har jeg haft fornøjelsen af at læse 
Andres K. Ipsens bog Da Job mødte 
Gud. En meget velskrevet, læsevenlig, 
ærlig og hverdagsnær bog, som rum-
mer	mange	gode	refleksioner	over	en	
bog i Bibelen, som langt fra er lige til. 

Men det har alligevel været en an-
derledes læseoplevelse denne gang. 
Jeg tygger nemlig stadig på det, jeg har 
læst. For bogen udfordrer mig – både 
på min forståelse af Jobs Bog, og på 
min relation til Gud. Jeg tygger stadig, 
fordi jeg fortsat har åbne spørgsmål og 
tanker, hvor jeg ikke er lige så afklaret 
som Andreas K. Ipsen. 

Men er det forkert, eller gør det bo-
gen mindre god eller læseværdig? Det 
mener jeg bestemt ikke. Som én en-
gang sagde til mig: ”Vi skal turde lade 
folk gå hjem med spørgsmål, for det 
sætter	 for	 alvor	 gang	 i	 refleksion	 og	
nysgerrighed.” Spørgsmål har den ef-
fekt, at de arbejder videre i os.  

HELIKOPTERPERSPEKTIVET,  
DER FORKLARER BUDSKABET 
Bogens intention er at give et heli-
kopterperspektiv på Jobs bog som 
helhed. Derfor bliver der dykket ned 
i forskellige dele af Jobs Bog. Andre-
as K. Ipsen pointerer, at Jobs Bog ikke 
kun er til det lidende menneske eller 

KASPER BECK DREJER

FRIMENIGHEDSPRÆST

KBD@DLM.DK

fortrøstning, håb og viden hos Gud i ly-
sere perioder. 

Jobs bog har meget at lære os. Jeg 
tror, at vi alle har brug for at få ”visket 
ud” og sat nogle nye penselstrøg i vo-
res gudsrelation og gudsbillede – lige-
som Job. Vi skal ikke ønske os de sam-
me omstændigheder som Job, men den 
samme retning.
Så	læs	bogen,	og	reflekter	videre.		
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Jeg oplever samtlige 11 
numre som vedkommende 
og rørende. Både tekst- 
mæssigt og musikalsk.

NYT ALBUM 
INDBYDER TIL AT PRISE 
GUDS STORHED

er Guds nærvær – ikke kun i kirken – 
men i skaberværket, i naturen – som i 
hans optik er den egentlige store kate-
dral. Inspirationen til sangene har Ar-
vid Asmussen fundet i de smukke om-
givelser omkring sin bopæl. 

På en særlig måde oplever Arvid As-
mussen Guds nærvær i naturen. Det-
te har også betydet, at han en gang om 
måneden skifter prædikestolen ud og 
eksperimenter med det, han kalder 
”skovkirke.” Her skaber han en alter-
nativ gudstjeneste for hele familien 
med minipilgrimsvandringer, bibel-
refleksioner	 og	 nadverfejring	 under	
åben himmel.

STORLADEN MUSIK,  
DER IKKE ER FREMBRUSENDE
Jeg har tidligere oplevet Arvid Asmus-
sens produktioner som mere nedto-
nede, stille og akustiske hverdags-lov-
sange.  Albummet Katedral tilbyder en 
noget mere storladen musikalsk lyd 
end tidligere. Og det fungerer! Der er 
ikke på nogen måde tale om et pom-
pøst eller frembrusende set-up, men et 
album, der både i tekst og musik indby-
der til at prise Guds storhed. I en gen-
nemført påmindelse om at træde frem 
og se ud på Guds enorme skaberværk 
og møde hans store skabervilje.

På albummet møder vi kendte sal-
mer i nyarrangeret indpakning. An-
dre af de kendte salmer har fået stær-

ANMELDER: SANGENE ER NEMME AT LÆRE OG HAR EN TEKSTMÆSSIG DYBDE.

ANMELDELSE DITTE NYGAARD  

Den 29. august 2022 udkom Arvid As-
mussens nye lovsangsalbum Katedral. 
Albummet består af 11 gode, stærke 
lovsange og salmer, der alle er optaget 
ved en lovsangsfest på Rudehøj Efter-
skole og udgivet af Silkeborg Oasekir-
ke i samarbejde med YFC/Sonarmusic. 

At sangene er optaget live, gør ikke 
den musikalske oplevelse mindre. 
Hele set-uppet er yderst professionelt 
og gennemført på allerbedste vis. Ar-
vid har indspillet albummet i samar-
bejde med Cathrine Højlund på vokal, 
Lasse Kobbersmed på tangenter, Jacob 
Worm på elguitar, Jesper Smalbro på 
bas og Jimmi Bech på trommer.

SANGE OG MELODIER ER INSPIRE-
RET AF GUDS SKABERVÆRK
Selv beskriver Arvid Asmussen, at al-
bummets ide og gennemgående tema 

DITTE NYGAARD

BØRNE-UNGE MENTOR OG  

PSYKOTERAPEUT

DITTENYGAARDJENSEN@GMAIL.COM
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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

PARKURSUS 
ONLINE 
7 onsdage fra 
oktober-december  
med start 
26. oktober 2022

Tilmeld jer på  
familiearbejde.dk

 

 
 
 
Skjern Kristne Friskole 
 

søger initiativrige pædagogmedhjælpere,  
der vil indgå i relationer med børn i  
SFO og klub. 
 
Se mere på www.skrif.dk  
eller ring til SFO leder  
Steen Sulkjær på 
40449616 
 
 
 
  
 
 
 
 

ARVID ASMUSSEN:

KATEDRAL

SILKEBORG OASEKIRKE I SAMARBEJDE MED YFC/SONARMUSIC 2022

CD: 100 KRONER

TEKST OG NODER KAN DOWNLOADES GRATIS PÅ  

ARVID.SILKEBORGOASEKIRKE.DK/KATEDRAL

ke omkvæd, der formår at styrke de gamle ords 
almengyldighed – og lader dem tale ind i nuti-
den også. Vi møder også både kendte lovsange 
og helt nye produktioner. Alle er de skrevet af 
Arvid Asmussen. Stilen er genkendelig og gør 
hurtigt sangene tilgængelige og sangbare.

Stilen er gennemført og skaber et varmt vid-
nesbyrd. Som lytter bliver det hurtigt nemt at 
nynne med, men uden at albummet på nogen 
måde når at blive kedeligt eller ensformigt. Mu-
sikalsk høj kvalitet sammenholdt med at san-
gene er nemme at lære og bærer tekstmæssig 
dybde med sig.

Jeg oplever samtlige 11 numre som vedkom-
mende og rørende. Både tekstmæssigt og mu-
sikalsk.

Der er noget på spil i sangene – og vidnesbyr-
det rækker ud og rammer øret!

Albummet er udgivet på diverse streamingtje-
nester.  



Børnene synger med en 
umiddelbar frimodighed 
og livsglæde
REBEKKA OG BETINA FRA SILKEBORG STARTEDE BØRNEKORET GLAD OG FRI FOR ET ÅR SIDEN. 
FOR DEM ER FÆLLESSKABET I KORET OG TEKSTERNES INDHOLD DET VIGTIGSTE.

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO PRIVAT
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”Børnene skal opleve, at det er dejligt at synge og sjovt at 
bruge stemmerne sammen. At de får et helt særligt fæl-
lesskab, når de synger sammen.”

Det fortæller Rebekka Hauge Breum og Betina 
Toft-Jensen fra Silkeborg, der for et års tid siden starte-
de børnekoret Glad og fri ud fra LM-frimenigheden Kir-
ken ved Søerne.

”Ofte er det sådan i et traditionelt kor, at børnene skal 
lære at synge og blive bedre og bedre til at bruge stem-
merne og synge rent. Det er ikke vores formål, for vi er 
ikke DR’s pigekor,” siger de.

”Men det sker alligevel. For jo mere man synger, jo 
bedre bliver man uden at træne eksplicit.”

De understreger, at børn ikke er så optaget af, om de 
kan synge rent, men mere nyder fællesskabet i sangen.

Glad og fri består af cirka 18 børn fra 0.-6. klasse. De 

fleste	er	fra	de	små	klasser,	og	de	to	korledere	ville	øn-
ske,	der	var	flere	lidt	ældre	børn.	Det	ville	nemlig	give	
dem	flere	muligheder	for	at	lære	børnene	flerstemmige	
sange og bruge solosang. 

”Men vi er meget glade for de børn, vi har, og for de 
muligheder det giver for at synge i kor,” siger Betina.

Koret øver en time hver tirsdag eftermiddag. De be-
gynder med saftevand, kiks og småsnak. Så varmer de 
op med nogle lege, for eksempel sanglege, hvorefter de 
øver to-tre sange. Det kan enten være en ny sang eller 
nogle, de synger igen.

”Vi behøver ikke lære en hel sang hver gang. Vi kan 
godt tage den i små bidder og bruge lang tid på det,” si-
ger Rebekka.

”Det sker også af og til, at nogle af børnene ønsker, at vi 
skal synge en bestemt sang igen.”

BRUGER TID PÅ AT FORKLARE ORD OG BEGREBER
25-årige	Rebekka	flyttede	til	Silkeborg	for	tre	år	siden	
for at begynde på uddannelsen til lærer i byen. Hun kom 
fra Faster i Vestjylland, hvor hun havde haft et børnekor 
et par år, og havde lyst til at starte et igen.

I Kirken ved Søerne mødte hun Betina, der gik med de 
samme tanker. De to kvinder, der begge er med i kirkens 
lovsangsteam, slog sig sammen, og sidste sommer blev 
Glad og fri en realitet.

”Det giver vildt meget glæde at synge med børn. De har 
en umiddelbar frimodighed og livsglæde – og ikke sær-
lig mange grænser,” siger 38-årige Betina, der arbejder 
som legestuesekretær.

Ud over sangglæde vil Rebekka og Betina også gerne 
lære børnene, at det er naturligt som kristne at synge til 
Gud, og derfor gør de meget ud af at snakke med børne-
ne om, hvorfor de har valgt sangene, og hvad teksterne 
betyder.

”Nogle ord og begreber kan være svære at forstå. Da 
er det godt at bruge noget tid på dem,” siger Rebekka og 
nævner, at de for nylig havde en lang snak om, hvad det 
betyder, at Gud er hellig, sådan som der stod i den sang, 
de var ved at lære.

Fagter til sangene er noget andet, der kan være med 

Børnene i koret "Glad og 
fri"	er	selv	med	til	at	fin-
de på fagter til de sange, 
de synger.
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til at underbygge teksterne. For at gøre dem forståelige 
og	naturlige	for	børnene	er	de	selv	med	til	at	finde	på	
fagterne. Det involverer børnene og gør, at de bedre kan 
huske teksterne, forklarer de to korledere.

”Sangtekster kan sætte sig virkelig godt fast i hjernen, 
og forhåbentlig er der noget af det, vi synger, som bør-
nene kan vende tilbage til senere i livet,” siger Rebekka 
og Betina.
De	håber	på,	 at	 der	 kommer	flere	børn	 fra	 ikke-kir-

kevante hjem med i koret, så de kan lære Gud at kende 
gennem teksterne.

BØRNEKOR ER BLEVET ET ARBEJDSFÆLLESSKAB
Rebekka og Betina erkender, at det godt kan virke lidt 
uoverskueligt at starte kor op, men tilføjer så, at der er 
virkelig mange materialer til rådighed, som man kan 
hente hjælp i.

”Vi kan begge spille klaver, men ellers kan man kom-
me	langt	med	singback-filerne	fra	Gospel-kids.	Det	ken-
der vi andre kor, der gør,” siger de. 

De har valgt kun at bruge få sange fra Gospel-kids, 
men bruger ellers sange fra Nodebasen, Vi synger bibel-
vers, Vi synger og gamle børnesange.

”Man skal bruge det, man selv er god til. Man kunne 
også inkorporere meget mere dans, end vi gør,” siger de.

De oplever en klar fordel ved at være to om at starte 
koret op. 

”Vi har forskellige resurser og kender forskellige folk, 
vi kan spørge om hjælp,” siger de og tilføjer, at det er 
uvurderligt, at nogle støtter dem ved at blande safte-
vand, lege med børnene og være sammen med dem i ko-
ret.

”Børnene har brug for voksne, der kan lide at være 
sammen med dem, og som hygger sig med dem og er 
med til at skabe et kristent fællesskab, og her er børne-
koret virkelig blevet et arbejdsfællesskab med alt fra en 
bedstemor til unge fra LMU, der udfylder de forskellige 
funktioner.”  

Sangtekster kan sætte sig virkelig godt 
fast i hjernen, og forhåbentlig er der 
noget af det, vi synger, som børnene 
kan vende tilbage til senere i livet.

25-årige Rebekka synes, 
det har været en klar 
fordel at være to om at 
starte koret op.

Her	kan	du	finde	materialer	 og	 inspiration,	
hvis du gerne vil starte et børnekor op:
• Gospel-kids.dk
• Nodebasen.dk
• Vi synger bibelvers
• Vi synger
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Adventsstjerner.dk
Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, 

når du køber stjerner.

Markusskolen i Esbjerg søger lærer 
til barselsvikariat 1. januar 2023
Se stillingsopslaget på 
www.markusskolen.dk

Har du spørgsmål til stillin-
gen, er du velkommen til at 
kontakte skoleleder Henning 
Høgild på tlf. 75 15 44 00.

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

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

Se mere på livogjob.dk eller ring 54441705

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

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

� Fokus på at bidrage �l lokalområdet
Er du Lønnebergs nye medarbejder?
Brænder du for at skabe gode muligheder for de 
0-6 årige? Kan du lide at træde nye stier? Så har vi en 
spændende mulighed til dig.

Vi åbner en ny privat daginstitution med et kristent 
værdigrundlag i Silkeborg og søger souschef, 
pædagoger og medhjælpere.

Læs det fulde stillingsopslag på www.loenneberg.dk 
eller kontakt leder Mary-Anne Brixen 
på 61773615 for at høre nærmere. 



Borgerkirken søger ledende præst
Vil du være med til at forvandle Danmark ved at genformidle evangeliet, 
selv leve det ud og reetablere menneskers værdi? 

Borgerkirken startede i 2013 med denne vision, og det er 
stadig den vision, der samler kirkens medlemmer.

For at flere får glæde af kirken, mener vi i Borgerkirken, at der 
hver søndag skal være klar tale om relevante emner, for 
moderne og travle danskere. 
Emnerne er dem, vi alle tænker på, men ofte har for travlt til at 
gøre noget ved. Derfor udvikles der løbende nye temaer, som 
præsenteres i en lille folder. Folderen anvendes til invitation til 
gudstjenester. Vi bruger desuden lokal synlighed og digitale 
medier til at nå ud med budskabet om kirken. 
Vi er en uformel kirke på samme grundlag som Den Danske 
Folkekirke, en evangelisk luthersk kirke. At vi samtidig er en 
frikirke betyder, at vi er mere fri til at forme gudstjenestens 
forløb nutidigt og nærværende.
Dit job

- Hyrde for menigheden
- Ledelse af og omsorg for kirkens frivillige

- Undervisning i sand forståelse af Bibelen tilpasset i
niveauer i forhold til åndelig udvikling.

-
- Undervisning og oplæring af nye kristne
- Tiltrække mennesker til menigheden ved din

personlighed og lederevner
- Ansvar for at udvikle kirkens evangeliserende

arbejde

Dine kvalifikationer

- Brænder for kirkens vision om at nå nye med
evangeliet

- Uddannet teolog, eller anden relevant erfaring
- Stærk kommunikator
- Dygtig leder, der naturligt samler og opbygger kirken

Personlighed

- Naturlig leder med integritet og autoritet
- Empatisk og tillidsskabende menneske
- Ukompliceret menneske, som ikke er nærtagende
- Fleksibel og dynamisk i forhold til opgaver og

arbejdstid
- Frimodighed til at møde mennesker hvor de er i

deres hverdag

Spørgsmål til jobbet kan stilles til Brian Ringgaard Holm på 25444015 eller Søren Toft Jensen på 40608777 
Ansøgning sendes til kontakt@borgerkirken.dk Ansøgningsfrist: Snarest dog senest 31-10-2022 

PERU: NYBRUDSARBEJDE 
OG MENIGHEDSUDVIKLING 
Vær med til at opbygge den lutherske kirke i Peru og 
støt den i at nå længere ud med evangeliet.
Dine arbejdsopgaver vil blive tilpasset dine kompeten-
cer og kan fx være undervisning og rådgivning af præ-
ster, forkyndelse og planlægning af kirkens aktiviteter.

Ansøgningsfrist: snarest muligt. 
Læs stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/missionaer. 
Kontakt gerne missionskonsulent Rebekka Zoll Land-
kildehus på 30 27 51 36 / internationalejobs@dlm.dk.

Støt forfulgte 
kristne
Se projekter på opendoors.dk/stoet

og se 
projekter

Scan

MobilePay 90258
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Hvad laver du lige for tiden?
De	seneste	fire	weekender	har	jeg	undervist	om	at	leve	som	frisat	barn	
og discipel i Guds rige på tre LM-lejre i Jylland og været på Discipel 
24-7	-konference	med	 Jeff	Vanderstelt,	 som	underviste	 om	at	 leve	 som	
lærling af Jesus i hverdagen.

Hvad er dine planer for den kommende tid?
De kommende uger står der nogle møderækker i min kalender, og så har 
jeg fået lov til at være procesfacilitator på LM's Rådsmøde sidst i oktober.

Er der noget, som har glædet dig særligt på det seneste?
Personligt er jeg i en berigelsesproces, hvor jeg synes, jeg har forstået lidt 
mere af, hvad det vil sige konkret at leve det evige liv her og nu. Det er 
også udfordrende, når Bibelens ord afslører og kalder!

Er der et forbøns- eller takkeemne, du gerne vil dele?
I	Discipel	24-7-projektet	er	vi	blandt	andet	optaget	af	at	finde	ind	i,	hvad	
der er Guds vilje med vores resurser frem mod næste sommer.

Hvad laver du i fritiden?
Sene aftenstunder med ro og alenehed har haft betydning for mig siden 
jeg var teenager- Det er ikke noget, jeg tager mig sammen til, men det er 
mere noget, jeg naturligt foretrækker – måske fordi jeg er B-menneske.

Bestyrelsesarbejdet i Ordet og Israel fylder også en god bid, ligesom jeg 
har en lille nebengeschäft med salg af israelsk vin og gode fortællinger 
om landet og folket for både hedninger, kristne og jøder.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
For tiden går jeg rundt om Johannesevangeliet 12,50, hvor Jesus siger: 
"Hans (Faderens) bud er evigt liv."

Hvad betyder det konkret i mit liv, når der også står, at ordet blev kød? 
At det skete i mennesket Jesus vil sige, det blev omsat til virkelighed i en 
krop.

JEG ER OPTAGET AF AT LEVE 
DET EVIGE LIV HER OG NU

ROLF W. JØRGENSEN

PROJEKTMEDARBEJDER I DISCIPEL 24-7

RWJ@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: GIV MED GLÆDE

Jeg giver penge til kristent arbejde, 
fordi jeg tror, at det, at jeg giver, kan 
få betydning for, at nogle kan møde 
Jesus – og i sidste ende blive frelst.
CHRISTINA NILIMA HOLMEGAARD PEDERSEN, SIDE 26

Alt bliver dyrere for tiden, og det er helt for-
ståeligt, at mange danskere overvejer, hvor 
der kan spares i hverdagen.

Falder øjnene så på den budgetpost, der 
dækker gaver til Guds rige, kunne man fri-
stes til at ærgre sig over dens størrelse eller 

arbejde for at reducere den. Det sidste kan 
være nødvendigt for nogle.

Men for mange af os kan det i stedet være 
en	hjælp	at	finde	tilbage	til	glæden	over	at	
give. Derfor handler temaet i dette num-
mer om at give med glæde.

FO
TO

: ISTO
CKPH

O
TO


