
Jørn Nørgaard tiltræder som efterskoleforstander i Løgumkloster til august

Ny forstander på LME vil snakke 
om trosforsvar med de unge

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Jørn Nørgaard bliver ny for-Jørn Nørgaard bliver ny for-
stander på LM’s efterskole i stander på LM’s efterskole i 
Løgumkloster efter som-Løgumkloster efter som-
merferien.merferien.

Den 38-årige skolelærer Den 38-årige skolelærer 
underviser i dag i natur-underviser i dag i natur-
fag, matematik og idræt på fag, matematik og idræt på 
Agerskov Kristne Friskole. Agerskov Kristne Friskole. 
Han bor i øjeblikket med sin Han bor i øjeblikket med sin 
kone og parrets tre børn i kone og parrets tre børn i 
Agerskov.Agerskov.

Kontakt til de unge
”Min force er kontakten til ”Min force er kontakten til 
de unge, så jeg tænker, jeg de unge, så jeg tænker, jeg 
skal ud og snakke med så skal ud og snakke med så 
mange unge som muligt på mange unge som muligt på 
kristne friskoler og i junior-, kristne friskoler og i junior-, 
teen- og ungdomsklubber,” teen- og ungdomsklubber,” 
siger den kommende skole-siger den kommende skole-
leder, der også glæder sig til leder, der også glæder sig til 
kontakten med eleverne.kontakten med eleverne.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Når regnskabet i 2017 kom i Når regnskabet i 2017 kom i 
mål med sorte tal på bund-mål med sorte tal på bund-
linjen, skyldtes det i høj grad linjen, skyldtes det i høj grad 
ubesatte stillinger i det in-ubesatte stillinger i det in-
ternationale arbejde. ternationale arbejde. 

Det ærgrer vicegeneralse-Det ærgrer vicegeneralse-
kretær Carsten Skovgaard-kretær Carsten Skovgaard-
Holm, der er leder for LM’s Holm, der er leder for LM’s 
missionsarbejde i ind- og missionsarbejde i ind- og 
udland.udland.

”Det er slet ikke det, vi øn-”Det er slet ikke det, vi øn-
sker. I LM har vi et kald til at sker. I LM har vi et kald til at 
arbejde med international arbejde med international 
mission, og jeg mener, vi bør mission, og jeg mener, vi bør 
udvikle missionsarbejdet og udvikle missionsarbejdet og 
ikke bare kæmpe for at op-ikke bare kæmpe for at op-
retholde status quo.”retholde status quo.”

Behovet for missionærer er større, end det har været længe, siger LM’s missionsleder

LM’s overskud i 2017 er skidt for missionsarbejdet

Der er ikke umiddelbart Der er ikke umiddelbart 
nogle tegn på, at de syv ube-nogle tegn på, at de syv ube-
satte stillinger fordelt på stort satte stillinger fordelt på stort 
set alle LM’s missionslande set alle LM’s missionslande 
bliver besat i 2018. Ud fra sin bliver besat i 2018. Ud fra sin 
erfaring om, hvor længe mis-erfaring om, hvor længe mis-
sionærer er udsendt, gætter sionærer er udsendt, gætter 
missionslederen snarere på, missionslederen snarere på, 
at der inden for få år kommer at der inden for få år kommer 
fl ere ledige stillinger.fl ere ledige stillinger.

Mere diakoni
De ledige stillinger står i De ledige stillinger står i 
stærk kontrast til den mis-stærk kontrast til den mis-
sionsstrategi, der blev vedta-sionsstrategi, der blev vedta-
get på generalforsamlingen i get på generalforsamlingen i 
2016. Her er der udtrykt øn-2016. Her er der udtrykt øn-
ske om fl ere diakonale tiltag. ske om fl ere diakonale tiltag. 
Det kunne være opgaver for Det kunne være opgaver for 
missionærer med pædagogi-missionærer med pædagogi-

ske, sundhedsmæssige eller ske, sundhedsmæssige eller 
sociale kompetencer, forkla-sociale kompetencer, forkla-
rer Carsten Skovgaard-Holm.rer Carsten Skovgaard-Holm.

Ideerne til fl ere diakonale Ideerne til fl ere diakonale 
tiltag er ikke formuleret, tiltag er ikke formuleret, 
men der er konkrete tanker men der er konkrete tanker 
om projekter på fl ere af de om projekter på fl ere af de 
steder, hvor LM i dag er til steder, hvor LM i dag er til 
stede, tilføjer han.stede, tilføjer han.

Af samme grund opfor-Af samme grund opfor-
drer han LM’s bagland til drer han LM’s bagland til 
at bede for missionærer og at bede for missionærer og 
selv overveje, om de skal ud-selv overveje, om de skal ud-
sendes for en kortere eller sendes for en kortere eller 
længere periode.længere periode.

Opgaver og fællesskab
Men det er ikke kun de ufor-Men det er ikke kun de ufor-
mulerede diakonale aktivi-mulerede diakonale aktivi-
teter, der er behov for folk til.teter, der er behov for folk til.
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Jørn Nørgaard er kendt i Jørn Nørgaard er kendt i 
Sønderjylland-Fyns afde-Sønderjylland-Fyns afde-
ling som kaldet prædikant ling som kaldet prædikant 
og forkynder for især unge, og forkynder for især unge, 
siger LME’s formand Karl siger LME’s formand Karl 
Haahr. Han roser den kom-Haahr. Han roser den kom-
mende skoleleder for hans mende skoleleder for hans 
energi og formidlingsevner, energi og formidlingsevner, 
men også for hans evne til men også for hans evne til 
at tale relevant om emner, at tale relevant om emner, 
som fylder hos mange unge.som fylder hos mange unge.

Fornuft i tro på en skaber
”Jeg vil gerne fortælle, at ”Jeg vil gerne fortælle, at 
der er fornuft i, at vi som der er fornuft i, at vi som 
kristne tror på en skaber. kristne tror på en skaber. 
Her støder Bibelen sam-Her støder Bibelen sam-
men med det, der er gængs men med det, der er gængs 
norm blandt mange unge,” norm blandt mange unge,” 
forklarer den kommende forklarer den kommende 
skoleleder, der på grund af skoleleder, der på grund af 
sin undervisning i biologi sin undervisning i biologi 
har beskæftiget sig med har beskæftiget sig med 
kristen seksualetik og troen kristen seksualetik og troen 
på skabelse.på skabelse.

”Vi har behov for folk til ”Vi har behov for folk til 
konkrete opgaver, men vi har konkrete opgaver, men vi har 
også behov for at tilbyde de også behov for at tilbyde de 
missionærer, der allerede er missionærer, der allerede er 
der, et større missionærfæl-der, et større missionærfæl-
lesskab,” siger han og tilfø-lesskab,” siger han og tilfø-
jer, at man som organisa-jer, at man som organisa-
tion risikerer at komme til at tion risikerer at komme til at 
være for defensiv i sin mis-være for defensiv i sin mis-
sionsstrategi, hvis der bliver sionsstrategi, hvis der bliver 
for få missionærer.for få missionærer.

”Det er mange forskellige ”Det er mange forskellige 
folk, vi har brug for,” siger folk, vi har brug for,” siger 
han og indbyder personer til han og indbyder personer til 
en uforpligtende snak med en uforpligtende snak med 
ham eller en af missions-ham eller en af missions-
konsulenterne.konsulenterne.

De ledige stillinger i det in-De ledige stillinger i det in-
ternationale arbejde kan ses ternationale arbejde kan ses 

på dlm.dk/job.på dlm.dk/job.

I LM ønsker vi, at stadig fl ere mennesker må I LM ønsker vi, at stadig fl ere mennesker må 
møde Jesus. Derfor har Landsstyrelsen valgt møde Jesus. Derfor har Landsstyrelsen valgt 
at gøre 2018 til et bønnens år om vækkelse, at gøre 2018 til et bønnens år om vækkelse, 
hvor vi står sammen om at bede for vores hvor vi står sammen om at bede for vores 
land. Bed om, at fl ere danskere må lære Gud land. Bed om, at fl ere danskere må lære Gud 
at kende.at kende.

LMU Signal består af en fl ok unge i Aarhus, LMU Signal består af en fl ok unge i Aarhus, 
der mødes hver torsdag med ønske om at der mødes hver torsdag med ønske om at 
være til velsignelse i nærområdet. Nogle af-være til velsignelse i nærområdet. Nogle af-
tener bruger de på at danne relationer til be-tener bruger de på at danne relationer til be-
boere i Gellerup, andre er de frivillige på væ-boere i Gellerup, andre er de frivillige på væ-
restedet Hamlet. Ellers øver de sig i at være et restedet Hamlet. Ellers øver de sig i at være et 
åbent og omsorgsfuldt fællesskab med invi-åbent og omsorgsfuldt fællesskab med invi-
tationer til fælles aftensmad og bibelstudie.tationer til fælles aftensmad og bibelstudie.

• Bed for vækkelse blandt mennesker, som • Bed for vækkelse blandt mennesker, som 
bor i Gellerup i Aarhus.bor i Gellerup i Aarhus.

• Bed for de ensomme unge på værestedet • Bed for de ensomme unge på værestedet 
Hamlet. Hamlet. 

• Bed for frimodighed i LMU Signal og for • Bed for frimodighed i LMU Signal og for 
det åndelige fællesskab.det åndelige fællesskab.

LMU sender signal til nærområdet

LM har brug for mange typer missionærer. Også nogle med pæ-LM har brug for mange typer missionærer. Også nogle med pæ-
dagogiske, sundhedsmæssige eller sociale kompetencer.dagogiske, sundhedsmæssige eller sociale kompetencer.
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I Cambodja er mange kvin-I Cambodja er mange kvin-
der henvist til et liv som der henvist til et liv som 
sex-arbejdere. Organisatio-sex-arbejdere. Organisatio-
nen Daughters of Cambodia nen Daughters of Cambodia 
hjælper kvinder ud af pro-hjælper kvinder ud af pro-
stitution ved at oplære dem stitution ved at oplære dem 
i andre færdigheder, som de i andre færdigheder, som de 
kan tjene penge på. Derud-kan tjene penge på. Derud-
over giver Daughters hjælp i over giver Daughters hjælp i 
form af socialrådgivning og form af socialrådgivning og 
medicinsk behandling.medicinsk behandling.

Missionær Christina Missionær Christina 
Palmkvist Andersen er koor-Palmkvist Andersen er koor-
dinator for forbønstjenesten dinator for forbønstjenesten 
i Daughters, og desuden har i Daughters, og desuden har 
LM to volontører udsendt til LM to volontører udsendt til 
projektets børnehave.projektets børnehave.

Gud har forandret mig
Lena er en af de piger, der Lena er en af de piger, der 
har besluttet at stoppe som har besluttet at stoppe som 
sexarbejder, og hun fortæl-sexarbejder, og hun fortæl-

Jeg går ikke længere i seng med andre mænd

ler om, hvordan hendes liv ler om, hvordan hendes liv 
er blevet forandret, efter at er blevet forandret, efter at 
hun kom til Daughters of hun kom til Daughters of 
Cambodia, hvor hun arbej-Cambodia, hvor hun arbej-
der i smykkeproduktionen.  der i smykkeproduktionen.  

”Mit liv var så svært tid-”Mit liv var så svært tid-
ligere. Min mand og jeg tog ligere. Min mand og jeg tog 
stoffer, og ofte skændtes stoffer, og ofte skændtes 
eller sloges vi. Nogle gange eller sloges vi. Nogle gange 
bankede jeg ham. Ingen af bankede jeg ham. Ingen af 
mine børn gik i skole. Når jeg mine børn gik i skole. Når jeg 
manglede penge, tjente jeg manglede penge, tjente jeg 
nogle ved at gå i seng med nogle ved at gå i seng med 
andre mænd. Min mand var andre mænd. Min mand var 
indforstået med, at jeg var indforstået med, at jeg var 
sexarbejder. sexarbejder. 

Men nu har jeg lært Jesus Men nu har jeg lært Jesus 
at kende. Gud har foran-at kende. Gud har foran-
dret mig – jeg går ikke i seng dret mig – jeg går ikke i seng 
med andre mænd mere, og med andre mænd mere, og 
mine tre sønner går i skole. mine tre sønner går i skole. 

Jeg takker Gud for, at han Jeg takker Gud for, at han 

har forandret mit og min fa-har forandret mit og min fa-
milies liv fuldstændigt, efter milies liv fuldstændigt, efter 
at jeg er begyndt at arbejde at jeg er begyndt at arbejde 
på Daughters of Cambodia. på Daughters of Cambodia. 

Min familie er også foran-Min familie er også foran-
dret. Min mand er begyndt dret. Min mand er begyndt 
at arbejde og tjene penge at arbejde og tjene penge 

ved at samle affald, og han ved at samle affald, og han 
giver mig alle pengene, så giver mig alle pengene, så 
jeg kan passe på dem og jeg kan passe på dem og 
bruge dem til at købe mad til bruge dem til at købe mad til 
familien. familien. 

Jeg har værdi nu
Jeg kan se, at min mand Jeg kan se, at min mand 
forsøger at holde op med at forsøger at holde op med at 
bruge stoffer, og vi skændes bruge stoffer, og vi skændes 
kun lidt engang imellem, kun lidt engang imellem, 
og jeg går altid hen og taler og jeg går altid hen og taler 

Tidligere prostitueret har mødt Guds kærlighed gennem organisationen Daughters i Cambodja

Lena takker Gud for, at han Lena takker Gud for, at han 
har givet hende et arbejde på har givet hende et arbejde på 
Daughters of Cambodia, så Daughters of Cambodia, så 
hun kan komme ud af sex-hun kan komme ud af sex-
slaveriet.slaveriet.

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLMAF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM

VICEGENERALSEKRETÆRVICEGENERALSEKRETÆR

CSH@DLM.DKCSH@DLM.DK

Det kristne evangelium er et Det kristne evangelium er et 
radikalt budskab om frihed. radikalt budskab om frihed. 
At tro på Jesus er først og At tro på Jesus er først og 
fremmest frihed. Jeg tror, at fremmest frihed. Jeg tror, at 
mennesker med et overfl a-mennesker med et overfl a-
disk forhold til kristendom-disk forhold til kristendom-
men let kan tænke modsat: men let kan tænke modsat: 
Hvis der er noget, der ikke Hvis der er noget, der ikke 
er frit, så er det at være kri-er frit, så er det at være kri-
sten. Det er bundet, lukket, sten. Det er bundet, lukket, 
ufrit. Nogle kan have gode ufrit. Nogle kan have gode 
grunde til at tro det. For det grunde til at tro det. For det 
er sådan, de har oplevet det. er sådan, de har oplevet det. 
Derhjemme som barn, i det Derhjemme som barn, i det 
kristne fællesskab, gennem kristne fællesskab, gennem 

Kristendom er frihed
moralsk forkyndelse – eller moralsk forkyndelse – eller 
på andre måder. på andre måder. 

En af de bedste sætnin-En af de bedste sætnin-
ger i Bibelen slår lodret fast, ger i Bibelen slår lodret fast, 
at Jesus først og fremmest at Jesus først og fremmest 
handler om frihed. ”Hvis alt-handler om frihed. ”Hvis alt-
så Sønnen får gjort jer frie, så Sønnen får gjort jer frie, 
skal I være virkelig frie,” Joh skal I være virkelig frie,” Joh 
8,36. Sønnen er Jesus. Hvis 8,36. Sønnen er Jesus. Hvis 
han får frigjort os, så er vi han får frigjort os, så er vi 
frie fra at leve for os selv, fra frie fra at leve for os selv, fra 
synden, skylden, skammen synden, skylden, skammen 
og den evige fortabelse. og den evige fortabelse. 

Gør vi så alligevel kristen-Gør vi så alligevel kristen-
dommen til regler og moral, dommen til regler og moral, 
gør vi det kristne liv til noget gør vi det kristne liv til noget 
lovisk. Til noget ikke-evan-lovisk. Til noget ikke-evan-
gelisk. Det mærkelige er, at gelisk. Det mærkelige er, at 
selv om vi har fået færten selv om vi har fået færten 
af evangeliets frihed, er af evangeliets frihed, er 
det nærmest en tyngdelov det nærmest en tyngdelov 
i vores liv at glide tilbage i i vores liv at glide tilbage i 
loviskheden. Hvor kristen-loviskheden. Hvor kristen-
dommen rent faktisk bliver dommen rent faktisk bliver 
noget bundet, lukket, ufrit. noget bundet, lukket, ufrit. 
Noget med at vi skal leve op Noget med at vi skal leve op 

til Gud og hans krav, så han til Gud og hans krav, så han 
kan blive mere glad for os.kan blive mere glad for os.

Jeg har mødt det igen Jeg har mødt det igen 
og igen i missionslandene. og igen i missionslandene. 
Hvordan den lokale åndelige Hvordan den lokale åndelige 
forståelse og forkyndelse forståelse og forkyndelse 
ofte er bemærkelsesværdig ofte er bemærkelsesværdig 
lovisk. Det kan være moral-lovisk. Det kan være moral-
ske krav, man opstiller. Men ske krav, man opstiller. Men 
det kan også være åndelige, det kan også være åndelige, 
”fromme” regler. Eller i hvert ”fromme” regler. Eller i hvert 
fald krav pakket godt ind i fald krav pakket godt ind i 
høje åndelige idealer. For høje åndelige idealer. For 
eksempel lovisk karismatik, eksempel lovisk karismatik, 
hvor menigheden må op på hvor menigheden må op på 
de høje nagler for at være de høje nagler for at være 
åndelige nok. Nogle gange åndelige nok. Nogle gange 
kan det blive en udfordring kan det blive en udfordring 
for missionærerne selv at for missionærerne selv at 
(over)leve trosmæssigt i (over)leve trosmæssigt i 
denne loviskhed.denne loviskhed.

Nu skal man ikke kaste Nu skal man ikke kaste 
med sten, når man selv bor med sten, når man selv bor 
i glashus. Det handler ikke i glashus. Det handler ikke 
kun om missionslandene. kun om missionslandene. 
Spørgsmålet er, om vi selv Spørgsmålet er, om vi selv 

herhjemme i vores eget herhjemme i vores eget 
kristne miljø formår at beva-kristne miljø formår at beva-
re den evangeliske frihed – i re den evangeliske frihed – i 
vores tro, vores fællesskab, vores tro, vores fællesskab, 
vores forkyndelse? Også for vores forkyndelse? Også for 
os kan høje åndelige idealer os kan høje åndelige idealer 
blive til loviskhed.blive til loviskhed.

Det er og bliver tilsyne-Det er og bliver tilsyne-
ladende lettere at prædike ladende lettere at prædike 
lovisk end frit evangelisk. lovisk end frit evangelisk. 
Blandt andet fordi loviskhe-Blandt andet fordi loviskhe-
den ligger dybt i vores egen den ligger dybt i vores egen 
natur. Der kan vi blot øse af natur. Der kan vi blot øse af 
vores eget indre. Evange-vores eget indre. Evange-
liet må vi øse af Guds indre. liet må vi øse af Guds indre. 
Loviskheden er vores egen Loviskheden er vores egen 
klogskab. Evangeliet er klogskab. Evangeliet er 
Guds klogskab.Guds klogskab.

Et sundt og sandt åndeligt Et sundt og sandt åndeligt 
liv står og falder med et frit liv står og falder med et frit 
evangelium. Mister vi det, evangelium. Mister vi det, 
kalker hovedpulsåren til. kalker hovedpulsåren til. 
Gud give os nåde til at kunne Gud give os nåde til at kunne 
formidle det frie evangelium formidle det frie evangelium 
– lokalt, nationalt og interna-– lokalt, nationalt og interna-
tionalt. Gennem ord og liv.tionalt. Gennem ord og liv.

TIDLIGERE PROSTITUERET   Gud har forandret mit 
liv fuldstændigt, så jeg nu er et nyt menneske
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med ham bagefter, så vi kan med ham bagefter, så vi kan 
tilgive hinanden. tilgive hinanden. 

Jeg har hørt om Guds Jeg har hørt om Guds 
kærlighed til mig, og jeg har kærlighed til mig, og jeg har 
oplevet, at Gud har foran-oplevet, at Gud har foran-
dret mit liv fuldstændigt, dret mit liv fuldstændigt, 
så jeg nu er et nyt menne-så jeg nu er et nyt menne-
ske. Nu er jeg mild, lytter til ske. Nu er jeg mild, lytter til 
andre, og derfor vil jeg også andre, og derfor vil jeg også 
gerne støtte min egen fami-gerne støtte min egen fami-
lie, så den kan blive bedre lie, så den kan blive bedre 
end før. Jeg forsøger også at end før. Jeg forsøger også at 
elske min næste. elske min næste. 

Jeg takker virkelig Gud for, Jeg takker virkelig Gud for, 
at han har gjort mig til at nyt at han har gjort mig til at nyt 

menneske, der har sit håb i menneske, der har sit håb i 
ham. Og jeg er så taknem-ham. Og jeg er så taknem-
melig for, at han har givet melig for, at han har givet 
mig og de andre kvinder ar-mig og de andre kvinder ar-
bejde med at lave smykker i bejde med at lave smykker i 
Daughters of Cambodia, så Daughters of Cambodia, så 
vi kan komme ud af sexsla-vi kan komme ud af sexsla-
veriet. veriet. 

Jeg har værdi nu!”.Jeg har værdi nu!”.

Oversat af Kaja Lauterbach-Oversat af Kaja Lauterbach-
med tilladelse fra Daughters med tilladelse fra Daughters 

of Cambodia Spring 2018 of Cambodia Spring 2018 
Newsletter.Newsletter.

Lena er et opdigtet navn.Lena er et opdigtet navn.

Familien Roager rejser ikke 
tilbage til Kiabakari

Familien Inge-Familien Inge-
Marie og Simon Marie og Simon 
Roager har be-Roager har be-
sluttet, at de sluttet, at de 
bliver i Danmark. bliver i Danmark. 
Siden somme-Siden somme-
ren 2017 har de ren 2017 har de 
været på orlov fra været på orlov fra 
deres missio-deres missio-
nærtjenesten i nærtjenesten i 
Kiabakari i Nord-Kiabakari i Nord-

Tanzania, blandt andet på grund af barselsorlov. Planen Tanzania, blandt andet på grund af barselsorlov. Planen 
var, at de skulle returnere til Tanzania her i sommer, men var, at de skulle returnere til Tanzania her i sommer, men 
ud fra en samlet vurdering af deres livssituation, ønsker ud fra en samlet vurdering af deres livssituation, ønsker 
de at blive under danske himmelstrøg. de at blive under danske himmelstrøg. 

Fra LM’s side havde vi gerne set, at de kunne fortsætte Fra LM’s side havde vi gerne set, at de kunne fortsætte 
arbejdet i Kiabakari nogle år endnu. Men vi tager natur-arbejdet i Kiabakari nogle år endnu. Men vi tager natur-
ligvis deres afgørelse til efterretning og har forståelse for ligvis deres afgørelse til efterretning og har forståelse for 
den. Vi ved, at det ikke har været en let beslutning, men den. Vi ved, at det ikke har været en let beslutning, men 
de hviler i, at det er Guds vej for dem nu. Inge-Marie og de hviler i, at det er Guds vej for dem nu. Inge-Marie og 
Simon Roager rejste til Tanzania som missionærer i 2011. Simon Roager rejste til Tanzania som missionærer i 2011. 
Inden da havde de begge været volontører i perioder. Inden da havde de begge været volontører i perioder. 

Inge-Marie og Simon har fi re børn, Neema, Hanna, Inge-Marie og Simon har fi re børn, Neema, Hanna, 
Levi og Salome, og familien er nu bosat ved Ølgod. Levi og Salome, og familien er nu bosat ved Ølgod. 

Vi ønsker at sige en stor tak til Inge-Marie og Simon Vi ønsker at sige en stor tak til Inge-Marie og Simon 
Roager for deres krævende indsats i Kiabakari og i Mara Roager for deres krævende indsats i Kiabakari og i Mara 
stift.                 stift.                 Carsten Skovgaard-Holm, missionsleder  Carsten Skovgaard-Holm, missionsleder  
               og vicegeneralsekretær               og vicegeneralsekretær
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Hjem er der, hvor hinanden er
Meget er uvist for det kommende missionærpar, som i starten af 2019 rejser til Peru. 

Alligevel er de overbevist om, at Gud har styr på deres liv

AF KARIN BORUP RAVNBORG

De er unge og fi k den 5. maj De er unge og fi k den 5. maj 
deres første barn, Lukas. deres første barn, Lukas. 
Og så bor de midlertidigt i Og så bor de midlertidigt i 
et bofællesskab på Ama-et bofællesskab på Ama-
ger, mens de forbereder sig ger, mens de forbereder sig 
på at rejse til et endnu uvist på at rejse til et endnu uvist 
sted i Peru som missionærer sted i Peru som missionærer 
for Luthersk Mission. for Luthersk Mission. 

Hele verden ligger på én Hele verden ligger på én 
gang åben for Julie og Emil gang åben for Julie og Emil 
Solgaard på henholdsvis 26 Solgaard på henholdsvis 26 
og 24 år. Samtidig fylder net-og 24 år. Samtidig fylder net-
op ord som ”venter”, ”midler-op ord som ”venter”, ”midler-
tidigt”, ”forbereder” og ”uvist” tidigt”, ”forbereder” og ”uvist” 
rigtig meget lige nu i deres rigtig meget lige nu i deres 
liv. Parret, der begge er op-liv. Parret, der begge er op-
vokset i Jylland, boede først vokset i Jylland, boede først 
til fremleje i Aarhus, mens til fremleje i Aarhus, mens 
de afsluttede deres uddan-de afsluttede deres uddan-
nelser – Julie som bioanaly-nelser – Julie som bioanaly-
tiker og Emil som bachelor i tiker og Emil som bachelor i 
lingvistik. Siden fl yttede de lingvistik. Siden fl yttede de 
til København for at læse en-til København for at læse en-
keltfag på Dansk Bibel-Insti-keltfag på Dansk Bibel-Insti-
tut og har boet fl ere steder tut og har boet fl ere steder 
undervejs.undervejs.

”Vi har boet fi re forskellige ”Vi har boet fi re forskellige 
steder, i de 21 måneder vi steder, i de 21 måneder vi 
har været gift. Det kommer har været gift. Det kommer 
nok til at være standarden nok til at være standarden 
det næste stykke tid også,” det næste stykke tid også,” 
siger Emil med et smil. siger Emil med et smil. 

”Ja, vi har endnu ikke ”Ja, vi har endnu ikke 
haft vores egen sofa, så haft vores egen sofa, så 
fl yttelæsset til Peru bliver fl yttelæsset til Peru bliver 
nok heller ikke så stort,” nok heller ikke så stort,” 
tilføjer Julie.tilføjer Julie.

Uvis fremtid
Det med at bryde op er der-Det med at bryde op er der-
for ikke fremmed for det for ikke fremmed for det 

kommende missionærpar. kommende missionærpar. 
Til efteråret skal de gå nogle Til efteråret skal de gå nogle 
måneder på All Nations måneder på All Nations 
Christian College i England Christian College i England 
som forberedelse forud for som forberedelse forud for 
deres udsendelse til Peru i deres udsendelse til Peru i 
januar 2019.januar 2019.

”I forhold til at være mis-”I forhold til at være mis-
sionær er det nok meget sionær er det nok meget 
godt ikke at have alt for godt ikke at have alt for 
faste forestillinger om, hvor-faste forestillinger om, hvor-
dan tingene kommer til at se dan tingene kommer til at se 
ud. Vi ved ikke præcis, hvad ud. Vi ved ikke præcis, hvad 
vi skal ud til – kender endnu vi skal ud til – kender endnu 
ikke vores bestemmelses-ikke vores bestemmelses-
sted, men planen er, at vi sted, men planen er, at vi 
skal lave nybrudsarbejde i skal lave nybrudsarbejde i 
en by med en lille, nystartet en by med en lille, nystartet 
luthersk menighed.”luthersk menighed.”

De løse forestillinger om De løse forestillinger om 
fremtiden kan være en for-fremtiden kan være en for-
del, fordi der ikke er mulig-del, fordi der ikke er mulig-
hed for så mange konkrete hed for så mange konkrete 
bekymringer. De oplever dog, bekymringer. De oplever dog, 
at der er rigtig mange, der at der er rigtig mange, der 
gør sig bekymringer på de-gør sig bekymringer på de-
res vegne og stiller spørgs-res vegne og stiller spørgs-

mål til deres fremtid i Peru. mål til deres fremtid i Peru. 
”Det kan godt gøre det ”Det kan godt gøre det 

svært at leve i nuet og være svært at leve i nuet og være 
fokuseret på de mange ting, fokuseret på de mange ting, 
der skal ske inden afrejsen der skal ske inden afrejsen 
til Peru,” fortæller de.til Peru,” fortæller de.

Med løse teltpløkker
Det kommende Det kommende 
missionærpar fi nder missionærpar fi nder 
opmuntring i at læse om opmuntring i at læse om 
Guds løfter i Bibelen og Guds løfter i Bibelen og 
vide, at de er, hvor Gud vide, at de er, hvor Gud 
ønsker, de skal være, og at ønsker, de skal være, og at 
han har styr på deres liv.han har styr på deres liv.

”I går i undervisningen ”I går i undervisningen 
hørte vi om Abraham, der hørte vi om Abraham, der 
jo også levede med ret løse jo også levede med ret løse 
teltpløkker,” fortæller Emil.teltpløkker,” fortæller Emil.

Julie og Emil Solgaard er an-Julie og Emil Solgaard er an-
taget som missionærer for taget som missionærer for 
Luthersk Mission med ud-Luthersk Mission med ud-

rejse til Peru i 2019. rejse til Peru i 2019. 

”Han fi k at vide, at han ”Han fi k at vide, at han 
skulle bryde op og rejse til skulle bryde op og rejse til 
et land, men han vidste ikke et land, men han vidste ikke 
hvor. Så står der om ham i hvor. Så står der om ham i 
Hebræerbrevet: ’I tro adlød Hebræerbrevet: ’I tro adlød 
Abraham – tog af sted til et Abraham – tog af sted til et 
fremmed land – med hå-fremmed land – med hå-
bet om byen med de faste bet om byen med de faste 
grundvolde.’ Jeg ved ikke, grundvolde.’ Jeg ved ikke, 
om der tænkes på en be-om der tænkes på en be-
stemt by i denne verden, stemt by i denne verden, 
men jeg forstår det som men jeg forstår det som 
Himlen – den nye jord. Det Himlen – den nye jord. Det 
er en kæmpe opmuntring, er en kæmpe opmuntring, 
når man selv er lidt rodløs, når man selv er lidt rodløs, 
at vide, at vores borgerskab at vide, at vores borgerskab 
er i Himlen. Det er det faste, er i Himlen. Det er det faste, 
sikre ståsted.”sikre ståsted.”

”Vi har også talt sammen ”Vi har også talt sammen 

om, at hjem er der, hvor hin-om, at hjem er der, hvor hin-
anden er,” understreger han.anden er,” understreger han.

Når tvivlen kommer
Samtidig med studierne på Samtidig med studierne på 
DBI har Julie arbejdet som DBI har Julie arbejdet som 
bioanalytiker på Frederiks-bioanalytiker på Frederiks-
berg Hospital. berg Hospital. 

”Det er jo ikke umiddelbart ”Det er jo ikke umiddelbart 
et job, der retter sig direkte et job, der retter sig direkte 
mod en opgave i internatio-mod en opgave i internatio-
nal mission,” erkender hun.nal mission,” erkender hun.

Emil regner heller ikke Emil regner heller ikke 
med, at han får særlig me-med, at han får særlig me-
get brug for lingvistikken i get brug for lingvistikken i 
Peru, selvom den kan være Peru, selvom den kan være 
gavnlig for sprogindlæring gavnlig for sprogindlæring 
og kulturmøder.og kulturmøder.

I den lange ventetid der er, I den lange ventetid der er, 
inden de skal rejse ud, kan inden de skal rejse ud, kan 
tvivlen derfor let snige sig ind.tvivlen derfor let snige sig ind.

”Jeg kan da godt nogle ”Jeg kan da godt nogle 
gange tænke: ’Kan vi over-gange tænke: ’Kan vi over-
hovedet klare de opgaver, hovedet klare de opgaver, 
vi bliver stillet over for?’ Der vi bliver stillet over for?’ Der 
må vi bare læse i Bibelen om må vi bare læse i Bibelen om 
de mennesker, som Gud ud-de mennesker, som Gud ud-
rustede – Moses, der sagde: rustede – Moses, der sagde: 
’Jamen, jeg kan jo ikke tale’, ’Jamen, jeg kan jo ikke tale’, 
eller Gideon, der indvendte: eller Gideon, der indvendte: 
’Jeg er jo den yngste’. Allige-’Jeg er jo den yngste’. Allige-
vel fi k de givet det, de havde vel fi k de givet det, de havde 
brug for,” siger han.brug for,” siger han.

”Alle kristne er kaldet til ”Alle kristne er kaldet til 
mission – om det er i Peru mission – om det er i Peru 
eller i Holbæk. Når Jesus eller i Holbæk. Når Jesus 
sender sine disciple ud, si-sender sine disciple ud, si-
ger han, at han vil være med ger han, at han vil være med 
dem alle dage. Det synes dem alle dage. Det synes 
jeg, der er meget tryghed i.”jeg, der er meget tryghed i.”

Julie supplerer: ”Det er Julie supplerer: ”Det er 
godt at vide, at Gud har det godt at vide, at Gud har det 
store overblik, som vi ikke store overblik, som vi ikke 
kan se. Vi oplever, at han kan se. Vi oplever, at han 
kalder os til mission i udlan-kalder os til mission i udlan-
det. Han kan dog stadig nå det. Han kan dog stadig nå 
at bremse os, hvis det ikke at bremse os, hvis det ikke 
er hans vilje. Men lige nu er er hans vilje. Men lige nu er 
det det, vi hviler i.”det det, vi hviler i.”

150.000 kroner til skolebyggeri i Fjendeskoven
Luthersk Missions Lands-Luthersk Missions Lands-
styrelse har netop godkendt styrelse har netop godkendt 
støtte på 150.000 kroner til støtte på 150.000 kroner til 
at opføre en skolebygning i at opføre en skolebygning i 
Fjendeskoven i Cambodja.Fjendeskoven i Cambodja.

Gravemaskinerne er al-Gravemaskinerne er al-
lerede i gang med at rydde lerede i gang med at rydde 
plads til bygningen, der skal plads til bygningen, der skal 
rumme de omkring 60 børn, rumme de omkring 60 børn, 
der lige nu modtager under-der lige nu modtager under-
visning under et halvtag i visning under et halvtag i 
beboelsesområdet.  beboelsesområdet.  

Et kæmpe fremskridt
De seneste to år har der De seneste to år har der 
været skoleundervisning på været skoleundervisning på 
stedet på dispensation fra de stedet på dispensation fra de 

cambodjanske myndigheder. cambodjanske myndigheder. 
For at kunne fortsætte un-For at kunne fortsætte un-
dervisningen og få den god-dervisningen og få den god-
kendt i det almindelige ud-kendt i det almindelige ud-
dannelsessystem, kræver det dannelsessystem, kræver det 
en skolebygning, der lever op en skolebygning, der lever op 
til de offi cielle standarder. til de offi cielle standarder. 

Derfor er støtten til sko-Derfor er støtten til sko-
lebyggeriet et kæmpe lebyggeriet et kæmpe 
fremskridt for det arbejde, fremskridt for det arbejde, 
LM udfører sammen med LM udfører sammen med 
Church of Siem Reap i Fjen-Church of Siem Reap i Fjen-
deskoven, vurderer missio-deskoven, vurderer missio-
nær Dina Burgdorf Jacobsen.nær Dina Burgdorf Jacobsen.

”Vi glæder os over, at vi nu ”Vi glæder os over, at vi nu 
har en permanent løsning har en permanent løsning 
på skolebehovet,” siger hun.på skolebehovet,” siger hun.

SIden 2012 har hun og SIden 2012 har hun og 
hendes familie været ud-hendes familie været ud-
sendt af LM til Siem Reap, sendt af LM til Siem Reap, 
hvor hun som sygeplejerske hvor hun som sygeplejerske 
med et team tager ud på kli-med et team tager ud på kli-
nikbesøg i Fjendeskoven. nikbesøg i Fjendeskoven. 

”Gennem det medicinske ”Gennem det medicinske 
arbejde, hvor vi har mulighed arbejde, hvor vi har mulighed 
for at tale med folk, blev det for at tale med folk, blev det 
klart for os, at der var et stort klart for os, at der var et stort 
behov for skoleundervisning, behov for skoleundervisning, 
hvis ikke børnene skulle hvis ikke børnene skulle 
vokse op som analfabeter li-vokse op som analfabeter li-
gesom deres forældre.”gesom deres forældre.”

Et tørt og sikkert sted
Den nye bygning forventes Den nye bygning forventes 

klar til begyndelsen af næ-klar til begyndelsen af næ-
ste skoleår.  ste skoleår.  

Ud over at rumme sko-Ud over at rumme sko-
leundervisning håber man leundervisning håber man 
også på, at bygningen kan også på, at bygningen kan 
danne ramme for bibelun-danne ramme for bibelun-
dervisning og læseundervis-dervisning og læseundervis-
ning for voksne. ning for voksne. 

Desuden arbejder LM på Desuden arbejder LM på 
at søge projektstøtte til, at at søge projektstøtte til, at 
bygningen også kan danne bygningen også kan danne 
rammen for de månedlige rammen for de månedlige 
klinikbesøg i Fjendeskoven. klinikbesøg i Fjendeskoven. 

”Det bliver godt med et tørt ”Det bliver godt med et tørt 
sted at holde klinik – sær-sted at holde klinik – sær-
ligt i regntiden,” siger Dina ligt i regntiden,” siger Dina 
Burgdorf Jacobsen.             Burgdorf Jacobsen.             kbrkbr

EMIL SOLGAARD   Vi har boet fi re forskellige steder, 
i de 21 måneder vi har været gift. Det kommer nok til at 
være standarden det næste stykke tid også

Støt missionsarbejdet i Peru

Send en gave mærket ”Peru” til:Send en gave mærket ”Peru” til:
Bankoverførsel: 2230-0726496390, MobilePay: 66288Bankoverførsel: 2230-0726496390, MobilePay: 66288
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Gravemaskiner er i gang med at rydde plads til den nye skole-Gravemaskiner er i gang med at rydde plads til den nye skole-
bygning i Fjendeskoven.bygning i Fjendeskoven.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Vores håb er, at fl ere krist-”Vores håb er, at fl ere krist-
ne litteraturlæsere vil blive ne litteraturlæsere vil blive 
opmuntret til at refl ektere opmuntret til at refl ektere 
mere over det, de læser, og mere over det, de læser, og 
at de kristne, der arbejder at de kristne, der arbejder 
med litteratur til daglig, ser, med litteratur til daglig, ser, 
at de ikke behøver lægge at de ikke behøver lægge 
deres tro og livssyn til side, deres tro og livssyn til side, 
når de beskæftiger sig med når de beskæftiger sig med 
deres fag.”deres fag.”

Sådan begrunder Lu-Sådan begrunder Lu-
thersk Missions Højskole thersk Missions Højskole 
på deres hjemmeside, at de på deres hjemmeside, at de 
lørdag den 21. april invite-lørdag den 21. april invite-
rede til en litteraturdag på rede til en litteraturdag på 
skolen.skolen.

Omkring 40 mennesker Omkring 40 mennesker 
havde taget imod indbydel-havde taget imod indbydel-
sen og oplevede, hvordan sen og oplevede, hvordan 
syv forskellige oplægshol-syv forskellige oplægshol-
deres gav mange forskellige deres gav mange forskellige 
vinkler på emnet.vinkler på emnet.

Emnerne spændte bredt, Emnerne spændte bredt, 
og programmet var sam-og programmet var sam-
mensat, så oplægsholderne mensat, så oplægsholderne 
kom rundt om litteratur og kom rundt om litteratur og 
kristendom fra mange sider. kristendom fra mange sider. 
De kom blandt andet ind på De kom blandt andet ind på 
Litteraturens menneskesynLitteraturens menneskesyn, , 
C.S. Lewis og fantasienC.S. Lewis og fantasien og  og 
Missionsfolk i dansk littera-Missionsfolk i dansk littera-
tur før og nu.tur før og nu.

 Litteraturdagen var ar- Litteraturdagen var ar-
rangeret i samarbejde med rangeret i samarbejde med 
Kristeligt Forbund for Stu-Kristeligt Forbund for Stu-
derende (KFS). derende (KFS). 

Kan bruges i trosliv
Skønlitteratur – eller fi ktion, Skønlitteratur – eller fi ktion, 
som et kaldes på mange som et kaldes på mange 
sprog – er en opdigtet tekst sprog – er en opdigtet tekst 
med kunstnerisk ambition. med kunstnerisk ambition. 
Det er romaner, noveller, Det er romaner, noveller, 
digte og drama – alt det, der digte og drama – alt det, der 
ikke står under fagbogssy-ikke står under fagbogssy-
stemet på bibliotekerne. stemet på bibliotekerne. 

Nyansættelser og    
ny afdelingsformand

Louise Sølvsten Nissen er ansat som Louise Sølvsten Nissen er ansat som 
ny lærer på Luthersk Missions Højskole ny lærer på Luthersk Missions Højskole 
(LMH) pr. 1. august 2018.(LMH) pr. 1. august 2018.

Louise Sølvsten Nissen er 41 år og har Louise Sølvsten Nissen er 41 år og har 
siden 2014 boet med mand og tre børn siden 2014 boet med mand og tre børn 
i Køge. Hun er uddannet psykolog og i Køge. Hun er uddannet psykolog og 
kommer fra en stilling som PPR-psyko-kommer fra en stilling som PPR-psyko-

log i Vordingborg. Sideløbende har hun privat praksis. Det log i Vordingborg. Sideløbende har hun privat praksis. Det 
sidste fortsætter hun med, da lærerstillingen på LMH sidste fortsætter hun med, da lærerstillingen på LMH 
ikke er fuld tid.ikke er fuld tid.

Tidligere har hun fungeret som psykologilærer på den Tidligere har hun fungeret som psykologilærer på den 
internationale skole, HOPAC, mens familien var udsendt internationale skole, HOPAC, mens familien var udsendt 
som missionærer i Tanzania for Luthersk Mission.som missionærer i Tanzania for Luthersk Mission.

”Jeg glæder mig til en hverdag, hvor liv og tro hører ”Jeg glæder mig til en hverdag, hvor liv og tro hører 
sammen som en naturlig ting, hvor der både er tid til re-sammen som en naturlig ting, hvor der både er tid til re-
fl eksioner, frikadeller, undervisning og vandkampe,” siger fl eksioner, frikadeller, undervisning og vandkampe,” siger 
Louise Sølvsten Nissen.Louise Sølvsten Nissen.

Peter Techow er fra 1. oktober 2018 an-Peter Techow er fra 1. oktober 2018 an-
sat som prædikant i LM på landsplan i sat som prædikant i LM på landsplan i 
en 20 procents stilling.  en 20 procents stilling.  

Familien bor i Rønne, men planen er, at Familien bor i Rønne, men planen er, at 
han skal have prædikant- og undervis-han skal have prædikant- og undervis-
ningsopgaver ved møderækker, bibel-ningsopgaver ved møderækker, bibel-
weekends og lignende i hele landet. weekends og lignende i hele landet. 

Afdelingssstyrelsen for LM i Vestjylland Afdelingssstyrelsen for LM i Vestjylland 
har fået ny formand. Det er Asger Mo-har fået ny formand. Det er Asger Mo-
gensen fra Vildbjerg ved Herning. gensen fra Vildbjerg ved Herning. 

Asger Mogensen er også medlem af Asger Mogensen er også medlem af 
LM’s Landsstyrelse. Her genopstiller han LM’s Landsstyrelse. Her genopstiller han 
dog ikke, når han er på valg til oktober.dog ikke, når han er på valg til oktober.

Lær verden at kende
Mathias Anker Kure holdt oplæg på temadag om litteratur på LMH. 
Han mener, at skønlitteratur opøver nysgerrighed på omgivelserne

Sådan defi nerer Mathias Sådan defi nerer Mathias 
Anker Kure, hvad skønlitte-Anker Kure, hvad skønlitte-
ratur er. Han er stud.mag. i ratur er. Han er stud.mag. i 
dansk ved Københavns Uni-dansk ved Københavns Uni-
versitet og en af oplægshol-versitet og en af oplægshol-
derne på temadagen.derne på temadagen.

Hans emne var Hans emne var Et kristent Et kristent 
litteratursyn,litteratursyn, og her talte  og her talte 
han blandt andet om forhol-han blandt andet om forhol-
det mellem skønlitteratur og det mellem skønlitteratur og 
trosliv.trosliv.

Han understreger, at de Han understreger, at de 
oplevelser, man kan få ved oplevelser, man kan få ved 
at læse fortællinger og digte, at læse fortællinger og digte, 
har værdi i sig selv. har værdi i sig selv. 

”Men samtidig kan kun-”Men samtidig kan kun-
sten være med til at pege på sten være med til at pege på 
den skabertrang, menne-den skabertrang, menne-
sket har fået fra Gud. I man-sket har fået fra Gud. I man-
ge digte møder man også en ge digte møder man også en 
stærk beskrivelse af verden stærk beskrivelse af verden 
og universet – og af glæden og universet – og af glæden 
over det. Selv om digteren over det. Selv om digteren 
ikke opererer med Gud, er ikke opererer med Gud, er 
det noget, man kan bruge i det noget, man kan bruge i 
sit eget trosliv.”sit eget trosliv.”

Han tilføjer, at der også Han tilføjer, at der også 
er temaer i mange roma-er temaer i mange roma-
ner, som kan tale til en som ner, som kan tale til en som 
kristen. Selv om det ikke er kristen. Selv om det ikke er 
direkte kristne romaner, kan direkte kristne romaner, kan 
de minde en om nogle ting, de minde en om nogle ting, 
mener Mathias Anker Kure.mener Mathias Anker Kure.

Tag imod og nyd det
Skønlitteratur kan også Skønlitteratur kan også 
være med til at formidle et være med til at formidle et 
direkte kristent indhold. Det direkte kristent indhold. Det 
kan være i kristne roma-kan være i kristne roma-
ner eller i andre defi nerede ner eller i andre defi nerede 
rammer, der formidler for-rammer, der formidler for-
kyndelse, anfører Mathias kyndelse, anfører Mathias 
Anker Kure.Anker Kure.

Som eksempler på de ram-Som eksempler på de ram-
mer nævner han salmer, som mer nævner han salmer, som 
han mener, er direkte forkyn-han mener, er direkte forkyn-
delse.delse.

Han understreger imidler-Han understreger imidler-
tid, at det efter hans mening tid, at det efter hans mening 

ikke kun er kristen skønlit-ikke kun er kristen skønlit-
teratur, der har værdi.teratur, der har værdi.

”Skønlitteratur kan bruges ”Skønlitteratur kan bruges 
til at lære verden at kende. til at lære verden at kende. 
Jeg tror, det er vigtigt, at jeg Jeg tror, det er vigtigt, at jeg 
som kristen er aktiv og nys-som kristen er aktiv og nys-
gerrig og tør møde verden,” gerrig og tør møde verden,” 
siger han. siger han. 

”Det kan jeg gøre gennem ”Det kan jeg gøre gennem 
forskellige kulturtilbud. Hur-forskellige kulturtilbud. Hur-
tige artikler og nyheder giver tige artikler og nyheder giver 
mig overblik over, hvad der mig overblik over, hvad der 
sker omkring mig, men bø-sker omkring mig, men bø-
ger og fortællinger tilbyder ger og fortællinger tilbyder 
noget andet. Ud over ople-noget andet. Ud over ople-
velsen af at være grebet kan velsen af at være grebet kan 
god skønlitteratur, og måske god skønlitteratur, og måske 
særligt den samtidige, give særligt den samtidige, give 
mig et meget grundigere mig et meget grundigere 
bud på, hvad der rører sig – bud på, hvad der rører sig – 
som en fortolkning, jeg så som en fortolkning, jeg så 
selv kan gå videre med.”selv kan gå videre med.”

Ud over at opøve nysger-Ud over at opøve nysger-
righeden på omgivelserne righeden på omgivelserne 
har skønlitteratur også en har skønlitteratur også en 
anden værdi, mener Ma-anden værdi, mener Ma-
thias Anker Kure.thias Anker Kure.

”Det kan være ren af-”Det kan være ren af-
slapning at læse en god slapning at læse en god 
roman. Det er en oplevelse, roman. Det er en oplevelse, 
som man skal tage imod og som man skal tage imod og 
nyde,” siger han.nyde,” siger han.

Stud.mag.’en glæder sig Stud.mag.’en glæder sig 
over, at LMH med litteratur-over, at LMH med litteratur-
dagen har inviteret litteratur dagen har inviteret litteratur 
ind i foredragssalen. Og han ind i foredragssalen. Og han 
er positivt overrasket over, er positivt overrasket over, 
at deltagerne var så spredt at deltagerne var så spredt 
aldersmæssigt.aldersmæssigt.

”Det er et godt forum til, ”Det er et godt forum til, 
at vi kan give hinanden for-at vi kan give hinanden for-
skellige indspark og opmun-skellige indspark og opmun-
tringer til litteraturbrug.”tringer til litteraturbrug.”

Danne til tjeneste
LMH’s har et tredelt formål LMH’s har et tredelt formål 
om at danne eleverne til om at danne eleverne til 
livet, troen og tjenesten. De livet, troen og tjenesten. De 
opfatter temadagen om lit-opfatter temadagen om lit-

Cirka 40 mennesker i alle aldre deltog i temadagen om litteratur på LMH den 21. april.Cirka 40 mennesker i alle aldre deltog i temadagen om litteratur på LMH den 21. april.

teratur og kristendom som teratur og kristendom som 
en del af det.en del af det.

”Som højskole beskæfti-”Som højskole beskæfti-
ger LMH sig ikke kun med ger LMH sig ikke kun med 
kristendom, men med alle kristendom, men med alle 
livets facetter, deriblandt livets facetter, deriblandt 
litteratur. I litteraturen af-litteratur. I litteraturen af-
spejler menneskelivet sig, spejler menneskelivet sig, 
litteraturen tager pulsen på litteraturen tager pulsen på 
livet og bakser med mange livet og bakser med mange 
eksistentielle spørgsmål, eksistentielle spørgsmål, 
herunder også Gud, tro og herunder også Gud, tro og 
kristendom,” skriver de på kristendom,” skriver de på 
deres hjemmeside.deres hjemmeside.

At bruge litteraturen til at At bruge litteraturen til at 
danne mennesker til tjene-danne mennesker til tjene-
ste, kan Mathias Anker Kure ste, kan Mathias Anker Kure 
helt tilslutte sig, og han helt tilslutte sig, og han 
foreslår, at kristne tilslutter foreslår, at kristne tilslutter 
sig læsefællesskaber og på sig læsefællesskaber og på 
den måde inviterer sig selv den måde inviterer sig selv 
til at læse skønlitteratur til at læse skønlitteratur 
med andre.med andre.

”Ens kristne livssyn føl-”Ens kristne livssyn føl-
ger med, når man læser og ger med, når man læser og 
forholder sig til en bog, og forholder sig til en bog, og 
på den måde får man mu-på den måde får man mu-
lighed for at få et kristent lighed for at få et kristent 
vidnesbyrd ind,” begrunder vidnesbyrd ind,” begrunder 
han.han.

MATHIAS ANKER KURE   Kunsten kan være med til 
at pege på den skabertrang, mennesket har fået fra Gud

Mathias Anker Kure er stud Mathias Anker Kure er stud 
mag. i dansk. Han under-mag. i dansk. Han under-
streger, at de oplevelser, man streger, at de oplevelser, man 
kan få ved at læse skønlitte-kan få ved at læse skønlitte-
ratur, har værdi i sig selv. ratur, har værdi i sig selv. 

 

  Heragården - et § 107 botilbud  

- for unge med særlige behov. 
- personlig udvikling og botræning 
- 13 beboere mellem 18 og 35 år 
- kom og bliv klar til at bo selv 
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår 
- socialt fællesskab 
 
Tlf.: 96 27 31 00 
Find os på www.heragaarden.dk  
 
 

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

Missionær – måske mig?
Informationsaften tirsdag den 12. juni kl. 19.30 - 21.30 
Luthersk Mission, Nansensgade 94, Kbh

Vi vil gerne invitere dig, som overvejer at blive missionær i 
udlandet, til en informationsaften.
Du er velkommen, uanset om du er studerende eller færdig-
uddannet, om du har konkrete planer om at blive missionær 
eller bare er nysgerrig og vil vide mere.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mvh. Luthersk Missions missionskonsulenter
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”Du må gerne interviewe mig ”Du må gerne interviewe mig 
– dog på den betingelse, at – dog på den betingelse, at 
jeg får lov til at se artiklen, jeg får lov til at se artiklen, 
inden den bliver trykt.”inden den bliver trykt.”

Så kontant lyder det fra Så kontant lyder det fra 
den 32-årige sognepræst i den 32-årige sognepræst i 
Poulsker og Nexø på Born-Poulsker og Nexø på Born-
holm, Hans Vilhelm Breum holm, Hans Vilhelm Breum 
Jakobsen. Efter at han i Jakobsen. Efter at han i 
foråret 2016 medvirkede i foråret 2016 medvirkede i 
tv-serien tv-serien De unge præsterDe unge præster 
på DR1 og efterfølgende på DR1 og efterfølgende 
blev hængt ud i medierne for blev hængt ud i medierne for 
sine holdninger til kvinde-sine holdninger til kvinde-
lige præster, homoseksuelle lige præster, homoseksuelle 
og vielse af fraskilte, har og vielse af fraskilte, har 
han fået en naturlig skepsis han fået en naturlig skepsis 
over for journalister.over for journalister.

”Lige pludselig blev jeg en ”Lige pludselig blev jeg en 
del af en veritabel medie-del af en veritabel medie-
storm. Og det spøjse er, at storm. Og det spøjse er, at 
jeg aldrig nogensinde har jeg aldrig nogensinde har 
haft lyst til at være i medi-haft lyst til at være i medi-
erne eller debattere. Når der erne eller debattere. Når der 
var optræk til diskussion i var optræk til diskussion i 
LMU, var jeg altid ham, der LMU, var jeg altid ham, der 
var smuttet.”var smuttet.”

Uklare præmisser  
for tv-serien
Hans Vilhelm Breum Jakob-Hans Vilhelm Breum Jakob-
sen er opvokset i Vestjyl-sen er opvokset i Vestjyl-
land og kom med familien land og kom med familien 
i Luthersk Mission i Ølgod. i Luthersk Mission i Ølgod. 
Efter teologistudiet gik han Efter teologistudiet gik han 
et halvt år på LMH og blev et halvt år på LMH og blev 
derefter pedelmedhjælper derefter pedelmedhjælper 
på Skrødstrup Efterskole på Skrødstrup Efterskole 
i Østjylland, inden han fi k i Østjylland, inden han fi k 
jobbet som sognepræst på jobbet som sognepræst på 
Bornholm – en stilling han Bornholm – en stilling han 
overtog efter sin farbror. I overtog efter sin farbror. I 
foråret 2015 blev han kon-foråret 2015 blev han kon-
taktet af tv-selskabet ”Blu”, taktet af tv-selskabet ”Blu”, 
allerede inden han tiltrådte allerede inden han tiltrådte 
embedet. De søgte nogle embedet. De søgte nogle 
unge, nye præster til en unge, nye præster til en 
række udsendelser, og den række udsendelser, og den 
unge vestjyde sagde ja til at unge vestjyde sagde ja til at 
medvirke.medvirke.

”Jeg tænkte, det kunne ”Jeg tænkte, det kunne 
være spændende at være være spændende at være 
med til. Jeg så det som en med til. Jeg så det som en 
oplagt mulighed for at for-oplagt mulighed for at for-
tælle om det, jeg tror på.”tælle om det, jeg tror på.”

Men præmissen var uklar. Men præmissen var uklar. 
Det blev aldrig sagt, at de Det blev aldrig sagt, at de 
skulle bruge en konservativ skulle bruge en konservativ 
præst med klare holdnin-præst med klare holdnin-
ger, fortæller han. Tv-folkene ger, fortæller han. Tv-folkene 
var med, da han fl yttede til var med, da han fl yttede til 
Bornholm, og kæresten Ka-Bornholm, og kæresten Ka-
rina fl yttede i lejlighed. De rina fl yttede i lejlighed. De 
var også med til hans første var også med til hans første 
gudstjeneste i Poulsker Kir-gudstjeneste i Poulsker Kir-
ke, hvor de lavede en masse ke, hvor de lavede en masse 
optagelser.optagelser.

”Til at begynde med, var ”Til at begynde med, var 

jeg ikke klar over, hvad de jeg ikke klar over, hvad de 
ville med udsendelserne, ville med udsendelserne, 
men efterhånden fi k jeg men efterhånden fi k jeg 
mine bange anelser. Det var mine bange anelser. Det var 
de samme spørgsmål om og de samme spørgsmål om og 
om igen. På et tidspunkt var om igen. På et tidspunkt var 
de med mig på Davidskolen, de med mig på Davidskolen, 
hvor jeg har konfi rmander, hvor jeg har konfi rmander, 
og de spurgte: ’Hvad synes og de spurgte: ’Hvad synes 
I om at have en præst, der I om at have en præst, der 
ikke vil vie fraskilte?’ Det ikke vil vie fraskilte?’ Det 
syntes jeg bare ikke var i syntes jeg bare ikke var i 
orden, men da jeg konfron-orden, men da jeg konfron-
terede producenterne med terede producenterne med 
det, var de ligeglade.”det, var de ligeglade.”

Mørkemand og   
landsbytosse
Da udsendelserne blev vist Da udsendelserne blev vist 
på tv, medførte det efterføl-på tv, medførte det efterføl-
gende en voldsom debat i gende en voldsom debat i 
medierne – noget, som den medierne – noget, som den 
bornholmske præst mener, i bornholmske præst mener, i 
høj grad skyldtes den måde, høj grad skyldtes den måde, 
indslagene var klippet sam-indslagene var klippet sam-
men på.men på.

”Jeg kom til at fremstå ”Jeg kom til at fremstå 
meget bastant med mine meget bastant med mine 
holdninger, og alle forklarin-holdninger, og alle forklarin-
gerne blev klippet væk. Så gerne blev klippet væk. Så 
når jeg siger ’Jeg synes ikke, når jeg siger ’Jeg synes ikke, 
kvinder skal være præster’, kvinder skal være præster’, 
klipper de straks over til den klipper de straks over til den 
kvindelige præst, der er med kvindelige præst, der er med 
i udsendelsen. Og det sam-i udsendelsen. Og det sam-
me med spørgsmålet om me med spørgsmålet om 
homoseksuelle,” siger han.homoseksuelle,” siger han.

”Jeg har fl ere kvindelige ”Jeg har fl ere kvindelige 

kolleger her på øen, som jeg kolleger her på øen, som jeg 
taler godt med, og som er taler godt med, og som er 
mennesker, jeg sætter stor mennesker, jeg sætter stor 
pris på. Men det fremgår pris på. Men det fremgår 
slet ikke.”slet ikke.”

Udsendelserne og senere Udsendelserne og senere 
en artikel i en artikel i PolitikenPolitiken fi k folk  fi k folk 
til at fare i blækhuset og til at fare i blækhuset og 
kalde ham for ”mørkemand”, kalde ham for ”mørkemand”, 
”klaphat” og ”landsbytosse”. ”klaphat” og ”landsbytosse”. 
Det værste, han oplevede, Det værste, han oplevede, 
var en københavnsk borg-var en københavnsk borg-
mester, der skrev: ”Jeg håber, mester, der skrev: ”Jeg håber, 
den unge præst på Born-den unge præst på Born-
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holm må brænde op i Helve-holm må brænde op i Helve-
des ild.”des ild.”

”Det ramte hårdt. Det gik ”Det ramte hårdt. Det gik 
hårdest ud over Karina. Hun hårdest ud over Karina. Hun 
syntes ikke, det var rart at syntes ikke, det var rart at 
se sin kæreste udstillet se sin kæreste udstillet 
på den måde. Men jeg kan på den måde. Men jeg kan 
egentlig godt forstå, at folk egentlig godt forstå, at folk 
blev forarget over det, de blev forarget over det, de 
så. For hvad bilder sådan så. For hvad bilder sådan 
en ung knægt sig ind, at han en ung knægt sig ind, at han 
står og siger både det ene står og siger både det ene 
og det andet?”og det andet?”

Han har dog også fået Han har dog også fået 
mange positive tilkendegi-mange positive tilkendegi-
velser fra folk, der har tak-velser fra folk, der har tak-
ket ham, fordi han stillede ket ham, fordi han stillede 
op. Men den dårlige ople-op. Men den dårlige ople-
velse med medieverdenen velse med medieverdenen 
har sat sit præg.har sat sit præg.

”Desværre er det stadig ”Desværre er det stadig 
sådan, at når der er bølge-sådan, at når der er bølge-
gang i det kirkelige land-gang i det kirkelige land-
skab, så ligger mit telefon-skab, så ligger mit telefon-
nummer øverst i bunken. nummer øverst i bunken. 
Jeg siger egentlig konse-Jeg siger egentlig konse-
kvent nej – men jeg bliver kvent nej – men jeg bliver 
også anfægtet. For handler også anfægtet. For handler 
det om, at jeg ikke vil kendes det om, at jeg ikke vil kendes 
ved det, jeg står for – eller ved det, jeg står for – eller 
er omkostningerne bare for er omkostningerne bare for 
høje? Jeg er nok kommet høje? Jeg er nok kommet 
dertil, at der ikke kommer dertil, at der ikke kommer 
noget godt ud af at stille op. noget godt ud af at stille op. 
Hvis jeg havde sagt ja alle Hvis jeg havde sagt ja alle 
de gange, de havde ringet, de gange, de havde ringet, 
så kunne jeg have været så kunne jeg have været 
mediepræst på højde med mediepræst på højde med 

Henrik Højlund eller en af de Henrik Højlund eller en af de 
andre.”andre.”

Vil hellere fokusere  
på det positive
Den unge præst fortryder Den unge præst fortryder 
ikke noget af det, han har ikke noget af det, han har 
sagt på tv eller i interviews.sagt på tv eller i interviews.

”Jeg mener jo bare, at jeg ”Jeg mener jo bare, at jeg 
– så godt jeg kunne – sagde – så godt jeg kunne – sagde 
det, som står i Bibelen.” det, som står i Bibelen.” 

Men han vil hellere foku-Men han vil hellere foku-
sere på de positive ting ved sere på de positive ting ved 
præstejobbet.præstejobbet.

”Debatten har givet et ”Debatten har givet et 
skævt billede af mig. På et skævt billede af mig. På et 
helt år bruger jeg måske helt år bruger jeg måske 
langt under én procent af langt under én procent af 
min tid på de emner, der de-min tid på de emner, der de-
batteres. Men det kommer batteres. Men det kommer 
til at se ud, som om det er til at se ud, som om det er 
det eneste, jeg går rundt og det eneste, jeg går rundt og 
tænker på. Jeg synes også, tænker på. Jeg synes også, 
jeg har et hensyn til mit pa-jeg har et hensyn til mit pa-
storat og menighederne der. storat og menighederne der. 
Det kan blive en belastning Det kan blive en belastning 
for dem, hvis det altid er den for dem, hvis det altid er den 
negative side, der kommer negative side, der kommer 
frem.” frem.” 

”Jeg vil meget hellere for-”Jeg vil meget hellere for-
tælle alle de gode historier, tælle alle de gode historier, 
for eksempel at der juleaf-for eksempel at der juleaf-
ten sidste år var knap 400 ten sidste år var knap 400 
mennesker i Poulsker Kirke, mennesker i Poulsker Kirke, 
eller at vi har 34 konfi r-eller at vi har 34 konfi r-
mander, som ikke kender mander, som ikke kender 
ret meget til kristendom, og ret meget til kristendom, og 
som vi et helt år får lov til at som vi et helt år får lov til at 

fortælle om det, vi tror på. fortælle om det, vi tror på. 
Det er da fantastisk.” Det er da fantastisk.” 

Det værst tænkelige  
og det bedste job
Han føler, han er blevet ta-Han føler, han er blevet ta-
get rigtig godt imod som get rigtig godt imod som 
præst i sognet. præst i sognet. 

”Jeg prøver på ikke at være ”Jeg prøver på ikke at være 
særlig selvhøjtidelig. Og så særlig selvhøjtidelig. Og så 
har jeg også den klare op-har jeg også den klare op-
fattelse, at når vi nu deler et fattelse, at når vi nu deler et 
rigtig godt budskab i kirken, rigtig godt budskab i kirken, 
så må vi også godt smile. så må vi også godt smile. 
Mange tror fejlagtigt, at hvis Mange tror fejlagtigt, at hvis 
man er ’sort præst’, så er man er ’sort præst’, så er 
man også sortseer. Så kan man også sortseer. Så kan 
man ikke være frisk, sjov man ikke være frisk, sjov 
eller sarkastisk. Det bryder eller sarkastisk. Det bryder 
jeg nok lidt med – ikke be-jeg nok lidt med – ikke be-
vidst, det er bare sådan, jeg vidst, det er bare sådan, jeg 
er som person.”er som person.”

Præstejobbet er på én Præstejobbet er på én 
gang det værst tænkelige og gang det værst tænkelige og 
det bedste job, mener Hans det bedste job, mener Hans 
Vilhelm Breum Jakobsen.Vilhelm Breum Jakobsen.

”Man er med, når det gør ”Man er med, når det gør 
allermest ondt – til begra-allermest ondt – til begra-
velser og bisættelser. Og så velser og bisættelser. Og så 
er der de glædelige dage, er der de glædelige dage, 
når folk bliver gift eller får et når folk bliver gift eller får et 
barn. Man skal kunne rum-barn. Man skal kunne rum-
me hele spekteret. Det kan me hele spekteret. Det kan 
være meget voldsomt.”være meget voldsomt.”

Derfor mener han også, Derfor mener han også, 
det er forkert, når nogen vil det er forkert, når nogen vil 
tvinge præster til at gøre no-tvinge præster til at gøre no-
get mod deres samvittighed.get mod deres samvittighed.

”Vi skal have vores sam-”Vi skal have vores sam-
vittighed med i alt, hvad vi vittighed med i alt, hvad vi 
laver. Det er et kald og en laver. Det er et kald og en 
livsstil at være præst. Bliver livsstil at være præst. Bliver 
vi samvittighedsløse, kan vi vi samvittighedsløse, kan vi 
lige så godt lade være.”lige så godt lade være.”

Sognepræst Hans Vilhelm Sognepræst Hans Vilhelm 
Breum Jakobsen i præste-Breum Jakobsen i præste-
boligen i Snogebæk foran et boligen i Snogebæk foran et 
billede af den karrikaturteg-billede af den karrikaturteg-
ning, der blev bragt af ham i ning, der blev bragt af ham i 
Politiken 8.maj 2016.Politiken 8.maj 2016.

HANS VILHELM BREUM JAKOBSEN   Jeg vil meget 
hellere fortælle alle de gode historier

Jeg vil ikke være mediepræst
Bornholmsk sognepræst blev opfattet som mørkemand efter sin medvirken i tv-serien 

De unge præster. Det har gjort ham skeptisk over for medierme

 
Mange tror fejlag-
tigt, at hvis man er 
”sort præst”, så er 
man også sortseer. 
Så kan man ikke 
være frisk, sjov el-
ler sarkastisk. Det 
bryder jeg nok lidt 
med – ikke be-
vidst, det er bare 
sådan, jeg er som 
person

Hans Vilhelm   Hans Vilhelm   
Breum JakobsenBreum Jakobsen
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Medvandrere er to kristne, Medvandrere er to kristne, 
der mødes og læser, beder der mødes og læser, beder 
og taler om livet med Gud, og taler om livet med Gud, 
livet generelt og tjenesten.livet generelt og tjenesten.

Sådan defi nerer Jesper Sådan defi nerer Jesper 
Iversen fra Kolding begrebet Iversen fra Kolding begrebet 
medvandrer. Han er ansat medvandrer. Han er ansat 
som afdelingsmissionær som afdelingsmissionær 
i LM Sønderjylland-Fyns i LM Sønderjylland-Fyns 
afdeling, og har skrevet et afdeling, og har skrevet et 
oplæg om emnet, som ligger oplæg om emnet, som ligger 
på afdelingens hjemmeside. på afdelingens hjemmeside. 
Før han blev ansat i LM i Før han blev ansat i LM i 
2014, var han ungdomskon-2014, var han ungdomskon-
sulent i IMU nogle år, hvor sulent i IMU nogle år, hvor 
han også har fået erfaring han også har fået erfaring 
med emnet.med emnet.

”Det kan enten være en ”Det kan enten være en 
moden kristen, der mødes moden kristen, der mødes 
med en ung, eller to jævn-med en ung, eller to jævn-
aldrende. De mødes ikke, aldrende. De mødes ikke, 
fordi de har problemer, og fordi de har problemer, og 
det er heller ikke meningen, det er heller ikke meningen, 
at de skal have en sjælesør-at de skal have en sjælesør-
gerisk samtale,” siger han.gerisk samtale,” siger han.

”De er ganske enkelt sam-”De er ganske enkelt sam-
talepartnere, der ’vandrer talepartnere, der ’vandrer 
sammen på et stykke af li-sammen på et stykke af li-
vets vej’.”vets vej’.”

Selv om ordet ”medvan-Selv om ordet ”medvan-
drer” ikke er nævnt i Bibelen, drer” ikke er nævnt i Bibelen, 
er der adskillige eksempler er der adskillige eksempler 
på forhold mellem menne-på forhold mellem menne-
sker, der beskriver begrebet sker, der beskriver begrebet 
meget godt, forklarer afde-meget godt, forklarer afde-
lingsmissionæren.lingsmissionæren.

Han nævner to: Han nævner to: 
”I 1 Sam 23,16-17 læser ”I 1 Sam 23,16-17 læser 

vi, hvordan Jonatan, der var vi, hvordan Jonatan, der var 
kong Davids gode ven, kom kong Davids gode ven, kom 
til David og opmuntrede til David og opmuntrede 
ham til at blive ved med at ham til at blive ved med at 

En medvandrer er en samtalepartner
Medvandrere åbner sig for hinanden og følges ad et stykke af livets vej, forklarer afdelingsmissionær

have tillid til Gud. I 2 Kong have tillid til Gud. I 2 Kong 
12,3 læser vi om den unge 12,3 læser vi om den unge 
konge Joash, der havde der konge Joash, der havde der 
ældre præst Jojada som ældre præst Jojada som 
rådgiver.”rådgiver.”

Aftaler selv at mødes
Iversen anfører, at et med-Iversen anfører, at et med-
vandrerforhold er ikke no-vandrerforhold er ikke no-
get, der kan organiseres get, der kan organiseres 
frem af for eksempel menig-frem af for eksempel menig-
hedens ledelse.hedens ledelse.

”Hvis man kunne forestille ”Hvis man kunne forestille 
sig at være medvandrer med sig at være medvandrer med 
en person, retter man selv en person, retter man selv 
henvendelse til vedkom-henvendelse til vedkom-
mende. De to mødes og af-mende. De to mødes og af-
taler, hvor ofte de vil mødes taler, hvor ofte de vil mødes 
og under hvilke former.”og under hvilke former.”

Iversen foreslår, at man Iversen foreslår, at man 
mødes et par timer ad gan-mødes et par timer ad gan-
gen en til to gange om må-gen en til to gange om må-
neden.neden.

Der er ikke nogen fast Der er ikke nogen fast 
skabelon for, hvordan sam-skabelon for, hvordan sam-
talerne skal forløbe. Men talerne skal forløbe. Men 
konceptet er, at man læser konceptet er, at man læser 
i Bibelen og beder sammen i Bibelen og beder sammen 
og derefter taler om livet og derefter taler om livet 
med Gud, livet generelt og med Gud, livet generelt og 
tjenesten. Alle tre områder tjenesten. Alle tre områder 
behøver ikke fylde lige me-behøver ikke fylde lige me-
get hver gang, for måske er get hver gang, for måske er 
der noget i ens liv, der fylder der noget i ens liv, der fylder 

En opskrift på medvandring: Paulus og Timotheus
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Paulus giver Timotheus Paulus giver Timotheus 
opskriften på oplæring og opskriften på oplæring og 
medvandring, når han for-medvandring, når han for-
klarer ham kernen i hans klarer ham kernen i hans 
opgave. Timotheus skal opgave. Timotheus skal 
først og fremmest fi nde sin først og fremmest fi nde sin 
styrke i evangeliet om Jesus styrke i evangeliet om Jesus 
(2 Tim 2,1), men dernæst er (2 Tim 2,1), men dernæst er 
det hans opgave at give det, det hans opgave at give det, 
han selv har hørt fra Paulus, han selv har hørt fra Paulus, 
videre til pålidelige menne-videre til pålidelige menne-
sker, som dernæst skal un-sker, som dernæst skal un-
dervise andre (2 Tim 2,2).dervise andre (2 Tim 2,2).

Åndeligt forbillede
Paulus tager Timotheus un-Paulus tager Timotheus un-

der sine vinger på sin anden der sine vinger på sin anden 
missionsrejse. Da han kom-missionsrejse. Da han kom-
mer til Lystra og Ikonion, mer til Lystra og Ikonion, 
tager han Timotheus med tager han Timotheus med 
sig som medarbejder. Timo-sig som medarbejder. Timo-
theus var søn af en græsk theus var søn af en græsk 
far og en jødisk mor. Når far og en jødisk mor. Når 
Paulus nævner de troende Paulus nævner de troende 
i Timotheus’ slægt, nævner i Timotheus’ slægt, nævner 
han kun moderen og mor-han kun moderen og mor-
moderen (2 Tim 1,5). Det er moderen (2 Tim 1,5). Det er 
derfor ikke umuligt, at Timo-derfor ikke umuligt, at Timo-
theus’ far ikke var troende theus’ far ikke var troende 
eller var afgået ved døden, eller var afgået ved døden, 
og Paulus kan derfor have og Paulus kan derfor have 
udfyldt rollen som åndelig udfyldt rollen som åndelig 
far for Timotheus.far for Timotheus.

Timotheus har nok været Timotheus har nok været 
en generation yngre end en generation yngre end 

Paulus. I hvert fald kalder Paulus. I hvert fald kalder 
Paulus ham ”mit barn” to Paulus ham ”mit barn” to 
gange i hvert af sine breve gange i hvert af sine breve 
til ham. Han kommer til at til ham. Han kommer til at 
være Paulus’ ledsager og se-være Paulus’ ledsager og se-
nere udsending.nere udsending.

Betroet medarbejder
Timotheus bliver dog ikke Timotheus bliver dog ikke 
blot Paulus’ stik i rend-blot Paulus’ stik i rend-
dreng. Paulus hjælper Timo-dreng. Paulus hjælper Timo-
theus ind i en tjeneste for theus ind i en tjeneste for 
Gud ved håndspålæggelse Gud ved håndspålæggelse 
(2 Tim 1,6) at opmuntre ham (2 Tim 1,6) at opmuntre ham 
til at undervise andre (2 Tim til at undervise andre (2 Tim 
2,2) og ved at sende ham 2,2) og ved at sende ham 
ud som underviser (1 Kor ud som underviser (1 Kor 
4,17). Flere af Paulus’ breve 4,17). Flere af Paulus’ breve 
er også afsendt med Timo-er også afsendt med Timo-

alt, og som man har brug for alt, og som man har brug for 
at tale om.at tale om.

Medvandrerens opgave Medvandrerens opgave 
er ikke at komme med løs-er ikke at komme med løs-
ningsforslag, med mindre ningsforslag, med mindre 
han eller hun bliver bedt han eller hun bliver bedt 
om det. I stedet er opgaven om det. I stedet er opgaven 
at lytte og spørge ind til si-at lytte og spørge ind til si-
tuationen, som for eksem-tuationen, som for eksem-
pel: Hvordan oplever du ...? pel: Hvordan oplever du ...? 
Hvordan har du det? Hvad Hvordan har du det? Hvad 
udfordres du af?udfordres du af?

Livs- og troshistorier
”Når man spørger en om at ”Når man spørger en om at 
være medvandrer, lukker være medvandrer, lukker 
man samtidig det men-man samtidig det men-
neske ind i sit liv og giver neske ind i sit liv og giver 
vedkommende taleret,” siger vedkommende taleret,” siger 
Iversen.Iversen.

”Derfor er det vigtigt, at ”Derfor er det vigtigt, at 
det er en person, man har det er en person, man har 
tillid til og tør åbne sig for.”tillid til og tør åbne sig for.”

I begyndelsen kan det må-I begyndelsen kan det må-
ske godt være lidt svært at ske godt være lidt svært at 

Medvandrere er ganske Medvandrere er ganske 
enkelt samtalepartnere, enkelt samtalepartnere, 

der ”vandrer sammen på et der ”vandrer sammen på et 
stykke af livets vej”, forklarer stykke af livets vej”, forklarer 

Iversen.Iversen.

åbne sig for den anden, men åbne sig for den anden, men 
det er hans erfaring, at det det er hans erfaring, at det 
som regel kommer, jo mere som regel kommer, jo mere 
man er sammen.man er sammen.

Afdelingsmissionæren Afdelingsmissionæren 
anbefaler, at man i begyndel-anbefaler, at man i begyndel-
sen bruger lidt tid på at lære sen bruger lidt tid på at lære 
hinanden at kende ved at hinanden at kende ved at 
fortælle livs- og troshistorier. fortælle livs- og troshistorier. 

”Og så kan det være rigtig ”Og så kan det være rigtig 
godt at gå en tur, når man godt at gå en tur, når man 
har læst sammen. Det er har læst sammen. Det er 
nemlig lettere at tale, når nemlig lettere at tale, når 
man går ved siden af hin-man går ved siden af hin-
anden, end når man sidder anden, end når man sidder 
over for hinanden,” siger han over for hinanden,” siger han 
og foreslår, at man aftaler, at og foreslår, at man aftaler, at 
de første tre-fi re gange er en de første tre-fi re gange er en 
prøveperiode, hvorefter man prøveperiode, hvorefter man 
evaluerer, om man skal fort-evaluerer, om man skal fort-
sætte eller droppe det igen. sætte eller droppe det igen. 

”Det er den, der spørger et ”Det er den, der spørger et 
andet menneske om at være andet menneske om at være 
medvandrer, der bestemmer, medvandrer, der bestemmer, 
hvor meget og hvor langt hvor meget og hvor langt 

theus som medskriver. theus som medskriver. 
Paulus kalder da også Ti-Paulus kalder da også Ti-

motheus for ”Guds medar-motheus for ”Guds medar-
bejder” (1 Thess 3,2) snarere bejder” (1 Thess 3,2) snarere 
end sin egen elev. Det er end sin egen elev. Det er 
da heller ikke nogen lille da heller ikke nogen lille 
opgave, Paulus sender Ti-opgave, Paulus sender Ti-
motheus på. Timotheus skal motheus på. Timotheus skal 
blive i Efesos, der kæmper blive i Efesos, der kæmper 
med vranglære i menighe-med vranglære i menighe-
den (1 Tim 1,3-4)den (1 Tim 1,3-4)

Vejlede i ord og handling
Men Paulus hjælper ikke Men Paulus hjælper ikke 
kun Timotheus ind i en tje-kun Timotheus ind i en tje-
neste for Gud. Han vejleder neste for Gud. Han vejleder 
ham også i, hvordan man ham også i, hvordan man 
lever et liv som kristen. Det lever et liv som kristen. Det 
gør han gennem direkte op-gør han gennem direkte op-

fordringer til at lægge ung-fordringer til at lægge ung-
dommens tilbøjeligheder fra dommens tilbøjeligheder fra 
sig og i stedet stræbe efter sig og i stedet stræbe efter 
retfærdighed, tro, kærlighed retfærdighed, tro, kærlighed 
og fred med de troende (2 og fred med de troende (2 
Tim 2,22).Tim 2,22).

Men han gør det allerede Men han gør det allerede 
fra begyndelsen i handling fra begyndelsen i handling 
ved selv at være et godt ek-ved selv at være et godt ek-
sempel: Da Silas og Timo-sempel: Da Silas og Timo-
theus genforenes med Pau-theus genforenes med Pau-
lus i Korinth, er Paulus fuldt lus i Korinth, er Paulus fuldt 
optaget af forkyndelsen optaget af forkyndelsen 
(ApG 18,5), og Timotheus får (ApG 18,5), og Timotheus får 
dermed indblik i, hvad det vil dermed indblik i, hvad det vil 
sige at leve som evangelist.sige at leve som evangelist.

Ærlig snak om problemer
Det, der forener Paulus og Det, der forener Paulus og 
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TEMA MEDVANDRER

JESPER IVERSEN   Det kan være rigtig godt at gå en 
tur. Det er nemlig lettere at tale, når man går ved siden 
af hinanden, end når man sidder over for hinanden

han eller hun vil lukke ved-han eller hun vil lukke ved-
kommende ind i sit liv. Men kommende ind i sit liv. Men 
det kan sagtens ske grad-det kan sagtens ske grad-
vist,” siger Iversen og minder vist,” siger Iversen og minder 
om, at medvandrere selvføl-om, at medvandrere selvføl-
gelig har tavshedspligt om gelig har tavshedspligt om 
det, de bliver betroet. det, de bliver betroet. 

Medvandrere skal altid Medvandrere skal altid 
være mand til mand og være mand til mand og 
kvinde til kvinde. De kan kvinde til kvinde. De kan 
godt være venner på for-godt være venner på for-
hånd, men det er ikke nogen hånd, men det er ikke nogen 
forudsætning, forklarer forudsætning, forklarer 
Iversen. Iversen. 

 Han anbefaler også, at  Han anbefaler også, at 
man mødes fysisk, selv om man mødes fysisk, selv om 
han ved om nogen, der de han ved om nogen, der de 
fl este gange taler sammen fl este gange taler sammen 
over Skype.over Skype.

Hepper på hinanden
Iversen synes, at medvan-Iversen synes, at medvan-
dring er et fantastisk kon-dring er et fantastisk kon-
cept.cept.

”Tænk, at et menneske ”Tænk, at et menneske 

kan gå ved siden af mig og kan gå ved siden af mig og 
fortælle om det, Jesus har fortælle om det, Jesus har 
gjort for mig. Og spørge: gjort for mig. Og spørge: 
’Hvorfor gør du det der?’ El-’Hvorfor gør du det der?’ El-
ler sige: ’Jeg kæmper også ler sige: ’Jeg kæmper også 
med det her’,” siger han.med det her’,” siger han.

”Det er som at have nogle, ”Det er som at have nogle, 
der står og hepper på, at der står og hepper på, at 
man holder ud i løbet som man holder ud i løbet som 
kristen,” siger han med hen-kristen,” siger han med hen-
visning til Hebr 12,1.visning til Hebr 12,1.

Et medvandrerforhold er Et medvandrerforhold er 
ikke sjælesorg, og derfor ikke sjælesorg, og derfor 
kan det nogle gange være kan det nogle gange være 
nødvendigt også at tale med nødvendigt også at tale med 
en sjælesørger om tingene. en sjælesørger om tingene. 
Det er Iversens erfaring, at Det er Iversens erfaring, at 
en snak med en medvandrer en snak med en medvandrer 
kan gøre en eventuel efter-kan gøre en eventuel efter-
følgende sjælesorgssamtale følgende sjælesorgssamtale 
mærkbart nemmere. mærkbart nemmere. 

”Når man har nævnt det ”Når man har nævnt det 
for sin medvandrer, er det for sin medvandrer, er det 
første – og mange gange første – og mange gange 
det sværeste – skridt taget. det sværeste – skridt taget. 
Nemlig at erkende proble-Nemlig at erkende proble-
met og at bekende eller sige met og at bekende eller sige 
det højt,” begrunder han.det højt,” begrunder han.

”Det er vigtigt, at en medvan-”Det er vigtigt, at en medvan-
drer er en person, man har drer er en person, man har 
tillid til og tør åbne sig for,” tillid til og tør åbne sig for,” 
siger Jesper Iversen.siger Jesper Iversen.

Timotheus, er det fælles Timotheus, er det fælles 
kald til at forkynde evange-kald til at forkynde evange-
liet. Men Paulus tager oplæ-liet. Men Paulus tager oplæ-
ringen af Timotheus i troen ringen af Timotheus i troen 
og opgaven på sig selv og er og opgaven på sig selv og er 
ikke bange for at pege på sit ikke bange for at pege på sit 
eget liv som et forbillede for eget liv som et forbillede for 
den yngre mand (2 Tim 2,2). den yngre mand (2 Tim 2,2). 
Han stikker ham ikke blår Han stikker ham ikke blår 
i øjnene, men opfordrer di-i øjnene, men opfordrer di-
rekte Timotheus til at være rekte Timotheus til at være 
med til at lide ondt og slide med til at lide ondt og slide 
(2 Tim 2,3-6).(2 Tim 2,3-6).

På samme måde skal På samme måde skal 
Timotheus selv give det vi-Timotheus selv give det vi-
dere, som han har fået fra dere, som han har fået fra 
Paulus til oplæring af en ny Paulus til oplæring af en ny 
generation af evangelister generation af evangelister 
og menighedsledere.og menighedsledere.
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Vi spiser fl æskesteg med LMU’erne
Vicky og Allan Kastbjerg inviterer de unge på middag og hygge en søndag aften hver måned

AF KAJA LAUTERBACH

En søndag aften hver måned En søndag aften hver måned 
inviterer Vicky og Allan Kast-inviterer Vicky og Allan Kast-
bjerg, der begge er i 40’erne, bjerg, der begge er i 40’erne, 
LMU’erne i Nordvestkirken LMU’erne i Nordvestkirken 
i København til fl æskesteg i i København til fl æskesteg i 
deres hjem i Skovlunde.deres hjem i Skovlunde.

Det, der begyndte med Det, der begyndte med 
en tilskyndelse fra Gud, gør en tilskyndelse fra Gud, gør 
de nu på fjerde år. Det hele de nu på fjerde år. Det hele 
startede en dag, hvor Vicky startede en dag, hvor Vicky 
var nede at købe ind. Ved var nede at købe ind. Ved 
kassen stod hun i kø bag en kassen stod hun i kø bag en 
ung mand, der boede på et ung mand, der boede på et 
nærliggende kollegium, og nærliggende kollegium, og 
hun kunne se på hans ind-hun kunne se på hans ind-
køb, at det var sidst på må-køb, at det var sidst på må-
neden, og at han kun havde neden, og at han kun havde 
meget lidt på kontoen.meget lidt på kontoen.

”Det gav mig den ide, at jeg ”Det gav mig den ide, at jeg 
gerne ville give et måltid mad gerne ville give et måltid mad 
til de unge den sidste søndag til de unge den sidste søndag 
i måneden,” siger hun.i måneden,” siger hun.

Hun kontaktede LMU-be-Hun kontaktede LMU-be-
styrelsen, der syntes, at det styrelsen, der syntes, at det 
var en god ide. Middagene var en god ide. Middagene 
er dog ikke fast den sidste er dog ikke fast den sidste 
søndag, men LMU og fami-søndag, men LMU og fami-
lien Kastbjerg lægger sam-lien Kastbjerg lægger sam-
men en plan for et halvt år men en plan for et halvt år 
ad gangen.ad gangen.

Skulle over en barriere
Vicky og Allan Kastbjerg Vicky og Allan Kastbjerg 
inviterede til middag første inviterede til middag første 
gang i januar 2014. De første gang i januar 2014. De første 

fi re gange kom der imidler-fi re gange kom der imidler-
tid ikke nogen. tid ikke nogen. 

Men i maj måned duk-Men i maj måned duk-
kede nogle drenge op, og de kede nogle drenge op, og de 
blev begejstrede og fortalte blev begejstrede og fortalte 
i LMU, hvor hyggeligt det var. i LMU, hvor hyggeligt det var. 
Siden da har der været mel-Siden da har der været mel-
lem fi re og 14 hver gang.lem fi re og 14 hver gang.

”Der var en barriere, der ”Der var en barriere, der 
skulle overskrides, før de skulle overskrides, før de 
begyndte at komme. Det var, begyndte at komme. Det var, 
som om de unge tænkte: som om de unge tænkte: 
’Dem kender jeg ikke, og så ’Dem kender jeg ikke, og så 
kan jeg da ikke bare tage kan jeg da ikke bare tage 
derud og spise’,” siger Vicky derud og spise’,” siger Vicky 
Kastbjerg.Kastbjerg.

De er en velsignelse for os og for hele vores menighed, siger venskabsfamilie fra Helsingør

Hjælper kristne nydanskere på plads i Danmark

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Jeg synes, det er en enorm ”Jeg synes, det er en enorm 
velsignelse at få lov at mær-velsignelse at få lov at mær-
ke den taknemmelighed og ke den taknemmelighed og 
glæde, som de viser.”glæde, som de viser.”

Sådan opsummerer Karen Sådan opsummerer Karen 
Clayton fra Helsingør hendes Clayton fra Helsingør hendes 
og hendes mands venskabs-og hendes mands venskabs-
relationer med en yngre relationer med en yngre 
mand samt en mor med en mand samt en mor med en 
stor søn af anden etnisk her-stor søn af anden etnisk her-
komst. Clayton-parret har komst. Clayton-parret har 
ønsket, at deres relationer ønsket, at deres relationer 
ikke nævnes med deres rig-ikke nævnes med deres rig-
tige navne, da de ikke er in-tige navne, da de ikke er in-
formeret om interviewet.formeret om interviewet.

Deres ønske er at hjælpe Deres ønske er at hjælpe 
deres kontakter godt på deres kontakter godt på 
plads i Danmark, så de får plads i Danmark, så de får 
kristne relationer.kristne relationer.

”Det koster på alle planer ”Det koster på alle planer 

at forlade sit hjemland og at forlade sit hjemland og 
vide, at man aldrig har mu-vide, at man aldrig har mu-
lighed for at vende tilbage. lighed for at vende tilbage. 
Derfor vil vi gerne hjælpe så Derfor vil vi gerne hjælpe så 
godt, vi kan.”godt, vi kan.”

Kontakt til kommunen
Karen og Adrian Clayton er Karen og Adrian Clayton er 
en del af LM i Helsingør, hvor en del af LM i Helsingør, hvor 
der kommer 15-20 personer der kommer 15-20 personer 
til møde hver søndag. Tre af til møde hver søndag. Tre af 
dem er kristne, der er kom-dem er kristne, der er kom-
met til Danmark fra Mel-met til Danmark fra Mel-
lemøsten. Dem er Karen og lemøsten. Dem er Karen og 
Adrian blevet medvandrere – Adrian blevet medvandrere – 
eller venskabsfamilie – for.eller venskabsfamilie – for.

”Manden var på et asyl-”Manden var på et asyl-
center i Sønderjylland og fi k center i Sønderjylland og fi k 
et højskoleophold på LMH. et højskoleophold på LMH. 
Vi fi k kontakt til ham og for-Vi fi k kontakt til ham og for-
søgte at hjælpe ham med søgte at hjælpe ham med 
kontakten til de offentlige kontakten til de offentlige 
myndigheder i forbindelse myndigheder i forbindelse 

”Jeg snakker også lidt med ”Jeg snakker også lidt med 
ham nogle gange, når vi nu ham nogle gange, når vi nu 
er sammen,” siger Adrian om er sammen,” siger Adrian om 
manden, der trofast kom-manden, der trofast kom-
mer til møderne i Helsingør.mer til møderne i Helsingør.

Skaffer et sofabord
Karen og Adrian Claytons Karen og Adrian Claytons 
tre venskabskontakter er tre venskabskontakter er 
næsten blevet faste emner i næsten blevet faste emner i 
menighedens forbøn.menighedens forbøn.

”De er meget beskedne, ”De er meget beskedne, 
men når menigheden fi nder men når menigheden fi nder 
ud af, at de har et behov, har ud af, at de har et behov, har 
de virkelig bakket op om at de virkelig bakket op om at 
skaffe dem det, de har brug skaffe dem det, de har brug 
for. Det kan være simple ting for. Det kan være simple ting 
som et sofabord, en støvsu-som et sofabord, en støvsu-
ger eller et tv. De er på inte-ger eller et tv. De er på inte-
grationsydelse, så pengene grationsydelse, så pengene 
er små,” forklarer Karen.er små,” forklarer Karen.

Moderen er sprogligt ud-Moderen er sprogligt ud-
fordret, og meget af samta-fordret, og meget af samta-

På et tidspunkt lavede par-På et tidspunkt lavede par-
ret mad på en LMU-lejr, og ret mad på en LMU-lejr, og 
efter det var der nogle fl ere, efter det var der nogle fl ere, 
der begyndte at komme.der begyndte at komme.

I løbet af de fi re år har der I løbet af de fi re år har der 
været mange forbi, men der været mange forbi, men der 
er en kerne, der kommer er en kerne, der kommer 
igen og igen, og som udtryk-igen og igen, og som udtryk-
ker ærgrelse, hvis andre ting ker ærgrelse, hvis andre ting 
forhindrer dem i at komme forhindrer dem i at komme 
et stykke tid.et stykke tid.

I begyndelsen tænkte de, I begyndelsen tænkte de, 
at invitationen nok mest var at invitationen nok mest var 
til dem, der er fl yttet til om-til dem, der er fl yttet til om-
rådet på grund af uddannel-rådet på grund af uddannel-
se, og som ikke bare lige kan se, og som ikke bare lige kan 

En søndag hver måned inviterer Vicky og Allan Kastbjerg de unge hjem til mad og hygge.En søndag hver måned inviterer Vicky og Allan Kastbjerg de unge hjem til mad og hygge.

tage hjem til mor og far om tage hjem til mor og far om 
søndagen. Men erfaringen søndagen. Men erfaringen 
har vist, at det lige så meget har vist, at det lige så meget 
er dem, der bor tæt på, der er dem, der bor tæt på, der 
kommer.kommer.

Glæde og velsignelse
En søndag aften hos Vicky En søndag aften hos Vicky 
og Allan Kastbjerg og deres og Allan Kastbjerg og deres 
to drenge på 14 og 16 år be-to drenge på 14 og 16 år be-
gynder klokken 18 med en gynder klokken 18 med en 
toretters middag: altid fl æ-toretters middag: altid fl æ-
skesteg, men på forskellige skesteg, men på forskellige 
måder og så enten en forret måder og så enten en forret 
eller en dessert. Ellers inde-eller en dessert. Ellers inde-
holder aftenen en andagt, holder aftenen en andagt, 

kaffe, hygge og spil, og det kaffe, hygge og spil, og det 
kan nogle gange blive ret kan nogle gange blive ret 
sent, før de sidste bryder op.sent, før de sidste bryder op.

Vicky Kastbjerg fortæller, Vicky Kastbjerg fortæller, 
at det er til stor glæde og at det er til stor glæde og 
velsignelse for dem at have velsignelse for dem at have 
besøg af de unge.besøg af de unge.

”Det er dejligt at snakke ”Det er dejligt at snakke 
med dem og høre om deres med dem og høre om deres 
liv, og hvad de laver.”liv, og hvad de laver.”

”Selv om man ikke kan ”Selv om man ikke kan 
sidde og snakke vildt fortro-sidde og snakke vildt fortro-
ligt, når vi er mange rundt ligt, når vi er mange rundt 
om bordet, får vi helt sikkert om bordet, får vi helt sikkert 
en anderledes kontakt til de en anderledes kontakt til de 
unge, når de kommer hos unge, når de kommer hos 
os. Det fører igen til, at vi os. Det fører igen til, at vi 
nok snakker mere med dem, nok snakker mere med dem, 
når vi mødes i kirken,” siger når vi mødes i kirken,” siger 
Vicky Kastbjerg.Vicky Kastbjerg.

Hun glæder sig over at Hun glæder sig over at 
kunne medvirke til, at de kunne medvirke til, at de 
unge føler sig godt tilpas.unge føler sig godt tilpas.

”Mange fl ytter andre ste-”Mange fl ytter andre ste-
der hen, når de er færdige der hen, når de er færdige 
med deres uddannelse, men med deres uddannelse, men 
det er vigtigt, at de har det det er vigtigt, at de har det 
godt, mens de er her.”godt, mens de er her.”

Vicky Kastbjerg fortæl-Vicky Kastbjerg fortæl-
ler, at både Nordvestkirkens ler, at både Nordvestkirkens 
ledelse og LMU-bestyrelsen ledelse og LMU-bestyrelsen 
sætter stor pris på det, de sætter stor pris på det, de 
kalder brobygning mellem kalder brobygning mellem 
de unge og de voksne i me-de unge og de voksne i me-
nigheden. Og tilføjer med et nigheden. Og tilføjer med et 
smil, at nogle af de andre smil, at nogle af de andre 
i menigheden næsten kan i menigheden næsten kan 
være helt misundelige over, være helt misundelige over, 

at hun og hendes mand har at hun og hendes mand har 
nemmere ved at huske, hvem nemmere ved at huske, hvem 
de unge i menigheden er.de unge i menigheden er.

Mit frirum
”Det var bare så hyggeligt, ”Det var bare så hyggeligt, 
supersjovt, og jeg kunne supersjovt, og jeg kunne 
slappe helt af. Det er blevet slappe helt af. Det er blevet 
mit frirum.”mit frirum.”

Det siger 23-årige Anne Det siger 23-årige Anne 
Sofi e Madsen om den første Sofi e Madsen om den første 
gang, hun var til middag hos gang, hun var til middag hos 
Vicky og Allan Kastbjerg.Vicky og Allan Kastbjerg.

Hun var lige fl yttet til Kø-Hun var lige fl yttet til Kø-
benhavn fra Vestjylland for benhavn fra Vestjylland for 
at studere til sygeplejerske at studere til sygeplejerske 
og havde fået en invitation og havde fået en invitation 
på Facebook. Egentlig reg-på Facebook. Egentlig reg-
nede hun ikke med at skulle nede hun ikke med at skulle 
derhen, men en af de andre i derhen, men en af de andre i 
LMU anbefalede det varmt.LMU anbefalede det varmt.

Det er nu to år siden, og Det er nu to år siden, og 
siden da er hun kommet siden da er hun kommet 
trofast.trofast.

Hun siger, at det har gjort Hun siger, at det har gjort 
det meget nemmere at kom-det meget nemmere at kom-
me i kirken, at hun har lært me i kirken, at hun har lært 
et par fra kirken at kende på et par fra kirken at kende på 
tværs af generationerne. tværs af generationerne. 

”De søndage, hvor vi kun er ”De søndage, hvor vi kun er 
få til middag, er der mulig-få til middag, er der mulig-
hed for dybere snakke rundt hed for dybere snakke rundt 
om bordet. Det åbner op for om bordet. Det åbner op for 
noget og gør, at vi også kan noget og gør, at vi også kan 
snakke om mere personlige snakke om mere personlige 
ting, når møder hinanden ting, når møder hinanden 
andre steder,” siger Anne andre steder,” siger Anne 
Sofi e Madsen.Sofi e Madsen.

len foregår derfor gennem len foregår derfor gennem 
sønnen, der dog ikke er så sønnen, der dog ikke er så 
udadvendt. Clayton-parret udadvendt. Clayton-parret 
ville gerne hjælpe ham ind ville gerne hjælpe ham ind 
i et kristent ungdomsfæl-i et kristent ungdomsfæl-
lesskab, men det er ikke lesskab, men det er ikke 
lykkedes indtil videre, og de lykkedes indtil videre, og de 
ønsker ikke at presse ham.ønsker ikke at presse ham.

Ud over de tre i menig-Ud over de tre i menig-
heden har Karen og Adrian heden har Karen og Adrian 
Clayton også et kristent Clayton også et kristent 
vennepar med anden etnisk vennepar med anden etnisk 
baggrund, som Adrian stød-baggrund, som Adrian stød-
te på, da han en overgang te på, da han en overgang 
pendlede til Sverige for at pendlede til Sverige for at 
arbejde. I begyndelsen hjalp arbejde. I begyndelsen hjalp 
de parret med opgørelse de parret med opgørelse 
af udenlandsk indkomst til af udenlandsk indkomst til 
SKAT, men i dag er det et al-SKAT, men i dag er det et al-
mindeligt venneforhold.mindeligt venneforhold.

Et godt liv uden luksus
Karen og Adrian er ikke i Karen og Adrian er ikke i 

tvivl om, at det er meget gi-tvivl om, at det er meget gi-
vende også for dem selv at vende også for dem selv at 
være medvandrer for de tre i være medvandrer for de tre i 
menigheden.menigheden.

”Det er virkelig en velsig-”Det er virkelig en velsig-
nelse – også for hele me-nelse – også for hele me-
nigheden – at der kommer nigheden – at der kommer 
nogle med en anden etnisk nogle med en anden etnisk 
baggrund. Vi kan lære af baggrund. Vi kan lære af 
dem, at man godt kan have dem, at man godt kan have 
et godt liv, selvom man har et godt liv, selvom man har 
små midler,” forklarer Karen små midler,” forklarer Karen 
Clayton, og hendes mand Clayton, og hendes mand 
supplerer:supplerer:

”Vi har været på besøg hos ”Vi har været på besøg hos 
dem, og selvom de har be-dem, og selvom de har be-
grænsede midler i forhold til grænsede midler i forhold til 
en dansk familie, så disker en dansk familie, så disker 
de op og gør det så fi nt. Det de op og gør det så fi nt. Det 
er en stor ting, at selvom er en stor ting, at selvom 
de er begrænsede, så vil de de er begrænsede, så vil de 
gerne vise os taknemme-gerne vise os taknemme-
lighed.”lighed.”
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VICKY KASTBJERG   Vi får helt sikkert en anderledes 
kontakt til de unge, når de kommer hos os. Det fører igen 
til, at vi nok snakker mere med dem, når vi mødes i kirken

med ansøgning om opholds-med ansøgning om opholds-
tilladelse,” forklarer Karen, tilladelse,” forklarer Karen, 
der er offentligt ansat og der er offentligt ansat og 
via sit arbejde har erfaring via sit arbejde har erfaring 
med kontakt til de kom-med kontakt til de kom-
munale instanser. Desuden munale instanser. Desuden 
hjalp parret ham med dansk hjalp parret ham med dansk 
grammatik og med engelsk, grammatik og med engelsk, 
da Adrian stammer fra Eng-da Adrian stammer fra Eng-
land.land.

”Han har også haft brug ”Han har også haft brug 
for hjælp til praktiske ting for hjælp til praktiske ting 
såsom at fl ytte ting og sætte såsom at fl ytte ting og sætte 
hylder op,” supplerer Adrian.hylder op,” supplerer Adrian.
I dag handler forholdet I dag handler forholdet 
mest om omsorg og hjælp mest om omsorg og hjælp 
til sprog, da han har fået op-til sprog, da han har fået op-
holdstilladelse. Parret taler holdstilladelse. Parret taler 
af og til om åndelige emner af og til om åndelige emner 
med ham, men da han også med ham, men da han også 
er en del af en bibelkreds, er en del af en bibelkreds, 
formoder de, at han nok gør formoder de, at han nok gør 
det mere her.det mere her.
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Medvandring kan gøre en forskel 
i et menneskes liv

Regelmæssige samtaler en-til-en på tværs af generationer bliver efterspurgt af unge, 
mener Steen Møller Laursen, der selv er medvandrer for to yngre mænd

AF STEEN MØLLER LAURSEN-AF STEEN MØLLER LAURSEN-

LANDSLEDER I DFSLANDSLEDER I DFS

STEEN@SOENDAGSSKOLER.DKSTEEN@SOENDAGSSKOLER.DK

Prøv at tænke tilbage på, om Prøv at tænke tilbage på, om 
der er nogen i dit liv, som har der er nogen i dit liv, som har 
haft en særlig betydning for haft en særlig betydning for 
dig. En, som har været med dig. En, som har været med 
til at gøre dig til den, du er i til at gøre dig til den, du er i 
dag? En, som har forandret dag? En, som har forandret 
noget i dig eller formet dig noget i dig eller formet dig 
på en eller anden måde? på en eller anden måde? 
Måske er det dine forældre, Måske er det dine forældre, 
måske er det en god ven, en måske er det en god ven, en 
lærer, en ungdomsleder eller lærer, en ungdomsleder eller 
én, du mødte tilfældigt og én, du mødte tilfældigt og 
ikke har set siden? ikke har set siden? 

Måske har du oplevet det, Måske har du oplevet det, 
og ved, hvilken forskel det og ved, hvilken forskel det 
har gjort2. Den erfaring er har gjort2. Den erfaring er 
desværre ikke alle forundt. desværre ikke alle forundt. 
Alt for mange mennesker, Alt for mange mennesker, 
også kristne, bokser med også kristne, bokser med 
udfordringer og problemer udfordringer og problemer 
uden at have nogen at snak-uden at have nogen at snak-
ke med om dem. De mangler ke med om dem. De mangler 
nogen i deres liv, som de er nogen i deres liv, som de er 
trygge ved og har så dyb til-trygge ved og har så dyb til-
lid til, at de tør åbne op for lid til, at de tør åbne op for 
deres inderste. Derfor går deres inderste. Derfor går 
mange alene med det, der mange alene med det, der 
fylder i livet.fylder i livet.

Men vi er ikke skabt til at Men vi er ikke skabt til at 
leve alene. Vi er skabt til at leve alene. Vi er skabt til at 
leve i fællesskab med hin-leve i fællesskab med hin-
anden og med Gud.anden og med Gud.

Og fællesskabet med hin-Og fællesskabet med hin-
anden kan det være godt at anden kan det være godt at 
sætte nogle rammer for. Ikke sætte nogle rammer for. Ikke 
fordi vi skal formalisere eller fordi vi skal formalisere eller 
planlægge os ud af alle rela-planlægge os ud af alle rela-
tioner, men fordi det er vigtigt tioner, men fordi det er vigtigt 
at sørge for vores liv, både at sørge for vores liv, både 
menneskeligt og åndeligt.menneskeligt og åndeligt.

Vores fællesskaber har Vores fællesskaber har 
ikke altid plads til, at vi ikke altid plads til, at vi 
sætter os ned og for alvor sætter os ned og for alvor 
taler med hinanden om for taler med hinanden om for 
eksempel tvivl, at man har eksempel tvivl, at man har 
rigtig svært ved at fi nde det rigtig svært ved at fi nde det 
positive i at være kristen, positive i at være kristen, 
at ægteskabet knirker, eller at ægteskabet knirker, eller 
hvad det end er. Den plads hvad det end er. Den plads 
er der til gengæld i medvan-er der til gengæld i medvan-
dringen.dringen.

To slags medvandring
Der er to defi nitioner af Der er to defi nitioner af 
medvandring. Det kan være medvandring. Det kan være 

to mennesker, der følges ad to mennesker, der følges ad 
i livet i en periode, og mødes i livet i en periode, og mødes 
regelmæssigt for at tale regelmæssigt for at tale 
sammen om tro og liv, bede sammen om tro og liv, bede 
sammen og læse i Bibelen sammen og læse i Bibelen 
sammen. Det kan være to sammen. Det kan være to 
jævnaldrende, men oftest jævnaldrende, men oftest 
praktiseres medvandring praktiseres medvandring 
mellem to mennesker med mellem to mennesker med 
en generations forskel. Ek-en generations forskel. Ek-
sempelvis en 45-årig, der er sempelvis en 45-årig, der er 
medvandrer med en 20-årig. medvandrer med en 20-årig. 

Aldersforskellen kan dog Aldersforskellen kan dog 
være større eller mindre.være større eller mindre.

Medvandring kan for det Medvandring kan for det 
andet være en person, der andet være en person, der 
eksempelvis hjælper be-eksempelvis hjælper be-
styrelsen i en ungdomsfor-styrelsen i en ungdomsfor-
ening med at sætte retning ening med at sætte retning 
og svare på tvivlsspørgsmål. og svare på tvivlsspørgsmål. 
Det kan også være for hele Det kan også være for hele 
ungdomsforeningen som ungdomsforeningen som 
sjælesørger.sjælesørger.

Gennem mit liv har jeg Gennem mit liv har jeg 
selv haft gode erfaringer selv haft gode erfaringer 
med at bruge mentorer til med at bruge mentorer til 
at drøfte gode og dårlige at drøfte gode og dårlige 
oplevelser i arbejdet og i det oplevelser i arbejdet og i det 
at være leder. Det var meget at være leder. Det var meget 
godt, men udelukkende med godt, men udelukkende med 
fokus på denne-sides ting. fokus på denne-sides ting. 
Det var, før jeg blev kristen. Det var, før jeg blev kristen. 
I dag gør jeg gerne stadig I dag gør jeg gerne stadig 
brug af mentorer i arbejds-brug af mentorer i arbejds-
mæssig sammenhæng, men mæssig sammenhæng, men 
jeg har også en personlig jeg har også en personlig 
medvandrer, som jeg mødes medvandrer, som jeg mødes 
med regelmæssigt og får med regelmæssigt og får 
vendt alt det bøvlede og det vendt alt det bøvlede og det 
glædelige i mit liv. Det, som glædelige i mit liv. Det, som 
drejer sig om mit privat-drejer sig om mit privat-
liv, mit arbejde og også det, liv, mit arbejde og også det, 
som har med troen og rela-som har med troen og rela-
tionen til Gud at gøre.tionen til Gud at gøre.

Jeg er også selv medvan-Jeg er også selv medvan-
drer for to unge gutter, som drer for to unge gutter, som 
er meget forskellige steder er meget forskellige steder 
i deres liv. De vender tro og i deres liv. De vender tro og 
liv med mig og har givet mig liv med mig og har givet mig 
lov til at spørge ind til deres lov til at spørge ind til deres 

liv. Og jeg vender mit liv med liv. Og jeg vender mit liv med 
dem og giver dem på samme dem og giver dem på samme 
måde lov at spørge ind til måde lov at spørge ind til 
mit liv.mit liv.

Samtidig stiller jeg mig til Samtidig stiller jeg mig til 
rådighed som sjælesørger i rådighed som sjælesørger i 
vores lokale IMU til samtaler vores lokale IMU til samtaler 
og forbøn for de unge men-og forbøn for de unge men-
nesker.nesker.

Unge søger de ældre
Men gider de unge virke-Men gider de unge virke-
lig høre på en halvgammel lig høre på en halvgammel 
mand/kvinde fra en helt mand/kvinde fra en helt 
anden generation? Ja, det anden generation? Ja, det 
gør de faktisk. En under-gør de faktisk. En under-
søgelse fra Center for Ung-søgelse fra Center for Ung-
domsstudier viser, at ”unge domsstudier viser, at ”unge 
efterspørger i vis udstræk-efterspørger i vis udstræk-
ning voksne, som tør afl ære ning voksne, som tør afl ære 
deres ’religiøse’ forestil-deres ’religiøse’ forestil-
linger om, hvem unge er, linger om, hvem unge er, 
og i stedet for forsøger at og i stedet for forsøger at 
møde dem, hvor de aktuelt møde dem, hvor de aktuelt 
befi nder sig i livet. Det er befi nder sig i livet. Det er 
voksne, der forlader rollen voksne, der forlader rollen 
som eksperter, der ved alt, som eksperter, der ved alt, 
eller rollen som tilskuere, eller rollen som tilskuere, 
der forholder sig passivt, der forholder sig passivt, 
og i stedet uden berørings-og i stedet uden berørings-
angst giver noget af sig selv angst giver noget af sig selv 
og tør spørge ind til unges og tør spørge ind til unges 
livsprojekter – også selvom livsprojekter – også selvom 
det med jævne mellemrum det med jævne mellemrum 
betyder, at vi som voksne betyder, at vi som voksne 
bliver introduceret til verde-bliver introduceret til verde-
ner, som vi ikke er fortrolige ner, som vi ikke er fortrolige 
med, og spørgsmål og di-med, og spørgsmål og di-

lemmaer, som vi måske ikke lemmaer, som vi måske ikke 
selv er personligt afklarede selv er personligt afklarede 
med. Det er ikke vores afkla-med. Det er ikke vores afkla-
rede eller tillærte indstilling, rede eller tillærte indstilling, 
de unge efterspørger, men de unge efterspørger, men 
vores ærlige undren, re-vores ærlige undren, re-
spons og engagement.”spons og engagement.”

Så de unge vil gerne være Så de unge vil gerne være 
sammen med en fra den sammen med en fra den 
voksne generation, som tør voksne generation, som tør 
og vil stille sig til rådighed. og vil stille sig til rådighed. 
En, som ikke har berørings-En, som ikke har berørings-
angst for en meget tæt angst for en meget tæt 
relation med den yngre ge-relation med den yngre ge-
neration. En, der tør bringe neration. En, der tør bringe 
sig selv i spil og ikke bare sig selv i spil og ikke bare 
betragter de unge. De unge betragter de unge. De unge 
efterspørger voksne, der efterspørger voksne, der 
tør være nysgerrige og tør tør være nysgerrige og tør 
spørge ind til deres liv. Mit spørge ind til deres liv. Mit 
råd er: Bare spørg. De unge råd er: Bare spørg. De unge 
skal nok selv sige fra.skal nok selv sige fra.

Men hvor skal de unge fi n-Men hvor skal de unge fi n-
de sådan en voksen? Måske de sådan en voksen? Måske 
tør de unge ikke selv bringe tør de unge ikke selv bringe 
muligheden på banen. Der-muligheden på banen. Der-
for er du, som er ældre og for er du, som er ældre og 
har mest livserfaring, nødt har mest livserfaring, nødt 
til at være den, der rækker til at være den, der rækker 
ud. Det ville jo være ærger-ud. Det ville jo være ærger-
ligt, hvis to mennesker, som ligt, hvis to mennesker, som 
kan se det positive i med-kan se det positive i med-
vandring, bare ikke tør tage vandring, bare ikke tør tage 
den første kontakt. Derfor den første kontakt. Derfor 
skal du gøre det!skal du gøre det!

Kræver kun tid og lyst
Det kræver som sådan ingen Det kræver som sådan ingen 

speciel uddannelse eller er-speciel uddannelse eller er-
faring at være medvandrer. faring at være medvandrer. 
Det eneste, det kræver af Det eneste, det kræver af 
dig, er, at du gerne vil være dig, er, at du gerne vil være 
sammen med unge, eller sammen med unge, eller 
bare én ung, opbygge en re-bare én ung, opbygge en re-
lation og bruge noget af din lation og bruge noget af din 
tid til snak om tro og liv til tid til snak om tro og liv til 
gensidig glæde og inspira-gensidig glæde og inspira-
tion. tion. 

Hvis du tænker, at det Hvis du tænker, at det 
kunne være noget for dig, så kunne være noget for dig, så 
tag kontakt til bestyrelsen i tag kontakt til bestyrelsen i 
den lokale ungdomsforening den lokale ungdomsforening 
og aftal, hvordan I kunne og aftal, hvordan I kunne 
sætte en god ramme op for sætte en god ramme op for 
det. Måske skal du være det. Måske skal du være 
medvandrer for bestyrelses-medvandrer for bestyrelses-
formanden, måske for hele formanden, måske for hele 
bestyrelsen eller for hele bestyrelsen eller for hele 
ungdomsforeningen.ungdomsforeningen.

Min erfaring er, at en med-Min erfaring er, at en med-
vandreraftale ofte begynder vandreraftale ofte begynder 
med at være medvandring med at være medvandring 
for bestyrelsen eller hele for bestyrelsen eller hele 
foreningen og samtidig kan foreningen og samtidig kan 
udvikle sig til at være en udvikle sig til at være en 
tættere medvandring med tættere medvandring med 
et enkelt individ, hvor der er et enkelt individ, hvor der er 
mulighed for at komme tæt mulighed for at komme tæt 
på hinanden, så det virkelig på hinanden, så det virkelig 
gør en forskel.gør en forskel.

Vi er naturligvis forskellige Vi er naturligvis forskellige 
som mennesker, og det er som mennesker, og det er 
forskelligt, hvor stort vores forskelligt, hvor stort vores 
behov er for at dele tanker behov er for at dele tanker 
og oplevelser med et andet og oplevelser med et andet 
menneske. Nogle tænker menneske. Nogle tænker 
nærmest ikke en tanke nærmest ikke en tanke 
uden at sætte ord på den, uden at sætte ord på den, 
mens andre næsten aldrig mens andre næsten aldrig 
fortæller, hvad der foregår fortæller, hvad der foregår 
inde i dem. Men jeg vil inde i dem. Men jeg vil 
påstå, at alle vil have gavn påstå, at alle vil have gavn 
af en medvandringsrelation. af en medvandringsrelation. 
Både de unge og de, som er Både de unge og de, som er 
knap så unge.knap så unge.
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”De unge efterspørger voks-”De unge efterspørger voks-
ne, der tør være nysgerrige ne, der tør være nysgerrige 
og tør spørge ind til deres liv. og tør spørge ind til deres liv. 
Mit råd er: Bare spørg. De Mit råd er: Bare spørg. De 
unge skal nok selv sige fra,” unge skal nok selv sige fra,” 
siger Steen Møller Laursen.siger Steen Møller Laursen.

STEEN MØLLER LAURSEN   Det kræver ingen speciel 
uddannelse eller erfaring at være medvandrer. Det eneste, 
det kræver af dig, er at du gerne vil være sammen med unge

 
De unge vil gerne 
være sammen med 
en fra den voksne 
generation, som 
tør og vil stille sig 
til rådighed. En, 
som ikke har berø-
ringsangst for en 
meget tæt relation 
med den yngre ge-
neration. En, der 
tør bringe sig selv 
i spil og ikke bare 
betragter de unge

Steen Møller LaursenSteen Møller Laursen

TEMA
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

33 bøger på dansk af Martin 33 bøger på dansk af Martin 
Luther, hvoraf fl ere ikke har Luther, hvoraf fl ere ikke har 
været oversat før, er netop været oversat før, er netop 
blevet udgivet på én gang.blevet udgivet på én gang.

”Kirkepostillen er nok ”Kirkepostillen er nok 
stjernen over dem alle, fordi stjernen over dem alle, fordi 
man her kan se, hvordan  man her kan se, hvordan  
Luther ønskede, at der skul-Luther ønskede, at der skul-
le prædikes i de evangelisk-le prædikes i de evangelisk-
lutherske kirker,” siger over-lutherske kirker,” siger over-
sætteren og teologen Finn B. sætteren og teologen Finn B. 
Andersen, der har gjort det Andersen, der har gjort det 
til sit livsværk at oversætte til sit livsværk at oversætte 
Luthers skrifter.Luthers skrifter.

Books on demand
Ene mand har Finn B. An-Ene mand har Finn B. An-
dersen med udgivelsen dersen med udgivelsen 
af de 30 bøger overhalet af de 30 bøger overhalet 
antallet af udgivelser om antallet af udgivelser om 
Luther fra sidste års refor-Luther fra sidste års refor-
mationsjubilæum. Bøgerne mationsjubilæum. Bøgerne 
er dog ikke helt nyoversatte, er dog ikke helt nyoversatte, 
da de tidligere har ligget på da de tidligere har ligget på 
hjemmesiden lutherdansk.hjemmesiden lutherdansk.
dk. Bøgerne ligger stadig på dk. Bøgerne ligger stadig på 
siden, der er verdens stør-siden, der er verdens stør-
ste samling af skrifter om ste samling af skrifter om 
Luther på internettet, men Luther på internettet, men 
nu fi ndes de også i egentlig nu fi ndes de også i egentlig 
bogform.bogform.

Bøgerne er udgivet via Bøgerne er udgivet via 
Books on Demand, der tryk-Books on Demand, der tryk-
ker bøgerne i takt med, at ker bøgerne i takt med, at 
de bestilles. Bethesdas bog-de bestilles. Bethesdas bog-
handel i København har dog handel i København har dog 
købt et parti bøger hjem, købt et parti bøger hjem, 
så interesserede kan købe så interesserede kan købe 
bøgerne over nettet eller i bøgerne over nettet eller i 
butikken uden at vente på butikken uden at vente på 
trykketiden.trykketiden.

Og spørger man Thomas Og spørger man Thomas 
Olofson, der er bogsælger i Olofson, der er bogsælger i 
butikken, er der især to bø-butikken, er der især to bø-
ger, han vil anbefale. Det er ger, han vil anbefale. Det er 
opslagsværket opslagsværket Luther-lek-Luther-lek-
sikosikon, der er et opslagsværk n, der er et opslagsværk 
over 1.620 Luther-citater over 1.620 Luther-citater 

Israels 70-årsdag blev fejret
Der var mere end fyldt på LM’s efterskole Solgården, da Der var mere end fyldt på LM’s efterskole Solgården, da 
organisationen Ordet og Israel den 5. maj markerede organisationen Ordet og Israel den 5. maj markerede 
staten Israels 70-års fødselsdag. 700 mennesker havde staten Israels 70-års fødselsdag. 700 mennesker havde 
fundet vej til arrangementet i Tarm, hvor der måtte stilles fundet vej til arrangementet i Tarm, hvor der måtte stilles 
ekstra stole frem til de mange fremmødte.ekstra stole frem til de mange fremmødte.

Jubilæumsdagen blev markeret med festtaler fra Jubilæumsdagen blev markeret med festtaler fra 
overrabbiner Jair Melchior og Ordet og Israels general-overrabbiner Jair Melchior og Ordet og Israels general-
sekretær, Ole Andersen, hilsner fra LM, IM, efterskole-sekretær, Ole Andersen, hilsner fra LM, IM, efterskole-
forstander Kristian Andersen og tidligere miljø- og føde-forstander Kristian Andersen og tidligere miljø- og føde-
vareminister Esben Lunde Larsen.vareminister Esben Lunde Larsen.

”Vi er rigtig glade for at kunne samle så mange menne-”Vi er rigtig glade for at kunne samle så mange menne-
sker og sammen markere, at staten Israel har eksisteret i sker og sammen markere, at staten Israel har eksisteret i 
70 år. Gud har brugt det jødiske folk til at velsigne os med 70 år. Gud har brugt det jødiske folk til at velsigne os med 
Jesus og med Bibelen. Derfor vil vi glæde os med det jø-Jesus og med Bibelen. Derfor vil vi glæde os med det jø-
diske folk over staten Israels eksistens. Det er fantastisk diske folk over staten Israels eksistens. Det er fantastisk 
at opleve så mange kristne, der deler kærligheden til at opleve så mange kristne, der deler kærligheden til 
Israel,” fortæller organisationens landssekretær Morten Israel,” fortæller organisationens landssekretær Morten 
Nielsen.Nielsen.

Under festen blev der samlet omkring 90.000 kroner Under festen blev der samlet omkring 90.000 kroner 
ind, som går til tre velgørende formål i Israel.ind, som går til tre velgørende formål i Israel.

nlmnlm

Kristne kvinder 
bortføres  i Egypten
Mindst syv koptiske piger og kvinder er forsvundet i Mindst syv koptiske piger og kvinder er forsvundet i 
Egypten i april måned. I alle tilfældene hævder familier-Egypten i april måned. I alle tilfældene hævder familier-
ne, at de er blevet bortført af muslimer, der vil tvangskon-ne, at de er blevet bortført af muslimer, der vil tvangskon-
vertere dem til islam og bortgifte dem.vertere dem til islam og bortgifte dem.

Blandt de syv kvinder er to gifte kvinder – en 26-årig Blandt de syv kvinder er to gifte kvinder – en 26-årig 
mor til to og en 40-årig mor til tre. Dertil kommer fl ere mor til to og en 40-årig mor til tre. Dertil kommer fl ere 
ugifte piger og unge kvinder i alderen 16 til først i tyverne, ugifte piger og unge kvinder i alderen 16 til først i tyverne, 
skriver Åbne Døres nyhedsbureau.skriver Åbne Døres nyhedsbureau.

I alle tilfældene er politiet informeret, men gør ifølge I alle tilfældene er politiet informeret, men gør ifølge 
familierne intet.familierne intet.

I september bragte Åbne Døre et interview med et I september bragte Åbne Døre et interview med et 
tidligere medlem af et netværk, der bortfører koptiske tidligere medlem af et netværk, der bortfører koptiske 
kvinder og tvinger dem til at konvertere. Politiet er ofte kvinder og tvinger dem til at konvertere. Politiet er ofte 
involveret og modtager bestikkelse, sagde det tidligere involveret og modtager bestikkelse, sagde det tidligere 
medlem, der siden har forladt islam. Netværket begynd-medlem, der siden har forladt islam. Netværket begynd-
te i 70’erne, men har nået sit højeste niveau under den te i 70’erne, men har nået sit højeste niveau under den 
nuværende præsident, hvor kvinder bortføres på daglig nuværende præsident, hvor kvinder bortføres på daglig 
basis, hævdede ex-medlemmet. basis, hævdede ex-medlemmet. 

Den koptiske kirke tæller mellem 15 og 18 millioner Den koptiske kirke tæller mellem 15 og 18 millioner 
koptere, hvilket svarer til næsten hver femte egypter. Kir-koptere, hvilket svarer til næsten hver femte egypter. Kir-
ken er fra før-islamisk tid.   ken er fra før-islamisk tid.   
              nlm              nlm

Tøjcontainere til mission
I slutningen af april blev de første såkaldte NLM-contai-I slutningen af april blev de første såkaldte NLM-contai-
nere sat op forskellige steder i Norge. NLM-containerne nere sat op forskellige steder i Norge. NLM-containerne 
er containere, hvor man kan afl evere brugt tøj og tekstil er containere, hvor man kan afl evere brugt tøj og tekstil 
til Norsk Luthersk Misjonssambands genbrugsbutikker til Norsk Luthersk Misjonssambands genbrugsbutikker 
og til videresalg.og til videresalg.

Containernee hører under NLM Miljø, som er et ak-Containernee hører under NLM Miljø, som er et ak-
tieselskab ejet af NLM, der håndterer overskudsvarer tieselskab ejet af NLM, der håndterer overskudsvarer 
fra NLM’s genbrugsbutikker. De ligner de tøjindsam-fra NLM’s genbrugsbutikker. De ligner de tøjindsam-
lingscontainere, som man også kan se Røde Kors og an-lingscontainere, som man også kan se Røde Kors og an-
dre organisationer i Danmark bruge. NLM Miljø forventer dre organisationer i Danmark bruge. NLM Miljø forventer 
gennem containerne at kunne skabe millionindtægter til gennem containerne at kunne skabe millionindtægter til 
NLM og større synlighed.NLM og større synlighed.

Det er også håbet, at lokale forsamlinger vil engagere Det er også håbet, at lokale forsamlinger vil engagere 
sig i tøjindsamlingen og måske også tjene penge til loka-sig i tøjindsamlingen og måske også tjene penge til loka-
le formål, forklarer Bent Udnesseter, der er daglig leder i le formål, forklarer Bent Udnesseter, der er daglig leder i 
NLM Miljø, til nlm.no:NLM Miljø, til nlm.no:

”Måske kan frivillige indsamle indholdet fra container-”Måske kan frivillige indsamle indholdet fra container-
ne og sende det videre. Så kan vi kompensere for arbej-ne og sende det videre. Så kan vi kompensere for arbej-
det, og det lokale fællesskab kan bruge indtægterne til det, og det lokale fællesskab kan bruge indtægterne til 
for eksempel at male forsamlingslokalerne.”            for eksempel at male forsamlingslokalerne.”            

   nlm   nlm

Udgiver 33 Luther-
bøger på én gang

Interessen for, hvad Luther mente om dåben, fi k Finn B. Andersen 
til at bruge et liv på at oversætte Luther

til 520 forskellige emner til 520 forskellige emner 
såsom anfægtelse, Bibelen, såsom anfægtelse, Bibelen, 
ægteskab og meget andet. ægteskab og meget andet. 
Den anden bog er Den anden bog er Teolo-Teolo-
giens Grundbegrebergiens Grundbegreber af  af 
Luthers ven og medarbej-Luthers ven og medarbej-
der Philipp Melanchthon. der Philipp Melanchthon. 
Bogen, der blev prist til sky-Bogen, der blev prist til sky-
erne af Luther selv, inde-erne af Luther selv, inde-
holder den første lutherske holder den første lutherske 
dogmatik.dogmatik.

Mere lutherske
Bag oversættelserne til Bag oversættelserne til 
dansk står Finn B. Ander-dansk står Finn B. Ander-
sen, der fi k sin interesse for sen, der fi k sin interesse for 
Luther vakt, da han i sin tid Luther vakt, da han i sin tid 
var elev på LMH og Indre var elev på LMH og Indre 

Missions Bibelskole.Missions Bibelskole.
”Jeg kunne her fornemme ”Jeg kunne her fornemme 

en vis forskel i dåbssynet. en vis forskel i dåbssynet. 
Alle disse gode mennesker Alle disse gode mennesker 
påberåbte sig samtidig Lu-påberåbte sig samtidig Lu-
ther for deres forskellige ther for deres forskellige 
syn,” siger han om baggrun-syn,” siger han om baggrun-
den for, hvorfor han blev den for, hvorfor han blev 
nysgerrig på at fi nde ud af, nysgerrig på at fi nde ud af, 
hvad Luther selv sagde.hvad Luther selv sagde.

Finn B. Andersen læste Finn B. Andersen læste 
derfor teologi og skrev spe-derfor teologi og skrev spe-
ciale om Luthers dåbssyn, ciale om Luthers dåbssyn, 
men interessen for Luther men interessen for Luther 
blev ikke mættet. Han be-blev ikke mættet. Han be-
gyndte derfor at oversætte gyndte derfor at oversætte 
selv og opdatere ældre over-selv og opdatere ældre over-
sættelser, der var skrevet sættelser, der var skrevet 

Finn B. Andersen har oversat 33 værker af Luther, som netop er blevet udgivet på dansk.Finn B. Andersen har oversat 33 værker af Luther, som netop er blevet udgivet på dansk.

med gotiske bogstaver.med gotiske bogstaver.
Oversætteren håber med Oversætteren håber med 

de mange bøger til den me-de mange bøger til den me-
get lave pris, at præster og get lave pris, at præster og 
lægfolk bliver mere luther-lægfolk bliver mere luther-
ske.ske.

”Jeg tror, at mange vil op-”Jeg tror, at mange vil op-
leve, at de mangler nogle leve, at de mangler nogle 
aspekter i deres teologi. aspekter i deres teologi. 
Kernen i al teologi er nemlig Kernen i al teologi er nemlig 
troen på Kristi gerning for troen på Kristi gerning for 
os, og synet på Bibelen som os, og synet på Bibelen som 
Guds ord, hvor Gud rent fak-Guds ord, hvor Gud rent fak-
tisk taler til os,” siger han og tisk taler til os,” siger han og 
tilføjer, at Luther derudover tilføjer, at Luther derudover 
har meget at sige om livet har meget at sige om livet 
i øvrigt, som man kan blive i øvrigt, som man kan blive 
klog af.klog af.
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FINN B. ANDERSEN   Jeg kunne fornemme en vis 
forskel i dåbssynet hos LM og IM. Alle disse gode mennesker 
påberåbte sig samtidig Luther for deres forskellige synKIRKE  

Dorte Sig Leergaard er ny Dorte Sig Leergaard er ny 
landsleder i Evangelisk  landsleder i Evangelisk  
Luthersk Netværk (ELN) og Luthersk Netværk (ELN) og 
erstatter Brian Christensen, erstatter Brian Christensen, 
som efter seks år som leder som efter seks år som leder 
af netværket skal være fuld-af netværket skal være fuld-
tidspræst i Lemvig Bykirke.tidspræst i Lemvig Bykirke.

Den nye landsleder er ud-Den nye landsleder er ud-
dannet journalist og bor i dannet journalist og bor i 
Ringkøbing med sin mand. Ringkøbing med sin mand. 

Senest har hun arbejdet som Senest har hun arbejdet som 
kommunikationsansvarlig og kommunikationsansvarlig og 
en del af chefgruppen i Vest-en del af chefgruppen i Vest-
jylland Forsikring. Jobskiftet jylland Forsikring. Jobskiftet 
begrunder hun i et ønske om begrunder hun i et ønske om 
at arbejde med kristen tro.at arbejde med kristen tro.

Dorte Sig Leergaard er op-Dorte Sig Leergaard er op-
vokset i LM og kommer i fri-vokset i LM og kommer i fri-
menigheden Skjern Bykirke, menigheden Skjern Bykirke, 
hvor ELN’s formand Jens hvor ELN’s formand Jens 

Lomborg er præst.Lomborg er præst.
Som landsleder i ELN bli-Som landsleder i ELN bli-

ver den 54-årige vestjyde ver den 54-årige vestjyde 
ansvarlig for at videreud-ansvarlig for at videreud-
vikle netværket, der består vikle netværket, der består 
af både sogne-, valg- og fri-af både sogne-, valg- og fri-
menigheder landet over. Hun menigheder landet over. Hun 
får også ansvar for kommu-får også ansvar for kommu-
nikation.nikation.

”Det bliver mere og mere ”Det bliver mere og mere 

aktuelt at holde fast i, at Bi-aktuelt at holde fast i, at Bi-
belen er sand. Det er vigtigt, belen er sand. Det er vigtigt, 
fordi livet bor i sandheden,” fordi livet bor i sandheden,” 
forklarer den nye landsleder forklarer den nye landsleder 
og tilføjer:og tilføjer:

”Hver gang man tillemper ”Hver gang man tillemper 
et lille stykke bibelsk sand-et lille stykke bibelsk sand-
hed til sæsonens tidsånd, så hed til sæsonens tidsånd, så 
fi ler man et stykke af håbet, fi ler man et stykke af håbet, 
tror jeg.”            tror jeg.”                          nlm              nlm

Ny landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk
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Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

TEAMLEDER 
TIL TANZANIA

LM søger en teamleder, hvis hovedopgave er LM søger en teamleder, hvis hovedopgave er 
skabe trivsel og gode rammer for LM’s udsendte i skabe trivsel og gode rammer for LM’s udsendte i 
Tanzania. Desuden at have kontakt med de lokale Tanzania. Desuden at have kontakt med de lokale 
samarbejdspartnere og med baglandet i Danmark samarbejdspartnere og med baglandet i Danmark 
samt andre ad hoc opgaver. samt andre ad hoc opgaver. 

Stillingen ønskes besat snarest. Forud for udsen-Stillingen ønskes besat snarest. Forud for udsen-
delsen vil der være en kortere forberedelse, og delsen vil der være en kortere forberedelse, og 
de første måneders ophold i Tanzania vil gå med de første måneders ophold i Tanzania vil gå med 
sprogskole.sprogskole.

Vil du vide mere?
Se hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job.Se hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte missionskonsulent Kristine Bodilsen på takte missionskonsulent Kristine Bodilsen på 
kb@dlm.dk.kb@dlm.dk.

Det kristne Gymnasium vokser igenDet kristne Gymnasium vokser igen
Har du lyst til at være Har du lyst til at være TrivselspædagogTrivselspædagog og gøre livet end- og gøre livet end-
nu bedre for 153 kostelever?nu bedre for 153 kostelever?

Se mere på www.kristne-gym.dk og på Facebook.Se mere på www.kristne-gym.dk og på Facebook.

Ny

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Nyheder fra  
Forlagsgruppen Lohse

PAUL L.  MAIER

Pontius  
Pilatus
Roman: Da kejser Tibe-
rius udnævner Pontius 
Pilatus til guvernør i Ju-
dæa er det et markant 
trin op ad rangstigen. 
Pilatus er dog uforbe-
redt på de politiske og 
religiøse intriger, som 
truer med at trække 
tæppet væk under ham 
og alt, hvad han har op-
nået.

THOMAS TEGLGAARD 

Guds tempel  
eller Babels tårn
Under forberedelserne 
til romanen »Tårnet i Si-
near« undersøgte Thomas 
Teglgaard grundigt, hvad 
vi kan vide om Noas ef-
terkommere. Og han har 
fundet mange paralleller 
til nutiden.

Det fortæller han om i 
denne bog, som både er 
provokerende, tankevæk-
kende, forkyndende og 
særdeles relevant for 
vores tid og vores kirke.

154 sider
149,95 kr.

458 sider
299,95 kr.

Ny

FFoo
Ny

»Rammen, miljøet, det intrigante, rådne, demo-
raliserede politiske spil er formidabelt skildret.«
Beate Højlund

KFUMs Soldaterhjem søger knivskarpe 
og engagerede VOLONTØRER...
Drømmer du om et ophold i udlandet? Så er et sol-
daterhjem måske det helt rigtige sted at starte.  
I hjemlige og trygge rammer får du styrket du dine 
sociale og faglige kompetencer - får prøvet dig selv 
af på rigtig mange områder, samtidig med at du gør 
en forskel for vores soldater. 
Din arbejdsdag er varieret og ikke to dage er ens. 
Du får en god volontørløn. Vi stiller et møbleret væ-
relse til rådighed, og der er fri kost, vask m.v. 
Fra 1. august 2018 er der ledige volontørjobs i Hø-
velte, Slagelse, Aalborg, Skive, Oksbøl, Varde og på 
Bornholm. 

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk

KEEPDREAMING

Pedel
Midtjyllands kristne Friskole, søger pr. 1. august en an-
svarsbevidst medarbejder, der holder af børn og ikke 
”hænger sig i klokken”, men er fleksibel mht. arbejdstid.

Du skal endvidere være praktisk anlagt med bred faglig er-
faring og have en håndværksmæssig uddannelse. Kend-
skab til IT og digital energistyring vil være en fordel.

Stillingen er meget alsidig og selvstændig, og du skal i vid 
udstrækning selv tilrettelægge arbejdet og træffe beslutnin-
ger, hvilket også gælder de servicemedarbejdere, som er 
tilknyttet pedelfunktionen. Du tilrettelægger også deres ar-
bejdstid. Du kommer til at arbejde tæt sammen med sko-
lens rengøringsleder.
Du må være i overensstemmelse med skolens kristne hold-
ning.

Vi forventer:
At du har samarbejdsevner, 
kan motivere og engagere.
At du er positiv.
At du har udpræget ordens-
sans.
At du kan klare pressede si-
tuationer og bevare overblik-
ket. 
At du har humoristisk sans.
At du er synlig og udadvendt.

Løn efter overenskomst mellem FKF og KRIFA.

Flere oplysninger skoleleder Thorkild Bjerregaard tlf. 24 45 
61 97. Ansøgningsfrist 28.5.2018.

Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning, 
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.
Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelingsopdelt skole –

børnehave med 70 børn og vuggestue med 25 børn – ca. 80 ansatte –
nye lokaler er taget i brug i 2017.

Den 1. august har vi også en ledig lærerstilling i
udskolingen. Se mere på skolens hjemmeside.

Små-land søger pædagog-Små-land søger pædagog-
medhjælper pr. 6/8-2018. medhjælper pr. 6/8-2018. 

Se mere på Se mere på 
www.smaa-land.dkwww.smaa-land.dk

Læs mere om rejserne på 
www.felixrejser.dk 
eller ring på 7592 2022

Uforglemmelige oplevelser
Færøerne - hurtig tilmelding  5. - 13.7
Nordkap - med Lofoten  5. - 18.7
Sverige - Lina Sandell  12. - 16.7
Normandiet - oplevelser på alle fronter  16. - 24.7

Agerskov Kristne Friskole 
mangler to lærere 
pr. 1. august 2018 

Læs s llingsopslaget på  
www.agerskovkristnefriskole.dk 
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Maria Celine Lundeby:Maria Celine Lundeby:
Færdigt arbejdeFærdigt arbejde
LogosMedia 2018LogosMedia 2018

320 sider – 199,95 kroner320 sider – 199,95 kroner

Maria Celine Lundeby, der er Maria Celine Lundeby, der er 
ungdomskonsulent i Norsk ungdomskonsulent i Norsk 
Luthersk Misjonssamband, Luthersk Misjonssamband, 
har skrevet andagtsbogen har skrevet andagtsbogen 
Færdigt ArbejdeFærdigt Arbejde til præsta- til præsta-
tionsramte piger, og hun har tionsramte piger, og hun har 
en vigtig påmindelse til alle en vigtig påmindelse til alle 
os piger, der forgæves stræ-os piger, der forgæves stræ-
ber efter perfektion. ber efter perfektion. 

Tv-programmer som Tv-programmer som Kan Kan 
jeg blive perfekt?jeg blive perfekt? og  og De per-De per-
fekte pigerfekte piger er en del af DR’s  er en del af DR’s 
tema-serie tema-serie Helt perfekt: Når Helt perfekt: Når 
god ikke er godt nokgod ikke er godt nok. Disse . Disse 
programmer viser pigers programmer viser pigers 
kamp for at leve op til sam-kamp for at leve op til sam-
fundets idealer. Idealer, der fundets idealer. Idealer, der 

Andagtsbog om selvværd 
lægger op til refl eksion

er bygget på illusionen om, er bygget på illusionen om, 
at hvad vi ser på de sociale at hvad vi ser på de sociale 
medier, er en fuldstændig medier, er en fuldstændig 
afspejling af virkeligheden. afspejling af virkeligheden. 
Konklusionen er dog altid, at Konklusionen er dog altid, at 
den dybe lykke og rodfæ-den dybe lykke og rodfæ-
stede selvtillid ikke kommer stede selvtillid ikke kommer 
med en kæreste, 70 daglige med en kæreste, 70 daglige 
mavebøjninger eller 700 mavebøjninger eller 700 
Instagram-følgere. Hvis du Instagram-følgere. Hvis du 
lader verden defi nere dig, lader verden defi nere dig, 
bliver du aldrig færdig med bliver du aldrig færdig med 
at leve op til alle kravene. at leve op til alle kravene. 
Men hvis du lader Jesus de-Men hvis du lader Jesus de-
fi nere dig, er virkeligheden fi nere dig, er virkeligheden 
en helt anden. Han har op-en helt anden. Han har op-
fyldt alle krav og gjort arbej-fyldt alle krav og gjort arbej-
det helt færdigt for os. det helt færdigt for os. 

Maria Celine Lundeby Maria Celine Lundeby 
fortæller gennem andagts-fortæller gennem andagts-
bogen om Jesu ubegribelige bogen om Jesu ubegribelige 
kærlighed, som han ønsker kærlighed, som han ønsker 
at fylde tomrummet i vores at fylde tomrummet i vores 
hjerter med. Et tomrum, der hjerter med. Et tomrum, der 
aldrig vil blive fyldt af at op-aldrig vil blive fyldt af at op-
fylde alle ”hvis bare jeg får fylde alle ”hvis bare jeg får 
…”-tankerne. …”-tankerne. 

Hvert andagtsstykke ef-Hvert andagtsstykke ef-
terfølges af seks bibelvers, terfølges af seks bibelvers, 
nogle refl eksionsspørgsmål nogle refl eksionsspørgsmål 

og en side med et par nye 
pointer til andagtens tema pointer til andagtens tema 
under overskriften ”Har du under overskriften ”Har du 
tænkt på at …?”. Dette er en tænkt på at …?”. Dette er en 
hjælp til, at de 30 andagts-hjælp til, at de 30 andagts-
stykker ikke bare bliver en stykker ikke bare bliver en 
læseproces, men en re-læseproces, men en re-
fl eksionsproces. Andagts-fl eksionsproces. Andagts-
stykkerne handler ikke kun stykkerne handler ikke kun 
om selvværd, men kommer om selvværd, men kommer 
bredt omkring emnet at leve bredt omkring emnet at leve 

som kristen med Guds nåde 
som fundament. som fundament. 

Denne bog er rettet mod Denne bog er rettet mod 
piger, der især føler sig ramt piger, der især føler sig ramt 
af præstationssamfun-af præstationssamfun-
dets krav, og som trænger dets krav, og som trænger 
til at blive mindet om, at vi til at blive mindet om, at vi 
ikke skal spejle os i denne ikke skal spejle os i denne 
verdens uopnåelige idealer, verdens uopnåelige idealer, 
men i Jesu kærlige blik. Deri men i Jesu kærlige blik. Deri 
ligger en stor frihed og hvile.ligger en stor frihed og hvile.

AF ENOK BREUM MOGENSEN AF ENOK BREUM MOGENSEN 

LÆRERSTUDERENDELÆRERSTUDERENDE

AARHUSAARHUS

Vi kommer til at mangle læ-Vi kommer til at mangle læ-
rere på vores kristne fri- og rere på vores kristne fri- og 
efterskoler. Eftersom dette efterskoler. Eftersom dette 
formentlig er et velkendt formentlig er et velkendt 
faktum, vil jeg ikke bruge faktum, vil jeg ikke bruge 
mere spalteplads på at un-mere spalteplads på at un-
derstrege dette, men i ste-derstrege dette, men i ste-
det forsøge at give et indblik det forsøge at give et indblik 
i perspektivrigdommen i den i perspektivrigdommen i den 
kristne lærergerning.kristne lærergerning.

Man kan læse i LM’s 150-Man kan læse i LM’s 150-
års jubilæumsmagasin, at års jubilæumsmagasin, at 
der både er betydeligt færre der både er betydeligt færre 
børn i det kristne børne- børn i det kristne børne- 
og ungdomsarbejde, end og ungdomsarbejde, end 
der var for år tilbage, og at der var for år tilbage, og at 
der aldrig før har været så der aldrig før har været så 
mange børn på vores kristne mange børn på vores kristne 
skoler. Der er således over skoler. Der er således over 
7.500 elever i Danmark, der 7.500 elever i Danmark, der 
færdes i et kristent pædago-færdes i et kristent pædago-
gisk skolemiljø, og hver dag i gisk skolemiljø, og hver dag i 

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skriben-Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skriben-
tens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere tens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere 
end 2.000 anslag inklusive mellemrum. end 2.000 anslag inklusive mellemrum. 

inspiration            nærvær            holdning

JEG TILHØRER FORMENTLIGJEG TILHØRER FORMENTLIG en af de sidste årgange  en af de sidste årgange 
i LM, som i sine LMU-år bare syntes, de, der var blevet i LM, som i sine LMU-år bare syntes, de, der var blevet 
for gamle til LMU, skulle blande sig udenom. Jeg sad for gamle til LMU, skulle blande sig udenom. Jeg sad 
i hvert fald med åben mund og polypper, da jeg nogle i hvert fald med åben mund og polypper, da jeg nogle 
år senere som en del af ledelsen i frimenigheden, år senere som en del af ledelsen i frimenigheden, 
hvor jeg og min familie kommer, sad over for repræ-hvor jeg og min familie kommer, sad over for repræ-
sentanter fra LMU, der efterspurgte lidt mere medle-sentanter fra LMU, der efterspurgte lidt mere medle-
ven og ansvar fra os.ven og ansvar fra os.

Da jeg var i deres sted, var jeg godt tilfreds med så Da jeg var i deres sted, var jeg godt tilfreds med så 
lille kontakt som mulig til alle over 26 år, men sådan lille kontakt som mulig til alle over 26 år, men sådan 
er det åbenbart ikke i dag. I dag efterspørger fl ere er det åbenbart ikke i dag. I dag efterspørger fl ere 
unge, at generationerne, der er ældre end dem selv, unge, at generationerne, der er ældre end dem selv, 
får indfl ydelse på deres liv.får indfl ydelse på deres liv.

NU ER DET NU ER DET nok ikke alle unge, der sidder med et øn-nok ikke alle unge, der sidder med et øn-
ske om større kontakt, og der er nok også grænser for, ske om større kontakt, og der er nok også grænser for, 
hvilken kontakt de ønsker, men ønsket er der, og det hvilken kontakt de ønsker, men ønsket er der, og det 
er let at tolke det som et modsvar på en generel ge-er let at tolke det som et modsvar på en generel ge-
nerationskløft i samfundet. Den kløft så vi i tv-seri-nerationskløft i samfundet. Den kløft så vi i tv-seri-
en Skam og mange lignende indslag som den, hvor en Skam og mange lignende indslag som den, hvor 
ungdomsgenerationen havde et minimum af kontakt ungdomsgenerationen havde et minimum af kontakt 
til forældregenerationen ud over det mest basale. Re-til forældregenerationen ud over det mest basale. Re-
sultatet er en generation, der kun orienterer sig efter sultatet er en generation, der kun orienterer sig efter 
hinanden og mavefornemmelsen og ikke har familien, hinanden og mavefornemmelsen og ikke har familien, 
traditionen og kulturen at navigere efter.traditionen og kulturen at navigere efter.

AT EN SNERTAT EN SNERT af samme generationskløft har sneget  af samme generationskløft har sneget 
sig ind i de kristne forsamlinger, er jeg vel selv et lille sig ind i de kristne forsamlinger, er jeg vel selv et lille 
eksempel på, og derfor er det kun glædeligt, at de, eksempel på, og derfor er det kun glædeligt, at de, 
som er yngre end mig, tænker mere fornuftigt, end jeg som er yngre end mig, tænker mere fornuftigt, end jeg 
gjorde. Spørgsmålet er så blot, om de unges efter-gjorde. Spørgsmålet er så blot, om de unges efter-
spørgsel efter større engagement, bliver hørt og imø-spørgsel efter større engagement, bliver hørt og imø-
dekommet i menighederne.dekommet i menighederne.

Til en vis grad, ja. Der er mange eksempler på at for-Til en vis grad, ja. Der er mange eksempler på at for-
ældre- og bedsteforældregenerationen fungerer som ældre- og bedsteforældregenerationen fungerer som 
sjælesørgere for de helt unge, men mange steder fun-sjælesørgere for de helt unge, men mange steder fun-
gerer LMU i praksis som en menighed i menigheden. gerer LMU i praksis som en menighed i menigheden. 
Det kan for det første gøre skiftet mellem LMU og LM Det kan for det første gøre skiftet mellem LMU og LM 
svært, men det kan også betyde, at generationerne svært, men det kan også betyde, at generationerne 
ikke får gensidig gavn af hinanden. ikke får gensidig gavn af hinanden. 

For i mange tilfælde sidder LM-forsamlingen og For i mange tilfælde sidder LM-forsamlingen og 
drømmer om unge, der skal drive menigheden videre. drømmer om unge, der skal drive menigheden videre. 
Her kan LMU’erne bidrage med kontakter og ideer til Her kan LMU’erne bidrage med kontakter og ideer til 
form og emner, som de, der er lidt ældre, måske ikke form og emner, som de, der er lidt ældre, måske ikke 
selv kommer på. Og modsat: I mange tilfælde sidder selv kommer på. Og modsat: I mange tilfælde sidder 
forældregenerationen og seniorerne inde med en ån-forældregenerationen og seniorerne inde med en ån-
delig og praktisk erfaring, som de unge har brug for til delig og praktisk erfaring, som de unge har brug for til 
at navigere igennem de værste tros- og livskriser.at navigere igennem de værste tros- og livskriser.

INITIATIVET TIL EN INITIATIVET TIL EN tættere kontakt skal komme fra tættere kontakt skal komme fra 
dem, der har passeret LMU-alderen. De er måske dem, der har passeret LMU-alderen. De er måske 
hæmmet af mindet om, hvordan de selv ønskede hæmmet af mindet om, hvordan de selv ønskede 
sig så lidt indblanding som muligt, men det må de sig så lidt indblanding som muligt, men det må de 
komme ud over til gavn for både dem selv og de yngre komme ud over til gavn for både dem selv og de yngre 
generationer.generationer.

Nicklas Lautrup-MeinerNicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktøransv. redaktør

Slå bro over 
alderskløften

et eller andet omfang hører et eller andet omfang hører 
Guds ord! Mange elever går Guds ord! Mange elever går 
formentlig ud af 9. klasse formentlig ud af 9. klasse 
uden at være bekendende uden at være bekendende 
kristne, men det ændrer kristne, men det ændrer 
ikke ved, at de har mødt ikke ved, at de har mødt 
det ord, ”som aldrig vender det ord, ”som aldrig vender 
virkningsløst tilbage”, og at virkningsløst tilbage”, og at 
de har oplevet, hvordan det de har oplevet, hvordan det 
kristne livs- og menneske-kristne livs- og menneske-
syn skinner igennem i alt, syn skinner igennem i alt, 
hvad der foregår. hvad der foregår. 

Og sidst, men ikke mindst Og sidst, men ikke mindst 
har alle elever dagligt mødt har alle elever dagligt mødt 
dygtige lærere, der lever dygtige lærere, der lever 
over en åben bibel og i bøn over en åben bibel og i bøn 
og er et levende vidnes-og er et levende vidnes-
byrd om, hvad det vil sige byrd om, hvad det vil sige 
at være Guds barn, fordi at være Guds barn, fordi 
eleverne gang på gang hos eleverne gang på gang hos 
dem møder, at der er sam-dem møder, at der er sam-
menhæng mellem det, de menhæng mellem det, de 
bekender sig som, og den bekender sig som, og den 
måde de lever på over for måde de lever på over for 
Gud og deres næste. Gud og deres næste. 

Som lærer er man forval-Som lærer er man forval-
ter af et af de største ansvar, ter af et af de største ansvar, 
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ANNA MULDBJERG CHRISTENSEN   Bogen minder 
om, at vi ikke skal spejle os i denne verdens uopnåelige 
idealer, men i Jesu kærlige blik

SYNSPUNKT   

Der er brug for fl ere kristne lærere

BOGOMTALE  

man kan få givet, nemlig man kan få givet, nemlig 
opdragelse og undervisning opdragelse og undervisning 
af andres børn. Som kristen af andres børn. Som kristen 
lærer ha man derudover lærer ha man derudover 
mulighed for at række dem mulighed for at række dem 
det evige livs ord! det evige livs ord! 

Hvis du ikke selv er i en Hvis du ikke selv er i en 
alder, hvor valg af uddannel-alder, hvor valg af uddannel-
se er aktuelt, har du måske se er aktuelt, har du måske 
et barn, barnebarn eller en et barn, barnebarn eller en 
nevø eller niece, som går og nevø eller niece, som går og 
overvejer, om de skal vælge overvejer, om de skal vælge 
lærervejen. Måske skal du lærervejen. Måske skal du 
hjælpe lidt på vej ved at hjælpe lidt på vej ved at 
sætte ord på nogle af de sætte ord på nogle af de 
ovennævnte perspektiver.ovennævnte perspektiver.

Det kan godt indimellem Det kan godt indimellem 
være ”op ad bakke” at være være ”op ad bakke” at være 
lærer, da meget sjældent lærer, da meget sjældent 
forløber som planlagt, og forløber som planlagt, og 
børnene sjældent er så søde børnene sjældent er så søde 
og undervisningsparate som og undervisningsparate som 
ønsket, men det ændrer ønsket, men det ændrer 
ikke på, at en kristen lærer ikke på, at en kristen lærer 
har det privilegium at række har det privilegium at række 
børn det bedste – for tid og børn det bedste – for tid og 
evighed.evighed.

LEDER  

Helle Viftrup Kristensen
Skaber Tanker - Tanker Skaber Tanker - Tanker 
SkaberSkaber
Lohse 2018Lohse 2018

64 sider – 99,95 kroner64 sider – 99,95 kroner

En bog til personlig, ska-En bog til personlig, ska-
bende eftertanke om tro bende eftertanke om tro 
og liv.og liv.

Sprint Aa. KorsholmSprint Aa. Korsholm
PaulusPaulus
Lohse 2018Lohse 2018

48 sider – 49,95 kroner48 sider – 49,95 kroner

Syv bibelstudier over Syv bibelstudier over 
Paulus.Paulus.
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Venskabsaften en succes i Nexø
I fl ere år har Nexø LMU inviteret til ”Tag-en-ven-med”-aften. I fl ere år har Nexø LMU inviteret til ”Tag-en-ven-med”-aften. 
Sidste gang, det blev holdt, kom der fem nye med. Flere af Sidste gang, det blev holdt, kom der fem nye med. Flere af 
dem sagde, at de bare havde ventet på at blive spurgt.dem sagde, at de bare havde ventet på at blive spurgt.

Forældre på kursus
Der er mange børnefamilier i Kirken ved Søerne i Silkeborg. Der er mange børnefamilier i Kirken ved Søerne i Silkeborg. 
Som en hjælp til de mange forældre indbyder den til tre kur-Som en hjælp til de mange forældre indbyder den til tre kur-
susaftener om børneopdragelse med et bibelsk perspektiv.susaftener om børneopdragelse med et bibelsk perspektiv.

Salmebøger i kassevis
07/05/2018 | LENE OG OLE MALMGAARD, MISSIONÆRER I TANZANIA07/05/2018 | LENE OG OLE MALMGAARD, MISSIONÆRER I TANZANIA

Lørdag d 14. april var en travl, men glædelig dag på Soma Lørdag d 14. april var en travl, men glædelig dag på Soma 
Biblias compound i Dar es Salaam. To stk. 40.fods containere Biblias compound i Dar es Salaam. To stk. 40.fods containere 
skulle tømmes for cirka 4.000 kasser med de længe ventede skulle tømmes for cirka 4.000 kasser med de længe ventede 
lutherske salmebøger.lutherske salmebøger.

Det er midt i regntiden her i Dar es Salaam, men på mira-Det er midt i regntiden her i Dar es Salaam, men på mira-
kuløs vis lykkedes det at få tømt de to store containere uden kuløs vis lykkedes det at få tømt de to store containere uden 
ret meget regnvejr. Netop da den sidste kasse var båret ind ret meget regnvejr. Netop da den sidste kasse var båret ind 
på lageret, åbnenes himlens sluser ...på lageret, åbnenes himlens sluser ...

dlm.dk/blogdlm.dk/blogdlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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