
200 mennesker fejrede LM’s hornorkester på Bornholm, da de gav koncert i Østermarie

100 år med fuld musik
AF KAJA LAUTERBACH

Toner fra messinginstru-Toner fra messinginstru-
menter fyldte Østermarie menter fyldte Østermarie 
Missionshus ved en histo-Missionshus ved en histo-
risk fejring søndag den 4. risk fejring søndag den 4. 
november.november.

LM’LM’s hornorkester på s hornorkester på 
Bornholm holdt nemlig 100-Bornholm holdt nemlig 100-
års jubilæumskoncert. års jubilæumskoncert. 

Robert Kofod fra Nexø er Robert Kofod fra Nexø er 
en af hornorkestrets vetera-en af hornorkestrets vetera-
ner på 84 år. Han har spillet ner på 84 år. Han har spillet 
med i 72 år og  er både glad med i 72 år og  er både glad 
og overrasket over, at 200 og overrasket over, at 200 
mennesker kom til koncer-mennesker kom til koncer-
ten og deltog i fejringen. ten og deltog i fejringen. 

”Det er jo ikke så moderne ”Det er jo ikke så moderne 
med messingmusik læn-med messingmusik læn-
gere,” siger han.gere,” siger han.

Koncerten indeholdt Koncerten indeholdt 
blandt andet et potpourri blandt andet et potpourri 
over Ahnfeldts sange.over Ahnfeldts sange.

Fællessang
Da LM’s hornorkester på Da LM’s hornorkester på 
Bornholm blev oprettet i no-Bornholm blev oprettet i no-
vember 1981 var formålet, vember 1981 var formålet, 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Evolutionslæren kan bruges Evolutionslæren kan bruges 
til at gradbøje menneskers til at gradbøje menneskers 
værdi. værdi. 

Det skrev sognepræst i Det skrev sognepræst i 
Sønderborg og prøvekaldet Sønderborg og prøvekaldet 
prædikant i LM Sønderjyl-prædikant i LM Sønderjyl-
land-Fyns afdeling Mads land-Fyns afdeling Mads 
Jakob Thorlund Jakobsen i Jakob Thorlund Jakobsen i 
Marie Sogns kirkeblad. Efter Marie Sogns kirkeblad. Efter 
et kritisk indlæg om artik-et kritisk indlæg om artik-
len i Jydske Vestkysten, tog len i Jydske Vestkysten, tog 
hans biskop Marianne Chri-hans biskop Marianne Chri-
stensen sagen op. stensen sagen op. 

”Han sammenblander tro ”Han sammenblander tro 
og viden, og spørgsmålet er, og viden, og spørgsmålet er, 
om hans brug af teologien om hans brug af teologien 
her er ordentlig og redelig,” her er ordentlig og redelig,” 

Biskop vil drøfte tro og videnskab med Sønderborg-præst efter artikel om evolution

LM-forkynder og sognepræst irettesat af biskop

udtalte Haderslev-bispen.udtalte Haderslev-bispen.

Bør kunne rummes
Jakobsen har været sog-Jakobsen har været sog-
nepræst i Sct. Marie Kirke i nepræst i Sct. Marie Kirke i 
Sønderborg siden 2014. Tid-Sønderborg siden 2014. Tid-
ligere på efteråret skrev han ligere på efteråret skrev han 
den to sider lange artikel om den to sider lange artikel om 
evolutionslærens etiske bi-evolutionslærens etiske bi-
virkninger. Men sognepræ-virkninger. Men sognepræ-
sten har ifølge biskoppen sten har ifølge biskoppen 
brug for efteruddannelse i brug for efteruddannelse i 
forholdet mellem naturvi-forholdet mellem naturvi-
denskab og teologi.denskab og teologi.

Hun kontaktede en pro-Hun kontaktede en pro-
fessor i teologi og meddelte fessor i teologi og meddelte 
Sønderborg-præsten, at hun Sønderborg-præsten, at hun 
ville foreslå forskelligt litte-ville foreslå forskelligt litte-
ratur til ham om emnet.ratur til ham om emnet.

Over for Over for Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad 

afviser han dog at læse op afviser han dog at læse op 
på emnet, med mindre bi-på emnet, med mindre bi-
skoppen pålægger ham det.skoppen pålægger ham det.

”Det er ikke et emne, der ”Det er ikke et emne, der 
interesserer mig videre,” si-interesserer mig videre,” si-
ger han og forklarer, at han ger han og forklarer, at han 
ser en sammenhæng mel-ser en sammenhæng mel-
lem et darwinistisk verdens-lem et darwinistisk verdens-
syn og stigende ulighed i syn og stigende ulighed i 
samfundet. Denne holdning samfundet. Denne holdning 
bør kunne rummes i folke-bør kunne rummes i folke-
kirken, mener han.kirken, mener han.

Tegn på afkristning
Flere sognepræster undrer Flere sognepræster undrer 
sig over, at biskoppen blan-sig over, at biskoppen blan-
der sig i sagen. Claus Tho-der sig i sagen. Claus Tho-
mas Nielsen fra Stauning mas Nielsen fra Stauning 
kirke sætter det på spidsen i kirke sætter det på spidsen i 
Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad:G
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at de skulle spille til fælles-at de skulle spille til fælles-
sang – for eksempel ledelse sang – for eksempel ledelse 
af sangen til friluftsmøder, af sangen til friluftsmøder, 
fortæller Robert Kofod. fortæller Robert Kofod. 

Det 12 mand store orke-Det 12 mand store orke-
ster spiller stadig til lejr-ster spiller stadig til lejr-
stævner, møde i Almindin-stævner, møde i Almindin-
gen og til LM’s Årsmøde på gen og til LM’s Årsmøde på 
øen. Her spiller de altid en øen. Her spiller de altid en 
halv time før mødestart.halv time før mødestart.

Da sangbogen Da sangbogen Sange og Sange og 
SalmerSalmer kom i 2013, var der  kom i 2013, var der 
mange nye sange med. mange nye sange med. 
Hornorkestret har fået lavet Hornorkestret har fået lavet 
arrangementer og noder, så arrangementer og noder, så 
de kan spille til omkring 30 de kan spille til omkring 30 
af de nye sange.af de nye sange.

Musikalsk udvikling
Robert Kofod fortæller, at Robert Kofod fortæller, at 
han bliver ved med at spille i han bliver ved med at spille i 
orkestret, fordi han ikke kan orkestret, fordi han ikke kan 
lade være.lade være.

”Der er sket en musikalsk ”Der er sket en musikalsk 
udvikling, der er blevet mere udvikling, der er blevet mere 
rytmisk. Det skulle jeg væn-rytmisk. Det skulle jeg væn-
ne mig til, og det var svært i ne mig til, og det var svært i 
starten, men når vi spiller, er starten, men når vi spiller, er 
det i orden,” siger han.det i orden,” siger han.

”Vi har præster i hele lan-”Vi har præster i hele lan-
det, der fornægter kerne-det, der fornægter kerne-
elementer i kristendommen elementer i kristendommen 
som for eksempel det, at der som for eksempel det, at der 
fi ndes en almægtig Gud. Det fi ndes en almægtig Gud. Det 
siger biskopperne ikke noget siger biskopperne ikke noget 
til, men irettesætter til gen-til, men irettesætter til gen-
gæld en præst, der kritiserer gæld en præst, der kritiserer 
Darwin,” siger han og kalder Darwin,” siger han og kalder 
det et tegn på afkristning.det et tegn på afkristning.

Retsteolog Kristine Garde Retsteolog Kristine Garde 
mener, sagen enten ender mener, sagen enten ender 
med den afvisning, Jakob-med den afvisning, Jakob-
sen allerede har givet, eller sen allerede har givet, eller 
at biskoppen går skridtet at biskoppen går skridtet 
videre og gør efteruddannel-videre og gør efteruddannel-
sen obligatorisk. Det vil dog sen obligatorisk. Det vil dog 
formentlig kun kunne ske i formentlig kun kunne ske i 
en eventuel læresag, vurde-en eventuel læresag, vurde-
rer hun.rer hun.

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.

LUMI Genbrug i København ligger i det nord-LUMI Genbrug i København ligger i det nord-
lige København i et område med en meget lige København i et område med en meget 
blandet befolkningssammensætning. Over blandet befolkningssammensætning. Over 
halvdelen af kunderne er ikke-danskere, og halvdelen af kunderne er ikke-danskere, og 
en del af dem er muslimer, der både køber og en del af dem er muslimer, der både køber og 
giver varer. De vil gerne støtte de projekter, giver varer. De vil gerne støtte de projekter, 
pengene går til, og butikkens personale har pengene går til, og butikkens personale har 
mulighed for at fortælle, hvad de tror på.mulighed for at fortælle, hvad de tror på.

• Bed om, at LUMI Kbh må være en kristen • Bed om, at LUMI Kbh må være en kristen 
oase i et område med mange muslimer.oase i et område med mange muslimer.

• Bed om fl ere medarbejdere, der kan være • Bed om fl ere medarbejdere, der kan være 
vidner for Jesus på den måde, de er på.vidner for Jesus på den måde, de er på.

• Tak for de mange kunder, der kommer i bu-• Tak for de mange kunder, der kommer i bu-
tikken, og for de varer, de giver til butikken.tikken, og for de varer, de giver til butikken.

En kristen oase blandt muslimer
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AF JOHNNY LINDGREENAF JOHNNY LINDGREEN

RESURSECHEFRESURSECHEF

JL@DLM.DKJL@DLM.DK

Man kan tage bekymrin-Man kan tage bekymrin-
ger på forskud. Eller man ger på forskud. Eller man 
kan informere (bagklogt?) kan informere (bagklogt?) 
efterfølgende. Tankerne har efterfølgende. Tankerne har 
været mange: været mange: 

Vil det få negativ indfl y-Vil det få negativ indfl y-
delse på gaveindtægterne, delse på gaveindtægterne, 
nu hvor LM i år har modta-nu hvor LM i år har modta-
get ekstraordinært store ar-get ekstraordinært store ar-
vebeløb? Vil der indkomme vebeløb? Vil der indkomme 
færre gaver i fremtiden – færre gaver i fremtiden – 
bevidst eller ubevidst – når bevidst eller ubevidst – når 
giverne hører om den store giverne hører om den store 
glæde og velsignelse det er glæde og velsignelse det er 
for LM’s arbejde at modtage for LM’s arbejde at modtage 

Giv, indtil Jesus kommer igen
store arvebeløb på fl ere mil-store arvebeløb på fl ere mil-
lioner?lioner?

Det er en tosset bekym-Det er en tosset bekym-
ring. Gud har jo gang på ring. Gud har jo gang på 
gang vist, at han giver os det gang vist, at han giver os det 
nødvendige. Hverken mere nødvendige. Hverken mere 
eller mindre. eller mindre. 

Lad det ligeledes være Lad det ligeledes være 
helt klart: Der vil fortsat helt klart: Der vil fortsat 
være brug for mange gode være brug for mange gode 
gaver til missionsarbejdet i gaver til missionsarbejdet i 
Guds rige. Faktisk vil det al-Guds rige. Faktisk vil det al-
drig høre op. drig høre op. 

Først når opgaven er fuld-Først når opgaven er fuld-
ført, er det slut. Helt slut. ført, er det slut. Helt slut. Og Og 
dette evangelium om Riget dette evangelium om Riget 
skal prædikes i hele ver-skal prædikes i hele ver-
den som vidnesbyrd for alle den som vidnesbyrd for alle 
folkeslag, og så skal enden folkeslag, og så skal enden 
kommekomme (Matt 24,14).  (Matt 24,14). 

Ekstra midler giver eks-Ekstra midler giver eks-
tra missionsmuligheder – tra missionsmuligheder – 
ikke pause i givertjenesten. ikke pause i givertjenesten. 
Ekstra muligheder for at Ekstra muligheder for at 
fremme dagen, hvor det er fremme dagen, hvor det er 
slut, og noget endnu bedre slut, og noget endnu bedre 

er i vente for Guds børn.er i vente for Guds børn.
At give til Guds riges ar-At give til Guds riges ar-

bejde slutter altså aldrig. bejde slutter altså aldrig. 
Vi må blive ved – lige til det Vi må blive ved – lige til det 
sidste – med alle de midler, sidste – med alle de midler, 
vi bliver betroet. For Gud vil, vi bliver betroet. For Gud vil, 
at alle skal frelses – og LM at alle skal frelses – og LM 
ønsker at arbejde med på ønsker at arbejde med på 
den opgave. den opgave. 

Det er jo egentlig fanta-Det er jo egentlig fanta-
stisk. Det giver stor mening stisk. Det giver stor mening 
at være med i en så altafgø-at være med i en så altafgø-
rende opgave. rende opgave. 

En af de historier, som jeg En af de historier, som jeg 
har taget med mig i mit liv har taget med mig i mit liv 
som ansvarlig for gaveind-som ansvarlig for gaveind-
tægter til mission, er en tægter til mission, er en 
replik fra daværende øko-replik fra daværende øko-
nomiudvalgsformand i KFS, nomiudvalgsformand i KFS, 
Christian Jensen. Han sagde Christian Jensen. Han sagde 
noget i retning af: noget i retning af: 

”Vi skal ikke være bange ”Vi skal ikke være bange 
for store budgetter, for et for store budgetter, for et 
aktivt legeme har brug for aktivt legeme har brug for 
meget ’at spise’.” meget ’at spise’.” 

”Evangeliet skal ud på ”Evangeliet skal ud på 

mange forskellige måder. Vi mange forskellige måder. Vi 
er nødt til at så rigeligt, for er nødt til at så rigeligt, for 
vi har en kærlig og gavmild vi har en kærlig og gavmild 
Gud, der strør ødselt ud med Gud, der strør ødselt ud med 
invitationer til at være sam-invitationer til at være sam-
men med ham.”men med ham.”

På netop afholdte lands-På netop afholdte lands-
generalforsamling i LM var generalforsamling i LM var 
missionsarbejde og bøn missionsarbejde og bøn 
centrale emner. Der var centrale emner. Der var 
mange gode historier fra mange gode historier fra 
det igangværende arbejde. det igangværende arbejde. 
Og der var mange tanker og Og der var mange tanker og 
drømme om nye indsatser drømme om nye indsatser 
for at fremme evangeliets for at fremme evangeliets 
sag. sag. 

Vi takker for, at store ar-Vi takker for, at store ar-
vebeløb gør det muligt at vebeløb gør det muligt at 
virkeliggøre nogle af de ind-virkeliggøre nogle af de ind-
satser. satser. 

Og vi beder om glade gi-Og vi beder om glade gi-
vere, der deler ud af deres vere, der deler ud af deres 
betroede midler, så LM’s betroede midler, så LM’s 
missionsarbejde har alle de missionsarbejde har alle de 
nødvendige midler i tiden nødvendige midler i tiden 
fremover – lige til det sidste.fremover – lige til det sidste.

SIGNE BJØRN NIELSEN   Jeg har fået et indirekte 
kald til at være missionær eller i hvert fald et kald, der 
er bundet op på min mands kald
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AF SIGNE BJØRN NIELSEN

Gud har givet os alle et ge-Gud har givet os alle et ge-
nerelt kald til mission i mis-nerelt kald til mission i mis-
sionsbefalingen. Derudover sionsbefalingen. Derudover 
har han givet mig et speci-har han givet mig et speci-
fi kt kald til at være missio-fi kt kald til at være missio-
nær i international mission. nær i international mission. 
For mig blev dette kald tyde-For mig blev dette kald tyde-
ligt, da jeg var volontør i Tan-ligt, da jeg var volontør i Tan-
zania for 13 år siden. zania for 13 år siden. 

Gud gav mig en tanke Gud gav mig en tanke 
om og fred i, at hvis jeg en om og fred i, at hvis jeg en 
dag fi k en mand med kald dag fi k en mand med kald 
til mission uden for Dan-til mission uden for Dan-
marks grænser, så ville det marks grænser, så ville det 
være o.k. med mig. Derfor være o.k. med mig. Derfor 
kan man på en måde sige, kan man på en måde sige, 

Vi er ikke kun missionærer 
for at have det sjovt

at jeg har fået et indirekte at jeg har fået et indirekte 
kald til at være missionær kald til at være missionær 
eller i hvert fald et kald, der eller i hvert fald et kald, der 
er bundet op på min mands er bundet op på min mands 
kald.kald.

Det var i dagligstuen på Det var i dagligstuen på 
LMH en sen nattetime, da en LMH en sen nattetime, da en 
ung mand spurgte mig: ”Tror ung mand spurgte mig: ”Tror 
du, vi to skal ud som mis-du, vi to skal ud som mis-
sionærer sammen engang?” sionærer sammen engang?” 
Her blev jeg overbevist om, at Her blev jeg overbevist om, at 
Gud ville have mig til at rejse Gud ville have mig til at rejse 
ud som missionær.ud som missionær.

Jeg blev senere gift med Jeg blev senere gift med 
ham. Derfra har vi så arbej-ham. Derfra har vi så arbej-
det frem mod en tjeneste i det frem mod en tjeneste i 
international mission.international mission.

I min hverdag betyder det I min hverdag betyder det 
meget, at det ikke er min meget, at det ikke er min 

egen idé, men et kald fra egen idé, men et kald fra 
Gud at være missionær i Gud at være missionær i 
Kiabakari i Tanzania. Kiabakari i Tanzania. 

Især de dage og i de pe-Især de dage og i de pe-
rioder, hvor det er de svære rioder, hvor det er de svære 
og tunge ting, der fylder, er og tunge ting, der fylder, er 
det godt at huske på, at vi det godt at huske på, at vi 
ikke kun er missionærer her ikke kun er missionærer her 
for at have det sjovt og godt, for at have det sjovt og godt, 
men fordi Gud mener, der er men fordi Gud mener, der er 
en plads og en opgave for os en plads og en opgave for os 
her. Det giver frimodighed. her. Det giver frimodighed. 

Også i forhold til at gå i Også i forhold til at gå i 
gang med nye opgaver på et gang med nye opgaver på et 
sprog, hvor jeg mange gange sprog, hvor jeg mange gange 
kommer til kort. Jeg er glad kommer til kort. Jeg er glad 
for, at Gud har lovet, at som for, at Gud har lovet, at som 
min dag er, skal min styrke min dag er, skal min styrke 
være.være.

I min hverdag betyder det meget, at det ikke er min egen idé at være missionær

AF SØREN SKOVGAARD SØRENSEN, GENERALSEKRETÆR

Missionær Elisa Riis døde nat-Missionær Elisa Riis døde nat-
ten til søndag den 28. oktober. ten til søndag den 28. oktober. 
Hun var en alsidig kvinde med Hun var en alsidig kvinde med 
et stort hjerte for Guds mis-et stort hjerte for Guds mis-
sion. Elisa blev kun 54 år gam-sion. Elisa blev kun 54 år gam-
mel. Hun var elsket af mange mel. Hun var elsket af mange 
og kendt for at give sig hen i og kendt for at give sig hen i 
tjenesten – for både Gud og tjenesten – for både Gud og 
mennesker. Hun har gjort en mennesker. Hun har gjort en 
forskel for mange. forskel for mange. 

Elisa var uddannet jorde-Elisa var uddannet jorde-
moder og har tjent som missionær i det sydlige Etiopien moder og har tjent som missionær i det sydlige Etiopien 
gennem 20 år, de fl este år i Jinka. Hun var de senere år gennem 20 år, de fl este år i Jinka. Hun var de senere år 
leder af et komplekst og omfattende projektarbejde med leder af et komplekst og omfattende projektarbejde med 
at reducere dødeligheden blandt gravide og de børn, de at reducere dødeligheden blandt gravide og de børn, de 
ventede sig. Elisa har med sin tjeneste reddet manges liv. ventede sig. Elisa har med sin tjeneste reddet manges liv. 

Hun var aktiv i missionens ledelse i Etiopien (Commit-Hun var aktiv i missionens ledelse i Etiopien (Commit-
tee of Ethiopia), som hun de senere år også var formand tee of Ethiopia), som hun de senere år også var formand 
for i et par perioder, og hun var vellidt af både kolleger og for i et par perioder, og hun var vellidt af både kolleger og 
myndigheder. Elisa var aldrig bange for at tage ansvar og myndigheder. Elisa var aldrig bange for at tage ansvar og 
udfyldte mange roller ud over dem, som hun formelt var udfyldte mange roller ud over dem, som hun formelt var 
udset til. Vi efterlades derfor med tab, sorg og savn, nu udset til. Vi efterlades derfor med tab, sorg og savn, nu 
hvor Gud har hentet vores søster hjem til sig. hvor Gud har hentet vores søster hjem til sig. 

Mange har modtaget praktisk hjælp, økonomisk støtte Mange har modtaget praktisk hjælp, økonomisk støtte 
og kompetent rådgivning fra Elisa. Vi har i LM grund til og kompetent rådgivning fra Elisa. Vi har i LM grund til 
at takke Gud for det, han har virket gennem Elisa. Livet at takke Gud for det, han har virket gennem Elisa. Livet 
igennem har hun ønsket at tjene Gud og lagt sit liv i hans igennem har hun ønsket at tjene Gud og lagt sit liv i hans 
hænder. hænder. 

Elisa værdsatte Guds ord højt. Hun hørte til hos Jesus, Elisa værdsatte Guds ord højt. Hun hørte til hos Jesus, 
og var et stort vidnesbyrd om ham lige til det sidste. På og var et stort vidnesbyrd om ham lige til det sidste. På 
sit sygeleje – hvor hun var ramt af kræftens uhelbrede-sit sygeleje – hvor hun var ramt af kræftens uhelbrede-
lige virke – vidnede hun stærkt om Jesus og om Himlen, lige virke – vidnede hun stærkt om Jesus og om Himlen, 
som hun var parat til at møde. Elisa understregede med som hun var parat til at møde. Elisa understregede med 
vægt i stemmen, at vi ”ikke skulle begræde hendes si-vægt i stemmen, at vi ”ikke skulle begræde hendes si-
tuation, men vi skulle snarere bede om, at hun gennem tuation, men vi skulle snarere bede om, at hun gennem 
denne sygdom måtte få lov til at herliggøre Jesus”. denne sygdom måtte få lov til at herliggøre Jesus”. 

En dag talte vi om den store hvide fl ok, som omtales i En dag talte vi om den store hvide fl ok, som omtales i 
Johannes Åbenbaring kapitel 7. Flokkens kendetegn er Johannes Åbenbaring kapitel 7. Flokkens kendetegn er 
netop den forskellighed, som Syd Omo mindede hende netop den forskellighed, som Syd Omo mindede hende 
om. Hun var ked af, at hun ikke havde fået afsluttet på om. Hun var ked af, at hun ikke havde fået afsluttet på 
en ordentlig måde. På det tidspunkt havde hun stadig en ordentlig måde. På det tidspunkt havde hun stadig 
et svagt håb om at komme tilbage for at sige farvel. Men et svagt håb om at komme tilbage for at sige farvel. Men 
uanset om det skete eller ej, forventede hun før eller si-uanset om det skete eller ej, forventede hun før eller si-
den at skulle møde de mange folkeslag og stammer i den den at skulle møde de mange folkeslag og stammer i den 
store hvide fl ok. Elisa følte sig hjemme iblandt folkegrup-store hvide fl ok. Elisa følte sig hjemme iblandt folkegrup-
perne i Syd Omo med deres vidt forskellige baggrund, hi-perne i Syd Omo med deres vidt forskellige baggrund, hi-
storie, kultur og sprog. Elisa så frem til, at hun på den nye storie, kultur og sprog. Elisa så frem til, at hun på den nye 
jord kunne tale med dem alle uden sproglige barrierer. Og jord kunne tale med dem alle uden sproglige barrierer. Og 
det, de skulle samles om, var Jesus som Guds lam, der det, de skulle samles om, var Jesus som Guds lam, der 
har frelst os ved sit eget blod. har frelst os ved sit eget blod. 

Vores tanker går til Elisas familie, som hun værdsatte Vores tanker går til Elisas familie, som hun værdsatte 
højt. Vi takker for Elisas mangeårige tjeneste: at vinde højt. Vi takker for Elisas mangeårige tjeneste: at vinde 
verden for Kristus! verden for Kristus! 

Elisa Riis død efter 
kort tids sygdom

MINDEORD   

Især i svære dage er det godt Især i svære dage er det godt 
at huske på, at det er Gud, at huske på, at det er Gud, 
der har givet os opgaven, der har givet os opgaven, 
understreger Signe Bjørn understreger Signe Bjørn 
Nielsen.Nielsen.
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Ideer til mere mission 
i Danmark blev drøftet

Ved dette års generalforsamling blev hvert emne 
på dagsordenen afsluttet med forbøn

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Fokus på bøn, strukturdrøf-Fokus på bøn, strukturdrøf-
telser og et ønske om at nå telser og et ønske om at nå 
ud til nye mennesker i Dan-ud til nye mennesker i Dan-
mawrk. Det var tre af de em-mawrk. Det var tre af de em-
ner, der fyldte ved dette års ner, der fyldte ved dette års 
Landsgeneralforsamling på Landsgeneralforsamling på 
LMH den 26.-27. oktober.LMH den 26.-27. oktober.

Ved generalforsamlin-Ved generalforsamlin-
gen udtrådte Asger Mogen-gen udtrådte Asger Mogen-
sen fra Vildbjerg. I stedet sen fra Vildbjerg. I stedet 
for ham blev Henrik Bjærre for ham blev Henrik Bjærre 
Jakobsen fra Skjern valgt Jakobsen fra Skjern valgt 
ind. Der var genvalg på alle ind. Der var genvalg på alle 
øvrige poster.øvrige poster.

Særligt fokus på bøn
Ved hver landsgeneralfor-Ved hver landsgeneralfor-
samling i LM er der ind-samling i LM er der ind-
ledning og bøn samt frit ledning og bøn samt frit 
vidnesbyrd. Men i år var der vidnesbyrd. Men i år var der 
særligt fokus på bøn idet særligt fokus på bøn idet 
der var sat tid af til at bede der var sat tid af til at bede 
efter hver drøftelse. efter hver drøftelse. 

Fællesbønnen var med til Fællesbønnen var med til 
at give en atmosfære af fæl-at give en atmosfære af fæl-
lesskab på tværs af holdnin-lesskab på tværs af holdnin-
ger, geografi  og alder, men ger, geografi  og alder, men 
endnu vigtigere: Enhver sag endnu vigtigere: Enhver sag 
blev lagt konkret frem for blev lagt konkret frem for 
Gud i bøn af to af deltager-Gud i bøn af to af deltager-
ne, der meldte sig frivilligt ne, der meldte sig frivilligt 
inden hver drøftelse.inden hver drøftelse.

Den særlige bønnepraksis Den særlige bønnepraksis 
havde baggrund i Lands-havde baggrund i Lands-
styrelsens beslutning om styrelsens beslutning om 
at gøre 2018 til et år med at gøre 2018 til et år med 
særlig fokus på bøn. Der er særlig fokus på bøn. Der er 
blevet bedt for nye fælles-blevet bedt for nye fælles-
skaber i Danmark, et for-skaber i Danmark, et for-
nyet personligt møde med nyet personligt møde med 
Gud og nye missionærer til Gud og nye missionærer til 
international mission. Et international mission. Et 
fokus, der også har smittet fokus, der også har smittet 
af i hvert nummer af denne af i hvert nummer af denne 
avis i år.avis i år.

Slankere struktur?
Generalforsamlingen var Generalforsamlingen var 
den første efter den fem-den første efter den fem-
årige periode, der blev be-årige periode, der blev be-
sluttet i 2013 under navnet sluttet i 2013 under navnet 
”fornyet fokus på mission ”fornyet fokus på mission 
frem for struktur”. Op til be-frem for struktur”. Op til be-
slutningen var der dengang slutningen var der dengang 
en del drøftelser om LM’s en del drøftelser om LM’s 
struktur i lyset af et stigen-struktur i lyset af et stigen-
de antal frimenigheder og de antal frimenigheder og 
LM’ere uden for folkekirken.LM’ere uden for folkekirken.

Landsformand Henrik Landsformand Henrik 
P. Jensen vurderede efter P. Jensen vurderede efter 
samtaler med afdelingerne, samtaler med afdelingerne, 
at der var fundet løsnin-at der var fundet løsnin-

ger på de behov, der var op ger på de behov, der var op 
til beslutningen i 2013. Her til beslutningen i 2013. Her 
var der et ønske fra dem, var der et ønske fra dem, 
der stod uden for frime-der stod uden for frime-
nighederne om at kunne få nighederne om at kunne få 
kirkelig betjening uden om kirkelig betjening uden om 
folkekirken.folkekirken.

Han mente dog, at LM Han mente dog, at LM 
med fordel kunne have med fordel kunne have 
en slankere struktur med en slankere struktur med 
færre styrelser og udvalg, færre styrelser og udvalg, 
så der kunne frigøres re-så der kunne frigøres re-
surser til andre opgaver og surser til andre opgaver og 
til hverdagen i al alminde-til hverdagen i al alminde-
lighed.lighed.

Denne bold blev samlet op Denne bold blev samlet op 
af en repræsentant fra Lol-af en repræsentant fra Lol-
land-Falster, der ønskede land-Falster, der ønskede 
sig, at valget til skolebesty-sig, at valget til skolebesty-
relserne blev lagt ind under relserne blev lagt ind under 
generalforsamlingen frem generalforsamlingen frem 
for afdelingerne, da de har for afdelingerne, da de har 
svært ved at stille kandi-svært ved at stille kandi-
dater.dater.

Andre mente, at struk-Andre mente, at struk-
turreformer måtte komme turreformer måtte komme 
nedefra, og atter andre ita-nedefra, og atter andre ita-
lesatte et ønske om, at de lesatte et ønske om, at de 
forskellige LM-betegnelser forskellige LM-betegnelser 
får navne, der ligner andre får navne, der ligner andre 
kirkelige bevægelser, så kirkelige bevægelser, så 
LM’s struktur bliver nem-LM’s struktur bliver nem-
mere at forklare i Danmark mere at forklare i Danmark 
og udlandet.og udlandet.

En tredje mindede om, at En tredje mindede om, at 
målet med strukturforan-målet med strukturforan-
dringer måtte være at give dringer måtte være at give 
den enkelte LM’er større den enkelte LM’er større 
medindfl ydelse. Hvis der medindfl ydelse. Hvis der 

skal fjernes led i LM’s orga-skal fjernes led i LM’s orga-
nisation, må de derfor fjer-nisation, må de derfor fjer-
nes så langt som muligt fra nes så langt som muligt fra 
den enkelte LM’er.den enkelte LM’er.

Ideudveksling
Ved generalforsamlingen Ved generalforsamlingen 
var der ikke bare sat tid af var der ikke bare sat tid af 
til bøn, men også til ideud-til bøn, men også til ideud-
veksling i grupper om mis-veksling i grupper om mis-
sion i Danmark. Deltagerne sion i Danmark. Deltagerne 
blev delt ind i seks grupper, blev delt ind i seks grupper, 
der hver skulle drømme om, der hver skulle drømme om, 
hvilke tiltag de så for sig i hvilke tiltag de så for sig i 
LM-regi i Danmark samt, LM-regi i Danmark samt, 
hvordan de kunne konkre-hvordan de kunne konkre-
tiseres.tiseres.

Deltagerne viste sig dog Deltagerne viste sig dog 
meget jordnære og kom meget jordnære og kom 
kun i mindre grad med nye kun i mindre grad med nye 
ideer. Blandt de få idéer var ideer. Blandt de få idéer var 
en menighedsplanterlinje en menighedsplanterlinje 
på LMH, så der kunne blive på LMH, så der kunne blive 
undervist i opstart af nye undervist i opstart af nye 
menigheder. Der var også en menigheder. Der var også en 
opfordring til at starte fl ere opfordring til at starte fl ere 
lokale børneklubber uden lokale børneklubber uden 
for mødetid, såvel som en for mødetid, såvel som en 
ide om at starte et kristent ide om at starte et kristent 
kollegium i Køge eller en kollegium i Køge eller en 
anden by med få eller ingen anden by med få eller ingen 
kristne.kristne.

Idéudvekslingen udsprang Idéudvekslingen udsprang 
af et ønske i LMBU-regi om af et ønske i LMBU-regi om 
at starte LM-fællesskaber i at starte LM-fællesskaber i 
Danmarks tyve største byer. Danmarks tyve største byer. 
Det er også på denne bag-Det er også på denne bag-
grund, at LM’s Landsstyrelse grund, at LM’s Landsstyrelse 
har opfordret LM’erne til at har opfordret LM’erne til at 

Ved generalforsamlingen blev deltagerne blev delt ind i seks grupper, der hver skulle drømme Ved generalforsamlingen blev deltagerne blev delt ind i seks grupper, der hver skulle drømme 
om hvilke tiltag, de så for sig i LM-regi i Danmark samt, hvordan de kunne konkretiseres.om hvilke tiltag, de så for sig i LM-regi i Danmark samt, hvordan de kunne konkretiseres.

bede for mission i Danmark.bede for mission i Danmark.

Bed om fl ere missionærer
International mission havde International mission havde 
også stor plads på dette års også stor plads på dette års 
møde. Vicegeneralsekretær møde. Vicegeneralsekretær 
og missionsleder Carsten og missionsleder Carsten 
Skovgaard-Holm slog fast, Skovgaard-Holm slog fast, 
at der er mangel på missio-at der er mangel på missio-
nærer i alle LM’s missions-nærer i alle LM’s missions-
lande. Det skaber udfordrin-lande. Det skaber udfordrin-
ger, fordi der ikke er andre til ger, fordi der ikke er andre til 
at udfylde opgaverne, når de at udfylde opgaverne, når de 
udsendte holder orlov eller udsendte holder orlov eller 
ferie. Samtidig kan der være ferie. Samtidig kan der være 
sociale udfordringer ved at sociale udfordringer ved at 
være de eneste danskere være de eneste danskere 
eller endda de eneste ud-eller endda de eneste ud-
sendte i et område.sendte i et område.

Som en del af drøftelsen Som en del af drøftelsen 
var der besøg af tidligere var der besøg af tidligere 
missionær for LM Simon missionær for LM Simon 
Roager, der fortalte om de Roager, der fortalte om de 
store behov for oplæring, store behov for oplæring, 
der stadig er i det nordlige der stadig er i det nordlige 
Tanzania. Området er stadig Tanzania. Området er stadig 
præget af hedenskab, hvil-præget af hedenskab, hvil-
ket giver sig udtryk i blandt ket giver sig udtryk i blandt 
andet brugen af amuletter andet brugen af amuletter 
– også blandt dem, der har – også blandt dem, der har 
sagt ja til at blive kristne.sagt ja til at blive kristne.

Han opfordrede de tilste-Han opfordrede de tilste-
deværende til konkret bøn deværende til konkret bøn 
om missionærer. Da han var om missionærer. Da han var 
elev på LMH i 2002, blev der elev på LMH i 2002, blev der 
konkret bedt om, at der måt-konkret bedt om, at der måt-
te være tre fra holdet, der te være tre fra holdet, der 
rejste ud som missionærer. rejste ud som missionærer. 
Det kom der, huskede han. Det kom der, huskede han. 

SIMON ROAGER   Da jeg var elev på LMH i 2002, 
blev der bedt konkret om, at der måtte være tre fra 
holdet, der rejste ud som missionærer

Vestjysk udskiftning 
i Landsstyrelsen

Ved generalforsamlingen blev Henrik Ved generalforsamlingen blev Henrik 
Bjærre Jakobsen valgt til Landsstyrel-Bjærre Jakobsen valgt til Landsstyrel-
sen. Han afl øser Asger Mogensen, der sen. Han afl øser Asger Mogensen, der 
har valgt at træde ud efter 12 år. Asger har valgt at træde ud efter 12 år. Asger 
Mogensen tiltrådte som afdelingsfor-Mogensen tiltrådte som afdelingsfor-
mand i Vestjyllands afdeling tidligere på mand i Vestjyllands afdeling tidligere på 
året.året.

Henrik B. Jakobsen er 41 år, uddannet landmand og Henrik B. Jakobsen er 41 år, uddannet landmand og 
arbejder som selvstændig med malkekvæg. Han er gift arbejder som selvstændig med malkekvæg. Han er gift 
med Kathrine, og parret kommer i LM i Skjern i både fri-med Kathrine, og parret kommer i LM i Skjern i både fri-
menighed og kreds. I sidstnævnte har Henrik B. Jakobsen menighed og kreds. I sidstnævnte har Henrik B. Jakobsen 
været i kredsstyrelsen gennem de sidste ti år. De seneste været i kredsstyrelsen gennem de sidste ti år. De seneste 
syv som formand. syv som formand. 

Han er desuden leder af teenklubben og valgt til LM’s Han er desuden leder af teenklubben og valgt til LM’s 
generalforsamling fra Vestjyllands afdeling.               generalforsamling fra Vestjyllands afdeling.               nlmnlm
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LM’erne skal blive bedre til 
at fortælle, hvorfor de tror
Er vi blot klar til at svare, hvis nogen spørger, eller åbner Er vi blot klar til at svare, hvis nogen spørger, eller åbner 
vi også selv samtalen om tro på arbejdspladsen eller hen vi også selv samtalen om tro på arbejdspladsen eller hen 
over hækken?over hækken?

Det var spørgsmålet fra en af LMBU’s delegerede på Det var spørgsmålet fra en af LMBU’s delegerede på 
generalforsamlingen. Han var netop kommet hjem fra et generalforsamlingen. Han var netop kommet hjem fra et 
land i Mellemøsten, hvor troen på Jesus kan koste job-land i Mellemøsten, hvor troen på Jesus kan koste job-
bet, vennerne og familien. Det til trods oplevede han, at bet, vennerne og familien. Det til trods oplevede han, at 
de lokale ikke kunne lade være med at fortælle om deres de lokale ikke kunne lade være med at fortælle om deres 
tro.tro.

I Danmark er der helt modsat åbne muligheder for at I Danmark er der helt modsat åbne muligheder for at 
tale om tro, uden at det har store konsekvenser, men der tale om tro, uden at det har store konsekvenser, men der 
er alligevel få, der gør det, mente han. Problemet kunne er alligevel få, der gør det, mente han. Problemet kunne 
være en LM-kultur, hvor der er stort fokus på at lytte, og være en LM-kultur, hvor der er stort fokus på at lytte, og 
hvor tale om tro ofte har været forbundet med uenighe-hvor tale om tro ofte har været forbundet med uenighe-
der og konfl ikter. Dette havde gjort mange unge bange der og konfl ikter. Dette havde gjort mange unge bange 
for at lave fejl. for at lave fejl. 

Han opmuntrede derfor til, at LM’erne øver sig i at for-Han opmuntrede derfor til, at LM’erne øver sig i at for-
tælle hinanden om, hvorfor de tror på Gud. Det ville gøre tælle hinanden om, hvorfor de tror på Gud. Det ville gøre 
det lettere også at sætte ord på troen over for folk, der det lettere også at sætte ord på troen over for folk, der 
ikke deler den, mente han. I hans lokale LMU har de gjort ikke deler den, mente han. I hans lokale LMU har de gjort 
det til et fast punkt, at der er en, der skal fortælle, hvorfor det til et fast punkt, at der er en, der skal fortælle, hvorfor 
han eller hun tror på Gud.                 han eller hun tror på Gud.                 nlmnlm

Opmuntring til at engagere 
sig i den offentlige debat
Fra fl ere sider var der stor ros for, at LM i dette efterår Fra fl ere sider var der stor ros for, at LM i dette efterår 
har engageret sig i medierne om farerne ved at se køn har engageret sig i medierne om farerne ved at se køn 
udelukkende som en konstruktion. Flere af generalfor-udelukkende som en konstruktion. Flere af generalfor-
samlingens deltagere opfordrede både LM som organi-samlingens deltagere opfordrede både LM som organi-
sation og LM’erne i al almindelighed til at kaste sig ud sation og LM’erne i al almindelighed til at kaste sig ud 
i samtaler om de svære emner i medierne, på arbejds-i samtaler om de svære emner i medierne, på arbejds-
pladsen, med naboen, og hvor det ellers måtte være, pladsen, med naboen, og hvor det ellers måtte være, 
selvom det måtte give modstand.selvom det måtte give modstand.

Fra LMBU’s årsberetning hedder det sågar, at LM har Fra LMBU’s årsberetning hedder det sågar, at LM har 
ladet sig marginalisere i mødet med et stadig mere se-ladet sig marginalisere i mødet med et stadig mere se-
kulariseret samfund. Denne forståelse blev bekræftet kulariseret samfund. Denne forståelse blev bekræftet 
af en af Landsgeneralforsamlingens ældste deltagere, af en af Landsgeneralforsamlingens ældste deltagere, 
der mente, at danskernes tilværelse i voksende grad ble-der mente, at danskernes tilværelse i voksende grad ble-
vet individualiseret, og at dette er en stor byrde for den vet individualiseret, og at dette er en stor byrde for den 
enkelte. Opfordringen til LM var derfor, at man bruger enkelte. Opfordringen til LM var derfor, at man bruger 
resurser på at have folk, der kan gå ind i debatten for at resurser på at have folk, der kan gå ind i debatten for at 
modvirke eksempelvis udfordringen fra synet på køn som modvirke eksempelvis udfordringen fra synet på køn som 
en konstruktion.en konstruktion.

Fra en side lød der også et kald til, at LM’erne i hver-Fra en side lød der også et kald til, at LM’erne i hver-
dagen husker at tage sig af deres naboer og mennesker dagen husker at tage sig af deres naboer og mennesker 
omkring dem. Ellers vil det lyde hult i offentligheden, når omkring dem. Ellers vil det lyde hult i offentligheden, når 
man på den ene side kritiserer synden, men hævder at man på den ene side kritiserer synden, men hævder at 
elske synderen.                 elske synderen.                 nlmnlm
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AF OLE SOLGAARD

Karla Paz Nielsen voksede Karla Paz Nielsen voksede 
op i Mexico. Forældrene var op i Mexico. Forældrene var 
skilt og tilhørte offi cielt den skilt og tilhørte offi cielt den 
katolske kirke, men Guds katolske kirke, men Guds 
ord var ikke rettesnor for ord var ikke rettesnor for 
livet.livet.

”Da jeg var 14 år, tænk-”Da jeg var 14 år, tænk-
te jeg en del på, hvad der te jeg en del på, hvad der 
ville ske, når jeg skulle dø. ville ske, når jeg skulle dø. 
En dag spurgte en kristen En dag spurgte en kristen 
grandkusine mig: ’Hvor skal grandkusine mig: ’Hvor skal 
du hen, når du dør?’ Og jeg du hen, når du dør?’ Og jeg 
svarede: ’Jeg tror, jeg går svarede: ’Jeg tror, jeg går 
fortabt, fordi jeg har været fortabt, fordi jeg har været 
et dårligt menneske.’ Svaret et dårligt menneske.’ Svaret 
hang nok sammen med, at hang nok sammen med, at 
jeg i forbindelse med den jeg i forbindelse med den 
katolske konfi rmation havde katolske konfi rmation havde 
hørt de ti bud og var klar hørt de ti bud og var klar 
over, at dem havde jeg slet over, at dem havde jeg slet 
ikke fulgt,” fortæller Karla, ikke fulgt,” fortæller Karla, 
der i dag er 38 år.der i dag er 38 år.

Grandkusinen fortalte Grandkusinen fortalte 
hende så, at Jesus er Guds hende så, at Jesus er Guds 
søn, og at han døde for at søn, og at han døde for at 
tage verdens synder. Det tage verdens synder. Det 
gjorde så meget indtryk på gjorde så meget indtryk på 
Karla, at hun sagde: ”Det Karla, at hun sagde: ”Det 
ønsker jeg at tro.” Men så ønsker jeg at tro.” Men så 
tænkte hun egentlig ikke tænkte hun egentlig ikke 
mere over det i lang tid.mere over det i lang tid.

Gud gav mig en bibel
”Som ung var mit liv meget ”Som ung var mit liv meget 
overfl adisk. Det ydre, ud-overfl adisk. Det ydre, ud-
seende og påklædning, var seende og påklædning, var 
vigtigt for mig. Og jeg gik til vigtigt for mig. Og jeg gik til 
mange fester for at være mange fester for at være 
sammen med dem, der var sammen med dem, der var 
’cool’. Men jeg følte også, der ’cool’. Men jeg følte også, der 
manglede noget.”manglede noget.”

Ansporet af en interesse Ansporet af en interesse 
for skandinavisk kultur rej-for skandinavisk kultur rej-
ste Karla efter sin studen-ste Karla efter sin studen-
tereksamen til Norge for at tereksamen til Norge for at 
studere bioteknologi. Hidtil studere bioteknologi. Hidtil 
havde hun ikke tænkt de havde hun ikke tænkt de 
store tanker om livet. Men store tanker om livet. Men 
nu begyndte hun at tænke nu begyndte hun at tænke 
på, hvad der egentlig er vig-på, hvad der egentlig er vig-
tigt. Til trods for at hun hav-tigt. Til trods for at hun hav-
de mange venner, følte hun de mange venner, følte hun 
sig både tom og ensom. sig både tom og ensom. 

”I slutningen af oktober ”I slutningen af oktober 
2002 sad jeg på en bænk i 2002 sad jeg på en bænk i 
en park. Her kom jeg i tanke en park. Her kom jeg i tanke 
om min grandkusines ord om min grandkusines ord 
og bad for første gang på en og bad for første gang på en 
ærlig måde til Gud: ’Jeg har ærlig måde til Gud: ’Jeg har 
et tomrum i mit hjerte. Hvis et tomrum i mit hjerte. Hvis 
du er virkelig, må du give dig du er virkelig, må du give dig 
til kende. Og hvis du er, som til kende. Og hvis du er, som 
de kristne siger, må du give de kristne siger, må du give 
mig en bibel.’”mig en bibel.’”

Halvanden måned senere Halvanden måned senere 

Tomhed erstattet med 
evighedsperspektiv

Karla fra Mexico havnede i Aroskirken og vil fortælle om Jesus gennem fi lm

fi k hun et Ny Testamente af fi k hun et Ny Testamente af 
en kristen ven, da han fl yt-en kristen ven, da han fl yt-
tede fra byen. Det blev læst tede fra byen. Det blev læst 
fra ende til anden i løbet af fra ende til anden i løbet af 
en kort periode.en kort periode.

Jesus elsker mig
”Ved at læse Ny Testamente ”Ved at læse Ny Testamente 
lærte jeg Jesus at kende. lærte jeg Jesus at kende. 
Jeg blev overbevist om, at Jeg blev overbevist om, at 
han er en virkelig person, og han er en virkelig person, og 
at han er Guds Søn. Jeg blev at han er Guds Søn. Jeg blev 
klar over, at jeg ikke kunne klar over, at jeg ikke kunne 
fornægte ham. Jeg var parat fornægte ham. Jeg var parat 
til at følge ham og kom også til at følge ham og kom også 
med i en bibelkreds, der var med i en bibelkreds, der var 
til stor hjælp.”til stor hjælp.”

”Før havde jeg ingenting ”Før havde jeg ingenting 
forstået af Bibelen, selvom forstået af Bibelen, selvom 
jeg havde hørt, at Jesus var jeg havde hørt, at Jesus var 
død for mig. Men i løbet af død for mig. Men i løbet af 
ti måneder kunne jeg se, at ti måneder kunne jeg se, at 
Jesus var et rigtigt menne-Jesus var et rigtigt menne-
ske med følelser og det hele. ske med følelser og det hele. 
Jeg kunne se, at jeg selv var Jeg kunne se, at jeg selv var 
en fortabt synder, der havde en fortabt synder, der havde 
brug for Jesus. Jeg kunne se, brug for Jesus. Jeg kunne se, 
at han ville dø for mig, fordi at han ville dø for mig, fordi 
han elsker mig.” han elsker mig.” 

Det var en fantastisk op-Det var en fantastisk op-
levelse for Karla at komme levelse for Karla at komme 
ind i det kristne fællesskab, ind i det kristne fællesskab, 
hvor hun oplevede en dyb hvor hun oplevede en dyb 
ro og fred. Hun glædede sig ro og fred. Hun glædede sig 
over at læse i Bibelen sam-over at læse i Bibelen sam-
men med bibelkredsen. Og men med bibelkredsen. Og 
så var det også hyggeligt, så var det også hyggeligt, 
at de bagte så mange lækre at de bagte så mange lækre 
vafl er.vafl er.

Jesus har ændret alt
Den nye tro har ændret Kar-Den nye tro har ændret Kar-
las tilgang til livet. Når hun las tilgang til livet. Når hun 
i dag skal beskrive, hvilken i dag skal beskrive, hvilken 
forskel Jesus har gjort i forskel Jesus har gjort i 
hendes liv, siger hun:hendes liv, siger hun:

”Før følte jeg det, som om ”Før følte jeg det, som om 

jeg var død. Det var som jeg var død. Det var som 
en dårlig drøm. Jeg tænkte en dårlig drøm. Jeg tænkte 
mest på mig selv. Nu har jeg mest på mig selv. Nu har jeg 
fået et evighedsperspektiv fået et evighedsperspektiv 
og ved, at jeg har en rigdom og ved, at jeg har en rigdom 
et andet sted, der overgår et andet sted, der overgår 
den anerkendelse og pre-den anerkendelse og pre-
stige, jeg ellers jagtede.”stige, jeg ellers jagtede.”

”Livet med Jesus er ikke ”Livet med Jesus er ikke 
statisk. Gennem Bibelen bli-statisk. Gennem Bibelen bli-
ver jeg ved med at se mere ver jeg ved med at se mere 
af, hvem han egentlig er. Og af, hvem han egentlig er. Og 
jo mere, jeg kender til ham, jo mere, jeg kender til ham, 
des mere ønsker jeg at følge des mere ønsker jeg at følge 
ham. Jeg har fået hjerte for, ham. Jeg har fået hjerte for, 
at ikke-kristne må komme at ikke-kristne må komme 
til tro. Derfor beder jeg Gud til tro. Derfor beder jeg Gud 
om at bruge mine evner til at om at bruge mine evner til at 
nå ikke-kristne med evan-nå ikke-kristne med evan-
geliet, og jeg beder hver dag geliet, og jeg beder hver dag 
om hans hjælp i forhold til om hans hjælp i forhold til 
de mennesker, jeg kommer de mennesker, jeg kommer 
til at møde i løbet af dagen.”til at møde i løbet af dagen.”

Lavede kristen fi lm
Efter seks år i Norge rejste Efter seks år i Norge rejste 
Karla tilbage til Mexico, hvor Karla tilbage til Mexico, hvor 
hun i tre år studerede Me-hun i tre år studerede Me-
dier & Kommunikation. I den dier & Kommunikation. I den 
periode blev hun jævnligt periode blev hun jævnligt 
mobbet, fordi hun var kri-mobbet, fordi hun var kri-
sten, men hun bad Gud om sten, men hun bad Gud om 
nåde til at elske studiekam-nåde til at elske studiekam-
meraterne. Flere af dem ville meraterne. Flere af dem ville 
senere gerne høre om hen-senere gerne høre om hen-
des tro, og de har stadig god des tro, og de har stadig god 
kontakt med hinanden.kontakt med hinanden.

Som en del af bachelor-Som en del af bachelor-
projektet skulle hun lave en projektet skulle hun lave en 
kortfi lm. Hun valgte at lade kortfi lm. Hun valgte at lade 
den handle om en selv-den handle om en selv-
mordstruet pige, der fandt mordstruet pige, der fandt 
en bibel og blev kristen. På en bibel og blev kristen. På 
trods af modstand fra kam-trods af modstand fra kam-
merater fi k Karla opbakning merater fi k Karla opbakning 
til projektet, der blev støt-til projektet, der blev støt-
tet af Youth With A Mission tet af Youth With A Mission 

Siden 2015 har Karla Paz Nielsen og hendes danske mand, Andreas, boet ved Tange Sø.Siden 2015 har Karla Paz Nielsen og hendes danske mand, Andreas, boet ved Tange Sø.

i Norge.i Norge.
Med kortfi lmen vandt Med kortfi lmen vandt 

hun studiestedets titel som hun studiestedets titel som 
bedste instruktør og bedste bedste instruktør og bedste 
produktion. Det følte hun sig produktion. Det følte hun sig 
beæret over. Men den stør-beæret over. Men den stør-
ste glæde for hende var, at ste glæde for hende var, at 
de 400 studerende dermed de 400 studerende dermed 
så fi lmen og hørte evange-så fi lmen og hørte evange-
liet.liet.

Det var svært for Karla at Det var svært for Karla at 
komme tilbage til Mexico. komme tilbage til Mexico. 
For familien var meget imod For familien var meget imod 
hendes nye tro og iver efter hendes nye tro og iver efter 
at fortælle om Jesus. Det at fortælle om Jesus. Det 
endte dog med, at hendes endte dog med, at hendes 
far også begyndte at læse far også begyndte at læse 
i Bibelen og kom til tro på i Bibelen og kom til tro på 
Jesus.Jesus.

Nå andre med evangeliet
I 2011 rejste Karla igen til I 2011 rejste Karla igen til 
Norge for at blive kandi-Norge for at blive kandi-
dat i fi lm- og tv-produktion dat i fi lm- og tv-produktion 
i Trondheim. Derefter ar-i Trondheim. Derefter ar-
bejdede hun et par år som bejdede hun et par år som 
områdesekretær i Trøndelag områdesekretær i Trøndelag 
for NKSS (svarer til Kriste-for NKSS (svarer til Kriste-
ligt Forbund for Studerende ligt Forbund for Studerende 
i Danmark). i Danmark). 

Gennem fælles venner i Gennem fælles venner i 
Norge mødte hun danske Norge mødte hun danske 
Andreas, som hun blev gift Andreas, som hun blev gift 
med i 2015. Parret har siden med i 2015. Parret har siden 
boet ved kanten af Tange boet ved kanten af Tange 
Sø i Midtjylland. De føler sig Sø i Midtjylland. De føler sig 
godt tilpas i LM-frimenig-godt tilpas i LM-frimenig-
heden Aroskirken i Aarhus, heden Aroskirken i Aarhus, 
som de er medlemmer af.som de er medlemmer af.

I øjeblikket underviser I øjeblikket underviser 
Karla både på en efterskole Karla både på en efterskole 
og en kristen friskole, blandt og en kristen friskole, blandt 
andet i mediefag, foto og andet i mediefag, foto og 
fi lm. I fritiden arbejder hun fi lm. I fritiden arbejder hun 
med nogle fi lmprojekter, for-med nogle fi lmprojekter, for-
di hun tror, at Gud kan bruge di hun tror, at Gud kan bruge 
det til at nå ikke-kristne.det til at nå ikke-kristne.

KARLA PAZ NIELSEN   Jeg beder hver dag 
om Guds hjælp i forhold til de mennesker, jeg 
kommer til at møde i løbet af dagen

 s

HR-MEDARBEJDER  
OG TEAMKOORDINATOR

Til LM’s sekretariat i Hillerød søger vi en HR-med-
arbejder. Du kommer til at arbejde med kontrakter, 
personlighedstests, løn, sociale ydelser og lovgiv-
ning i forhold til LM’s ansatte.  
Du skal derudover være teamkoordinator i Resurse-
teamet, hvor du skal sikre koordinering af arbejds-
opgaver og strukturering af arbejdsgange.

Du bliver en del af et team, der er med til at skabe 
gode rammer for resten af organisationen – det er 
meningsfuldt at arbejde i LM’s Resurseteam!

Få mere at vide
 

 
Ansøgningsfrist: 15. november  
Ansættelse: 1. december eller snarest derefter
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Esajasskolen  
søger lærer til et 
barselsvikariat  
og en personlig medhjælp                   
 
Brænder du for arbejdet med børn og fagene kristendom, 
matematik, pigeidræt (dr.) og musik er du måske skolens 
kommende lærer fra febr. 2019.  
Ansøgningsfrist 6. december kl. 12 
 
Er du klar til at støtte en pige i indskolingen med sanse-
motoriske vanskeligheder samt støtte en dreng på mel-
lemtrinet med en mild grad af cerebral parese, så er du 
måske vores nye medarbejder fra 1. jan. 2019 
Ansøgningsfrist 22. november kl. 12 
 
Ansættelse sker efter hhv. overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centraladministration 
samt BUPL og Foreningen af Kristne Friskoler. 
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660 

 
 

 Læs begge opslag på www.esajasskolen.dk 
 

 
 
 

www.adventsstjerner.dk

Herrnhuter stjernen 
køb den og støt BDMs arbejde
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AF ANDERS SOLGAARD

Én efter én ryger hænderne i Én efter én ryger hænderne i 
vejret. Til sidst har alle hån-vejret. Til sidst har alle hån-
den oppe. Spørgsmålet lød: den oppe. Spørgsmålet lød: 
”Hvor mange har taget imod ”Hvor mange har taget imod 
Jesus som deres frelser in-Jesus som deres frelser in-
den for de sidste to år?”. den for de sidste to år?”. 

Lokationen er Nyakipande, Lokationen er Nyakipande, 
et lille område i bushen 200 et lille område i bushen 200 
kilometer syd for Tanzanias kilometer syd for Tanzanias 
største by Dar es Salaam. største by Dar es Salaam. 
LM’s litteraturarbejde Soma LM’s litteraturarbejde Soma 
Biblia har i år solgt og distri-Biblia har i år solgt og distri-
bueret kristne bøger, trak-bueret kristne bøger, trak-
tater og bibler i området, tater og bibler i området, 
der primært er beboet af der primært er beboet af 
muslimer. muslimer. 

Det har aldrig været den Det har aldrig været den 
store økonomiske succes, store økonomiske succes, 
men mission kan ikke gøres men mission kan ikke gøres 
op i penge. Det koster dog op i penge. Det koster dog 
penge at drive mission, og penge at drive mission, og 
derfor ansøgte Soma Bib-derfor ansøgte Soma Bib-
lia LM’s Landsstyrelse om lia LM’s Landsstyrelse om 
50.000 kroner til at tage på 50.000 kroner til at tage på 
to evangelisationsture til to evangelisationsture til 
muslimske områder i Tan-muslimske områder i Tan-
zania.zania.

”Vi fi k kontakt med en ”Vi fi k kontakt med en 
lokal gruppe, New Life in lokal gruppe, New Life in 
Christ, som er en del af en Christ, som er en del af en 
luthersk kirke her i Dar es luthersk kirke her i Dar es 
Salaam. De er en missions-Salaam. De er en missions-
gruppe, som frivilligt driver gruppe, som frivilligt driver 
mission ud fra den luther-mission ud fra den luther-
ske kirke. Med de penge, ske kirke. Med de penge, 
som Landsstyrelsen gav som Landsstyrelsen gav 
os, kunne vi dække mad og os, kunne vi dække mad og 
transportudgifter for grup-transportudgifter for grup-
pen på to ture – én i 2016 og pen på to ture – én i 2016 og 
én i 2018,” fortæller Soma én i 2018,” fortæller Soma 
Biblias direktør Ole Malm-Biblias direktør Ole Malm-
gaard.gaard.

Læger og missionærer
Det var gennem Soma Bibli-Det var gennem Soma Bibli-
as medarbejdere, at kontak-as medarbejdere, at kontak-
ten blev etableret til en lille ten blev etableret til en lille 
kirke i byen Nyamwege, der kirke i byen Nyamwege, der 
ligger 15 kilometer fra Ny-ligger 15 kilometer fra Ny-
akipande. Evangelisten Isak, akipande. Evangelisten Isak, 

der siden 2012 har mis-der siden 2012 har mis-
sioneret i byen, åbnede sit sioneret i byen, åbnede sit 
hjem på to evangelisations-hjem på to evangelisations-
ture for gruppen på 30 mand ture for gruppen på 30 mand 
fra Dar es Salaam. Med sig fra Dar es Salaam. Med sig 
i bilen havde de lægeudstyr, i bilen havde de lægeudstyr, 
bibler og en projektor, så der bibler og en projektor, så der 
kunne vises Jesus-fi lm om kunne vises Jesus-fi lm om 
aftenen.aftenen.

”Hver morgen mødtes vi og ”Hver morgen mødtes vi og 
bad for at blive klar til da-bad for at blive klar til da-
gens tur,” fortæller Isak. gens tur,” fortæller Isak. 

”Derefter delte vi os op i ”Derefter delte vi os op i 
to grupper. Den ene bestod to grupper. Den ene bestod 
af en læge og sundheds-af en læge og sundheds-
personale, der gik rundt og personale, der gik rundt og 
hjalp folk med sygdomme, hjalp folk med sygdomme, 
medicin og hygiejne. Der er medicin og hygiejne. Der er 
ét vandhul her i området, og ét vandhul her i området, og 
der bliver der både vasket i der bliver der både vasket i 
og drukket fra, mens dyrene og drukket fra, mens dyrene 
også bliver ført derhen. Den også bliver ført derhen. Den 
anden gruppe gik så fra hus anden gruppe gik så fra hus 
til hus og fortalte evangeliet til hus og fortalte evangeliet 
og inviterede folk til møde og inviterede folk til møde 
og Jesusfi lm.”og Jesusfi lm.”

Da Isak fl yttede til byen, Da Isak fl yttede til byen, 
var han den eneste kristne, var han den eneste kristne, 
men efter noget tid kom en men efter noget tid kom en 
lille gruppe til tro. lille gruppe til tro. 

”Jeg havde fået et kald til ”Jeg havde fået et kald til 
at arbejde blandt muslimer, at arbejde blandt muslimer, 
og så virkede det her som et og så virkede det her som et 
godt sted at starte. Jeg gik godt sted at starte. Jeg gik 
rundt fra hus til hus og un-rundt fra hus til hus og un-
derviste og bad for folk. Til derviste og bad for folk. Til 
sidst købte jeg noget jord og sidst købte jeg noget jord og 
byggede en lille kirke.”byggede en lille kirke.”

Men muslimerne i byen Men muslimerne i byen 

brændte kirken ned. De tro-brændte kirken ned. De tro-
ede, at de kristne og troen ede, at de kristne og troen 
ville forsvinde, når kirken ville forsvinde, når kirken 
brændte. brændte. 

”Men det skete ikke – de ”Men det skete ikke – de 
kristne fortsatte, og vi byg-kristne fortsatte, og vi byg-
gede en ny kirke,” forklarer gede en ny kirke,” forklarer 
han, mens han peger på kor-han, mens han peger på kor-
set på den nye kirkebygning set på den nye kirkebygning 
i Nyamwege. i Nyamwege. 

Det var det eneste, der Det var det eneste, der 
overlevede branden på den overlevede branden på den 
første kirke. første kirke. 

I 2016 strømmede folk I 2016 strømmede folk 
til kirken for at se Jesus-til kirken for at se Jesus-
fi lm og 25 blev døbt, mens fi lm og 25 blev døbt, mens 
endnu fl ere tog imod Jesus endnu fl ere tog imod Jesus 
som deres frelser. Men Isak som deres frelser. Men Isak 
opdagede en fællesnævner opdagede en fællesnævner 
hos mange af de nydøbte. hos mange af de nydøbte. 
De kom fra et område, der De kom fra et område, der 
hed Nyakipande. Derfor gik hed Nyakipande. Derfor gik 
teamets anden evangeli-teamets anden evangeli-
sationstur til Nyakipande, sationstur til Nyakipande, 
hvor de også startede en hvor de også startede en 
kirke. kirke. 

Muslimerne inviterer
Da gruppen fra Dar es Sa-Da gruppen fra Dar es Sa-
laam vendte tilbage, fulgte laam vendte tilbage, fulgte 
de samme procedure: bøn, de samme procedure: bøn, 
sundhedspleje, evangeli-sundhedspleje, evangeli-
sation og Jesusfi lm. Men i sation og Jesusfi lm. Men i 
Nyakipande er nabohytter-Nyakipande er nabohytter-
ne fl ere hundrede meter fra ne fl ere hundrede meter fra 
hinanden, og den eneste vej hinanden, og den eneste vej 
gennem bushen er en lille gennem bushen er en lille 
nedtrådt jordsti. nedtrådt jordsti. 

Der skal dog mere end Der skal dog mere end 
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dårlige transportmuligheder dårlige transportmuligheder 
til for at stoppe evangeliet, til for at stoppe evangeliet, 
så gruppen snørede skoene så gruppen snørede skoene 
og gik på ny rundt og fortalte og gik på ny rundt og fortalte 
om evangeliet. om evangeliet. 

Og Helligånden rørte ved Og Helligånden rørte ved 
de lokale. Nogle var døbt, de lokale. Nogle var døbt, 
men havde ikke været i kir-men havde ikke været i kir-
ke siden. Resten var musli-ke siden. Resten var musli-
mer. De åbnede dørene for mer. De åbnede dørene for 
evangelisterne og for evan-evangelisterne og for evan-
geliet. 30 mere blev døbt, geliet. 30 mere blev døbt, 
mens endnu fl ere tog imod mens endnu fl ere tog imod 
Jesus som deres frelser. Li-Jesus som deres frelser. Li-
gesom to år tidlige.gesom to år tidlige.

Hele eftermiddagen val-Hele eftermiddagen val-
fartede de lokale til en åben fartede de lokale til en åben 
plads i Nyakipande. Mange plads i Nyakipande. Mange 
gik fl ere kilometer for at gik fl ere kilometer for at 
komme til mødet, og om komme til mødet, og om 
aftenen så mere end 100 aftenen så mere end 100 
personer Jesusfi lm. Langt personer Jesusfi lm. Langt 

de fl este var muslimer. Én af de fl este var muslimer. Én af 
dem var Moses.dem var Moses.

”Jeg hørte prædikenen og ”Jeg hørte prædikenen og 
syntes, det var så fantastisk. syntes, det var så fantastisk. 
Jeg begyndte at tro. Islam Jeg begyndte at tro. Islam 
er ikke sand, men det er Je-er ikke sand, men det er Je-
sus. Men det var ikke nemt sus. Men det var ikke nemt 
at konvertere og blive døbt. at konvertere og blive døbt. 
Min familie holdt et møde, Min familie holdt et møde, 
hvor de diskuterede, hvad hvor de diskuterede, hvad 
de skulle gøre med mig. De de skulle gøre med mig. De 
besluttede at smide mig ud besluttede at smide mig ud 
af familien, men jeg prøver af familien, men jeg prøver 
stadig at tale med dem, så stadig at tale med dem, så 
de også kan møde Jesus,” de også kan møde Jesus,” 
fortæller han.fortæller han.

61-årige Vincent er egent-61-årige Vincent er egent-
lig døbt, men har aldrig lig døbt, men har aldrig 
været troende. Men det været troende. Men det 
ændrede sig, da han hørte ændrede sig, da han hørte 
evangeliet for halvandet år evangeliet for halvandet år 
siden. siden. 

”Det har forandret mit liv. ”Det har forandret mit liv. 
Jeg har fået en helt særlig Jeg har fået en helt særlig 
fred. Jeg er stoppet med at fred. Jeg er stoppet med at 
drikke alkohol, har fået styr drikke alkohol, har fået styr 
på mit liv, og min familie på mit liv, og min familie 
stortrives. Det er Guds ære.”stortrives. Det er Guds ære.”

Bygger egen kirke
Mere end 100 mennesker Mere end 100 mennesker 
har deres gang i kirken i Ny-har deres gang i kirken i Ny-
akipande. akipande. 

Kirken består lige nu af et Kirken består lige nu af et 
interimistisk podie i midten interimistisk podie i midten 
af en rydning, hvor evange-af en rydning, hvor evange-
listen kan forkynde, mens listen kan forkynde, mens 
menigheden sætter sig på menigheden sætter sig på 
fi re fældede træer under fi re fældede træer under 

den åbne himmel. Men hvis den åbne himmel. Men hvis 
det står til menighedens det står til menighedens 
medlemmer, ændres for-medlemmer, ændres for-
holdene snart. Der bliver holdene snart. Der bliver 
nemlig gravet ler ud, så der nemlig gravet ler ud, så der 
kan brændes mursten til kan brændes mursten til 
den kirke, som de snart vil den kirke, som de snart vil 
bygge. Vandet til at blødgø-bygge. Vandet til at blødgø-
re leret skal hentes fem ki-re leret skal hentes fem ki-
lometer væk, men når man lometer væk, men når man 
har en cykel, er det ikke et har en cykel, er det ikke et 
problem. problem. 

”Når der er så mange, der ”Når der er så mange, der 
bliver døbt, vil vi gerne have bliver døbt, vil vi gerne have 
en kirkebygning at mødes i, en kirkebygning at mødes i, 
hvor vi kan byde endnu fl ere hvor vi kan byde endnu fl ere 
velkommen” forklarer et af velkommen” forklarer et af 
kirkens medlemmer. kirkens medlemmer. 

Pensionisten Geoffrey Pensionisten Geoffrey 
Shoo er én af de evangeli-Shoo er én af de evangeli-
ster, der har været med på ster, der har været med på 
evangelisationsturene til evangelisationsturene til 
området, og han minder om, området, og han minder om, 
at ”der ikke er tro i et hus – at ”der ikke er tro i et hus – 
det er i den kristne selv”. Al-det er i den kristne selv”. Al-
ligevel giver han dem penge ligevel giver han dem penge 
af sin egen lomme til at af sin egen lomme til at 
købe halvdelen af murste-købe halvdelen af murste-
nene. nene. 

”Der var bare noget, der ”Der var bare noget, der 
rørte sig i mig,” forklarer han rørte sig i mig,” forklarer han 
efterfølgende. ”Gud viser efterfølgende. ”Gud viser 
virkelig, hvad han kan her i virkelig, hvad han kan her i 
Nyakipande. Folk bliver hel-Nyakipande. Folk bliver hel-
bredt og døbt. Onde ånder bredt og døbt. Onde ånder 
bliver drevet ud, og kirken bliver drevet ud, og kirken 
vokser. Før missionsturen vokser. Før missionsturen 
i 2016 var alle her hednin-i 2016 var alle her hednin-
ger. Nu er der en voksende ger. Nu er der en voksende 
menighed. Det er da fanta-menighed. Det er da fanta-
stisk!”stisk!”

Næste skridt er en op-Næste skridt er en op-
læring af menigheden, og læring af menigheden, og 
derfor har kirken i Dar es derfor har kirken i Dar es 
Salaamsendt en evange-Salaamsendt en evange-
list på fuld tid til området. list på fuld tid til området. 
Derudover skal der sendes Derudover skal der sendes 
undervisere til Nyakipande, undervisere til Nyakipande, 
som skal oplære de kristne som skal oplære de kristne 
om frelsesvished, Hellig-om frelsesvished, Hellig-
åndens gerning, tilgivelse, åndens gerning, tilgivelse, 
bibellæsning, bøn, og om bibellæsning, bøn, og om 
hvordan man vidner om hvordan man vidner om 
evangeliet.evangeliet.

”Vi kan ikke bare over-”Vi kan ikke bare over-
lade dem til sig selv. Vi må lade dem til sig selv. Vi må 
fortsætte med at hjælpe fortsætte med at hjælpe 
den nye menighed, der er et den nye menighed, der er et 
barn af Luthersk Mission og barn af Luthersk Mission og 
vores kirke. Men det er Gud, vores kirke. Men det er Gud, 
der gør vores arbejde stort. der gør vores arbejde stort. 
Det er hans ære, at musli-Det er hans ære, at musli-
merne nu selv inviterer de merne nu selv inviterer de 
kristne til at komme og vise kristne til at komme og vise 
Jesus-fi lm. Gud forandrer Jesus-fi lm. Gud forandrer 
stedet her, og det er stort stedet her, og det er stort 
at være en del af,” slår han at være en del af,” slår han 
fast, mens hans øjne hviler fast, mens hans øjne hviler 
kærligt på de mange nye kærligt på de mange nye 
kristne i menigheden. kristne i menigheden. 

Kirken i Nyakipande består af fi re fældede træer i en rydning i skoven. Men de er ved at gøre klar til at bygge en kirke af mursten.Kirken i Nyakipande består af fi re fældede træer i en rydning i skoven. Men de er ved at gøre klar til at bygge en kirke af mursten.

ISAK   Muslimerne brændte kirken ned. De troede, at 
de kristne ville forsvinde, når kirken brændte. Men det 
skete ikke – vi byggede en ny kirke

Evangeliet går frem i muslimsk område
En evangelisationstur med Soma Biblia og lokale kristne har på få år skabt en voksende menighed 

i et område i Tanzania, hvor der for få år siden ingen troende var

 
Det er Gud, der 
gør vores arbejde 
stort. Det er hans 
ære, at muslimer-
ne nu selv invite-
rer de kristne til 
at komme og vise 
Jesus-fi lm

Geoffrey ShooGeoffrey Shoo

 
Da jeg blev døbt, 
besluttede min 
familie at smide 
mig ud af famili-
en, men jeg prøver 
stadig at tale med 
dem, så de også 
kan møde Jesus

MosesMoses
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AF KAJA LAUTERBACH

Før Grundloven af 1849 var Før Grundloven af 1849 var 
den danske kirkeordning den danske kirkeordning 
baseret på statskirken, som baseret på statskirken, som 
man var født ind i. Det var man var født ind i. Det var 
Christian Møller, LM’s stifter, Christian Møller, LM’s stifter, 
også.også.

Det fortæller skoleleder Det fortæller skoleleder 
Ebbe Kaas fra Brændstrup, Ebbe Kaas fra Brændstrup, 
der har brugt meget tid på der har brugt meget tid på 
at sætte sig ind i LM’s hi-at sætte sig ind i LM’s hi-
storie.storie.

Men da Grundloven blev Men da Grundloven blev 
vedtaget, blev der frihed vedtaget, blev der frihed 
til at danne kirkesamfund til at danne kirkesamfund 
uden for folkekirken, og uden for folkekirken, og 
den frihed benyttede P.C. den frihed benyttede P.C. 
Tranberg sig af. Han var i Tranberg sig af. Han var i 
1860 rejst til Bornholm som 1860 rejst til Bornholm som 
rejsepræst under folkekir-rejsepræst under folkekir-
ken. Hans omvendelses-ken. Hans omvendelses-
forkyndelse førte til væk-forkyndelse førte til væk-
kelse, men nogle skeptiske kelse, men nogle skeptiske 
holdninger til visse dele af holdninger til visse dele af 
folkekirken førte til, at han folkekirken førte til, at han 
i 1863 trak vækkelsen ud af i 1863 trak vækkelsen ud af 
kirken og dannede en fri-kirken og dannede en fri-
menighed.menighed.

”Her var Chr. Møller med, ”Her var Chr. Møller med, 
og derfor begyndte det, der og derfor begyndte det, der 
senere blev til Luthersk senere blev til Luthersk 
Mission på Bornholm, uden Mission på Bornholm, uden 
for folkekirken,” siger Ebbe for folkekirken,” siger Ebbe 
Kaas.Kaas.

Sjældent i folkekirken
Imidlertid var der allerede Imidlertid var der allerede 
efter to-tre år en del uenig-efter to-tre år en del uenig-
heder i frimenigheden. Der-heder i frimenigheden. Der-
for rejste Chr. Møller sam-for rejste Chr. Møller sam-
men med rejseprædikanten men med rejseprædikanten 
Peter Seiersen til Stockholm Peter Seiersen til Stockholm 
for at spørge den svenske for at spørge den svenske 
prædikant C.O. Rosenius til prædikant C.O. Rosenius til 
råds.råds.

Rosenius’ opfattelse var, Rosenius’ opfattelse var, 
at folkekirken er en ramme, at folkekirken er en ramme, 
som Guds levende menig-som Guds levende menig-
hed kan være i. Derfor slog hed kan være i. Derfor slog 
han til lyd for, at LM’erne han til lyd for, at LM’erne 
skulle forblive medlemmer skulle forblive medlemmer 
af folkekirken, men samtidig af folkekirken, men samtidig 
have deres eget missions-have deres eget missions-
hus med eget program. hus med eget program. 

Er LM menigheder eller foreninger?
I mange år var LM’erne meget ukirkelige. I løbet af 1980’erne vendte det, mener LM-historiker Ebbe Kaas

Det førte til, at Chr. Møl-Det førte til, at Chr. Møl-
ler meldte sig ind i folke-ler meldte sig ind i folke-
kirken igen. Både han – og kirken igen. Både han – og 
de LM’ere, der kom til, da de LM’ere, der kom til, da 
LM blev stiftet to år senere LM blev stiftet to år senere 
– begyndte at tale om, at – begyndte at tale om, at 
missionshuset var deres ån-missionshuset var deres ån-
delige hjem. delige hjem. 

Her mødtes man til for-Her mødtes man til for-
kyndelse ved lægmands-kyndelse ved lægmands-
forkyndere og kom kun sjæl-forkyndere og kom kun sjæl-
dent i folkekirken for at få dent i folkekirken for at få 
dåb og nadver. Der var kun dåb og nadver. Der var kun 
altergang i kirkerne få gange altergang i kirkerne få gange 
om året, og LM’erne nøjedes om året, og LM’erne nøjedes 
som regel med at få nadve-som regel med at få nadve-
ren skærtorsdag, fortæller ren skærtorsdag, fortæller 
Ebbe Kaas.Ebbe Kaas.

Hvor man i Østdanmark, Hvor man i Østdanmark, 
Bornholm, Nordsjælland og Bornholm, Nordsjælland og 
København typisk mødtes København typisk mødtes 
til møde i missionshuset om til møde i missionshuset om 
søndagen, havde man hver-søndagen, havde man hver-
dagsmøder i Vestdanmark. dagsmøder i Vestdanmark. 
Her var man mere kirkelige.Her var man mere kirkelige.

”Det skyldtes, at det kir-”Det skyldtes, at det kir-
kelige Indre Mission stod kelige Indre Mission stod 
stærkere i Vestdanmark, og stærkere i Vestdanmark, og 

at der derfor var fl ere IM-at der derfor var fl ere IM-
prægede præster, som man prægede præster, som man 
gerne ville høre på,” siger gerne ville høre på,” siger 
han og peger på, at Jylland han og peger på, at Jylland 
stadig generelt er den folke-stadig generelt er den folke-
kirketro del af LM.kirketro del af LM.

LM var nok en frikirke
Ebbe Kaas forklarer, at det Ebbe Kaas forklarer, at det 
ikke kun var mange LM’ere, ikke kun var mange LM’ere, 
der ikke regnede sig som en der ikke regnede sig som en 
del af folkekirken. Det var del af folkekirken. Det var 
generelt, at man tænkte, at generelt, at man tænkte, at 
LM nok var en frikirke, for-LM nok var en frikirke, for-
klarer han.klarer han.

For eksempel blev LM’s For eksempel blev LM’s 
børnearbejde i 1950’erne børnearbejde i 1950’erne 
altid talt op i de almindelige altid talt op i de almindelige 
statistikker sammen med statistikker sammen med 
frikirkerne. Modsat Dan-frikirkerne. Modsat Dan-
marks Folkekirkelige Søn-marks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler.dagsskoler.

Det kirkelige smittede af
Billedet ændrede sig imid-Billedet ændrede sig imid-
lertid lidt i løbet af 80’erne, lertid lidt i løbet af 80’erne, 
hvor LM’ere også i Østdan-hvor LM’ere også i Østdan-
mark blev mere kirkelige.mark blev mere kirkelige.

I og med at LM’erne er blevet mere kirkelige, er de begyndt at omtale deres forsamlinger som menigheder, siger Ebbe Kaas.I og med at LM’erne er blevet mere kirkelige, er de begyndt at omtale deres forsamlinger som menigheder, siger Ebbe Kaas.

Ebbe Kaas vurderer, at én Ebbe Kaas vurderer, at én 
faktor var, af der var kom-faktor var, af der var kom-
met en forstander på LMH, met en forstander på LMH, 
som var ordineret præst. En som var ordineret præst. En 
anden var, at mange af LM’s anden var, at mange af LM’s 
egne unge begyndte at læse egne unge begyndte at læse 
teologi, og så var der samar-teologi, og så var der samar-
bejdet i KFS, der havde mere bejdet i KFS, der havde mere 
respekt for folkekirkens ar-respekt for folkekirkens ar-
bejde, end LM havde. bejde, end LM havde. 

”Det smittede af ind i LM, ”Det smittede af ind i LM, 
og det rykkede alt sammen og det rykkede alt sammen 
ved bevidstheden om, at LM ved bevidstheden om, at LM 
er en folkekirkeorganisation. er en folkekirkeorganisation. 
Så meget, at LM engage-Så meget, at LM engage-
rede sig i præsteuddannelse rede sig i præsteuddannelse 
på Menighedsfakultetet og på Menighedsfakultetet og 
Dansk Bibel-Institut,” siger Dansk Bibel-Institut,” siger 
han.han.

Ebbe Kaas anfører, at Ebbe Kaas anfører, at 
det at LM’erne blev mere det at LM’erne blev mere 
kirkeligt orienterede, også kirkeligt orienterede, også 
medførte en anden ændring. medførte en anden ændring. 
Nemlig at mange begyndte Nemlig at mange begyndte 
at omtale det, de hidtil hav-at omtale det, de hidtil hav-
de kaldt forsamlinger, som de kaldt forsamlinger, som 
menigheder.menigheder.

”Hvor man før samledes til ”Hvor man før samledes til 

Folkekirke
• Evangelisk-luthersk• Evangelisk-luthersk
• Blev dannet med Grundloven i 1849• Blev dannet med Grundloven i 1849
• 75 procent af danskerne er medlemmer• 75 procent af danskerne er medlemmer
• Under biskoppeligt tilsyn• Under biskoppeligt tilsyn
• Betaler kirkeskat• Betaler kirkeskat
• Præsten er ansat af kirken/staten• Præsten er ansat af kirken/staten

Valgmenighed
• En del af folkekirken• En del af folkekirken
• Blev lovlig i 1868• Blev lovlig i 1868
• Skal godkendes af kirkeministeren• Skal godkendes af kirkeministeren
• Under biskoppeligt tilsyn• Under biskoppeligt tilsyn
• Betaler ikke kirkeskat• Betaler ikke kirkeskat
• Ansætter og afl ønner selv præsten• Ansætter og afl ønner selv præsten

Frimenighed
• Evangelisk-luthersk• Evangelisk-luthersk
• Der er 22 frimenigheder i LM• Der er 22 frimenigheder i LM
• 20 har status som en kreds, den ældste, • 20 har status som en kreds, den ældste, 

Hillerød Frimenighed, er 20 årHillerød Frimenighed, er 20 år
• Betaler ikke kirkeskat• Betaler ikke kirkeskat
• Afl ønner selv en eventuel præst• Afl ønner selv en eventuel præst

Frikirke
• Ikke nødvendigvis evangelisk-luthersk• Ikke nødvendigvis evangelisk-luthersk
• Bygger på de oldkirkelige bekendelser• Bygger på de oldkirkelige bekendelser
• Blev lovlig med Grundloven i 1849 • Blev lovlig med Grundloven i 1849 
• Ansætter og afl ønner selv præster• Ansætter og afl ønner selv præster
• 325 frikirker med 30.000 medlemmer • 325 frikirker med 30.000 medlemmer 
• Betaler ikke kirkeskat• Betaler ikke kirkeskat
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TEMA LM – EN DEL AF FOLKEKIRKEN?

EBBE KAAS   Den nye menighedsforståelse – sammen 
med en ny og større bevidsthed om sakramenterne – 
banede vej for dannelsen af frimenigheder i LM

et møde for at høre en præ-et møde for at høre en præ-
diken, kom man nu sammen diken, kom man nu sammen 
i en menighed for at fejre i en menighed for at fejre 
gudstjeneste,” siger han.gudstjeneste,” siger han.

”En menighed er mere om-”En menighed er mere om-
fattende end en forsamling fattende end en forsamling 
i en forening. Ud over guds-i en forening. Ud over guds-
tjenesten omfatter den også tjenesten omfatter den også 
sjælesorg og oplæring.”sjælesorg og oplæring.”

Nu er der præster i LM
Den nye menighedsforstå-Den nye menighedsforstå-
else – sammen med en ny else – sammen med en ny 
og større bevidsthed om sa-og større bevidsthed om sa-
kramenterne, dåb og nadver kramenterne, dåb og nadver 
- banede vej for dannelsen - banede vej for dannelsen 
af frimenigheder i LM. af frimenigheder i LM. 

For nogle var det også et For nogle var det også et 
opgør med afkristningen af opgør med afkristningen af 
folkekirken, men Ebbe Kaas folkekirken, men Ebbe Kaas 
tror, at det for mange mere tror, at det for mange mere 
var foreningsstrukturen var foreningsstrukturen 
som sådan, der havde spil-som sådan, der havde spil-
let fallit.let fallit.

Han oplever, at de fl este Han oplever, at de fl este 
af LM’s frimenigheder har af LM’s frimenigheder har 
plagieret folkekirkens op-plagieret folkekirkens op-
bygning med en ansat fri-bygning med en ansat fri-

menighedspræst som fast menighedspræst som fast 
forkynder.forkynder.

”På den måde er præster ”På den måde er præster 
kommet ind i vores gamle kommet ind i vores gamle 
forening, hvor Chr. Møller forening, hvor Chr. Møller 
skrevet meget aggressivt skrevet meget aggressivt 
mod præstekjolen,” siger mod præstekjolen,” siger 
han med et skævt smil og han med et skævt smil og 
tilføjer, at de to forståelser tilføjer, at de to forståelser 
eksisterer side om side i LM eksisterer side om side i LM 
uden store konfl ikter.uden store konfl ikter.

Netop fordi brugen af Netop fordi brugen af 
præster er steget i LM, min-præster er steget i LM, min-
der Ebbe Kaas om at huske der Ebbe Kaas om at huske 
på, at medlemmer af frime-på, at medlemmer af frime-
nigheder måske også kan nigheder måske også kan 
have brug for at se og høre have brug for at se og høre 
en anden end deres faste en anden end deres faste 
præst. Derfor foreslår han præst. Derfor foreslår han 
ansættelser på åremål, der ansættelser på åremål, der 
kan sikre en rotation.kan sikre en rotation.

Ebbe Kaas peger på, at Ebbe Kaas peger på, at 
der er den opfattelse rundt der er den opfattelse rundt 
omkring, at frimenighe-omkring, at frimenighe-
derne kører deres eget løb derne kører deres eget løb 
uden om resten af LM. Han uden om resten af LM. Han 
forklarer, at det skyldes, at forklarer, at det skyldes, at 
for de menighedstænkende for de menighedstænkende 
er det den lokale enhed, der er det den lokale enhed, der 
er det afgørende, hvor der er det afgørende, hvor der 
i foreningstanken er større i foreningstanken er større 
forpligtelse på afdeling og forpligtelse på afdeling og 
landsforening.landsforening.

”Men ofte er en missions-”Men ofte er en missions-
husforening lige så ind-husforening lige så ind-
kapslet i sig selv, som en kapslet i sig selv, som en 
frimenighed kan være. Det frimenighed kan være. Det 
er svært at være et åbent er svært at være et åbent 
fællesskab, og det er de to fællesskab, og det er de to 
måder lige gode om.”måder lige gode om.”

Forskellige kirkeformer i Danmark

”I løbet af 1980’erne blev ”I løbet af 1980’erne blev 
LM’erne mere kirkelige,” si-LM’erne mere kirkelige,” si-
ger Ebbe Kaas.ger Ebbe Kaas.
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LM i folkekirken: for eller imod?
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

I år er det tyve år siden, at I år er det tyve år siden, at 
de første LM-frimenigheder de første LM-frimenigheder 
så dagens lys i Sønderjyl-så dagens lys i Sønderjyl-
land og Hillerød. Ønsket land og Hillerød. Ønsket 
opstod, fordi en række per-opstod, fordi en række per-
soner ønskede at melde sig soner ønskede at melde sig 
ud af folkekirken.ud af folkekirken.

Tyve år senere tæller LM Tyve år senere tæller LM 
22 frimenigheder fordelt 22 frimenigheder fordelt 
på alle LM’s syv afdelinger. på alle LM’s syv afdelinger. 
Sideløbende har en række Sideløbende har en række 
kredse og mødepladser ind-kredse og mødepladser ind-
ført nadver, og enkelte har ført nadver, og enkelte har 
også dåb, sådan som det i også dåb, sådan som det i 
begyndelsen ellers kun sås i begyndelsen ellers kun sås i 
frimenighederne.frimenighederne.

Med denne udvikling har Med denne udvikling har 
LM bevæget sig i en anden LM bevæget sig i en anden 
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I anledning af 20-året for frimenigheder i LM har 
Tro & Mission spurgt to kendte LM’ere om deres syn 
på udviklingen i LM’s forhold til folkekirken

For menighedskonsulent i For menighedskonsulent i 
LM Birger Reuss Schmidt er LM Birger Reuss Schmidt er 
det ikke uden problemer at det ikke uden problemer at 
kalde LM for en folkekirke-kalde LM for en folkekirke-
lig bevægelse.lig bevægelse.

”Jeg ønsker at vedken-”Jeg ønsker at vedken-
de mig det folkekirkelige de mig det folkekirkelige 
grundlag. Vi har den samme grundlag. Vi har den samme 
lutherske bekendelse, men lutherske bekendelse, men 
store dele af folkekirken store dele af folkekirken 
har fjernet sig fra det lære-har fjernet sig fra det lære-
mæssige grundlag. Derfor mæssige grundlag. Derfor 
synes jeg, det er problema-synes jeg, det er problema-
tisk og meget utydeligt at tisk og meget utydeligt at 
kalde sig folkekirkelig.”kalde sig folkekirkelig.”

Påvirker LM negativt
Birger Reuss Schmidt var Birger Reuss Schmidt var 
en af pionererne, da LM’s en af pionererne, da LM’s 
første frimenigheder op-første frimenigheder op-
stod for 20 år siden. Hans stod for 20 år siden. Hans 
begrundelse dengang og i begrundelse dengang og i 
dag var især en bekymring dag var især en bekymring 
over den generelle udvikling over den generelle udvikling 
i folkekirken. i folkekirken. 

”Problemet er den fol-”Problemet er den fol-
kekirkelige surdej. Jeg er kekirkelige surdej. Jeg er 
bekymret for, at den lære-bekymret for, at den lære-
mæssige uklarhed og den mæssige uklarhed og den 
totale rummelighed i folke-totale rummelighed i folke-
kirken smitter af på LM.”kirken smitter af på LM.”

Dengang var han også Dengang var han også 
overbevist om, at der ikke overbevist om, at der ikke 

ville gå mange år, før der ville gå mange år, før der 
ikke ville være plads i fol-ikke ville være plads i fol-
kekirken til præster med de kekirken til præster med de 
holdninger, som LM står for. holdninger, som LM står for. 
Sådan gik det ikke, erken-Sådan gik det ikke, erken-
der han med glæde. der han med glæde. 

Men dette var ikke hans Men dette var ikke hans 
eneste grund. Han og andre eneste grund. Han og andre 
ønskede sig også helmenig-ønskede sig også helmenig-
heder og dermed væk fra heder og dermed væk fra 
den såkaldte ellipsestruk-den såkaldte ellipsestruk-
tur med engagement i både tur med engagement i både 
missionshus og folkekirke.missionshus og folkekirke.

”Tiden har givet os ret. De ”Tiden har givet os ret. De 
unge i dag vælger generelt unge i dag vælger generelt 
set enten folkekirke eller set enten folkekirke eller 
frimenighed. Havde LM ikke frimenighed. Havde LM ikke 
haft frimenigheder, havde haft frimenigheder, havde 
mange fl ere valgt LM fra til mange fl ere valgt LM fra til 
fordel for helmenigheden i fordel for helmenigheden i 
folkekirken.”folkekirken.”

Må afvise praksis
Birger Reuss lever med, Birger Reuss lever med, 
at fl ertallet af LM’erne er at fl ertallet af LM’erne er 
medlemmer af folkekirken, medlemmer af folkekirken, 
for der er stadig folk, der for der er stadig folk, der 
kommer til tro via den.kommer til tro via den.

”Og det er positivt – det er ”Og det er positivt – det er 
jo derfor vi er her.” jo derfor vi er her.” 

Alligevel undrer det ham, Alligevel undrer det ham, 
at der ikke er fl ere i LM, der at der ikke er fl ere i LM, der 
tager principiel afstand tager principiel afstand 
fra folkekirken på grund af fra folkekirken på grund af 
dens dåbspraksis og dens dens dåbspraksis og dens 
holdning til, hvem der kan holdning til, hvem der kan 
være præst.være præst.

”Du kan ikke gå ind i fol-”Du kan ikke gå ind i fol-
kekirken i dag som præst, kekirken i dag som præst, 
hvis du ikke på et eller an-hvis du ikke på et eller an-
det niveau accepterer kvin-det niveau accepterer kvin-
delige præster og vil samar-delige præster og vil samar-
bejde med dem.” bejde med dem.” 

Men også synet på dåben Men også synet på dåben 
er bekymrende, mener me-er bekymrende, mener me-
nighedskonsulenten:nighedskonsulenten:

”Den generelle folkekir-”Den generelle folkekir-
kelige holdning er, at alle kelige holdning er, at alle 
døbte er Guds børn. I LM døbte er Guds børn. I LM 
siger vi, at dåben er indgang siger vi, at dåben er indgang 
til Guds rige, men at dåben til Guds rige, men at dåben 
og troen hører uløseligt og troen hører uløseligt 
sammen.”sammen.”

Fordele ubetydelige
Et ofte brugt argument for Et ofte brugt argument for 
folkekirken i LM er, at det folkekirken i LM er, at det 
åbner døre blandt dansker-åbner døre blandt dansker-
ne at kunne sige, at man er ne at kunne sige, at man er 
en bevægelse under folke-en bevægelse under folke-
kirken.kirken.

Menighedskonsulenten Menighedskonsulenten 
er enig i, at man dermed i er enig i, at man dermed i 
det mindste får lagt afstand det mindste får lagt afstand 
til eksempelvis Jehovas til eksempelvis Jehovas 
Vidner. Alligevel tvivler han Vidner. Alligevel tvivler han 
på, at det gavner på den på, at det gavner på den 
lange bane:lange bane:

”Når folk hører, hvad vi ”Når folk hører, hvad vi 
mener om frelse og forta-mener om frelse og forta-
belse og andre emner, afvi-belse og andre emner, afvi-
ser de os alligevel. Jeg tror, ser de os alligevel. Jeg tror, 
det betyder mere, at folk det betyder mere, at folk 
møder nogen, der lever et møder nogen, der lever et 
kristent liv.”kristent liv.”

Han fi nder det heller ikke Han fi nder det heller ikke 
afgørende, at LM eventuelt afgørende, at LM eventuelt 
vil kunne miste juridiske for-vil kunne miste juridiske for-
dele uden for folkekirken:dele uden for folkekirken:

”Den nøgne sandhed er ”Den nøgne sandhed er 
jo, at der kun er folkekirker jo, at der kun er folkekirker 
i Skandinavien, men Guds i Skandinavien, men Guds 
rige er ikke begrænset til rige er ikke begrænset til 
vores del af verden. Igen-vores del af verden. Igen-
nem tiden har kirken vokset nem tiden har kirken vokset 
dér, hvor den er trængt. Jeg dér, hvor den er trængt. Jeg 
ønsker ikke forfølgelse, men ønsker ikke forfølgelse, men 
jeg vil gerne sige, at det ikke jeg vil gerne sige, at det ikke 
er de ydre forhold, der er af-er de ydre forhold, der er af-
gørende. Guds rige står og gørende. Guds rige står og 
falder ikke med, at LM’ere falder ikke med, at LM’ere 
får skattefradrag.”             får skattefradrag.”             nlmnlm

Uklarhed kan smitte af på LM

For sognepræst og tidlige re For sognepræst og tidlige re 
generalsekretær i LM Jens generalsekretær i LM Jens 
Ole Christensen er det po-Ole Christensen er det po-
si  tivt, at LM både består af si  tivt, at LM både består af 
folk, der knytter an ved fol-folk, der knytter an ved fol-
kekirken, og folk, der ikke gør.kekirken, og folk, der ikke gør.

”LM ligger et sundt sted, ”LM ligger et sundt sted, 
hvor kirkespørgsmålet er hvor kirkespørgsmålet er 
mindre vigtigt, så længe vi mindre vigtigt, så længe vi 
kan være enige om beken-kan være enige om beken-
delserne og forvaltningen delserne og forvaltningen 
af sakramenterne.”af sakramenterne.”

Plads til forskelle
Jens Ole Christensen be-Jens Ole Christensen be-
tegner sig selv som en gen-tegner sig selv som en gen-
nemsnitlig LM’er, der dog nemsnitlig LM’er, der dog 
har et andet syn på folke-har et andet syn på folke-
kirken, end mange i LM har kirken, end mange i LM har 
i dag, såvel som da LM blev i dag, såvel som da LM blev 
stiftet. Også frimenigheds-stiftet. Også frimenigheds-
folkene har forladt LM’s op-folkene har forladt LM’s op-
rindelige forhold til folkekir-rindelige forhold til folkekir-
ken, understreger han.ken, understreger han.

Han føler dog, at der i Han føler dog, at der i 
praksis i dag er større fri-praksis i dag er større fri-
hed i LM til at tale frime-hed i LM til at tale frime-
nighedernes sag end til nighedernes sag end til 
at markere tilslutning til at markere tilslutning til 
folkekirken. Dette til trods folkekirken. Dette til trods 
for at der er mange LM’ere, for at der er mange LM’ere, 
som kommer i folkekirken.som kommer i folkekirken.

”Vi skal give plads til for-”Vi skal give plads til for-

skellig praktisk adfærd og skellig praktisk adfærd og 
forskellig vurdering,” opfor-forskellig vurdering,” opfor-
drer han og ønsker sig en drer han og ønsker sig en 
tydelige markering af, at det tydelige markering af, at det 
er muligt at blive medlem på er muligt at blive medlem på 
afdelingsniveau i LM uden afdelingsniveau i LM uden 
tilknytning til en konkret tilknytning til en konkret 
kreds eller frimenighed.kreds eller frimenighed.

”Det ville give rum til ”Det ville give rum til 
LM’ere, der tænker anderle-LM’ere, der tænker anderle-
des om kirkespørgsmålet,” des om kirkespørgsmålet,” 
siger han. Han oplever, at siger han. Han oplever, at 
der er folk, der kun kommer der er folk, der kun kommer 
i folkekirken, men følger i folkekirken, men følger 
meget med i LM’s missions-meget med i LM’s missions-
arbejde.arbejde.

”Afdelingsmedlemskabet ”Afdelingsmedlemskabet 
kommunikerer, at LM er et kommunikerer, at LM er et 
sted med fælles evangelie-sted med fælles evangelie-
forståelse trods forskellig forståelse trods forskellig 
kirkevurdering. Tydeligere kirkevurdering. Tydeligere 
markering kan også gavne markering kan også gavne 
LM-identiteten.”LM-identiteten.”

Lukket fest i LM
Sognepræsten tror, det ska-Sognepræsten tror, det ska-
ber tillid at sige, at LM har ber tillid at sige, at LM har 
samme bekendelsesskrif-samme bekendelsesskrif-
ter som folkekirken. Trods ter som folkekirken. Trods 
et lavt medlemstal på Øster-et lavt medlemstal på Øster-
bro, hvor han i dag arbejder, bro, hvor han i dag arbejder, 
opfattes folkekirken positivt.opfattes folkekirken positivt.

”Kan man få afl ivet nogle ”Kan man få afl ivet nogle 
af de mange myter, der er i af de mange myter, der er i 
omløb, ved at understrege omløb, ved at understrege 
et fælles bekendelses-et fælles bekendelses-
grundlag, er det kun godt,” grundlag, er det kun godt,” 
siger han og tilføjer, at man siger han og tilføjer, at man 
altid risikerer at støde folk altid risikerer at støde folk 
væk, når de hører, hvor-væk, når de hører, hvor-
dan man tolker Bibelen i dan man tolker Bibelen i 
LM. Men sådan vil det altid LM. Men sådan vil det altid 
være, mener han.være, mener han.

Grundlæggende er hans Grundlæggende er hans 
største bekymring ved en største bekymring ved en 
løsere tilknytning til fol-løsere tilknytning til fol-

kekirken dog ikke, at man kekirken dog ikke, at man 
skulle miste en missions-skulle miste en missions-
mulighed.mulighed.

”Jeg er mere bekymret for, ”Jeg er mere bekymret for, 
at LM uden folkekirken bli-at LM uden folkekirken bli-
ver en lukket fest. Offent-ver en lukket fest. Offent-
lighed bidrager med noget lighed bidrager med noget 
godt,” siger han og tilføjer, at godt,” siger han og tilføjer, at 
han ofte oplever, at folk fra han ofte oplever, at folk fra 
menigheden inviterer kir-menigheden inviterer kir-
kefremmede kolleger eller kefremmede kolleger eller 
naboer med til gudstjeneste naboer med til gudstjeneste 
eller kristendomskursus i eller kristendomskursus i 
Fredens og Nazaret kirker.Fredens og Nazaret kirker.

Hellere for generøs
Han medgiver, at der kan Han medgiver, at der kan 
komme et tidspunkt, hvor komme et tidspunkt, hvor 
det ikke længere er muligt det ikke længere er muligt 
at blive i folkekirken.at blive i folkekirken.

”Men så længe jeg får ”Men så længe jeg får 
lov at være i overensstem-lov at være i overensstem-
melse med bekendelsen og melse med bekendelsen og 
praktisere den, føler jeg mig praktisere den, føler jeg mig 
faktisk forpligtet til at blive.”faktisk forpligtet til at blive.”

Og selvom eksempelvis Og selvom eksempelvis 
folkekirkens dåbspraksis folkekirkens dåbspraksis 
anfægter ham, vil han hel-anfægter ham, vil han hel-
lere være for generøs end lere være for generøs end 
for restriktiv.for restriktiv.

”Den manglende oplæring ”Den manglende oplæring 
er i min optik et større pro-er i min optik et større pro-
blem end selve dåbspraksis”blem end selve dåbspraksis”

Han understreger dog, Han understreger dog, 
at man skal passe på med at man skal passe på med 
at tro, at frimenighedsbe-at tro, at frimenighedsbe-
vægelsen bliver ved med vægelsen bliver ved med 
at have vind i sejlene, blot at have vind i sejlene, blot 
fordi den har haft det gen-fordi den har haft det gen-
nem de sidste tyve år.nem de sidste tyve år.

”Friskolerne voksede ”Friskolerne voksede 
stærkt i 15-20 år og lagde stærkt i 15-20 år og lagde 
sig så på et niveau. Jeg si-sig så på et niveau. Jeg si-
ger ikke, at det går sådan, ger ikke, at det går sådan, 
men man skal passe på men man skal passe på 
med fremskrivninger.”     med fremskrivninger.”     nlmnlm

LM kan blive en lukket fest

retning, end der lå i kortene retning, end der lå i kortene 
ved stiftelsen i 1868, hvor ved stiftelsen i 1868, hvor 
det i vedtægterne hed, at det i vedtægterne hed, at 
foreningen ikke ”i nogen foreningen ikke ”i nogen 
måde [optræder] som et måde [optræder] som et 
menighedssamfund eller menighedssamfund eller 
overtager en menigheds overtager en menigheds 
forretninger, ligesom den ej forretninger, ligesom den ej 
heller vil virke hen til dan-heller vil virke hen til dan-
nelsen af nogen sådan.” nelsen af nogen sådan.” 
Dengang var der overvejel-Dengang var der overvejel-
ser om at stifte en frikirke, ser om at stifte en frikirke, 
men man landede på en for-men man landede på en for-
ening under folkekirken.ening under folkekirken.

Men hvilken betydning har Men hvilken betydning har 
udviklingen i folkekirken og udviklingen i folkekirken og 
LM for LM’s forhold til folke-LM for LM’s forhold til folke-
kirken? kirken? 

Tro & MissionTro & Mission har spurgt to  har spurgt to 
LM’ere med hver deres syn LM’ere med hver deres syn 
på folkekirken.på folkekirken. Der fejres stadig gudstjenester i folkekirkeregi i LM. Her er det på LMH, hvor forstander Henrik Nymann Eriksen prædiker.Der fejres stadig gudstjenester i folkekirkeregi i LM. Her er det på LMH, hvor forstander Henrik Nymann Eriksen prædiker.
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STÅ AF RÆSET

Dina Al-Erhayem

Papmor bygger håb  
af brugte kasser

Præsten der 
blev troende

GUD ER KOMMET  

HELT TÆT PÅ OS  
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En ny stilling som familiekonsulent i LM ønskes 
besat fra 1. februar eller snarest derefter. Stillin-
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Agerskov Kristne Friskole søger skoleleder 
 

Er du vores nye skoleleder pr. 1. marts 2019? 

Agerskov Kristne Friskole har:  
30 engagerede og kompetente medarbejdere  
230 elever fordelt på 13 klasser  
rig g god søgning l skolen  
SFO med 45 børn  
engagerede bestyrelsesmedlemmer, forældre og 
bagland  
formål, værdier og holdninger som tydeligt kan ses i 
hverdagen.  

Vi søger en leder …  
som personligt er i overensstemmelse med skolens 
grundlag og formål og som brænder for at blive le-
der for vores kristne friskole 
som har pædagogiske kompetencer og erfaring, og 
som gerne vil undervise 
som sammen med skolens medarbejdere vil stræbe 
e er at give eleverne stærke kundskaber, færdighe-
der og almen dannelse i et trygt læringsmiljø 
som har overblik og er tydelig og dyg g i sin kom-
munika on 
som vil repræsentere AKF lokalt i Agerskov og     
omegn 
som er god l at uddelegere, samt har llid l og 
omsorg for de ansa e 

 

Send din ansøgning …  
Ansøgningen sendes på mail l 
info@agerskovkristnefriskole.dk   
senest den 31. november 2018 kl. 24.00.  
 

S llingen er en fuld dss lling, hvor løn og ansæ elses-
forhold fastsæ es e er nærmere a ale i henhold l 
overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  

Gå ind på www.agerskovkristnefriskole.dk  og se hele de e s llingsopslag 
Grib chancen og lad os høre fra dig  

 

Filipskolen på Amager søger ny pedel.  Filipskolen er en kristen privatskole, som ligger på Amager ud mod Amager Strandpark tæt ved Øresund Metrostation. Vi er en kristen skole, derfor er det afgørende for os, at vores medarbejdere er loyale imod skolens kristne værdisæt. Vi er en lille skole med ca. 200 elever i 0. til 9. klasse.  Filipskolen er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet, hvor enhver funktion er vigtig i forhold til den fælles løsning af kerneopgaven: ”At drive en kristen skole med læring og trivsel for eleverne.” Vi forventer: 
- at du er en altmuligmand, med et godt håndelag, der kan strukturere din egen hverdag, gerne med en håndværksmæssig baggrund. 
- At du er loyal imod skolens kristne grundlag. 
- at du har syn for bygningers almene vedligehold og kan reparere ting, der er gået i stykker. 
- at du kan samarbejde og kommunikere med det pædagogiske personale om forfaldende opgaver. 
- at du kan formidle kontakt til eksterne håndværkere og få opgaverne løst. 
- at du har kørekort. Det er en fordel, hvis du har en bil.  Vi tilbyder: 
- Et levende kristent miljø, hvor vi driver skole med det kristne menneskesyn som grundlag. 
- Et teamsamarbejde, hvor du sammen med ledelsen og det pædagogiske personale skaber en tryg skolehverdag for eleverne. 
- Personalemøder, hvor indholdet er af driftsmæssigt og alment udviklende karakter både pædagogisk og menneskeligt. 
- En hverdag, hvor du strukturerer din egen arbejdstid.  
- En blanding af rutineopgaver og projekter af forskellige art. 
- Et job hvor rengøring og oprydning er en del af det daglige arbejde. 
- Ansættelse sker efter overenskomst med FKF og Krifa   

Ansøgningsfristen er 22. november 2018 og sendes til ansogning@filipskolen-kbh.dk  Ansøgningen skal stiles til skolens ledelse og bestyrelse. Mere information findes på vores hjemmeside www.filipskolen-kbh.dk. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.  

Slotsgade 26 Slotsgade 26 
3400 Hillerød3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00Tlf. 48 26 56 00

Apoteker Apoteker 
Troels IngemannTroels Ingemann

www.frederiksborg-www.frederiksborg-
apotek.dk apotek.dk 

Åbent alle dage i året Åbent alle dage i året 
kl.  8-21kl.  8-21

_

Telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag
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AF KAJA LAUTERBACH

Det kristne Gymnasium i Det kristne Gymnasium i 
Ringkøbing (KG) er fyldt til Ringkøbing (KG) er fyldt til 
bristepunktet, hvor mange bristepunktet, hvor mange 
andre gymnasier i Danmark andre gymnasier i Danmark 
oplever faldende søgning. oplever faldende søgning. 

Det fortæller Karsten Det fortæller Karsten 
Hauge Mortensen, der har Hauge Mortensen, der har 
været ansat på KG i 24 år. været ansat på KG i 24 år. 
Heraf de seneste 14 som Heraf de seneste 14 som 
rektor.rektor.

Det 39 år gamle gymna-Det 39 år gamle gymna-
sium er både en dag- og en sium er både en dag- og en 
kostskole. 153 af de 205 ele-kostskole. 153 af de 205 ele-
ver bor på kostafdelingen, ver bor på kostafdelingen, 
som der er venteliste til, for-som der er venteliste til, for-
tæller skolens rektor.tæller skolens rektor.

”Vi har ovenikøbet været ”Vi har ovenikøbet været 
nødt til at sige nej til nogen, nødt til at sige nej til nogen, 
men det er det absolut mak-men det er det absolut mak-
simale, skolens køkken, spi-simale, skolens køkken, spi-
sesal og samlingsrum kan sesal og samlingsrum kan 
rumme,” siger han.rumme,” siger han.

Ud over ønsket om at få Ud over ønsket om at få 
en studentereksamen er der en studentereksamen er der 
også en del elever, der væl-også en del elever, der væl-
ger KG for at få nogle kristne ger KG for at få nogle kristne 
venner på deres egen alder. venner på deres egen alder. 

”Nogle af dem kommer ”Nogle af dem kommer 
fra egne i Danmark, der er fra egne i Danmark, der er 
’tyndt besat’ med kristne, ’tyndt besat’ med kristne, 
og de sagde farvel til deres og de sagde farvel til deres 
venner fra grundskolen, al-venner fra grundskolen, al-
lerede da de tog på efter-lerede da de tog på efter-
skole,” siger han. Derfor me-skole,” siger han. Derfor me-
ner han, at en kostskole er ner han, at en kostskole er 
et genialt koncept her.et genialt koncept her.

”At eleverne bor sammen ”At eleverne bor sammen 
og deler tre afgørende år i og deler tre afgørende år i 
deres ungdomstid, gør, at deres ungdomstid, gør, at 
langt de fl este tager herfra langt de fl este tager herfra 
med to-tre langtidsholdbare med to-tre langtidsholdbare 
venskaber,” uddyber han.venskaber,” uddyber han.

Samtidig er der et godt Samtidig er der et godt 
miljø på kostafdelingen, miljø på kostafdelingen, 
hvor eleverne er rigtig gode hvor eleverne er rigtig gode 
til at hjælpe hinanden – til at hjælpe hinanden – 
også med faglige ting. også med faglige ting. 

”Man kan sige, at de har ”Man kan sige, at de har 
lektiehjælpere lige inde på lektiehjælpere lige inde på 
naboværelset.”naboværelset.”

En lille verden er positiv
Når tre fjerdedele af KG’s Når tre fjerdedele af KG’s 
elever bor på skolen, hvor elever bor på skolen, hvor 
de har alt, hvad de behøver, de har alt, hvad de behøver, 
er der en reel fare for, at det er der en reel fare for, at det 
bliver en ghetto, erkender bliver en ghetto, erkender 
Karsten Hauge Mortensen.Karsten Hauge Mortensen.

”Nogle bevæger sig me-”Nogle bevæger sig me-
get lidt uden for matriklen, get lidt uden for matriklen, 
men da vi lever i en digital men da vi lever i en digital 
tid, har de samtidig masser tid, har de samtidig masser 
af kontakt til ikke kristen af kontakt til ikke kristen 

På KG løfter man  
eleverne fagligt

Rektor på Det kristne Gymnasium i Ringkøbing: Vi vil gerne 
gøre de unge til livsduelige og rodfæstede mennesker

tænkning og andre menne-tænkning og andre menne-
sker,” siger han. KG opfor-sker,” siger han. KG opfor-
drer da også de unge til for drer da også de unge til for 
eksempel at være med i en eksempel at være med i en 
sportsklub, have erhvervs-sportsklub, have erhvervs-
arbejde eller være besøgs-arbejde eller være besøgs-
ven.ven.

”Vi vil gerne gøre dem til ”Vi vil gerne gøre dem til 
livsduelige mennesker, og livsduelige mennesker, og 
så nytter det ikke at lukke så nytter det ikke at lukke 
sig inde med skyklapper på sig inde med skyklapper på 
i forhold til virkeligheden el-i forhold til virkeligheden el-
ler opbygge fjendebilleder af ler opbygge fjendebilleder af 
verden.”verden.”

Men der er også en positiv Men der er også en positiv 
side ved at leve i en lille ver-side ved at leve i en lille ver-
den, mener rektoren. den, mener rektoren. 

”Det giver tre år med en ”Det giver tre år med en 
grad af tryghed og tid til af-grad af tryghed og tid til af-
klaring, så man kan vedgå, klaring, så man kan vedgå, 
at man er, som man er, og at at man er, som man er, og at 
man tror på det her.”man tror på det her.”

Kristen grundholdning
Karsten Hauge Morten-Karsten Hauge Morten-
sen mener, at der kan være sen mener, at der kan være 
mange forskellige grunde til, mange forskellige grunde til, 
at unge og deres forældre at unge og deres forældre 
vælger at investere i en stu-vælger at investere i en stu-
dentereksamen fra KG.dentereksamen fra KG.

”Det er forskelligt, hvad ”Det er forskelligt, hvad 
man vægter. Men skolens man vægter. Men skolens 
kristne grundholdning er kristne grundholdning er 
et afgørende parameter for et afgørende parameter for 
mange. Ikke mindst at vi mange. Ikke mindst at vi 
gerne vil være tydelige med, gerne vil være tydelige med, 
at klassisk kristendom er at klassisk kristendom er 
vigtig for os.” vigtig for os.” 

Fagligheden på stedet be-Fagligheden på stedet be-

tyder også noget for mange tyder også noget for mange 
både forældre og unge. Rek-både forældre og unge. Rek-
toren fortæller, at KG i fem toren fortæller, at KG i fem 
år har ligget i top 2 på Dansk år har ligget i top 2 på Dansk 
Erhvervs liste over gymnasi-Erhvervs liste over gymnasi-
ers evne til at løfte elever-ers evne til at løfte elever-
nes faglige niveau. nes faglige niveau. 

Der er også nogle, der Der er også nogle, der 
vælger KG, fordi det er et vælger KG, fordi det er et 
af de mindste gymnasier i af de mindste gymnasier i 
Danmark. Danmark. 

”Det betyder, at vi kun kan ”Det betyder, at vi kun kan 
tilbyde få studieretninger, tilbyde få studieretninger, 
men det giver samtidig over-men det giver samtidig over-
skuelighed og nærhed. Og et skuelighed og nærhed. Og et 
tæt forhold mellem elever tæt forhold mellem elever 
og lærere er godt for lærin-og lærere er godt for lærin-
gen,” siger rektoren.gen,” siger rektoren.

Han fortæller, at det lille Han fortæller, at det lille 
sted med tydelige rammer sted med tydelige rammer 
også giver rum for sårbare også giver rum for sårbare 
elever, som skolen har op-elever, som skolen har op-
levet større søgning fra de levet større søgning fra de 
senere år, og tilføjer, at der senere år, og tilføjer, at der 
generelt er fl ere elever, der generelt er fl ere elever, der 
har udfordringer end for har udfordringer end for 
bare få år siden. bare få år siden. 

Derfor har KG ansat både Derfor har KG ansat både 
en mentor og en kostskole-en mentor og en kostskole-
pædagog.pædagog.

Salmer fylder meget
At KG er et kristent gymna-At KG er et kristent gymna-
sium, viser sig ved, at der er sium, viser sig ved, at der er 
andagter hver dag både for-andagter hver dag både for-
middag og aften. Derudover middag og aften. Derudover 
er der syv-otte arrangemen-er der syv-otte arrangemen-
ter for kosteleverne om året ter for kosteleverne om året 
med enten forkyndelse eller med enten forkyndelse eller 

”En kostskole er et genialt koncept her. Eleverne deler tre afgørende år i deres ungdomstid, og ”En kostskole er et genialt koncept her. Eleverne deler tre afgørende år i deres ungdomstid, og 
det gør, at langt de fl este tager herfra med to-tre langtidsholdbare venskaber. Og samtidig er det gør, at langt de fl este tager herfra med to-tre langtidsholdbare venskaber. Og samtidig er 
lektiehjælpere lige inde på naboværelset,” siger rektor Karsten Hauge Mortensen.lektiehjælpere lige inde på naboværelset,” siger rektor Karsten Hauge Mortensen.

andet kristent indhold.andet kristent indhold.
Men det skinner ikke Men det skinner ikke 

mindst igennem i fagind-mindst igennem i fagind-
holdet i undervisningen, holdet i undervisningen, 
forklarer rektoren. De skal forklarer rektoren. De skal 
igennem samme pensum igennem samme pensum 
som på andre gymnasier, som på andre gymnasier, 
men han tror for eksempel, men han tror for eksempel, 
at salmerne fylder mere i at salmerne fylder mere i 
danskundervisningen, li-danskundervisningen, li-
gesom man måske undgår gesom man måske undgår 
visse tekster eller kommer visse tekster eller kommer 
med at fagligt tillæg, fordi med at fagligt tillæg, fordi 
de præsenterer fl ere forstå-de præsenterer fl ere forstå-
elsesmodeller i for eksem-elsesmodeller i for eksem-
pel biologi.pel biologi.

Kirkelig set kommer der Kirkelig set kommer der 
elever både med baggrund elever både med baggrund 
i missionsforeningerne og i i missionsforeningerne og i 
frikirkerne, og der har også frikirkerne, og der har også 
været enkelte med mus-været enkelte med mus-
limsk eller hindu-baggrund.limsk eller hindu-baggrund.

Karsten Hauge Mortensen Karsten Hauge Mortensen 
forestiller sig, at de vælger forestiller sig, at de vælger 
KG på grund af skolens fa-KG på grund af skolens fa-
ste rammer.ste rammer.

Han slår fast, at selv om Han slår fast, at selv om 
eleverne kommer med en eleverne kommer med en 
kirkelig eller kristen bag-kirkelig eller kristen bag-
grund er der bestemt nogle, grund er der bestemt nogle, 
der er i tvivl eller i oprør med der er i tvivl eller i oprør med 
kristen tankegang.kristen tankegang.

”Mange kæmper for at ”Mange kæmper for at 
komme igennem til person-komme igennem til person-
lig afklaring. Vores ambition lig afklaring. Vores ambition 
er, at de skal vide, hvad de er, at de skal vide, hvad de 
forholder sig til. Vi kan ikke forholder sig til. Vi kan ikke 
tro for dem, men forklare tro for dem, men forklare 
dem noget om, hvad det er.”dem noget om, hvad det er.”

KARSTEN HAUGE MORTENSEN   At vi gerne vil 
være tydelige med, at klassisk kristendom er vigtig, er 
afgørende for, at nogle vælger KGKIRKE  
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Pædagoger og pædagogmedhjælpere  
søges til børnehave og SFO 

 på Midtjyllands kristne friskole 
 

Elsker du børn og giver intet dig større mening, end nærvær og en-
gagement i børnehøjde, så har du nu mulighed for at blive en del af 

Midtjyllands kristne Friskoles pædagogafdeling 
 

 Fra 1.3.2019 søger vi 2 deltidspædagoger i henholdsvis et barselsvikariat 
i børnehaven og en tidsbegrænset stilling i førskolegruppen. 
For de rette pædagoger bliver der mulighed for at forlænge ansættelses-
perioden eller evt. fastansættelse. 

 

 Fra 1.12. 2018 og i løbet af de næste par måneder søger vi 3 pædagog-
medhjælpere til SFO. 

 

Vores børnehave består af 70 børn, SFO af ca. 150 børn og førskolegruppen 
ca. 44 børn. 
Pædagogafdelingen befinder sig i en nyrenoveret fløj. 
 

Yderligere informationer kontakt skolelederen eller afdelingsleder i pædagog-
afdelingen Christian Laugesen, tlf. 24 85 09 69. 
 

 

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og 
aktivt arbejde for denne. 

Ansættelse efter overenskomst mellem Frie Grundskoler og BUPL.   
 

Ansøgning til skoleleder Thorkild Bjerregaard  
senest 16.11.2018. (Tlf. 24 45 61 97) 

 

Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning, 

TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 
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128 Aarhus lejligheder 
i grønne omgivelser

Lyse, rummelige og delevenlige lej-
ligheder - 2, 3 eller 4 værelses - til en 
fornuftig pris, i cykelafstand fra 

institutioner.

Tjek ind på vores nye hjemmeside og 
få indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.
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Køb dine julegaver i november 
 - og spar portoen*

LARS IRGENS PE-
TERSEN & THOMAS 
BJERG MIKKELSEN

Alle vil jo 
bare elskes
En livstidsfanges 
historie og en vens 
tanker

»Bogen er både rystende 
og fuld af håb.«

Kristeligt Dagblad

»En gribende, tankevækkende bog.«

Jysk Fynske Medier, fem stjerner

LYNN AUSTIN

Selv når bøl-
gerne bruser
Ny stor roman af Lynn 
Austin. I sin fængsels-
celle ligger den 21-årige 
Harriet og spejler sig i de 
historier hendes bedste-
mor Bebe har fortalt. 
Læs om Hannah, som 
kæmpede for slavernes 
frigivelse, Beatrice, der 
arbejdede hårdt for fri-
hed fra alkoholismens 
fangegarn og Lucy, der 

ender som kvinderetsforkæmper. 

 *ved køb for minimum 249 kr. - normalt 500 kr.
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280 sider
199,95 kr.

en

416 sider
299,95 kr.
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BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF MIRJAM SJÆLLAND AF MIRJAM SJÆLLAND 

LÆRER LÆRER 

Lars Irgens Petersen og Lars Irgens Petersen og 
Thomas Bjerg Mikkelsen:Thomas Bjerg Mikkelsen:
Alle vil jo bare elskesAlle vil jo bare elskes
Lohse 2018Lohse 2018

280 sider – 199,95 kroner280 sider – 199,95 kroner

Har du siddet i fængsel? El-Har du siddet i fængsel? El-
ler kender du en, der har? ler kender du en, der har? 
Er den kriminelle ikke selv Er den kriminelle ikke selv 
skyld i sin ulykke? Og har jeg skyld i sin ulykke? Og har jeg 
medynk med ofrene, kan jeg medynk med ofrene, kan jeg 
vel ikke samtidig interes-vel ikke samtidig interes-
sere mig for krænkeren? sere mig for krænkeren? 
Ønsker Gud fællesskab med Ønsker Gud fællesskab med 
hashsmugleren, voldsman-hashsmugleren, voldsman-
den, løgneren, indbrudsty-den, løgneren, indbrudsty-
ven lige så brændende, som ven lige så brændende, som 
han ønsker det med mig? han ønsker det med mig? 
Hvem bestemmer egentlig Hvem bestemmer egentlig 
et menneskes værdi og vær-et menneskes værdi og vær-
dighed?dighed?

I bogen I bogen Alle vil jo bare Alle vil jo bare 
elskeselskes møder du livstids- møder du livstids-
fangen Lars, som har valgt fangen Lars, som har valgt 
at fortælle sin livshistorie. at fortælle sin livshistorie. 
Du får indblik i en barndom Du får indblik i en barndom 
med svigt og nederlag og et med svigt og nederlag og et 
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MIRJAM SJÆLLAND   På bundlinjen er vi 
mennesker ikke så forskellige! Vi har alle brug 
for tilgivelse og kærlighed fra Gud

Viser, at på bundlinjen er 
mennesker ikke så forskellige

råt blik ind i den kriminelle råt blik ind i den kriminelle 
verden, hvor du vil forarges verden, hvor du vil forarges 
over den mangel på empati, over den mangel på empati, 
som bekræfter dig i, at du som bekræfter dig i, at du 
har ret til at kigge den an-har ret til at kigge den an-
den vej. den vej. 

”Drabet var koldt, kynisk ”Drabet var koldt, kynisk 
og klinisk udført. I situatio-og klinisk udført. I situatio-
nen havde jeg ingen følelser nen havde jeg ingen følelser 
involveret i det …”.involveret i det …”.

Men du møder også men-Men du møder også men-
nesket Lars, som må bøde nesket Lars, som må bøde 
for sine fejl resten af sit liv. for sine fejl resten af sit liv. 
Mennesket, der bare gerne Mennesket, der bare gerne 
vil elskes ligesom dig.vil elskes ligesom dig.

Bogens kapitler veksler Bogens kapitler veksler 
mellem livsfortælling og mellem livsfortælling og 
essays, skrevet af Thomas essays, skrevet af Thomas 
Bjerg Mikkelsen, der refl ek-Bjerg Mikkelsen, der refl ek-
terer over den fortælling, der terer over den fortælling, der 
åbner en verden for læseren, åbner en verden for læseren, 
som både er skræmmende som både er skræmmende 
og fortvivlende. Tanker, der og fortvivlende. Tanker, der 
prøver at se bag om og igen-prøver at se bag om og igen-
nem det miljø, der svigte-nem det miljø, der svigte-
de og formede Lars Irgens de og formede Lars Irgens 
Petersen, som endte med Petersen, som endte med 
at blive morder. Essays og at blive morder. Essays og 
fortælling fl ettes sammen fortælling fl ettes sammen 
og rækker dig en mulighed og rækker dig en mulighed 
for bedre at forstå, hvordan for bedre at forstå, hvordan 
det er muligt at være men-det er muligt at være men-
neske og morder på samme neske og morder på samme 

tid. Eksistentielle temaer tid. Eksistentielle temaer 
som skyld, empati, tilgivel-som skyld, empati, tilgivel-
se, svigt, misbrug og nåde se, svigt, misbrug og nåde 
belyses. belyses. 

Måske vil du gennem bo-Måske vil du gennem bo-
gen nå til en erkendelse af, gen nå til en erkendelse af, 
at vi mennesker på bund-at vi mennesker på bund-
linjen ikke er så forskellige! linjen ikke er så forskellige! 
Vi har alle brug for tilgivelse Vi har alle brug for tilgivelse 
og kærlighed fra mennesker og kærlighed fra mennesker 

og fra Gud! Denne livslange, og fra Gud! Denne livslange, 
evige kærlighed har livstids-evige kærlighed har livstids-
fangen smagt, og aldrig før fangen smagt, og aldrig før 
har han følt sig så fri!har han følt sig så fri!

Se et kort fi lmklip på Se et kort fi lmklip på 
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=hYNjV1x3ms8, watch?v=hYNjV1x3ms8, 
hvor bogens to forfattere hvor bogens to forfattere 
taler sammen om skyld og taler sammen om skyld og 
ansvar.ansvar.

BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF ANNIKA RØNNE SCHMIDTAF ANNIKA RØNNE SCHMIDT

REJSEGUIDEREJSEGUIDE

Flere forfattere:Flere forfattere:
Hvorfor skal jeg tro på dig?Hvorfor skal jeg tro på dig?
Credo 2018Credo 2018

72 sider – 49,95 kroner72 sider – 49,95 kroner

Du sidder og snakker med Du sidder og snakker med 
en af kollegaerne, og plud-en af kollegaerne, og plud-
selig spørger han: “Hvorfor selig spørger han: “Hvorfor 
hader du homoseksuelle?”. hader du homoseksuelle?”. 
Det føles som en mavepu-Det føles som en mavepu-
ster, og sveden begynder at ster, og sveden begynder at 
pible frem. For du kender pible frem. For du kender 
godt svaret, og du har må-godt svaret, og du har må-
ske endda bedt Gud om at ske endda bedt Gud om at 
få en mulighed for at for-få en mulighed for at for-
tælle om ham. Men hvordan tælle om ham. Men hvordan 
er det lige du skal svare på er det lige du skal svare på 
så ømtålelige spørgsmål, så ømtålelige spørgsmål, 
uden at din ven bliver stødt uden at din ven bliver stødt 

Kort og præcis hjælp til at svare på 
nogle af troens svære spørgsmål

eller misforstår dig fuld-eller misforstår dig fuld-
stændig?stændig?

Denne situation har jeg Denne situation har jeg 
selv befundet mig i, og det selv befundet mig i, og det 
vil sikkert ske igen. Derfor vil sikkert ske igen. Derfor 
er jeg glad for at have stiftet er jeg glad for at have stiftet 
bekendtskab med bogen bekendtskab med bogen 
Hvorfor skal jeg tro på dig?Hvorfor skal jeg tro på dig?

Bogen er bygget op over Bogen er bygget op over 
ti spørgsmål til Gud, som ti spørgsmål til Gud, som 
forskellige kristne studeren-forskellige kristne studeren-
de forsøger at svare på. De de forsøger at svare på. De 
besvarer et spørgsmål hver besvarer et spørgsmål hver 
kort, godt og præcist, så bo-kort, godt og præcist, så bo-
gen er meget overkommelig gen er meget overkommelig 
at læse.at læse.

Jeg udfordrede min kolle-Jeg udfordrede min kolle-
ga til at læse bogen. Hun var ga til at læse bogen. Hun var 
skeptisk, men også nysger-skeptisk, men også nysger-
rig.  Er vi så enige om alt nu, rig.  Er vi så enige om alt nu, 
efter hun har læst bogen? efter hun har læst bogen? 
Bestemt ikke! Men jeg tror, Bestemt ikke! Men jeg tror, 
hun har fået en dybere for-hun har fået en dybere for-
ståelse af, hvad jeg tror på, ståelse af, hvad jeg tror på, 
og hvorfor jeg lever mit liv, og hvorfor jeg lever mit liv, 
som jeg gør. som jeg gør. 

Eftersom bogen er skre-Eftersom bogen er skre-
vet af ti forskellige forfat-vet af ti forskellige forfat-
tere, frygtede jeg, at det ville tere, frygtede jeg, at det ville 
blive svært at læse bogen, blive svært at læse bogen, 
fordi alle ville skrive på de-fordi alle ville skrive på de-
res egen måde. Og der er res egen måde. Og der er 
forskel på hvert svar. Nogle forskel på hvert svar. Nogle 
er vanskeligere at forstå er vanskeligere at forstå 
end andre, og nogle er mere end andre, og nogle er mere 

teoretiske end andre. Men teoretiske end andre. Men 
dette er meget naturligt, dette er meget naturligt, 
da spørgsmålene er meget da spørgsmålene er meget 
forskellige. Flere har valgt forskellige. Flere har valgt 
at komme med eksempler, at komme med eksempler, 
hvilket fungerer rigtig godt. hvilket fungerer rigtig godt. 

Specielt spørgsmålet om Specielt spørgsmålet om 
homoseksualitet, synes jeg homoseksualitet, synes jeg 
er besvaret rigtig godt med er besvaret rigtig godt med 
referencer til den norske referencer til den norske 
serie serie SkamSkam. For mig ramte . For mig ramte 
Jacob Munk virkelig ho-Jacob Munk virkelig ho-
vedet på sømmet i dette vedet på sømmet i dette 
afsnit.afsnit.

Så mit råd er: Læs selv Så mit råd er: Læs selv 
bogen som hjælp til at bogen som hjælp til at 
svare på nogle af de svære svare på nogle af de svære 
spørgsmål. Giv derefter bo-spørgsmål. Giv derefter bo-
gen videre til en ven. Den gen videre til en ven. Den 
egner sig godt til at forklare egner sig godt til at forklare 
nogle af grundelementerne i nogle af grundelementerne i 
den kristne tro. den kristne tro. 

Der kradses kun i over-Der kradses kun i over-
fl aden, og bogen lægger fl aden, og bogen lægger 
bestemt op til uddybende bestemt op til uddybende 
samtaler.samtaler.

CD-ANMELDELSECD-ANMELDELSE

AF MORTEN MEINERAF MORTEN MEINER

SOGNEPRÆSTSOGNEPRÆST

Smalbro/Hejslet:Smalbro/Hejslet:
Alle mine kilder skal være Alle mine kilder skal være 
hos dighos dig
Refl eks Musik 2018Refl eks Musik 2018

Ti numre – 129,95 kronerTi numre – 129,95 kroner

Lad det være sagt med Lad det være sagt med 
det samme: Det var ikke det samme: Det var ikke 
uden en vis skepsis, jeg uden en vis skepsis, jeg 
gav mig i kast med dette gav mig i kast med dette 
album. Der bliver i disse album. Der bliver i disse 
år udgivet megen musik, år udgivet megen musik, 
der vil give vores gamle der vil give vores gamle 
salmer nyt liv. Og når der salmer nyt liv. Og når der 
nu er mange om buddet, nu er mange om buddet, 
skal der des mere til for at skal der des mere til for at 
skille sig ud.  skille sig ud.  

Men langt hen ad ve-Men langt hen ad ve-
jen lykkes det faktisk for jen lykkes det faktisk for 
d’herrer Jesper Smalbro d’herrer Jesper Smalbro 
(akustisk bas) og Samuel (akustisk bas) og Samuel 
Hejslet (sopran- og tenor-Hejslet (sopran- og tenor-
sax), fl ankeret af Andreas sax), fl ankeret af Andreas 
Lund, der smukt behand-Lund, der smukt behand-
ler sin akustiske guitar ler sin akustiske guitar 
efter fortjeneste.efter fortjeneste.

10 instrumentale me-10 instrumentale me-
ditationer over kendte ditationer over kendte 
salmersalmer hedder undertitlen  hedder undertitlen 
på udgivelsen, så lyrikken på udgivelsen, så lyrikken 
behøver vi ikke forholde os behøver vi ikke forholde os 
til. Alle cd’ens salmer er til. Alle cd’ens salmer er 
at fi nde i Den Danske Sal-at fi nde i Den Danske Sal-
mebog, med undtagelse mebog, med undtagelse 
af børnesangen af børnesangen Jesu lille Jesu lille 
lam jeg erlam jeg er, der runder det , der runder det 
hele af.hele af.

Som nævnt lykkes det Som nævnt lykkes det 
meste, noget endda sær-meste, noget endda sær-
deles godt, og for mig deles godt, og for mig 
skilte særligt tre af de skilte særligt tre af de 
musikalske meditationer musikalske meditationer 

sig ud:sig ud:
Her er tale om kom-Her er tale om kom-

petente musikere, men petente musikere, men 
jeg vil særligt fremhæve jeg vil særligt fremhæve 
Smalbros ekvilibristiske Smalbros ekvilibristiske 
og fantasifulde bas-spil, og fantasifulde bas-spil, 
der bærer dette album og der bærer dette album og 
er afgørende for, at den er afgørende for, at den 
holder hele vejen hjem. holder hele vejen hjem. 
Således det fede, skæve Således det fede, skæve 
groove, der driver groove, der driver Nu rin-Nu rin-
der solen op af østerlideder solen op af østerlide, , 
og hvor Hejslets sopran-og hvor Hejslets sopran-
sax når himmelske højder.sax når himmelske højder.

Mens jeg lyttede til Mens jeg lyttede til Nu Nu 
blomstertiden kommerblomstertiden kommer fi k  fi k 
jeg associationer til jeg associationer til Black Black 
MarketMarket af det heden- af det heden-
gangne Weather Report og gangne Weather Report og 
så deres virtuose bassist så deres virtuose bassist 
Jaco Pastorius for mig. Jaco Pastorius for mig. 
Hvor er det lækkert!Hvor er det lækkert!

Kan man spille Kan man spille Befal du Befal du 
dine vejedine veje som reggae? Ja,  som reggae? Ja, 
det kan man, og det virker. det kan man, og det virker. 
Især når Hejslet kroner Især når Hejslet kroner 
den med en eminent sax-den med en eminent sax-
solo.solo.

Der er også ting, der ikke Der er også ting, der ikke 
fungerer. Eksempelvis er fungerer. Eksempelvis er I I 
al sin glansal sin glans lidt småkede- lidt småkede-
lig. Det er da også meget lig. Det er da også meget 
sødt at slutte af med sødt at slutte af med Jesu Jesu 
lille lamlille lam, men det burde , men det burde 
man have holdt sig fra. man have holdt sig fra. 
Den kommer til at fremstå Den kommer til at fremstå 
som et underligt efter-som et underligt efter-
slæb, og Smalbros spil slæb, og Smalbros spil 
med buen virker ikke her.med buen virker ikke her.

På lydsiden er der indi-På lydsiden er der indi-
mellem baggrundsstøj, der mellem baggrundsstøj, der 
burde være skåret væk. burde være skåret væk. 
Jeg ser ingen grund til, at Jeg ser ingen grund til, at 
lytteren skal introduceres lytteren skal introduceres 
til Hejslets vejrtrækning!til Hejslets vejrtrækning!

Men alt i alt en dejlig op-Men alt i alt en dejlig op-
levelse. Så herfra en klar levelse. Så herfra en klar 
anbefaling!anbefaling!

Fantasifuld og 
lækker lyd til 
gamle salmer



AT LEIF BACH KOFOEDAT LEIF BACH KOFOED

FRIMENIGHEDSPRÆSTFRIMENIGHEDSPRÆST

Det siges, at fl ere og fl ere Det siges, at fl ere og fl ere 
børn og unge oplever, at de er børn og unge oplever, at de er 
fanget i den forkerte krop. Pi-fanget i den forkerte krop. Pi-
ger med pigekroppe føler, at ger med pigekroppe føler, at 
de er drenge, og drenge med de er drenge, og drenge med 
drengekroppe føler, at de er drengekroppe føler, at de er 
piger. Der er efter sigende piger. Der er efter sigende 
derfor en del børn, som slet derfor en del børn, som slet 
ikke kan identifi cere sig ikke kan identifi cere sig 
kønsligt,kønsligt,

Enhver kan forstå, at det Enhver kan forstå, at det 
må være voldsomt trauma-må være voldsomt trauma-

inspiration            nærvær            holdning

I I TRO & MISSIONTRO & MISSION er det ikke ualmindeligt at læse en er det ikke ualmindeligt at læse en 
kritik af homoseksuelle vielser eller en rapportering kritik af homoseksuelle vielser eller en rapportering 
af, hvordan kristne, der nægter at udføre serviceop-af, hvordan kristne, der nægter at udføre serviceop-
gaver i forbindelse med sådanne vielser, straffes eller gaver i forbindelse med sådanne vielser, straffes eller 
frifi ndes for diskrimination.frifi ndes for diskrimination.

Af og til er kritikken fulgt af en understregning af, Af og til er kritikken fulgt af en understregning af, 
at det ikke handler om et nej til den homoseksuelle at det ikke handler om et nej til den homoseksuelle 
som elsket af Gud, underfuldt skabt og værdifuld helt som elsket af Gud, underfuldt skabt og værdifuld helt 
på linje med ethvert andet menneske. Men ofte bliver på linje med ethvert andet menneske. Men ofte bliver 
det også kun ved kritikken med risiko for en alvorlig det også kun ved kritikken med risiko for en alvorlig 
misforståelse: at vi ikke rigtig mener det store positi-misforståelse: at vi ikke rigtig mener det store positi-
ve ja til mennesket, men blot vil fratage rettigheder og ve ja til mennesket, men blot vil fratage rettigheder og 
livsglæde fra en række menneskers liv og hverdag.livsglæde fra en række menneskers liv og hverdag.

DERFOR ER DETDERFOR ER DET også på sin plads, at  også på sin plads, at Tro & MissionTro & Mission 
råber op i forsvar, når homoseksuelle betragtes som råber op i forsvar, når homoseksuelle betragtes som 
andenrangs i et af LM’s missionslande. Ifølge fl ere andenrangs i et af LM’s missionslande. Ifølge fl ere 
internationale medier bliver indbyggerne i Dar es internationale medier bliver indbyggerne i Dar es 
Salaam i Tanzania i disse dage opfordret til at melde Salaam i Tanzania i disse dage opfordret til at melde 
homoseksuelle til politiet. En komite er også blevet homoseksuelle til politiet. En komite er også blevet 
nedsat for at fi nde homoseksuelle på sociale medier, nedsat for at fi nde homoseksuelle på sociale medier, 
så de kan blive arresteretså de kan blive arresteret.

DET ER EN DET ER EN enormt usikker situation, når folk kan enormt usikker situation, når folk kan 
melde andre på baggrund af så usynlige markører melde andre på baggrund af så usynlige markører 
som seksualitet, tro, politiske holdninger og lignende. som seksualitet, tro, politiske holdninger og lignende. 
Risikoen er, at der bliver anmeldt og dømt folk fejl-Risikoen er, at der bliver anmeldt og dømt folk fejl-
agtigt. I Tanzania er det dog heller ikke unormalt, at agtigt. I Tanzania er det dog heller ikke unormalt, at 
folk bliver lynchet i fuld offentlighed af deres naboer folk bliver lynchet i fuld offentlighed af deres naboer 
– eksempelvis for tyveri af små pengebeløb. Sådanne – eksempelvis for tyveri af små pengebeløb. Sådanne 
angreb på åben gade er også en reel risiko for Tanza-angreb på åben gade er også en reel risiko for Tanza-
nias homoseksuelle, og det er naturligvis dybt proble-nias homoseksuelle, og det er naturligvis dybt proble-
matisk.matisk.

Det er også stærkt kritisabelt, at en undersøgelse Det er også stærkt kritisabelt, at en undersøgelse 
af 80 arresterede homoseksuelles forhold viste, at 78 af 80 arresterede homoseksuelles forhold viste, at 78 
af dem var blevet udsat for seksuelle overgreb eller af dem var blevet udsat for seksuelle overgreb eller 
voldtægt af politiet. Politiet er ansat til at arrestere voldtægt af politiet. Politiet er ansat til at arrestere 
forbrydere, men skal ellers behandle dem ordentligt.forbrydere, men skal ellers behandle dem ordentligt.

SOM KRISTNE KANSOM KRISTNE KAN vi ikke lukke øjnene for sådanne  vi ikke lukke øjnene for sådanne 
uhyrligheder. Vil vi kritisere homoseksuelle vielser og uhyrligheder. Vil vi kritisere homoseksuelle vielser og 
samtidig hævde kærlighed til den enkelte homosek-samtidig hævde kærlighed til den enkelte homosek-
suelle, må vi også offentligt kritisere, når homosek-suelle, må vi også offentligt kritisere, når homosek-
suelle bliver udsat for overgreb. Det kan suelle bliver udsat for overgreb. Det kan Tro & MissionTro & Mission 
eksempelvis gøre, når overgrebene sker i et af LM’s eksempelvis gøre, når overgrebene sker i et af LM’s 
missionslade. missionslade. 

Vi må med Bibelen i hånden og fasthed i stemmen Vi må med Bibelen i hånden og fasthed i stemmen 
fastholde, at homoseksualitet ikke er i overensstem-fastholde, at homoseksualitet ikke er i overensstem-
melse med Guds vilje, men samtidig være med til at melse med Guds vilje, men samtidig være med til at 
bede og arbejde for en ordentlig behandling af de ho-bede og arbejde for en ordentlig behandling af de ho-
moseksuelle i Tanzania.moseksuelle i Tanzania.

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

At kritisere med 
kærlighed
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CHRISTINA OG HENRIK NISSEN   Missionærtjeneste er 
ikke kun ulandsarbejde og diakoni, men et arbejde, som Gud 
vil. Det målretter arbejdet og giver det indhold og perspektiv

LEDER  

BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF CHRISTINA OG HENRIK AF CHRISTINA OG HENRIK 

NISSENNISSEN

PENSIONISTERPENSIONISTER

Annelise og Axel Rye Annelise og Axel Rye 
Clausen:Clausen:
Kald og konsekvensKald og konsekvens
LogosMedia 2018LogosMedia 2018

248 sider – 249,95 kroner248 sider – 249,95 kroner

En fyldig bog om internatio-En fyldig bog om internatio-
nal mission, der spænder nal mission, der spænder 
over to forskellige missions-over to forskellige missions-
felter i to verdensdele, der felter i to verdensdele, der 
ligner hinanden og dog er så ligner hinanden og dog er så 
forskellige.forskellige.

30 års tjeneste i en tid, 30 års tjeneste i en tid, 
hvor de fl este missionærer hvor de fl este missionærer 
arbejder ude mindre end arbejder ude mindre end 
ti år, og hvor store foran-ti år, og hvor store foran-
dringer herhjemme og ikke dringer herhjemme og ikke 
mindst på missionsfelterne mindst på missionsfelterne 
kalder på mange udfordrin-kalder på mange udfordrin-
ger. En arbejdsperiode langt ger. En arbejdsperiode langt 
ud over det sædvanlige.ud over det sædvanlige.

Begyndelsen til arbejdet Begyndelsen til arbejdet 
var et kald fra Gud. Annelise var et kald fra Gud. Annelise 
mødte det gennem opvækst mødte det gennem opvækst 
og uddannelse inden for det og uddannelse inden for det 
kristne miljø med forkyn-kristne miljø med forkyn-
delse om ydre mission. Axel, delse om ydre mission. Axel, 

Spændende og ærlig 
beskrivelse af missionærlivet

der kommer fra et hjem, der kommer fra et hjem, 
hvor religiøse spørgsmål hvor religiøse spørgsmål 
ikke havde nogen fremtræ-ikke havde nogen fremtræ-
dende plads, mødte kaldet dende plads, mødte kaldet 
gennem Annelise. Til trods gennem Annelise. Til trods 
for at alle de nærmeste ikke for at alle de nærmeste ikke 
helt forstod det, måtte de helt forstod det, måtte de 
rejse ud på deres kald.rejse ud på deres kald.

Annelises beskrivelser er Annelises beskrivelser er 
spændende og fængslende, spændende og fængslende, 
så man ofte føler sig hensat så man ofte føler sig hensat 
til en forfærdelig vej med til en forfærdelig vej med 
mange besværligheder eller mange besværligheder eller 
på besøg i en afrikansk hytte, på besøg i en afrikansk hytte, 
hvor fattigdom, sygdom og hvor fattigdom, sygdom og 
håbløshed er dagligdagen.håbløshed er dagligdagen.

Nu er missionærtjene-Nu er missionærtjene-
ste ikke kun ulandsarbejde ste ikke kun ulandsarbejde 
og diakoni, men et arbejde, og diakoni, men et arbejde, 
som Gud vil. Det målretter som Gud vil. Det målretter 
arbejdet og giver det indhold arbejdet og giver det indhold 
og perspektiv. og perspektiv. 

Et evangeliserende ar-Et evangeliserende ar-
bejde blandt masaifolket er bejde blandt masaifolket er 
noget ganske andet end at noget ganske andet end at 
arbejde i Danmark. At møde arbejde i Danmark. At møde 
evangeliets nedslag, med de evangeliets nedslag, med de 
forandringer, det skaber i en forandringer, det skaber i en 
sådan folkegruppe, er ube-sådan folkegruppe, er ube-
skrivelig, med mindre man skrivelig, med mindre man 
er klar over, at man har med er klar over, at man har med 
Gud at gøre. Vi hører om et Gud at gøre. Vi hører om et 
folk, der efterspørger Bibe-folk, der efterspørger Bibe-

len med ønsket om at lære len med ønsket om at lære 
Gud nærmere at kende.Gud nærmere at kende.

Anden halvdel af bogen Anden halvdel af bogen 
handler om Cambodia. En ny handler om Cambodia. En ny 
kultur, et nyt svært sprog, nye kultur, et nyt svært sprog, nye 
mennesker, ja, et andet liv. mennesker, ja, et andet liv. 

Axel beskriver de besvær-Axel beskriver de besvær-
ligheder, man kan have med ligheder, man kan have med 
institutioner og myndighe-institutioner og myndighe-
der. En missionærs ar-der. En missionærs ar-
bejde med administration, bejde med administration, 
forhandlinger og kontakter forhandlinger og kontakter 
med menigheder, kollegaer med menigheder, kollegaer 

og omfattende praktiske gø-og omfattende praktiske gø-
remål kan tage meget hver-remål kan tage meget hver-
dagstid. Han fortæller også dagstid. Han fortæller også 
om glæden ved at undervise om glæden ved at undervise 
og møde mennesker, der ta-og møde mennesker, der ta-
ger imod evangeliet.ger imod evangeliet.

En spændende og reali-En spændende og reali-
stisk beskrivelse af missio-stisk beskrivelse af missio-
nærlivets glæder og sorger, nærlivets glæder og sorger, 
men altid under mottoet: men altid under mottoet: 
”Hele vejen går han med ”Hele vejen går han med 
mig!”mig!”

En oplagt julegaveide!En oplagt julegaveide!

Styrk kønsbevidstheden. 
Den kommer ikke af sig selv

tisk, og at det frembyder tisk, og at det frembyder 
mange praktiske vanskelig-mange praktiske vanskelig-
heder for dem, der har det heder for dem, der har det 
sådan.sådan.

Juridisk kan problemet Juridisk kan problemet 
takles ved, at børnene forsy-takles ved, at børnene forsy-
nes med nye personnumre, nes med nye personnumre, 
som passer til det, de føler. som passer til det, de føler. 
Men det løser næppe proble-Men det løser næppe proble-
met, da de så får et person-met, da de så får et person-
nummer, der ikke passer nummer, der ikke passer 
med, hvad enhver kan se.med, hvad enhver kan se.

Hvorfor er dette blevet et Hvorfor er dette blevet et 
så stort problem i vore dage?så stort problem i vore dage?

Det må vel hænge sammen Det må vel hænge sammen 
med påvirkning og opdra-med påvirkning og opdra-
gelse!gelse!

Det forholder sig jo sådan, Det forholder sig jo sådan, 
at det i mange år har været at det i mange år har været 
god tone at opdrage piger god tone at opdrage piger 
og drenge til at være mest og drenge til at være mest 
muligt ens. De skal helst gå muligt ens. De skal helst gå 

i det samme tøj, have lyst til i det samme tøj, have lyst til 
de samme ting og vælge de de samme ting og vælge de 
samme uddannelser.samme uddannelser.

Nu om stunder lægges Nu om stunder lægges 
der vægt på at få så mange der vægt på at få så mange 
kvinder som muligt ud i det, kvinder som muligt ud i det, 
der i gamle dage hed mande-der i gamle dage hed mande-
jobs. Der skal helst ikke være jobs. Der skal helst ikke være 
mærkbar forskel på de to mærkbar forskel på de to 
køn. Graviditet, barnefødsler køn. Graviditet, barnefødsler 
og børneopdragelse er mere og børneopdragelse er mere 
eller mindre irriterende for-eller mindre irriterende for-
styrrelser.styrrelser.

For et par generationer For et par generationer 
siden var det almindeligt, siden var det almindeligt, 
at drengene hjalp far på at drengene hjalp far på 
værkstedet eller på gården, værkstedet eller på gården, 
mens pigerne hjalp mor med mens pigerne hjalp mor med 
husholdningen. Det var med husholdningen. Det var med 
til at give identitet. Det var til at give identitet. Det var 
tydeligt, hvem der var hvad. tydeligt, hvem der var hvad. 
Men det vigtige er jo ikke, Men det vigtige er jo ikke, 

hvad man gør, men hvad hvad man gør, men hvad 
man er!man er!

Vi skal ikke kopiere forti-Vi skal ikke kopiere forti-
dens kønsroller blindt, men dens kønsroller blindt, men 
det ville være godt, hvis de det ville være godt, hvis de 
kristne hjem og skoler ville kristne hjem og skoler ville 
lægge vægt på bevidst at lægge vægt på bevidst at 
opdrage og oplære piger til opdrage og oplære piger til 
at blive kvinder og drenge til at blive kvinder og drenge til 
at blive mænd. Måske skal at blive mænd. Måske skal 
kirker og menigheder også kirker og menigheder også 
være opmærksomme på at være opmærksomme på at 
tilrettelægge programmer tilrettelægge programmer 
med henblik på at styrke med henblik på at styrke 
kønsbevidstheden. Det vil kønsbevidstheden. Det vil 
være en rigtig god hjælp til være en rigtig god hjælp til 
mange børn, hvis man ville mange børn, hvis man ville 
give dem hjælp til at forstå give dem hjælp til at forstå 
sig selv og acceptere sig selv sig selv og acceptere sig selv 
som det køn, de er.som det køn, de er.

Det kommer ikke bare af Det kommer ikke bare af 
sig selv!sig selv!

OPPE I TIDEN   

Oppe i tiden er klummen, der tager livtag med temaer, som berører de fl este danske kristne i samfundet, hverdagen, familien Oppe i tiden er klummen, der tager livtag med temaer, som berører de fl este danske kristne i samfundet, hverdagen, familien 
eller noget fjerde. Klummen skrives af Finn Morten Andersen, Amalie Bach-Dybdal, Leif Bach Kofoed og Lene Brosbøl. eller noget fjerde. Klummen skrives af Finn Morten Andersen, Amalie Bach-Dybdal, Leif Bach Kofoed og Lene Brosbøl. 
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LÆS PÅ DLM.DK  

Strøm til Fjendeskoven
500 fattige cambodjanske familier, der bor i Fjendeskoven, 500 fattige cambodjanske familier, der bor i Fjendeskoven, 
får nu hjælp af de lokale myndigheder gennem det arbejde, får nu hjælp af de lokale myndigheder gennem det arbejde, 
Luthersk Mission udfører i området.Luthersk Mission udfører i området.

Teenledere talte om seksualitet
LMBU og andre kirkelige børne- og ungdomsforeninger på LMBU og andre kirkelige børne- og ungdomsforeninger på 
Bornholm holdt lørdag den 27. oktober fælles kursus om, hvor-Bornholm holdt lørdag den 27. oktober fælles kursus om, hvor-
dan man taler med unge homoseksuelle eller transkønnede.dan man taler med unge homoseksuelle eller transkønnede.

Med Jesus i båden
29/10/2018 | MAGNUS MILTERSEN, VOLONTØR I CAMBODJA29/10/2018 | MAGNUS MILTERSEN, VOLONTØR I CAMBODJA

En bus fyldt med danskere bumler af sted på den varme og En bus fyldt med danskere bumler af sted på den varme og 
hullede vej. Både missionærer og volontører sidder i bussen, hullede vej. Både missionærer og volontører sidder i bussen, 
på vej hjem fra åbningen af den nye skolebygning i Fjende-på vej hjem fra åbningen af den nye skolebygning i Fjende-
skoven. Alle er lidt trætte efter en god og hed formiddag. Der skoven. Alle er lidt trætte efter en god og hed formiddag. Der 
er to veje ud til Fjendeskoven. Den mest direkte vej går gen-er to veje ud til Fjendeskoven. Den mest direkte vej går gen-
nem Angkorområdet, hvor turister kun har adgang, hvis de nem Angkorområdet, hvor turister kun har adgang, hvis de 
har købt billet – cambodianere har fri adgang til området. har købt billet – cambodianere har fri adgang til området. 
Den anden vej smyger sig uden om Angkorområdet  ...Den anden vej smyger sig uden om Angkorområdet  ...

dlm.dk/blog/dlm.dk/blog/dlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt

ARKIVFOTO


	TM-01
	TM-02
	TM-03
	TM-04
	TM-05
	TM-06
	TM-07
	TM-08
	TM-09
	TM-10
	TM-11
	TM-12

