
Kristian Andersen begynder i det nye job 1. august, med mindre han bliver valgt til Folketinget

Politiker og efterskoleforstander 
bliver LM’s familiekonsulent

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Kristian Andersen, der i dag Kristian Andersen, der i dag 
er forstander på Eftersko-er forstander på Eftersko-
len Solgården i Tarm, bliver len Solgården i Tarm, bliver 
fra den 1. august LM’s nye fra den 1. august LM’s nye 
familiekonsulent. Lands-familiekonsulent. Lands-
styrelsen har taget initiativ styrelsen har taget initiativ 
til den nye stilling for at til den nye stilling for at 
give hjælp på områderne give hjælp på områderne 
familie, parforhold og sek-familie, parforhold og sek-
sualitet.sualitet.

Og netop det at forebygge, Og netop det at forebygge, 
at parforhold ender i brudte at parforhold ender i brudte 
relationer, er det første, relationer, er det første, 
Kristian Andersen trækker Kristian Andersen trækker 
frem, når han skal forklare, frem, når han skal forklare, 
hvad der fangede hans inte-hvad der fangede hans inte-
resse ved stillingen.resse ved stillingen.

”Uanset om vi er kristne ”Uanset om vi er kristne 
eller ej kan vi opleve pro-eller ej kan vi opleve pro-
blemer i ægteskabet. Der-blemer i ægteskabet. Der-
for håber jeg også, det kan for håber jeg også, det kan 
blive sådan, at vi får en bred blive sådan, at vi får en bred 

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Sidst i december brugte Sidst i december brugte 
27-årige Amalie Bach Dyb-27-årige Amalie Bach Dyb-
dal og hendes mand, Lasse, dal og hendes mand, Lasse, 
fi re dage på at holde jul for fi re dage på at holde jul for 
udsatte unge.udsatte unge.

Det unge par, som også Det unge par, som også 
er engageret i LMU Signal i er engageret i LMU Signal i 
Aarhus, var nemlig ledere af Aarhus, var nemlig ledere af 
en julelejr på LMH i Hillerød, en julelejr på LMH i Hillerød, 
arrangeret af den kristne arrangeret af den kristne 
sociale hjælpeorganisation sociale hjælpeorganisation 
Blå Kors Danmark.Blå Kors Danmark.

På lejren deltog 21 drenge På lejren deltog 21 drenge 
og piger i alderen 13-20 år, og piger i alderen 13-20 år, 
hvis forældre slås med alko-hvis forældre slås med alko-
hol- og rusmiddelproblemer, hol- og rusmiddelproblemer, 
fattigdom, ensomhed el-fattigdom, ensomhed el-

”Det er den eneste julegave, jeg har fået i år,” fortalte deltager på Blå Kors Julelejr på LMH

LMU’ere holdt jul for 21 udsatte unge

ler psykiske problemer. For ler psykiske problemer. For 
dem var julelejren på LMH dem var julelejren på LMH 
et kærkomment afbræk i en et kærkomment afbræk i en 
ellers tung hverdag, fortæl-ellers tung hverdag, fortæl-
ler Amalie Bach Dybdal. ler Amalie Bach Dybdal. 

”Særligt i julen, hvor de ”Særligt i julen, hvor de 
mærker kontrasten til klas-mærker kontrasten til klas-
sekammeraternes jul.”sekammeraternes jul.”

Den eneste julegave
Nogle af de unge på lejren Nogle af de unge på lejren 
får ikke julegaver og har ikke får ikke julegaver og har ikke 
juletræ derhjemme. Derfor juletræ derhjemme. Derfor 
blev der holdt rigtig juleaf-blev der holdt rigtig juleaf-
ten på LMH med julemad, ten på LMH med julemad, 
konfekt og julegaver. konfekt og julegaver. 

”En af pigerne udbrød rørt, ”En af pigerne udbrød rørt, 
da hun fi k sin gave: ’Det er da hun fi k sin gave: ’Det er 
den eneste julegave, jeg har den eneste julegave, jeg har 
fået i år!’,” fortæller Amalie fået i år!’,” fortæller Amalie 

Bach Dybdal.Bach Dybdal.
Det er første gang, hun og Det er første gang, hun og 

hendes mand er med som hendes mand er med som 
ledere på Blå Kors Julelejr, ledere på Blå Kors Julelejr, 
men de har været lejrchefer men de har været lejrchefer 
tre år i træk på foreningens tre år i træk på foreningens 
sommerlejre for børn.sommerlejre for børn.

”Vi blev spurgt om det af ”Vi blev spurgt om det af 
en af Lasses klassekam-en af Lasses klassekam-
merater, som var studenter-merater, som var studenter-
medhjælper i Blå Kors, og medhjælper i Blå Kors, og 
lige siden har jeg været fuld-lige siden har jeg været fuld-
stændig solgt.”stændig solgt.”

Et kristent islæt
”Det giver totalt god mening ”Det giver totalt god mening 
at få lov at gøre en forskel. at få lov at gøre en forskel. 
Nogle unge ved ikke engang, Nogle unge ved ikke engang, 
at det er unormalt at have at det er unormalt at have 
misbrugsforældre. De er misbrugsforældre. De er F
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appel, når vi laver kurser i appel, når vi laver kurser i 
disse emner.”disse emner.”

Farvel efter 20 år
Med det nye job siger Kri-Med det nye job siger Kri-
stian Andersen og hans kone stian Andersen og hans kone 
Ebba også farvel til 20 år på Ebba også farvel til 20 år på 
Efterskolen Solgården, hvor Efterskolen Solgården, hvor 
de har været forstanderpar.de har været forstanderpar.

”Vi er begge to meget ”Vi er begge to meget 
taknemmelige for den tid, taknemmelige for den tid, 
vi har haft på Solgården. vi har haft på Solgården. 
Det har været og er stadig Det har været og er stadig 
en fantastisk tid. Men vi er en fantastisk tid. Men vi er 
også glade for, at vi kan sige også glade for, at vi kan sige 
farvel, mens det går godt og farvel, mens det går godt og 
mens vi oplever, at forældre, mens vi oplever, at forældre, 
bestyrelse og ansatte synes, bestyrelse og ansatte synes, 
at det er godt, at vi er her.”at det er godt, at vi er her.”

Parret rejser dog ikke fra Parret rejser dog ikke fra 
egnen, hvor Kristian Ander-egnen, hvor Kristian Ander-
sen også forventer at være sen også forventer at være 
politisk engageret efter 1. politisk engageret efter 1. 
august. august. 

Læs mere på side 4Læs mere på side 4

vokset op med det og tror, at vokset op med det og tror, at 
det er sådan, verden er.”  det er sådan, verden er.”  

”På lejrene kan vi få lov at ”På lejrene kan vi få lov at 
møde dem med kærlighed møde dem med kærlighed 
og omsorg og give dem et og omsorg og give dem et 
håb om et andet liv.”håb om et andet liv.”

Det er ikke en selvfølge Det er ikke en selvfølge 
med kristen forkyndelse på med kristen forkyndelse på 
en Blå Kors lejr, fortæller en Blå Kors lejr, fortæller 
Amalie Bach Dybdal.Amalie Bach Dybdal.

”Som lejrchefer kan vi ”Som lejrchefer kan vi 
lægge vægt på det kristne lægge vægt på det kristne 
islæt – ikke med lange bibel-islæt – ikke med lange bibel-
timer, men ved små andagter timer, men ved små andagter 
og bibeldryp – og ved at være og bibeldryp – og ved at være 
Jesu fødder og hænder. Jeg Jesu fødder og hænder. Jeg 
håber, de unge kan mærke, håber, de unge kan mærke, 
at der er en anden og en at der er en anden og en 
større, der står bag al den større, der står bag al den 
kærlighed og omsorg.”kærlighed og omsorg.”

Arnum Missionsforening blev oprettet i Arnum Missionsforening blev oprettet i 
1941, hvor der blev købt en bygning, der blev 1941, hvor der blev købt en bygning, der blev 
indrettet til missionshus.indrettet til missionshus.

Vi er cirka 25 medlemmer og er indtil vi-Vi er cirka 25 medlemmer og er indtil vi-
dere tilknyttet både IM og LM, da der altid dere tilknyttet både IM og LM, da der altid 
har været medlemmer fra begge foreninger. har været medlemmer fra begge foreninger. 
Derfor kommer talerne også skiftevis fra de Derfor kommer talerne også skiftevis fra de 
to grene, og alle bakker rigtig godt op om to grene, og alle bakker rigtig godt op om 
møderne.møderne.

Medlemmernes alder er efterhånden høj, Medlemmernes alder er efterhånden høj, 
og medlemstallet er faldende. Derfor er en og medlemstallet er faldende. Derfor er en 
styrkelse af samarbejdet med en nabokreds styrkelse af samarbejdet med en nabokreds 
på tale. på tale. 

Vi har det rigtig godt med hinanden og de-Vi har det rigtig godt med hinanden og de-
ler både sorger og glæder.ler både sorger og glæder.

De små steder: Arnum



Helt fyldt op på LMH
Den 3. januar fl yttede 86 nye elever ind på Luthersk Mis-Den 3. januar fl yttede 86 nye elever ind på Luthersk Mis-
sions Højskole (LMH). sions Højskole (LMH). 

Mange elever betyder også, at der er behov for et eks-Mange elever betyder også, at der er behov for et eks-
tra undervisningshold i faget troslære. Underviser her er tra undervisningshold i faget troslære. Underviser her er 
Kristoffer Enevoldsen, der læser teologi på Dansk Bibel-Kristoffer Enevoldsen, der læser teologi på Dansk Bibel-
Institut. Kristoffer Enevoldsen er kendt med at undervise Institut. Kristoffer Enevoldsen er kendt med at undervise 
på LMH fra en etårig lærerstilling fra 2016-2017.på LMH fra en etårig lærerstilling fra 2016-2017.

Eleverne på LMH har mulighed for at vælge mellem Eleverne på LMH har mulighed for at vælge mellem 
en række valgfag, og forstander Henrik Nymann Eriksen en række valgfag, og forstander Henrik Nymann Eriksen 
fortæller, at der hele tiden bliver udbudt nye fag. I dette fortæller, at der hele tiden bliver udbudt nye fag. I dette 
forår tilbyder skolens lærere tre nye fag. Det er ”Kri-forår tilbyder skolens lærere tre nye fag. Det er ”Kri-
sten tjeneste” ved Daniel Burgdorf, ”Anden Mosebog ved sten tjeneste” ved Daniel Burgdorf, ”Anden Mosebog ved 
”Christian Maymann og ”Bibelske personer” ved Henrik ”Christian Maymann og ”Bibelske personer” ved Henrik 
Nymann Eriksen. Desuden tilbyder menighedskonsulent Nymann Eriksen. Desuden tilbyder menighedskonsulent 
Birger Reuss Schmidt faget ”Kristen vækst”.                         Birger Reuss Schmidt faget ”Kristen vækst”.                         klkl

02 Nr. 01 | 18. januar 2019

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

I 2019 beder LM’s missi-I 2019 beder LM’s missi-
onskonsulenter om fem nye onskonsulenter om fem nye 
missionæransættelser. Det missionæransættelser. Det 
er målsætningen og håbet er målsætningen og håbet 
for konsulenterne, som har for konsulenterne, som har 
hverdagskontakten med hverdagskontakten med 
LM’s udsendte. De håber, at LM’s udsendte. De håber, at 
resten af LM vil bede med. resten af LM vil bede med. 
Der er nemlig alarmerende Der er nemlig alarmerende 
mange ledige stillinger i det mange ledige stillinger i det 
internationale arbejde.internationale arbejde.

Det presser det eksiste-Det presser det eksiste-
rende arbejde i alle LM’s rende arbejde i alle LM’s 
missionslande, hvor de ud-missionslande, hvor de ud-
sendte må klare mere selv, sendte må klare mere selv, 
men det reducerer også mu-men det reducerer også mu-
lighederne for at hjælpe de lighederne for at hjælpe de 
lokale kirker i uddannelse, lokale kirker i uddannelse, 
oplæring og diakoni.oplæring og diakoni.

Det gælder eksempelvis Det gælder eksempelvis 
i Cambodja, hvor LM søger i Cambodja, hvor LM søger 

Beder om fem missionærer i 2019
både en sygeplejerske til både en sygeplejerske til 
Fjendeskoven og en undervi-Fjendeskoven og en undervi-
ser, der kan formidle Bibelen ser, der kan formidle Bibelen 
til de lokale præster, som til de lokale præster, som 
kun har et svagt kendskab til kun har et svagt kendskab til 
Bibelen. Stillingsannoncerne Bibelen. Stillingsannoncerne 
kan ses på dlm.dk/job.kan ses på dlm.dk/job.

Sundhed og bibel
”Arbejdet vokser i Fjende-”Arbejdet vokser i Fjende-
skoven, og Dina Burgdorf skoven, og Dina Burgdorf 
mangler en at arbejde sam-mangler en at arbejde sam-
men med og på sigt videre-men med og på sigt videre-
give opgaverne til, når den give opgaverne til, når den 
tid kommer,” forklarer Bent tid kommer,” forklarer Bent 
Olsen. Gennem stillingen får Olsen. Gennem stillingen får 
man mulighed for at gøre man mulighed for at gøre 
en forskel for de mange en forskel for de mange 
udsatte familier i Fjende-udsatte familier i Fjende-
skoven, hvor LM arbejder i skoven, hvor LM arbejder i 
tæt samarbejde med kirken tæt samarbejde med kirken 
Church of Siem Reap. I ar-Church of Siem Reap. I ar-
bejdet indgår både direkte bejdet indgår både direkte 
behandling samt oplæring behandling samt oplæring 

af andre i behandling og ge-af andre i behandling og ge-
nerel sundhed.nerel sundhed.

I Siem Reap, hvor LM i øje-I Siem Reap, hvor LM i øje-
blikket har to missionærfa-blikket har to missionærfa-
milier udstationeret, søger milier udstationeret, søger 
LM også efter en bibelun-LM også efter en bibelun-
derviser, forklarer Bent Ol-derviser, forklarer Bent Ol-
sen og tilføjer, at der først sen og tilføjer, at der først 
og fremmest er tale om en og fremmest er tale om en 

person, der kan formidle og person, der kan formidle og 
kender Bibelen godt. kender Bibelen godt. 

Evangelisering og un-Evangelisering og un-
dervisning sker forskellige dervisning sker forskellige 
steder i distriktet, mens bi-steder i distriktet, mens bi-
belundervisningen foregår belundervisningen foregår 
som aftenskole en enkelt som aftenskole en enkelt 
gang om ugen. Her følger gang om ugen. Her følger 
en fast gruppe af fortrinsvis en fast gruppe af fortrinsvis 
præster undervisningen. De præster undervisningen. De 
har i høj grad brug for at få har i høj grad brug for at få 
udbygget deres kendskab udbygget deres kendskab 
til Bibelen, forklarer han til Bibelen, forklarer han 
om præsterne, der i mange om præsterne, der i mange 
tilfælde er frivillige og altså tilfælde er frivillige og altså 
også har et hverdagsjob, de også har et hverdagsjob, de 
skal passe:skal passe:

”Kendskabet til Bibelen er ”Kendskabet til Bibelen er 
mange steder stort set ikke mange steder stort set ikke 
eksisterende selv blandt eksisterende selv blandt 
præsterne. Meget er helt nyt præsterne. Meget er helt nyt 
for dem, så undervisningen for dem, så undervisningen 
skal være på et niveau, hvor skal være på et niveau, hvor 
de kan være med.”de kan være med.”

AF HENRIK P. JENSENAF HENRIK P. JENSEN

LANDSFORMANDLANDSFORMAND

HPJ@DLM.DKHPJ@DLM.DK

Dronningens nytårstale 2018 Dronningens nytårstale 2018 
bliver blandt andet husket bliver blandt andet husket 
for, at hun sagde noget di-for, at hun sagde noget di-
rekte til børnene, og det blev rekte til børnene, og det blev 
bemærket af børnene. Sådan bemærket af børnene. Sådan 
er den himmelske majestæt er den himmelske majestæt 
også. Han taler direkte til også. Han taler direkte til 
børnene, og mange børn har børnene, og mange børn har 
opdaget det. Det fylder deres opdaget det. Det fylder deres 
hjerte med tak, og de syn-hjerte med tak, og de syn-
ger derfor med glæde, så vi ger derfor med glæde, så vi 
voksne smittes af det.voksne smittes af det.

Tusind tak til alle jer, som Tusind tak til alle jer, som 
står i arbejdet blandt vores står i arbejdet blandt vores 
børn, juniorer og teenagere børn, juniorer og teenagere 

Majestæten talte direkte til børnene
– det arbejde. I gør, sætter – det arbejde. I gør, sætter 
spor langt ind i evigheden, spor langt ind i evigheden, 
som apostlen Johannes for-som apostlen Johannes for-
tæller: ”Og jeg så de døde, tæller: ”Og jeg så de døde, 
både store og små, stå foran både store og små, stå foran 
tronen” (Åb20,12a). Jeg er i tronen” (Åb20,12a). Jeg er i 
de senere år blevet særlig de senere år blevet særlig 
opmærksom på dette skrift-opmærksom på dette skrift-
sted, fordi den minder mig sted, fordi den minder mig 
om, at nogle børn dør, før de om, at nogle børn dør, før de 
bliver voksne. Derfor er mis-bliver voksne. Derfor er mis-
sion blandt børn så vigtigt, sion blandt børn så vigtigt, 
ikke bare i Danmark, men ikke bare i Danmark, men 
også i de lande, vi sender også i de lande, vi sender 
missionærer til.missionærer til.

Vi ønsker, at der i Danmark Vi ønsker, at der i Danmark 
kommer nye fællesskaber kommer nye fællesskaber 
nye steder, og det betyder, at nye steder, og det betyder, at 
vi også ønsker, at det må ske vi også ønsker, at det må ske 
i forhold til børn og unge. Jeg i forhold til børn og unge. Jeg 
drømmer om fi re nye børne-drømmer om fi re nye børne-
klubber uden for kirketid in-klubber uden for kirketid in-
den 2021. Jeg drømmer om, den 2021. Jeg drømmer om, 
at der bliver bedt over dette at der bliver bedt over dette 
kald, og at det bliver drøftet kald, og at det bliver drøftet 
lokalt, i afdelingsstyrelserne lokalt, i afdelingsstyrelserne 

og på landsplan, så det ikke og på landsplan, så det ikke 
bare bliver en drøm, men bare bliver en drøm, men 
bliver til virkelighed.bliver til virkelighed.

Globalt taler man om det Globalt taler man om det 
såkaldte 4-14 vindue, som såkaldte 4-14 vindue, som 
ikke har noget med bredde-ikke har noget med bredde-
grader at gøre, men er den grader at gøre, men er den 
aldersgruppe, hvor cirka aldersgruppe, hvor cirka 
70 procent af alle menne-70 procent af alle menne-
sker bliver omvendt. I min sker bliver omvendt. I min 
formandsberetning i 2016 formandsberetning i 2016 
opmuntrede jeg til en besin-opmuntrede jeg til en besin-
delse på den virkelighed, så delse på den virkelighed, så 
den ikke bare måtte afspejle den ikke bare måtte afspejle 
sig i forhold til vores ind-sig i forhold til vores ind-
sats i Danmark, men også sats i Danmark, men også 
internationalt. Efter at Gud internationalt. Efter at Gud 
så brat sidste år afsluttede så brat sidste år afsluttede 
tjenesten for vores indsats tjenesten for vores indsats 
i Etiopien, blev det også en i Etiopien, blev det også en 
markant minimering af mis-markant minimering af mis-
sionærer, der beskæftiger sionærer, der beskæftiger 
sig med mission over for sig med mission over for 
børn – undervisning, diakoni børn – undervisning, diakoni 
og evangelisation. Dette og evangelisation. Dette 
fokusområde skal vi have fokusområde skal vi have 

opnormeret igen.opnormeret igen.
Jeg glæder mig over alt Jeg glæder mig over alt 

det, som sker i vores inter-det, som sker i vores inter-
nationale arbejde i forhold nationale arbejde i forhold 
til børn – både gennem mis-til børn – både gennem mis-
sionærer og Norea Medie-sionærer og Norea Medie-
mission. Trods det tror jeg mission. Trods det tror jeg 
på, at der er et stort poten-på, at der er et stort poten-
tiale af nye missionærer, tiale af nye missionærer, 
som Gud gerne vil sende ud som Gud gerne vil sende ud 
for at gøre en forskel i for-for at gøre en forskel i for-
hold til børn og unge.hold til børn og unge.

Bed om, at vi i LM må få Bed om, at vi i LM må få 
øjne til at se, hvor Gud kalder øjne til at se, hvor Gud kalder 
os til at gøre en forskel i det os til at gøre en forskel i det 
såkaldte 4-14 vindue. Bed såkaldte 4-14 vindue. Bed 
om, at Gud vil sende arbej-om, at Gud vil sende arbej-
dere ud til sin høst. Bed om, dere ud til sin høst. Bed om, 
at der må komme fi re nye at der må komme fi re nye 
børneklubber uden for kir-børneklubber uden for kir-
ketid inden 2021 i Danmark. ketid inden 2021 i Danmark. 
Og bed om, at vores indsats Og bed om, at vores indsats 
blandt unge i Danmark må blandt unge i Danmark må 
føre til, at endnu fl ere må føre til, at endnu fl ere må 
høre den himmelske maje-høre den himmelske maje-
stæt tale direkte til dem.stæt tale direkte til dem.

BENT OLSEN   Præsterne i Siem Reap har i høj grad 
brug for at få udbygget deres kendskab til Bibelen
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0726496390 eller via MobilePay 
66288.
Se også dlm.dk/stoet.

Laveste gavetal i mange år
Med lidt over 14 millioner blev gaveindtægterne til LM’s Med lidt over 14 millioner blev gaveindtægterne til LM’s 
landskasse i 2018 lavere end i mange år. Det endelige landskasse i 2018 lavere end i mange år. Det endelige 
tal for 2018 er ikke helt på plads endnu, men det står tal for 2018 er ikke helt på plads endnu, men det står 
klart, at der er langt op til de knap 16 millioner, som LM’s klart, at der er langt op til de knap 16 millioner, som LM’s 
landskasse fi k i 2017.landskasse fi k i 2017.

Det samlede tal for landskassen og LM’s syv afdelings-Det samlede tal for landskassen og LM’s syv afdelings-
kasser ligger først klar senere på måneden, og det er kasser ligger først klar senere på måneden, og det er 
derfor uklart, om de lokale kasser har fået tilsvarende derfor uklart, om de lokale kasser har fået tilsvarende 
større gaveindtægter.større gaveindtægter.

De lidt over 14 millioner i gaveindtægter skal ses i sam-De lidt over 14 millioner i gaveindtægter skal ses i sam-
menhæng med, at LM fi k rekordstore arveindtægter i menhæng med, at LM fi k rekordstore arveindtægter i 
2018 på over 10 millioner. Det står ikke klart om faldet i 2018 på over 10 millioner. Det står ikke klart om faldet i 
almindelige gaveindtægter vil betyde, at en større del af almindelige gaveindtægter vil betyde, at en større del af 
arveindtægterne skal bruges på almindelig drift. Det vil arveindtægterne skal bruges på almindelig drift. Det vil 
afhænge af det samlede indtægts- og udgiftsniveau for afhænge af det samlede indtægts- og udgiftsniveau for 
2018.                   2018.                   nlmnlm

Fortsat mulighed for fradrag
Kort før jul kom der en uventet hurtig ændring i det lov-Kort før jul kom der en uventet hurtig ændring i det lov-
forslag, der ellers ville betyde, at LM ikke ville kunne forslag, der ellers ville betyde, at LM ikke ville kunne 
modtage gaver med fradrag i 2019.modtage gaver med fradrag i 2019.

Det var forventet, at der skulle komme en løsning, så Det var forventet, at der skulle komme en løsning, så 
kirkelige foreninger også fortsat kunne være omfattet af kirkelige foreninger også fortsat kunne være omfattet af 
fradragsretten for gaver, men at den allerede kom før jul, fradragsretten for gaver, men at den allerede kom før jul, 
var ekstraordinært hurtigt.var ekstraordinært hurtigt.

”Vi er meget glade for, at LM’s givere også i 2019 og ”Vi er meget glade for, at LM’s givere også i 2019 og 
fremad kan få fradrag for deres gaver. Det har stor be-fremad kan få fradrag for deres gaver. Det har stor be-
tydning for LM’ernes privatøkonomi og for vores arbejde tydning for LM’ernes privatøkonomi og for vores arbejde 
med at hjælpe mennesker og forkynde evangeliet i Dan-med at hjælpe mennesker og forkynde evangeliet i Dan-
mark og vores missionlande,” udtaler LM’s generalsekre-mark og vores missionlande,” udtaler LM’s generalsekre-
tær Søren Skovgaard Sørensen.                tær Søren Skovgaard Sørensen.                nlmnlm

De små steder i LM
LM’s forsamlinger i Danmark er meget forskellige. Både LM’s forsamlinger i Danmark er meget forskellige. Både 
hvad angår størrelse, geografi  og alderssammensætning. I hvad angår størrelse, geografi  og alderssammensætning. I 
2019 vil 2019 vil Tro & MissionTro & Mission bruge øverste højre hjørne på side 1  bruge øverste højre hjørne på side 1 
til en række korte portrætter af nogle af de små steder.    til en række korte portrætter af nogle af de små steder.    klkl

LM søger efter en bibelun-LM søger efter en bibelun-
derviser til Siem Ream, for-derviser til Siem Ream, for-
tæller Bent Olsen.tæller Bent Olsen.
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Peru-missionærer brænder for diakoni
Julie og Emil Solgaard skal engagere sig i en lille nystartet menighed, der har brug for opmuntring 

og udrustning, når parret har færdiggjort deres sprogstudier sidst på året

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM’s yngste missionærpar LM’s yngste missionærpar 
rejser den 16. januar rejste rejser den 16. januar rejste 
fra Danmark med retning fra Danmark med retning 
mod Peru – mod en meget mod Peru – mod en meget 
ukendt fremtidukendt fremtid

Emil og Julie Solgaard Emil og Julie Solgaard 
skal sammen med deres skal sammen med deres 
otte måneder gamle søn bo i otte måneder gamle søn bo i 
landets næststørste by Are-landets næststørste by Are-
quipa de første ni måneder. quipa de første ni måneder. 
Her skal parret lære spansk. Her skal parret lære spansk. 
Bagefter er den geografi -Bagefter er den geografi -
ske placering sandsynligvis ske placering sandsynligvis 
Cuzco, hvor LM tidligere har Cuzco, hvor LM tidligere har 
haft missionærer.haft missionærer.

Parret glæder sig over, at Parret glæder sig over, at 
de i begyndelsen skal være de i begyndelsen skal være 
et sted, hvor der er skandi-et sted, hvor der er skandi-
naver til at tage imod dem.naver til at tage imod dem.

Hawaii, Israel   
og Tanzania
Parret, der er henholdsvis Parret, der er henholdsvis 
26 og 25, har været under 26 og 25, har været under 
forberedelse til at blive ud-forberedelse til at blive ud-
sendt som missionærer si-sendt som missionærer si-
den sommeren 2017. De har den sommeren 2017. De har 
taget forskellige enkeltfag taget forskellige enkeltfag 
på DBI efterfulgt af ti uger i på DBI efterfulgt af ti uger i 
England på All Nations, hvor England på All Nations, hvor 
de har lært om kultur og de har lært om kultur og 
missionærliv.missionærliv.

Julie er oprindelig fra Julie er oprindelig fra 
Høgsbro ved Ribe. Hun er Høgsbro ved Ribe. Hun er 
opvokset i Ribe LM med opvokset i Ribe LM med 
børneklub og juniorkreds og børneklub og juniorkreds og 

har gået på Løgumkloster har gået på Løgumkloster 
Efterskole. Efter gymnasiet Efterskole. Efter gymnasiet 
brugte hun et år, hvor hun brugte hun et år, hvor hun 
både var volontør i en kri-både var volontør i en kri-
sten børnehave på Hawaii sten børnehave på Hawaii 
og i Ordet og Israels arbejde og i Ordet og Israels arbejde 
i Jerusalem. Hjemme i Dan-i Jerusalem. Hjemme i Dan-
mark igen tog hun på LMH, mark igen tog hun på LMH, 
hvor parret mødte hinanden. hvor parret mødte hinanden. 

Emil er født i Aalborg, men Emil er født i Aalborg, men 
har boet størstedelen af har boet størstedelen af 
sit liv i Kragelund ved Vejle. sit liv i Kragelund ved Vejle. 
Han har trådt barneskoene Han har trådt barneskoene 
i LM i Vejle, men er primært i LM i Vejle, men er primært 
kommet i den lokale Indre kommet i den lokale Indre 
Mission-forsamling. Efter Mission-forsamling. Efter 
at have gået på Efterskolen at have gået på Efterskolen 
Solgården og på gymnasiet Solgården og på gymnasiet 
brugte han et år, hvor han brugte han et år, hvor han 
først var lærervikar på Bøg-først var lærervikar på Bøg-
balle Friskole og senere un-balle Friskole og senere un-
derviste LM-missionærerne derviste LM-missionærerne 
Iben og Benny Lauridsens Iben og Benny Lauridsens 
børn i henholdsvis England børn i henholdsvis England 

og Tanzania. Derefter var og Tanzania. Derefter var 
han elev på LMH i et år.han elev på LMH i et år.

Parret boede efterfølgen-Parret boede efterfølgen-
de i Aarhus, hvor Julie læste de i Aarhus, hvor Julie læste 
til bioanalytiker, og Emil læ-til bioanalytiker, og Emil læ-
ste sprogvidenskab. De blev ste sprogvidenskab. De blev 
gift i sommeren 2016.gift i sommeren 2016.

Ikke kaldet til 
et bestemt land
Selvom Emil har været i Tan-Selvom Emil har været i Tan-
zania, har parret været åbne zania, har parret været åbne 
for, at LM kunne sende dem for, at LM kunne sende dem 
derhen, hvor der var mest derhen, hvor der var mest 
behov for dem.behov for dem.

”Vores missionærkald var ”Vores missionærkald var 

Der var indvielses- og ud-Der var indvielses- og ud-
sendelsesfest for Julie og sendelsesfest for Julie og 

Emil Solgaard på Løgumklo-Emil Solgaard på Løgumklo-
ster Efterskole søndag den ster Efterskole søndag den 

6. januar.6. januar.

ikke til et bestemt land fra ikke til et bestemt land fra 
begyndelsen. Vi var overbe-begyndelsen. Vi var overbe-
vist om, at vi kunne bruges i vist om, at vi kunne bruges i 
mission uden for Danmark, mission uden for Danmark, 
men hvor, det skulle være, men hvor, det skulle være, 
var ikke tydeligt,” forklarer var ikke tydeligt,” forklarer 
Emil.Emil.

Parret tog derfor kontakt Parret tog derfor kontakt 
til LM og efter en uforplig-til LM og efter en uforplig-
tende snak, hvor de hørte tende snak, hvor de hørte 
om arbejdet i de forskel-om arbejdet i de forskel-
lige lande, blev de rådet til lige lande, blev de rådet til 
at bede over det og tænke at bede over det og tænke 
på arbejdsopgaver, klima og på arbejdsopgaver, klima og 
sprog.sprog.

Selvom ingen af dem har Selvom ingen af dem har 

været i Sydamerika, følte de været i Sydamerika, følte de 
sig overbevist om, at Peru sig overbevist om, at Peru 
var det rette for dem.var det rette for dem.

De understreger begge, De understreger begge, 
at noget af det, de glæder at noget af det, de glæder 
sig til, er at kunne være en sig til, er at kunne være en 
del af en lille nystartet me-del af en lille nystartet me-
nighed, som har behov for nighed, som har behov for 
opmuntring og udrustning. opmuntring og udrustning. 
De vil gerne være et sted og De vil gerne være et sted og 
i et arbejde, hvor der er stor i et arbejde, hvor der er stor 
kontakt til de lokale.kontakt til de lokale.

Lokalt opbakning 
om engagement
I det hele taget er den nære I det hele taget er den nære 

kontakt til de lokale noget, kontakt til de lokale noget, 
de glæder sig til. de glæder sig til. 

De glæder sig over at kun-De glæder sig over at kun-
ne få en start, hvor der er ne få en start, hvor der er 
skandinaver omkring dem, skandinaver omkring dem, 
som de nemt kan snakke som de nemt kan snakke 
med. Samtidig er de glade med. Samtidig er de glade 
for, at det ser ud til, at de for, at det ser ud til, at de 
skal placeres i Cuzco, hvor skal placeres i Cuzco, hvor 
der ikke er mange skandi-der ikke er mange skandi-
naviske missionærkolleger. naviske missionærkolleger. 
Det giver de bedste mulig-Det giver de bedste mulig-
heder for at indgå i relatio-heder for at indgå i relatio-
ner med de lokale og lære ner med de lokale og lære 
sproget og kulturen godt at sproget og kulturen godt at 
kende.kende.

I løbet af 2019 skal det af-I løbet af 2019 skal det af-
gøres, hvor den lille familie gøres, hvor den lille familie 
på tre skal arbejde ud fra. på tre skal arbejde ud fra. 
Ved deres ansættelse i 2017 Ved deres ansættelse i 2017 
pegede pilen mod kystbyen pegede pilen mod kystbyen 
Ilo i det sydlige Peru, men i Ilo i det sydlige Peru, men i 
øjeblikket er det inkaernes øjeblikket er det inkaernes 
gamle hovedstad Cuzco, gamle hovedstad Cuzco, 
som er på tale. som er på tale. 

Uanset hvor familien en-Uanset hvor familien en-
der, ligger det diakonale der, ligger det diakonale 
dem på hjerte. De håber dem på hjerte. De håber 
derfor, at de kan blive en del derfor, at de kan blive en del 
af en menighed, hvor de kan af en menighed, hvor de kan 
være med i noget udadrettet være med i noget udadrettet 
socialt arbejde.socialt arbejde.

”Men vi skal ikke stå alene ”Men vi skal ikke stå alene 
med det,” understreger Ju-med det,” understreger Ju-
lie. ”Hvis der ikke er lokal lie. ”Hvis der ikke er lokal 
opbakning, så skal det ikke opbakning, så skal det ikke 
være det. Behovet og ønsket være det. Behovet og ønsket 
skal være der fra menighe-skal være der fra menighe-
dens side.”dens side.”

Missionær-simulation i trygt miljø

Sikkerhedssimulationer, Sikkerhedssimulationer, 
samtaler om, hvad det bety-samtaler om, hvad det bety-
der at være Guds barn, selv-der at være Guds barn, selv-
forsvarskurser og besøg i et forsvarskurser og besøg i et 
sikh-tempel. sikh-tempel. 

Julie og Emil Solgaard Julie og Emil Solgaard 
vendte i begyndelsen af de-vendte i begyndelsen af de-
cember tilbage fra England, cember tilbage fra England, 
hvor de havde været ti uger hvor de havde været ti uger 
på et missionærforbereden-på et missionærforbereden-
de kursus. På All Nations-de kursus. På All Nations-
bibelskolen omkring 40 kilo-bibelskolen omkring 40 kilo-
meter nord for London lærte meter nord for London lærte 
de om deres identitet i Jesus de om deres identitet i Jesus 
og de udfordringer, man som og de udfordringer, man som 
international missionær kan international missionær kan 
stå over for, når man møder stå over for, når man møder 
en fremmed kultur.en fremmed kultur.

”Vi brugte en del tid på at ”Vi brugte en del tid på at 

fortælle om vores vandring fortælle om vores vandring 
med Gud, og hvordan vi er med Gud, og hvordan vi er 
blevet ledt ind i Guds missi-blevet ledt ind i Guds missi-
on,” forklarer Julie Solgaard, on,” forklarer Julie Solgaard, 
der sammen med sin mand der sammen med sin mand 
og parrets otte måneder og parrets otte måneder 
gamle søn rejste til Peru 16. gamle søn rejste til Peru 16. 
januar.januar.

”Det var vildt at høre de ”Det var vildt at høre de 
andres livshistorie. Det blev andres livshistorie. Det blev 
virkelig tydeligt, at det ikke virkelig tydeligt, at det ikke 
bare er én begivenhed eller bare er én begivenhed eller 
én ting, der gør, at folk bliver én ting, der gør, at folk bliver 
missionærer. Det var mange missionærer. Det var mange 
små skridt, der havde ledt små skridt, der havde ledt 
dem til at sige ja til de op-dem til at sige ja til de op-
gaver, de var gået ind i,” ud-gaver, de var gået ind i,” ud-
dyber hun.dyber hun.

Sammen med parret var Sammen med parret var 

der folk fra stort set alle ver-der folk fra stort set alle ver-
dens kontinenter, der enten dens kontinenter, der enten 
var på vej af sted i internati-var på vej af sted i internati-
onal mission for første gang onal mission for første gang 
eller allerede havde været eller allerede havde været 
udsendt i fl ere år.udsendt i fl ere år.

Kurset skulle klæde dem Kurset skulle klæde dem 
på til de udfordringer, man på til de udfordringer, man 
uvægerligt møder, når man uvægerligt møder, når man 
bosætter sig i længere tid bosætter sig i længere tid 
i en fremmed kultur. Men i en fremmed kultur. Men 
med troshistorier og bibel-med troshistorier og bibel-
studier lagde kurset også studier lagde kurset også 
vægt på det opbyggelige vægt på det opbyggelige 
som en ballast til tjenesten.som en ballast til tjenesten.

Afguder og gæstfrihed
Emil Solgaard husker sær-Emil Solgaard husker sær-
ligt tilbage på et besøg i et ligt tilbage på et besøg i et 

sikh-tempel i London.sikh-tempel i London.
”Det var en god øvelse ”Det var en god øvelse 

i at være nysgerrig, stille i at være nysgerrig, stille 
spørgsmål, observere og spørgsmål, observere og 
fi nde ud af, hvorfor de tæn-fi nde ud af, hvorfor de tæn-
ker, som de gør. Men det var ker, som de gør. Men det var 
også skræmmende at se, også skræmmende at se, 
hvordan de ofrer til deres hvordan de ofrer til deres 
afguder. Efter hvad vi kan afguder. Efter hvad vi kan 
læse, kan det også komme læse, kan det også komme 
til at fylde i Peru,” siger han til at fylde i Peru,” siger han 
og henviser til, hvordan der og henviser til, hvordan der 
lige under den katolske lige under den katolske 
overfl ade blandt mange pe-overfl ade blandt mange pe-
ruanere foregår ofringer til ruanere foregår ofringer til 
naturen.naturen.

Det var dog også inspire-Det var dog også inspire-
rende for arbejdet at møde rende for arbejdet at møde 
sikherne.sikherne.

JULIE SOLGAARD   Det var vildt at høre de andres livshistorie. 
Det blev virkelig tydeligt, at det var mange små skridt, der havde 
ledt folk til at sige ja til de opgaver, de var gået ind i

”Det var meget inspire-”Det var meget inspire-
rende, at de forsøger at have rende, at de forsøger at have 
et sted, hvor de gæstfrit et sted, hvor de gæstfrit 
kunne give mad til dem, der kunne give mad til dem, der 
måtte ønske det. De serve-måtte ønske det. De serve-
rer fl ere hundrede måltider rer fl ere hundrede måltider 
hver dag.”hver dag.”

Stress og træthed
Parret var også på en slags Parret var også på en slags 
løb med de andre bibelsko-løb med de andre bibelsko-
leelever, hvor de blev udsat leelever, hvor de blev udsat 
for nogle af de udfordringer for nogle af de udfordringer 
og farer, der kan opstå, når og farer, der kan opstå, når 
man er udsendt. man er udsendt. 

”Vi må ikke sige, hvad der ”Vi må ikke sige, hvad der 
skete, men de forsøgte vir-skete, men de forsøgte vir-
kelig at gøre os stressede kelig at gøre os stressede 
og trætte. Vi fi k lidt at tænke og trætte. Vi fi k lidt at tænke 

over og fi k skrevet nogle ting over og fi k skrevet nogle ting 
ned, vi skal have styr på, in-ned, vi skal have styr på, in-
den vi rejser.”den vi rejser.”

Sammen med parrets vo-Sammen med parrets vo-
lontør, Lisa Wraae Pedersen, lontør, Lisa Wraae Pedersen, 
deltog Julie også i et selvfor-deltog Julie også i et selvfor-
svarskursus, hvor fokus dels svarskursus, hvor fokus dels 
var på at undgå, at en situa-var på at undgå, at en situa-
tion ledte til vold, og dels tion ledte til vold, og dels 
på, hvad man kan gøre, hvis på, hvad man kan gøre, hvis 
situationen alligevel bliver situationen alligevel bliver 
voldelig.voldelig.

I løbet af de ti uger fi k I løbet af de ti uger fi k 
parret også talt med andre parret også talt med andre 
elever, der havde været i elever, der havde været i 
Peru. De arbejdede desuden Peru. De arbejdede desuden 
mere konkret med Peru, da mere konkret med Peru, da 
de i løbet af kurset havde et de i løbet af kurset havde et 
valgfrit projekt.             valgfrit projekt.             nlmnlm

Ti uger med missionærforberedelse i England var godt givet ud, mener nye Peru-missionærer
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Familietrivsel bliver et om-Familietrivsel bliver et om-
drejningspunkt, når Kristian drejningspunkt, når Kristian 
Andersen den 1. august på-Andersen den 1. august på-
begynder sit arbejde som begynder sit arbejde som 
LM’s nye familiekonsulent. LM’s nye familiekonsulent. 

”Jeg håber, at jeg kan ar-”Jeg håber, at jeg kan ar-
bejde for en god livskvalitet bejde for en god livskvalitet 
for familierne og forebygge, for familierne og forebygge, 
at man ender i brudte rela-at man ender i brudte rela-
tioner,” siger den afgående tioner,” siger den afgående 
forstander på LM’s eftersko-forstander på LM’s eftersko-
le Solgården.le Solgården.

Kurser og terapi
Kurser og undervisning Kurser og undervisning 
kommer med Kristian An-kommer med Kristian An-
dersens egne ord til at fylde dersens egne ord til at fylde 
”en hel del” i hans kommen-”en hel del” i hans kommen-
de job.de job.

”Hele feltet omkring sek-”Hele feltet omkring sek-
sualitet er vigtigt at udfolde,” sualitet er vigtigt at udfolde,” 
mener han og forestiller sig mener han og forestiller sig 
kurser om kommunikation i kurser om kommunikation i 
parforholdet og om, at sex er parforholdet og om, at sex er 
mere end fysik.mere end fysik.

”Det handler om intimitet ”Det handler om intimitet 
og berøring og at få mere og berøring og at få mere 
værdi ind i seksualiteten, værdi ind i seksualiteten, 
end man møder i reklamer end man møder i reklamer 
og porno. Bliver man meget og porno. Bliver man meget 
optaget af den fysiske del, optaget af den fysiske del, 
er der noget, der ikke er i ba-er der noget, der ikke er i ba-
lance,” mener han og er sik-lance,” mener han og er sik-
ker på, at det seksuelle kan ker på, at det seksuelle kan 
være en udfordring for par i være en udfordring for par i 
alle aldre.alle aldre.

Fokus på trivsel for par og familier
Gennem kurser, terapi og sparring ønsker ny familiekonsulent at forebygge brudte relationer

Ud over kurser og under-Ud over kurser og under-
visning kommer 20 procent visning kommer 20 procent 
af hans arbejdstid til at gå af hans arbejdstid til at gå 
med egentlig par- og fami-med egentlig par- og fami-
lieterapi. Terapien sker mod lieterapi. Terapien sker mod 
betaling, der tilfalder LM. betaling, der tilfalder LM. 
Betalingen skal fi nansiere, Betalingen skal fi nansiere, 
at Kristian Andersen selv får at Kristian Andersen selv får 
supervision af en mere erfa-supervision af en mere erfa-
ren parterapeut.ren parterapeut.

”Supervision er noget, de ”Supervision er noget, de 
fl este, som tager terapeut-fl este, som tager terapeut-
opgaven og mennesker al-opgaven og mennesker al-
vorlig, har brug for.”vorlig, har brug for.”

Forlovelsessamtaler
Kristian Andersen vil dog i Kristian Andersen vil dog i 
første omgang invitere sig første omgang invitere sig 
selv på besøg hos alle LM’s selv på besøg hos alle LM’s 
afdelingsstyrelser og hos afdelingsstyrelser og hos 
LMBU for at høre, hvad de LMBU for at høre, hvad de 
tænker, der er behov for tænker, der er behov for 
lokalt.lokalt.

”Jeg har også brug for at ”Jeg har også brug for at 
danne mig et overblik over, danne mig et overblik over, 
hvilke resursepersoner jeg hvilke resursepersoner jeg 
kan trække på rundt om-kan trække på rundt om-
kring i landet, når jeg ikke kring i landet, når jeg ikke 
selv kan være med. Det bli-selv kan være med. Det bli-
ver afgørende at fi nde nogle ver afgørende at fi nde nogle 
nøglepersoner, som vil have nøglepersoner, som vil have 
fokus på dette område.”fokus på dette område.”

Nogle af de nøgleperso-Nogle af de nøgleperso-
ner, der allerede i dag står ner, der allerede i dag står 
i en frivillig opgave inden i en frivillig opgave inden 
for området, er de par, der for området, er de par, der 
har samtaler med forlovede har samtaler med forlovede 
par. Det er et område, som par. Det er et område, som 
Kristian Andersen synes, er Kristian Andersen synes, er 

LM’s generalsekretær frygter, at danskerne ikke kan skelne mellem LM’s og Torben Søndergaards forkyndelse

Frygter, at LM kan blive sat i bås med 
sektledere fra tv-program

Programserien Programserien Guds bedste Guds bedste 
børnbørn kan give danskerne et  kan give danskerne et 
forkert billede af, hvad det forkert billede af, hvad det 
vil sige at være kristen. vil sige at være kristen. 

Det mener LM’s general-Det mener LM’s general-
sekretær Søren Skovga-sekretær Søren Skovga-
ard Sørensen, der efter at ard Sørensen, der efter at 
have set de to første af tre have set de to første af tre 
programmer håber, at den programmer håber, at den 
ikke-kirkevante dansker kan ikke-kirkevante dansker kan 
skelne mellem LM’s og Tor-skelne mellem LM’s og Tor-
ben Sønder gaards forkyn-ben Sønder gaards forkyn-
delse.delse.

Han er dog også varsom Han er dog også varsom 
med at tolke alt for kritisk med at tolke alt for kritisk 
kun ud fra nogle tv-pro-kun ud fra nogle tv-pro-
grammer, der kan være klip-grammer, der kan være klip-
pet, så de ikke giver det ful-pet, så de ikke giver det ful-

de billede af det, de vil vise.de billede af det, de vil vise.

Tager afstand
Programmerne om forskel-Programmerne om forskel-
lige kristne sektledere har lige kristne sektledere har 
fået opmærksomhed fra fået opmærksomhed fra 
både den danske presse og både den danske presse og 
fra forskellige kristne orga-fra forskellige kristne orga-
nisationer. nisationer. 

Også Søren Skovgaard Også Søren Skovgaard 
Sørensen har set program-Sørensen har set program-
merne. Han frygter, at dan-merne. Han frygter, at dan-
skerne kan blive forvirrede skerne kan blive forvirrede 
over Torben Søndergaards over Torben Søndergaards 
forkyndelse:forkyndelse:

”Torben Søndergaard taler ”Torben Søndergaard taler 
om, at man skal give sig helt om, at man skal give sig helt 
hen til Gud, og at han vil en hen til Gud, og at han vil en 

reel kristendom. Det er også reel kristendom. Det er også 
begreber, som vi kunne fi nde begreber, som vi kunne fi nde 
på at bruge i LM, og måske på at bruge i LM, og måske 
kunne nogen så sætte os i kunne nogen så sætte os i 
bås med ham.”bås med ham.”

Det er dog kun meget Det er dog kun meget 
overfl adisk betragtet, at LM overfl adisk betragtet, at LM 
og Torben Søndergaards be-og Torben Søndergaards be-
vægelse Last Reformation vægelse Last Reformation 
ligner hinanden.ligner hinanden.

”Vi tager afstand fra det ”Vi tager afstand fra det 
syn på synd, ledelse og syn på synd, ledelse og 
show omkring dæmonud-show omkring dæmonud-
drivelse, som tv-program-drivelse, som tv-program-
merne viser. I LM kender vi merne viser. I LM kender vi 
også til dæmonuddrivelse også til dæmonuddrivelse 
fra både Danmark og mis-fra både Danmark og mis-
sionslandene, men denne sionslandene, men denne 

meget vigtigt.meget vigtigt.
”Det er jo ejendommeligt, ”Det er jo ejendommeligt, 

at vi dygtiggør os på mange at vi dygtiggør os på mange 
områder. Når vi skal tage områder. Når vi skal tage 
kørekort, uddanne os eller kørekort, uddanne os eller 
efteruddanne os. Men det efteruddanne os. Men det 
projekt, som er allermest projekt, som er allermest 
involverende og vanskeligst involverende og vanskeligst 
at få til at fungere – nemlig at få til at fungere – nemlig 
ægteskabet – det gør vi bare ægteskabet – det gør vi bare 
med udgangspunkt i, hvad med udgangspunkt i, hvad 
vi har set hos far og mor og vi har set hos far og mor og 
på tv.”på tv.”

”Jeg håber, at dette ar-”Jeg håber, at dette ar-
bejde kan udbredes mere,” bejde kan udbredes mere,” 
siger han og tilføjer, at han siger han og tilføjer, at han 
gerne vil være sparringsper-gerne vil være sparringsper-
son for rådgiverparrene og son for rådgiverparrene og 
rekruttere fl ere rådgivere, rekruttere fl ere rådgivere, 
hvis der er et behov for det.hvis der er et behov for det.

Kønsneutralitet og porno
Ud over familietrivsel øn-Ud over familietrivsel øn-
sker LM’s ledelse med en fa-sker LM’s ledelse med en fa-
miliekonsulent at give hjælp miliekonsulent at give hjælp 
til mennesker, der slås med til mennesker, der slås med 
at føle sig hjemme i deres at føle sig hjemme i deres 
køn, samt dem, der ser køn, samt dem, der ser 

porno. Men den kommende porno. Men den kommende 
familiekonsulent er tydelig familiekonsulent er tydelig 
omkring, at disse områder omkring, at disse områder 
ikke er det, han kommer til ikke er det, han kommer til 
at tage fat på som det første at tage fat på som det første 
på grund af tid, økonomi og på grund af tid, økonomi og 
personlige forudsætninger.personlige forudsætninger.

”Jeg står nok svagest, dér ”Jeg står nok svagest, dér 
hvor det handler om at leve hvor det handler om at leve 
som single i en kultur, hvor som single i en kultur, hvor 
der er meget sex omkring os. der er meget sex omkring os. 
Hvis det er det, afdelingerne Hvis det er det, afdelingerne 
og LMBU peger på som det og LMBU peger på som det 
vigtigste, tager jeg fat på vigtigste, tager jeg fat på 
det, men jeg er ikke specia-det, men jeg er ikke specia-
list på området.”list på området.”

nådegave er ikke større end nådegave er ikke større end 
andre nådegaver.”andre nådegaver.”

Sygdom som dæmoner
Han er ked af de ekstraor-Han er ked af de ekstraor-
dinære elementer, Torben dinære elementer, Torben 
Sønder gaard lader til at fo-Sønder gaard lader til at fo-
kusere på:kusere på:

”Det er klippet, så man ”Det er klippet, så man 
ikke hører om Jesus og for-ikke hører om Jesus og for-
pligtelsen på et liv som kri-pligtelsen på et liv som kri-
sten. Jeg håber, virkelighe-sten. Jeg håber, virkelighe-
den er en anden.”den er en anden.”

Han kritiserer især forkyn-Han kritiserer især forkyn-
delsen om synd, der bliver delsen om synd, der bliver 
vist i programmerne:vist i programmerne:

”Han lader til at prædike, ”Han lader til at prædike, 
at det er nemt at vinde over at det er nemt at vinde over 

KRISTIAN ANDERSEN   Jeg kunne godt ønske mig, 
at LM’s familiekonsulent på et tidspunkt kunne uddanne 
sig inden for spørgsmål om kønsneutralitet og porno

synden. Sådan er det ikke. synden. Sådan er det ikke. 
Jeg kommer til at kæmpe Jeg kommer til at kæmpe 
med arvesynden hele mit liv. med arvesynden hele mit liv. 
Han taler også om sygdom Han taler også om sygdom 
som dæmoner, der skal ud-som dæmoner, der skal ud-
drives,” siger han og peger drives,” siger han og peger 
på, at det også er bekymren-på, at det også er bekymren-
de, at Torben Sønder gaard de, at Torben Sønder gaard 
ikke lader til at anerkende, ikke lader til at anerkende, 
at andre kirker kan komme at andre kirker kan komme 
med en sand forkyndelse.med en sand forkyndelse.

Flere om ledelsen
I en pressemeddelelse I en pressemeddelelse 
peger Frikirkenet på, at et peger Frikirkenet på, at et 
bredt forankret lederskab bredt forankret lederskab 
kan forhindre opdyrkelsen kan forhindre opdyrkelsen 
af lederskikkelser som Tor-af lederskikkelser som Tor-

ben Søndergaard eller Fa-ben Søndergaard eller Fa-
derhusets Ruth Kristiansen, derhusets Ruth Kristiansen, 
der tidligere hed Evensen.der tidligere hed Evensen.

Det råd nikker Søren Skov-Det råd nikker Søren Skov-
gaard Sørensen til og peger gaard Sørensen til og peger 
på, at Bibelen netop taler på, at Bibelen netop taler 
om menigheder med en om menigheder med en 
ledelse, der består af fl ere ledelse, der består af fl ere 
ældste. Sådan er der også ældste. Sådan er der også 
mange ledelsesmæssigt mange ledelsesmæssigt 
sunde karismatiske frikirker sunde karismatiske frikirker 
i Danmark, forsikrer han.i Danmark, forsikrer han.

”Det er problematisk, hvis ”Det er problematisk, hvis 
en stærk leder ikke har et en stærk leder ikke har et 
ældsteråd eller en besty-ældsteråd eller en besty-
relse at stå til ansvar over relse at stå til ansvar over 
for. Så kan man hurtigt blive for. Så kan man hurtigt blive 
enevældig.”               enevældig.”               nlmnlm

Han kunne ønske sig, at Han kunne ønske sig, at 
der var en sexolog i LM, som der var en sexolog i LM, som 
kunne gå ind i spørgsmål om kunne gå ind i spørgsmål om 
kønsneutralitet og porno.kønsneutralitet og porno.

”Jeg synes, vi trænger til ”Jeg synes, vi trænger til 
at blive klædt fagligt på at blive klædt fagligt på 
omkring det her. Jeg kunne omkring det her. Jeg kunne 
godt ønske mig, at familie-godt ønske mig, at familie-
konsulenten på et tidspunkt konsulenten på et tidspunkt 
kunne uddanne sig inden for kunne uddanne sig inden for 
dette felt. Det kunne også dette felt. Det kunne også 
vise, at vi ikke er seksuali-vise, at vi ikke er seksuali-
tetsforskrækkede.”tetsforskrækkede.”

Stadig politiker
Kristian Andersen er ikke Kristian Andersen er ikke 

kun et kendt ansigt i LM, kun et kendt ansigt i LM, 
hvor han har været efter-hvor han har været efter-
skoleforstander i 20 år, når skoleforstander i 20 år, når 
han til sommer stopper på han til sommer stopper på 
Solgården. Han har også Solgården. Han har også 
været i kommunalbesty-været i kommunalbesty-
relsen i Ringkøbing-Skjern relsen i Ringkøbing-Skjern 
kommune i ni år og var efter kommune i ni år og var efter 
sidste valg i spil til posten sidste valg i spil til posten 
som borgmester. Han fort-som borgmester. Han fort-
sætter sit politiske virke i sætter sit politiske virke i 
kommunen, hvor han i dag kommunen, hvor han i dag 
er 2. viceborgmester. er 2. viceborgmester. 

Han stiller også op ved Han stiller også op ved 
næste folketingsvalg, og bli-næste folketingsvalg, og bli-
ver han valgt ind, må LM se ver han valgt ind, må LM se 
sig om efter en anden fami-sig om efter en anden fami-
liekonsulent.liekonsulent.

”Var jeg blevet valgt til ”Var jeg blevet valgt til 
Folketinget som efterskole-Folketinget som efterskole-
forstander, havde det været forstander, havde det været 
det samme. Der er meget få det samme. Der er meget få 
folketingspolitikere, der kan folketingspolitikere, der kan 
beholde deres borgerlige beholde deres borgerlige 
arbejde.”arbejde.”

På grund af denne usik-På grund af denne usik-
kerhed glæder han sig også kerhed glæder han sig også 
over, at han først begynder over, at han først begynder 
som familiekonsulent den som familiekonsulent den 
1. august. Det er nemlig 1. august. Det er nemlig 
efter folketingsvalget, der efter folketingsvalget, der 
skal afholdes senest 17. skal afholdes senest 17. 
juni.juni.

”Og bliver jeg valgt ind i ”Og bliver jeg valgt ind i 
Folketinget, vil jeg arbejde Folketinget, vil jeg arbejde 
for de samme ting på lands-for de samme ting på lands-
plan. Dér er der også brug plan. Dér er der også brug 
for at blive sat fokus på fa-for at blive sat fokus på fa-
milie- og partrivsel.” milie- og partrivsel.” 

Kristian Andersen mener, at Kristian Andersen mener, at 
det er vigtigt at udforske fel-det er vigtigt at udforske fel-

tet omkring seksualitet.tet omkring seksualitet.



AF KARIN BORUP RAVNBORG

De unge i LM er gode til at De unge i LM er gode til at 
give af deres penge og op-give af deres penge og op-
fi ndsomme, når det drejer fi ndsomme, når det drejer 
sig om at samle ind til LMU’s sig om at samle ind til LMU’s 
missionsprojekter. Det viser missionsprojekter. Det viser 
erfaringerne fra de tidligere erfaringerne fra de tidligere 
års missionskonferencer på års missionskonferencer på 
LMH og fra forskellige lokale LMH og fra forskellige lokale 
initiativer, hvor der er blevet initiativer, hvor der er blevet 
samlet store beløb ind på samlet store beløb ind på 
forskellig vis.forskellig vis.

Men kun hver fjerde Men kun hver fjerde 
LMU’er har bevidst taget en LMU’er har bevidst taget en 
beslutning om, hvor meget beslutning om, hvor meget 
de vil give om måneden til de vil give om måneden til 
velgørende organisationer.  velgørende organisationer.  
Af dem føler lidt over hver Af dem føler lidt over hver 
tredje, at de egentlig godt tredje, at de egentlig godt 
ville give noget mere.ville give noget mere.

Det er resultatet af en Det er resultatet af en 
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LMU’ere vil gerne give fl ere penge til mission
En undersøgelse af de unges givervaner viser, at fl ere ønsker faste rammer for givertjenesten

undersøgelse, som blev undersøgelse, som blev 
foretaget i november blandt foretaget i november blandt 
deltagerne på konferencen deltagerne på konferencen 
Mission18 på LMH.Mission18 på LMH.

Fortsat tale om fast  
givertjeneste
Undersøgelsen er ikke re-Undersøgelsen er ikke re-
præsentativ, da kun 72 er præsentativ, da kun 72 er 
blevet adspurgt. Men den blevet adspurgt. Men den 
giver alligevel et fi ngerpeg giver alligevel et fi ngerpeg 
om, hvordan det ser ud med om, hvordan det ser ud med 
LMU’ernes givervaner, for-LMU’ernes givervaner, for-
tæller ungdomskonsulent tæller ungdomskonsulent 
Nikolaj Karkov, som iværk-Nikolaj Karkov, som iværk-
satte undersøgelsen.satte undersøgelsen.

”Resultatet overrasker ”Resultatet overrasker 
mig ikke. Det svarer meget mig ikke. Det svarer meget 
godt til det billede, jeg har godt til det billede, jeg har 
fået ved at rejse rundt til fået ved at rejse rundt til 
kredsene: at der er fl ere kredsene: at der er fl ere 
spontane givere end faste spontane givere end faste 
givere i LMU. Det er jo skønt, givere i LMU. Det er jo skønt, 

at LMU’erne er gode til at at LMU’erne er gode til at 
samle penge ind. Men det vil samle penge ind. Men det vil 
være godt – både for LMU være godt – både for LMU 
og for dem selv – at de væn-og for dem selv – at de væn-
ner sig til at give regelmæs-ner sig til at give regelmæs-
sigt til mission og give en sigt til mission og give en 
større del af deres indtægt. større del af deres indtægt. 
Det er der også fl ere, der gi-Det er der også fl ere, der gi-
ver udtryk for, at de ønsker.”ver udtryk for, at de ønsker.”

”Så for mig er det et helt ”Så for mig er det et helt 
klart incitament til at fort-klart incitament til at fort-
sætte med at tale med de sætte med at tale med de 
unge om fast givertjeneste,” unge om fast givertjeneste,” 
siger han og fortæller, at der siger han og fortæller, at der 
ved et ungdomsmøde på ved et ungdomsmøde på 
Bornholm, hvor han talte om Bornholm, hvor han talte om 
emnet, kom 16 nye fastgive-emnet, kom 16 nye fastgive-
re på en enkelt aften.re på en enkelt aften.

Besluttede sig for   
at give tiende
”Når jeg taler om det her, ”Når jeg taler om det her, 
plejer jeg at fortælle min plejer jeg at fortælle min 

egen historie – ikke for at egen historie – ikke for at 
fremhæve mig selv, men for fremhæve mig selv, men for 
at gøre det med givertjene-at gøre det med givertjene-
sten konkret og håndgribe-sten konkret og håndgribe-
ligt,” siger han. ligt,” siger han. 

”Jeg tog den beslutning, ”Jeg tog den beslutning, 
da jeg studerede, at jeg ville da jeg studerede, at jeg ville 
give fast tiende af min ind-give fast tiende af min ind-
tægt. Det fastsatte jeg til et tægt. Det fastsatte jeg til et 
bestemt beløb om måneden. bestemt beløb om måneden. 
Da jeg var færdig med at Da jeg var færdig med at 
læse og havde haft arbejde læse og havde haft arbejde 
et stykke tid, gennemgik jeg et stykke tid, gennemgik jeg 
mit budget og opdagede, at mit budget og opdagede, at 
jeg nu gav væsentligt min-jeg nu gav væsentligt min-
dre end de ti procent, jeg dre end de ti procent, jeg 
havde besluttet mig for at havde besluttet mig for at 
give til missionsarbejdet.”give til missionsarbejdet.”

Derfor råder han til, at Derfor råder han til, at 
man bliver fast giver og får man bliver fast giver og får 
det ordnet sådan, at man gi-det ordnet sådan, at man gi-
ver en fast procentdel af sin ver en fast procentdel af sin 
indtægt – uanset om man indtægt – uanset om man 

AF KAJA LAUTERBACH

Onsdag den 16. januar of-Onsdag den 16. januar of-
fentliggjorde LM Musik de-fentliggjorde LM Musik de-
res nye hjemmeside.res nye hjemmeside.

Siden er en portal, der Siden er en portal, der 
samler nyheder og aktu-samler nyheder og aktu-
elle arrangementer fra det elle arrangementer fra det 
musikarbejde, LM er med i musikarbejde, LM er med i 
rundt i Danmark. Både det, rundt i Danmark. Både det, 
musikkonsulent Christian musikkonsulent Christian 
Engmark selv laver, og en Engmark selv laver, og en 
række links til andre hjem-række links til andre hjem-
mesider, hvor LM Musik er mesider, hvor LM Musik er 
engageret, eller som værd engageret, eller som værd 
at anbefale. Det kan være at anbefale. Det kan være 
Nodebasen.dk og Worship-Nodebasen.dk og Worship-
Today.dk eller en af deres Today.dk eller en af deres 
mange andre partnere.mange andre partnere.

På hjemmesiden kan man På hjemmesiden kan man 
også fi nde oplysninger om også fi nde oplysninger om 
resurser, som kan downloa-resurser, som kan downloa-
des eller købes. For eksem-des eller købes. For eksem-
pel sangbøger, mp3-fi ler pel sangbøger, mp3-fi ler 
med musik til med musik til Salmer og Salmer og 
SangeSange samt LM’s musikud- samt LM’s musikud-
givelser.givelser.

Man kan også fi nde vej-Man kan også fi nde vej-
ledninger om, hvad man skal ledninger om, hvad man skal 
være opmærksom på i for-være opmærksom på i for-
bindelse med copyright og bindelse med copyright og 
en lille samling artikler om en lille samling artikler om 
lovsang og lovsangsledelse. lovsang og lovsangsledelse. 
Derudover har Christian Eng-Derudover har Christian Eng-
mark planer om at lave en mark planer om at lave en 
idebank for lovsangsledere idebank for lovsangsledere 
til at lave et lovsangsarran-til at lave et lovsangsarran-

gement.gement.
Hvis de ansvarlige for mu-Hvis de ansvarlige for mu-

sikken i en menighed gerne sikken i en menighed gerne 
vil have et kor eller et band vil have et kor eller et band 
ud at medvirke eller give ud at medvirke eller give 
koncert, kan de også fi nde koncert, kan de også fi nde 
kontaktoplysninger på den kontaktoplysninger på den 
nye hjemmeside.nye hjemmeside.

Grafi sk og visuel
Det er ikke kun indholdet på Det er ikke kun indholdet på 

LM Musiks hjemmeside, der LM Musiks hjemmeside, der 
er blevet frisket op.er blevet frisket op.

”Vi har gjort noget ud af ”Vi har gjort noget ud af 
det grafi ske med en meget det grafi ske med en meget 
visuel indgangsside, så siden visuel indgangsside, så siden 
er tidssvarende at se på,” si-er tidssvarende at se på,” si-
ger Christian Engmark.ger Christian Engmark.

LM Musik har købt sig til LM Musik har købt sig til 
det grafi ske og strukturerne det grafi ske og strukturerne 
på siden, mens Christian på siden, mens Christian 
Engmark har lavet alt ind-Engmark har lavet alt ind-

holdet på siden. Til sidst har holdet på siden. Til sidst har 
et testpanel forholdt sig til et testpanel forholdt sig til 
brugervenligheden.brugervenligheden.

Christian Engmark har Christian Engmark har 
været musikkonsulent i LM i været musikkonsulent i LM i 
godt fi re år, men han fortæl-godt fi re år, men han fortæl-
ler, at han tit har haft svært ler, at han tit har haft svært 
ved at være tydelig om, hvad ved at være tydelig om, hvad 
LM Musik egentlig kan til-LM Musik egentlig kan til-
byde.byde.

”Det har processen med ”Det har processen med 

at lave hjemmesiden været at lave hjemmesiden været 
med til at give overblik over.”med til at give overblik over.”

Sammenhængskraft
”Musikarbejdet i LM foregår ”Musikarbejdet i LM foregår 
på mange niveauer – lige fra på mange niveauer – lige fra 
kredse med ganske få el-kredse med ganske få el-
ler ingen pianister til steder ler ingen pianister til steder 
med mange bands,” forkla-med mange bands,” forkla-
rer Christian Engmark.rer Christian Engmark.

”Det er enormt svært at ”Det er enormt svært at 

have en sammenhængs-have en sammenhængs-
kraft i det, og det resulterer kraft i det, og det resulterer 
i en skævvridning, som han i en skævvridning, som han 
håber, at den nye hjemmesi-håber, at den nye hjemmesi-
de kan være med til at rette de kan være med til at rette 
op på.op på.

Ambitiøs bestyrelse
Ud over inspiration og resur-Ud over inspiration og resur-
ser til musikarbejdet, er det ser til musikarbejdet, er det 
også Christian Engmarks også Christian Engmarks 
ønske, at musikbestyrelsen ønske, at musikbestyrelsen 
skal synliggøres. skal synliggøres. 

”Der skal ansigter på de ”Der skal ansigter på de 
personer, der står bag,” siger personer, der står bag,” siger 
han.han.

Derfor kan musikbestyrel-Derfor kan musikbestyrel-
sens arbejde med visioner sens arbejde med visioner 
for LM Musik også fi ndes på for LM Musik også fi ndes på 
den nye hjemmeside, sådan den nye hjemmeside, sådan 
at det bliver synligt, hvilken at det bliver synligt, hvilken 
retning de gerne vil føre mu-retning de gerne vil føre mu-
sikarbejdet i. sikarbejdet i. 

”Musikbestyrelsen er ”Musikbestyrelsen er 
meget ambitiøs og tænker meget ambitiøs og tænker 
mange tanker om, hvor de mange tanker om, hvor de 
synes, arbejdet skal bære synes, arbejdet skal bære 
hen,” forklarer han.hen,” forklarer han.

Christian Engmark håber, Christian Engmark håber, 
det vil kunne være en hjælp det vil kunne være en hjælp 
til at skabe en ejerskabsfø-til at skabe en ejerskabsfø-
lelse for de mange frivillige i lelse for de mange frivillige i 
musikarbejdet. musikarbejdet. 

”De har nemlig brug for ”De har nemlig brug for 
at mærke, at de er en del af at mærke, at de er en del af 
landsbevægelsen, og måske landsbevægelsen, og måske 
kan de identifi cere sig med kan de identifi cere sig med 
nogle af visionerne.”nogle af visionerne.”

Skærmprint af testside fra LM Musiks nye hjemmeside.Skærmprint af testside fra LM Musiks nye hjemmeside.

CHRISTIAN ENGMARK   Processen med at lave den 
nye hjemmeside til LM Musik har været med til, at jeg 
selv har fået overblik over, hvad vi egentlig kan tilbyde

Musikportal skal styrke musikken i LM
Noder, arrangementer, artikler og kontakoplysniner er noget af det, man kan fi nde på LM Musiks nye hjemmeside

LMU’ernes givervaner

• 30,6 % af LMU’erne giver under 1 % af deres løn/SU• 30,6 % af LMU’erne giver under 1 % af deres løn/SU
• 51,4 % giver mellem 1-5 %• 51,4 % giver mellem 1-5 %
• 11,1 % giver mellem 5-10 % • 11,1 % giver mellem 5-10 % 
• 25 % har fastsat, hvor meget de giver om måneden.• 25 % har fastsat, hvor meget de giver om måneden.

– Af dem ville 38,9 % gerne give mere.– Af dem ville 38,9 % gerne give mere.
• Der er cirka 700 LMU’ere på landsplan.• Der er cirka 700 LMU’ere på landsplan.

– Af dem er 189 oprettet som faste givere.– Af dem er 189 oprettet som faste givere.

studerer eller er i arbejde. studerer eller er i arbejde. 
Så kører det automatisk, og Så kører det automatisk, og 
man skal ikke forholde sig til man skal ikke forholde sig til 
det hele tiden.det hele tiden.

”Måske tænker man, at ”Måske tænker man, at 
man ikke har så meget at man ikke har så meget at 
gøre med, men jeg synes gøre med, men jeg synes 
faktisk, man har mange faktisk, man har mange 
penge som studerende. penge som studerende. 
Der er typisk endnu ikke de Der er typisk endnu ikke de 

faste udgifter, der er for-faste udgifter, der er for-
bundet med at købe hus og bundet med at købe hus og 
stifte familie. Og det bliver stifte familie. Og det bliver 
ikke nemmere, jo længere ikke nemmere, jo længere 
man venter. Så jeg vil helt man venter. Så jeg vil helt 
klart opfordre LMU’erne til klart opfordre LMU’erne til 
at tage stilling til at blive at tage stilling til at blive 
faste givere så tidligt som faste givere så tidligt som 
muligt,” siger ungdomskon-muligt,” siger ungdomskon-
sulenten. sulenten. 
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Efter 48 år kom LM’s sidste Efter 48 år kom LM’s sidste 
langtidsmissionærer hjem langtidsmissionærer hjem 
fra Etiopien i 2018. Opga-fra Etiopien i 2018. Opga-
verne har været meget for-verne har været meget for-
skellige og både inkluderet skellige og både inkluderet 
sundhedsarbejde, evan-sundhedsarbejde, evan-
gelisering, undervisning af gelisering, undervisning af 
præster og evangelister, præster og evangelister, 
regnskabsarbejde, diakoni, regnskabsarbejde, diakoni, 
ledelse og meget andet.ledelse og meget andet.

Alsidigt arbejde
I 1960’erne blev LM invi-I 1960’erne blev LM invi-
teret til Etiopien af Norsk teret til Etiopien af Norsk 
Luthersk Misjonssamband Luthersk Misjonssamband 
(NLM). Der var vækkelse i (NLM). Der var vækkelse i 
landet, behov for forkyndel-landet, behov for forkyndel-
se, diakoni og undervisning.se, diakoni og undervisning.
Efter at have lagt spørgsmå-Efter at have lagt spørgsmå-
let frem for LM’s afdelin-let frem for LM’s afdelin-
ger blev det i 1968 ved LM’s ger blev det i 1968 ved LM’s 
100-års jubilæum beslut-100-års jubilæum beslut-
tet at sende missionærer til tet at sende missionærer til 
Etiopien. Etiopien. 

De første kom af sted i De første kom af sted i 
1970 og siden har 71 LM-1970 og siden har 71 LM-
missionærer gjort tjeneste i missionærer gjort tjeneste i 

Diakoni og evangelisering har gået hånd i hånd
Byggeri, sundhed, økonomi, evangelisering, oplæring. I LM’s 48 år i Etiopien har missionærerne 

været engageret i mange ting. Diakoni har dog altid stået stærkt

Galta

Addis Abeba

Jinka

Geresse

Yirgalem
Hagere Selam

Omo Rate

Hawassa

Arba Minch

Gidole

SOMALIA

SUDAN

KENYA

ETIOPIEN

DJIBOUTI

ERITREA

TEMA 48 ÅR I ETIOPIEN

1991: Den kommuni-1991: Den kommuni-
stiske leder Mengistu stiske leder Mengistu 
styrtes og en overgangs-styrtes og en overgangs-
regering baner vej for regering baner vej for 
demokratiske valg.demokratiske valg.

1994: Etiopien har fl ere 1994: Etiopien har fl ere 
gange været hårdt ramt gange været hårdt ramt 
af tørke og hungersnød. af tørke og hungersnød. 
I 1994 arrangerer LM en I 1994 arrangerer LM en 
særindsamling til hjælp særindsamling til hjælp 
for de hungersnødsram-for de hungersnødsram-
te i landet.te i landet.

1980’erne: Antallet af 1980’erne: Antallet af 
LM-missionærer i Etio-LM-missionærer i Etio-
pien er på sit højeste.pien er på sit højeste.
LM har gennem alle LM har gennem alle 
årene haft et stort en-årene haft et stort en-
gagement i sundheds-gagement i sundheds-
arbejdet sideløbende arbejdet sideløbende 
med evangeliation og med evangeliation og 
oplæring.oplæring.

1997: LM-missionær 1997: LM-missionær 
Marie Ammitzbøl på-Marie Ammitzbøl på-
begynder et arbejde begynder et arbejde 
blandt daasanach-folket blandt daasanach-folket 
i Sydomo nær grænsen i Sydomo nær grænsen 
til Kenya. Det er LM’s før-til Kenya. Det er LM’s før-
ste engagement blandt ste engagement blandt 
en etiopisk folkegruppe en etiopisk folkegruppe 
med meget lille berøring med meget lille berøring 
med kristendommen.med kristendommen.

1972-1976: LM’s første 1972-1976: LM’s første 
missionsstation i landet missionsstation i landet 
bygges i Geresse. bygges i Geresse. 
Der er både klinik, kirke, Der er både klinik, kirke, 
missionærbolig og missionærbolig og 
bygning til bibelunder-bygning til bibelunder-
visning. Sideløbende visning. Sideløbende 
bygges en lignende mis-bygges en lignende mis-
sionsstation i Galta.sionsstation i Galta.

1974: Kejser Haile Se-1974: Kejser Haile Se-
lassie styrtes. Etiopien lassie styrtes. Etiopien 
bliver kommunistisk. I bliver kommunistisk. I 
fl ere år er kirken og mis-fl ere år er kirken og mis-
sionsarbejdet trængt.sionsarbejdet trængt.

landet på Afrikas Horn.landet på Afrikas Horn.
De danske udsendinge be-De danske udsendinge be-
gyndte i nye områder, og gyndte i nye områder, og 
der blev sendt bygningsar-der blev sendt bygningsar-
bejdere af sted for at bygge bejdere af sted for at bygge 
missionsstationer i Geresse missionsstationer i Geresse 
og Galta. og Galta. 

Missionsstationerne Missionsstationerne 
havde både en klinik til be-havde både en klinik til be-
handling af syge, en kirke og handling af syge, en kirke og 
lokaler til undervisning og lokaler til undervisning og 
oplæring. Disse faciliteter oplæring. Disse faciliteter 
vidner om et arbejde, hvor vidner om et arbejde, hvor 
der både var sundhedsfag-der både var sundhedsfag-
lige personer og evangeli-lige personer og evangeli-
ster udsendt. Efterhånden ster udsendt. Efterhånden 
som antallet af missionærer som antallet af missionærer 
voksede, sendte LM også voksede, sendte LM også 
sygeplejersker til nogle af sygeplejersker til nogle af 
de hospitaler, som NLM al-de hospitaler, som NLM al-
lerede arbejdede på.lerede arbejdede på.

I takt med den lutherske I takt med den lutherske 
kirkes vækst voksede etio-kirkes vækst voksede etio-
piernes efterspørgsel efter piernes efterspørgsel efter 
bibelskole og teologisk ud-bibelskole og teologisk ud-
dannelse også. Det betød, dannelse også. Det betød, 

at LM i stadig større grad at LM i stadig større grad 
sendte teologer og bibellæ-sendte teologer og bibellæ-

rere af sted, som kunne un-rere af sted, som kunne un-
dervise lokale evangelister.dervise lokale evangelister.

Diakonal profi l
I årenes løb har LM’s mis-I årenes løb har LM’s mis-
sionærer således været sionærer således været 

engageret i både direkte engageret i både direkte 
evangelisering, oplæring af evangelisering, oplæring af 
evangelister og teologisk evangelister og teologisk 
uddannelse såvel som byg-uddannelse såvel som byg-
ningsarbejde og sundheds-ningsarbejde og sundheds-
arbejde. Dertil kommer øko-arbejde. Dertil kommer øko-

nomiadministration for den nomiadministration for den 
lutherske kirke, menigheds-lutherske kirke, menigheds-
arbejde, undervisere til mis-arbejde, undervisere til mis-
sionærbørn, projektledelse sionærbørn, projektledelse 
og meget andet.og meget andet.

Selvom kirken i stadig Selvom kirken i stadig 
større grad havde brug for større grad havde brug for 
teologisk oplæring og un-teologisk oplæring og un-
dervisning, var LM’s diako-dervisning, var LM’s diako-
nale profi l i Etiopien stærk i nale profi l i Etiopien stærk i 
alle årene. alle årene. 

I 1997 kastede LM sig ek-I 1997 kastede LM sig ek-
sempelvis ud i et sundheds-sempelvis ud i et sundheds-
projekt med Danida-bevilling projekt med Danida-bevilling 
blandt daasanach-folket blandt daasanach-folket 
med opbygning af sundheds-med opbygning af sundheds-
klinikker og undervisnings-klinikker og undervisnings-
lokaler. Fra 2009 gik LM også lokaler. Fra 2009 gik LM også 
med i et projekt fi nansieret med i et projekt fi nansieret 
af norske udviklingsmidler af norske udviklingsmidler 
med henblik på at reducere med henblik på at reducere 
mødredødeligheden blandt mødredødeligheden blandt 
fødende kvinder.fødende kvinder.

LM har primært engageret LM har primært engageret 
sig i den sydvestlige del af sig i den sydvestlige del af 
Etiopien. Den første mis-Etiopien. Den første mis-
sionsstation blev bygget i sionsstation blev bygget i 
Geresse.Geresse.
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2007: LM’s samarbejds-2007: LM’s samarbejds-
kirke i landet har ifølge kirke i landet har ifølge 
egne tal 2,3 millioner egne tal 2,3 millioner 
medlemmer. 9 år senere medlemmer. 9 år senere 
er tallet 8,3 millioner.er tallet 8,3 millioner.

1977: På grund af krig og 1977: På grund af krig og 
kristendomsforfølgel-kristendomsforfølgel-
ser evakuerer LM nogle ser evakuerer LM nogle 
af de udsendte missio-af de udsendte missio-
nærer.nærer.

I slutningen af 1980’erne I slutningen af 1980’erne 
går LM ind i et formali-går LM ind i et formali-
seret arbejde for at ud-seret arbejde for at ud-
danne præster og evan-danne præster og evan-
gelister i Hagere Selam. gelister i Hagere Selam. 

2009: Med projektet re-2009: Med projektet re-
duktion af mødredøde-duktion af mødredøde-
lighed, engagerer LM sig lighed, engagerer LM sig 
for første gang uden for for første gang uden for 
kirkens arbejde.kirkens arbejde.

2018: Den etiopiske og 2018: Den etiopiske og 
fl ere udenlandske lu-fl ere udenlandske lu-
therske kirker - herun-therske kirker - herun-
der LM - udgiver fælles der LM - udgiver fælles 
troserklæring.troserklæring.

1970: De første LM-mis-1970: De første LM-mis-
sionærer sendes til Etio-sionærer sendes til Etio-
pien efter invitation fra pien efter invitation fra 
Norsk Luthersk Misjons-Norsk Luthersk Misjons-
samband.samband.
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Kirken har det godt – trods udfordringer
Manglen på forkyndelse baseret på Jesus som grundlag for troen er den største 

udfordring for den etiopiske kirke, mener leder af det evangeliserende arbejde i Syd Omo

AF KAJA LAUTERBACH

Med over otte millioner Med over otte millioner 
medlemmer er Mekane Ye-medlemmer er Mekane Ye-
sus Kirken (MYK) i Etiopien sus Kirken (MYK) i Etiopien 
verdens største lutherske verdens største lutherske 
kirke. På landsplan er der kirke. På landsplan er der 
over 12.000 kirker og præ-over 12.000 kirker og præ-
dikepladser, men i regionen dikepladser, men i regionen 
Syd Omo ned mod grænsen Syd Omo ned mod grænsen 
til Kenya er der kun 30.til Kenya er der kun 30.

Af dem er syv små kirke-Af dem er syv små kirke-
bygninger, otte er husme-bygninger, otte er husme-
nigheder, og 15 er prædike-nigheder, og 15 er prædike-
pladser.pladser.

Det fortæller Taffese Kar-Det fortæller Taffese Kar-
de, der er uddannet teolog og de, der er uddannet teolog og 
i 27 år har været koordinator i 27 år har været koordinator 
for MYK’s arbejde i området. for MYK’s arbejde i området. 
Han arbejdede tæt sammen Han arbejdede tæt sammen 
med LM’s missionær Hanna med LM’s missionær Hanna 
Rasmussen, der afsluttede i Rasmussen, der afsluttede i 
området sidste sommer for området sidste sommer for 
at gå på pension.at gå på pension.

Taffese Karde bor i byen Taffese Karde bor i byen 
Jinka sammen med sin kone Jinka sammen med sin kone 
og fem børn. Konen er også og fem børn. Konen er også 
engageret i kirkens arbejde engageret i kirkens arbejde 
– de sidste fi re år som frivil-– de sidste fi re år som frivil-
lig i det evangeliserende ar-lig i det evangeliserende ar-
bejde i byens fængsel.bejde i byens fængsel.

Kirken har det godt  
– trods udfordringer
Syd Omo er på størrelse Syd Omo er på størrelse 
med Jylland, og i hele om-med Jylland, og i hele om-

rådet er der kun to præster rådet er der kun to præster 
og 29 evangelister til at tage og 29 evangelister til at tage 
sig af menighederne og til at sig af menighederne og til at 
række evangeliet om Jesus række evangeliet om Jesus 
ud til fl ere mennesker.ud til fl ere mennesker.

Selv om det er få, mener Selv om det er få, mener 
Taffese Karde, at det går Taffese Karde, at det går 
godt, og at kirken har det godt, og at kirken har det 
godt i området – trods man-godt i området – trods man-

Selvom den lutherske kirke er stærk, kommer LM fortsat til at investere i oplæring og evangelisering

LM er stadig engageret i Etiopien i 2019

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Selvom LM fra 2019 ikke Selvom LM fra 2019 ikke 
længere har udsendte lang-længere har udsendte lang-
tidsmissionærer i Etiopien, tidsmissionærer i Etiopien, 
er LM’s engagement i landet er LM’s engagement i landet 
ikke slut. Den lokale kirke ikke slut. Den lokale kirke 
er stærk om end ikke uden er stærk om end ikke uden 
udfordringer, og der er an-udfordringer, og der er an-
dre missionsorganisationer dre missionsorganisationer 
i landet. I 2019 sender LM i landet. I 2019 sender LM 
i samarbejde med Dansk i samarbejde med Dansk 
Bibel-Institut (DBI) desuden Bibel-Institut (DBI) desuden 
fl ere korttidsudsendinge til fl ere korttidsudsendinge til 
landet for at forme fremti-landet for at forme fremti-
dens præster i den luther-dens præster i den luther-
ske kirke. ske kirke. 

Evangelisering   
blandt unåede
Siden LM sendte de første Siden LM sendte de første 

folk til Etiopien i 1970, har folk til Etiopien i 1970, har 
LM’s arbejde primært været LM’s arbejde primært været 
i den sydvestlige del af lan-i den sydvestlige del af lan-
det i tæt samarbejde med det i tæt samarbejde med 
den hurtigt voksende kirke. I den hurtigt voksende kirke. I 
Sydvestsynoden, hvor Elisa Sydvestsynoden, hvor Elisa 
Riis og Hanna Rasmussen Riis og Hanna Rasmussen 
senest arbejdede, har LM i senest arbejdede, har LM i 
fl ere år støttet det evange-fl ere år støttet det evange-
liserende arbejde. Det gør liserende arbejde. Det gør 
LM også i de kommende år, LM også i de kommende år, 
fortæller missionskonsulent fortæller missionskonsulent 
Bent Olsen, der er LM’s lan-Bent Olsen, der er LM’s lan-
deansvarlige for Etiopien.deansvarlige for Etiopien.

”Der er lavet en aftale i ”Der er lavet en aftale i 
2018 om støtte i seks år på 2018 om støtte i seks år på 
30.000 kroner om året.”30.000 kroner om året.”

Pengene skal bruges til Pengene skal bruges til 
at afl ønne evangelisterne, at afl ønne evangelisterne, 
der primært arbejder blandt der primært arbejder blandt 
folkegrupper, der har lille folkegrupper, der har lille 
kontakt med kristendom-kontakt med kristendom-

hov for uddannelse, og der hov for uddannelse, og der 
er også lokal efterspørgsel er også lokal efterspørgsel 
efter mere uddannelse, for-efter mere uddannelse, for-
klarer missionskonsulenten, klarer missionskonsulenten, 
der har fulgt Etiopien, siden der har fulgt Etiopien, siden 
han var udsendt med sin fa-han var udsendt med sin fa-
milie til landet i 1980’erne.milie til landet i 1980’erne.

”Vi vil gerne være med til ”Vi vil gerne være med til 
at påvirke i en sund retning. at påvirke i en sund retning. 
Der er rigtig meget falsk Der er rigtig meget falsk 
lære og usund påvirkning lære og usund påvirkning 
udefra. Vi vil gerne bakke op udefra. Vi vil gerne bakke op 
om Mekane Yesus Kirken om Mekane Yesus Kirken 
og give en uddannelse, man og give en uddannelse, man 
kan være tryg ved,” siger han kan være tryg ved,” siger han 
og tilføjer, at det er svært at og tilføjer, at det er svært at 
få undervisere på tilstræk-få undervisere på tilstræk-
keligt højt niveau i landet. keligt højt niveau i landet. 

Det er derfor, der lokalt er Det er derfor, der lokalt er 
et ønske om udenlandske et ønske om udenlandske 
undervisere.undervisere.

Også til Tabor Evangelical Også til Tabor Evangelical 

ge udfordringer.ge udfordringer.
Som han ser det, er det Som han ser det, er det 

teologiske grundlag MYK’s teologiske grundlag MYK’s 
største udfordring.største udfordring.

”Eller rettere manglen på ”Eller rettere manglen på 
forkyndelse, der er base-forkyndelse, der er base-
ret på Jesus Kristus som ret på Jesus Kristus som 
grundlaget for vores tro,” grundlaget for vores tro,” 
siger han.siger han.

Pastor Taffese Karde og LM-missionær Hanna Rasmussen har arbejdet tæt sammen med evangelisering i Syd Omo i Etiopien.Pastor Taffese Karde og LM-missionær Hanna Rasmussen har arbejdet tæt sammen med evangelisering i Syd Omo i Etiopien.

I Syd Omo er der kun me-I Syd Omo er der kun me-
get få get få lokalelokale evangelister, og  evangelister, og 
det oplever Taffese Karde det oplever Taffese Karde 
som en anden stor udfor-som en anden stor udfor-
dring. Han forklarer:dring. Han forklarer:

”Mange af de evangelister, ”Mange af de evangelister, 
der arbejder her, kommer der arbejder her, kommer 
fra andre områder, og de fra andre områder, og de 
rejser ofte igen efter kort tid. rejser ofte igen efter kort tid. 

Det giver en masse bøvl og Det giver en masse bøvl og 
uro i arbejdet.”uro i arbejdet.”

Oplæring er kirkens 
største behov
MYK blev en selvstændig MYK blev en selvstændig 
kirke i 1959. Siden da har kirke i 1959. Siden da har 
den bredt sig til hele landet, den bredt sig til hele landet, 
og den vokser stadig.og den vokser stadig.

Taffese Karde er ikke i tvivl Taffese Karde er ikke i tvivl 
om, at kirkens vækst vil fort-om, at kirkens vækst vil fort-
sætte. Der er nemlig mange sætte. Der er nemlig mange 
unge, der kommer til tro på unge, der kommer til tro på 
Jesus. Jesus. 

”Vi skal investere tid og ”Vi skal investere tid og 
kræfter i de unge og gøre kræfter i de unge og gøre 
meget for, at de bliver op-meget for, at de bliver op-
lært i en ægte tro på Jesus,” lært i en ægte tro på Jesus,” 
siger han.siger han.

I det hele taget slår han I det hele taget slår han 
fast, at kirkens vigtigste fast, at kirkens vigtigste 
opgave er forkyndelse om opgave er forkyndelse om 
Jesus, mens det er regerin-Jesus, mens det er regerin-
gens ansvar at bygge skoler gens ansvar at bygge skoler 
og sørge for uddannelse og og sørge for uddannelse og 
sundhedshjælp.sundhedshjælp.

”Men som kirke tjener vi ”Men som kirke tjener vi 
det hele menneske, så selv-det hele menneske, så selv-
følgelig skal MYK tilbyde følgelig skal MYK tilbyde 
hjælp, hvor der for eksem-hjælp, hvor der for eksem-
pel ikke er noget sundheds-pel ikke er noget sundheds-
center.”center.”

Der er stadig folkegrup-Der er stadig folkegrup-
per i Syd Omo, hvor Jesus er per i Syd Omo, hvor Jesus er 
stort set ukendt og kirken stort set ukendt og kirken 
står meget svagt. Taffese står meget svagt. Taffese 
Karde mener, at den bedste Karde mener, at den bedste 
måde at nå dem på er ved måde at nå dem på er ved 
at oplære evangelister og at oplære evangelister og 
sende dem dertil. sende dem dertil. 

”Og så er det meget vigtigt ”Og så er det meget vigtigt 
at sørge for, at både de nye at sørge for, at både de nye 
kirkers ledere og medlem-kirkers ledere og medlem-
mer får sund oplæring i de mer får sund oplæring i de 
bibelske sandheder,” siger bibelske sandheder,” siger 
han.han.

College i Hawassa, hvor LM College i Hawassa, hvor LM 
har haft fl ere missionærer har haft fl ere missionærer 
ansat, håber Bent Olsen at ansat, håber Bent Olsen at 
kunne sende en lærer af kunne sende en lærer af 
sted for en kortere periode, sted for en kortere periode, 
men der er i skrivende stund men der er i skrivende stund 
ikke truffet konkrete aftaler.ikke truffet konkrete aftaler.

Kirken i Etiopien kan  
stå på egne ben
Trods usund påvirkning og Trods usund påvirkning og 
falsk lære mener Bent Ol-falsk lære mener Bent Ol-
sen, at kirken er inde i en sen, at kirken er inde i en 
sund udvikling. Kirken, der sund udvikling. Kirken, der 
i 2019 fejrer sit 60-års ju-i 2019 fejrer sit 60-års ju-
bilæum, har i dag over otte bilæum, har i dag over otte 
millioner medlemmer. Det er millioner medlemmer. Det er 
således en kirke, der driver således en kirke, der driver 
mange arbejdsopgaver uden mange arbejdsopgaver uden 
missionærer, forklarer han.missionærer, forklarer han.

Helt uden nordiske mis-Helt uden nordiske mis-
sionærer kommer kirken sionærer kommer kirken 

dog ikke til at stå. Både Pro-dog ikke til at stå. Både Pro-
mission og Norsk Luthersk mission og Norsk Luthersk 
Misjonssamband arbejder Misjonssamband arbejder 
fortsat i landet.fortsat i landet.

Dette betyder også, at ek-Dette betyder også, at ek-
sempelvis projektarbejdet sempelvis projektarbejdet 
med at reducere mødre-med at reducere mødre-
dødelighed blandt gravide, dødelighed blandt gravide, 
der er støttet af norske der er støttet af norske 
udviklingsmidler, fortsæt-udviklingsmidler, fortsæt-
ter med norske og etiopiske ter med norske og etiopiske 
eksperter, selvom Elisa Riis eksperter, selvom Elisa Riis 
og Birgitte Elmkvist Pilgaard og Birgitte Elmkvist Pilgaard 
(tidligere Madsen, (tidligere Madsen, red.red.) ikke ) ikke 
længere er i landet. længere er i landet. 

Arbejdet med oplæring og Arbejdet med oplæring og 
evangelisation, som Hanna evangelisation, som Hanna 
Rasmussen stod i, var hele Rasmussen stod i, var hele 
tiden i tæt samarbejde med tiden i tæt samarbejde med 
etiopiere og falder dermed etiopiere og falder dermed 
heller ikke til jorden, mener heller ikke til jorden, mener 
han.han.
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TAFFESE KARDE   Vi skal investere tid og kræfter 
i de unge og gøre meget for, at de bliver oplært i en 
ægte tro på Jesus

men.men.
”De har haft for lav løn i ”De har haft for lav løn i 

mange år, og det er blevet mange år, og det er blevet 
svært at rekruttere nye.”svært at rekruttere nye.”

En gennemsnitsløn i Etio-En gennemsnitsløn i Etio-
pien er under en fjerdedel af pien er under en fjerdedel af 
en tilsvarende løn i Dan-en tilsvarende løn i Dan-
mark. mark. 

Påvirke uddannelse og 
teologi i sund retning
I foråret 2019 sender LM I foråret 2019 sender LM 
desuden i samarbejde med desuden i samarbejde med 
DBI to lærere af sted til Me-DBI to lærere af sted til Me-
kane Yesus Kirkens eget kane Yesus Kirkens eget 
teologiske uddannelsessted teologiske uddannelsessted 
i hovedstaden Addis Abeba.i hovedstaden Addis Abeba.

”Det er for at være med til ”Det er for at være med til 
at forme dem, der er i gang at forme dem, der er i gang 
med en teologisk uddannel-med en teologisk uddannel-
se,” siger Bent Olsen.se,” siger Bent Olsen.

LM vurdere, at der er be-LM vurdere, at der er be-
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”Hvis der ikke havde været ”Hvis der ikke havde været 
nogen til at tage over, havde nogen til at tage over, havde 
det virkelig været øv at rejse det virkelig været øv at rejse 
hjem.”hjem.”

Birgitte Elmkvist Pil gaard Birgitte Elmkvist Pil gaard 
(tidligere Madsen) rejste til (tidligere Madsen) rejste til 
Etiopien som LM-missio-Etiopien som LM-missio-
nær første gang i 2007. Fra nær første gang i 2007. Fra 
oktober 2015 boede hun oktober 2015 boede hun 
i Ginir i den østlige del af i Ginir i den østlige del af 
Bale-provinsen, hvor hun ar-Bale-provinsen, hvor hun ar-
bejdede som jordemoder på bejdede som jordemoder på 
hospitalet. Hendes ansæt-hospitalet. Hendes ansæt-
telse var et led i projektet telse var et led i projektet 
RMM (Reducing Maternal RMM (Reducing Maternal 
Mortality), der fi nansieres af Mortality), der fi nansieres af 
det norske NORAD, og som det norske NORAD, og som 
går ud på at reducere døde-går ud på at reducere døde-
ligheden blandt gravide og ligheden blandt gravide og 
fødende. fødende. 

Uigennemskuelig  
politisk uro
Birgitte Elmkvist Pilgaard Birgitte Elmkvist Pilgaard 
vendte tilbage til Danmark i vendte tilbage til Danmark i 
sommeren 2018 for at blive sommeren 2018 for at blive 
gift. På det tidspunkt havde gift. På det tidspunkt havde 
hun stort set mistet håbet hun stort set mistet håbet 
om, at det skulle blive muligt om, at det skulle blive muligt 
at foretage kejsersnit på de at foretage kejsersnit på de 
to klinikker i Ginir-området.to klinikker i Ginir-området.

”Mens jeg var i området, ”Mens jeg var i området, 
var der ellers blevet oplært var der ellers blevet oplært 
sundhedshjælpere til at kun-sundhedshjælpere til at kun-
ne gøre det,” fortæller hun. ne gøre det,” fortæller hun. 

Der var politisk uro i lan-Der var politisk uro i lan-
det, og det havde indfl ydelse det, og det havde indfl ydelse 
på arbejdet, men at arbejdet på arbejdet, men at arbejdet 
lukkede ned havde også an-lukkede ned havde også an-
dre ikke politiske grunde – dre ikke politiske grunde – 
de var komplekse og uigen-de var komplekse og uigen-
nemskuelige.nemskuelige.

”Det var meget trist, og ”Det var meget trist, og 
desværre er der fortsat desværre er der fortsat 
usikkerhed om, hvorvidt det usikkerhed om, hvorvidt det 
starter op, men de arbejder starter op, men de arbejder 
på det,” siger den tidligere  på det,” siger den tidligere  
missionær. missionær. 

Æren for at projektet kom Æren for at projektet kom 
op at køre første gang, til-op at køre første gang, til-
skriver hun helt og holdent skriver hun helt og holdent 

De redder børn og gravide i Ginir 
En etiopier har overtaget koordineringen af projektet, som fortsat har som mål at oprette fl ere klinikker

den etiopiske projektkoor-den etiopiske projektkoor-
dinator. dinator. 

Ny koordinator har 
skabt helhed i projekt
Da Birgitte Elmkvist Pil-Da Birgitte Elmkvist Pil-
gaard kom til Ginir i 2015, gaard kom til Ginir i 2015, 
var der projektkontorer i var der projektkontorer i 
både Ginir og Goba. både Ginir og Goba. 

”Det skyldtes, at de – ”Det skyldtes, at de – 
modsat i Goba – ikke øn-modsat i Goba – ikke øn-
skede at være med til at op-skede at være med til at op-
lære lokalt personale i Ginir, lære lokalt personale i Ginir, 
da NLM startede projektet. da NLM startede projektet. 
NLM valgte dog at holde NLM valgte dog at holde 
fast ved Ginir af andre årsa-fast ved Ginir af andre årsa-
ger,” forklarer hun. ger,” forklarer hun. 

Samarbejdet mellem de Samarbejdet mellem de 
to projektkontorer blev van-to projektkontorer blev van-
skeliggjort af, at internet-skeliggjort af, at internet-
tet ikke fungerede, og at der tet ikke fungerede, og at der 
ikke altid var telefonforbin-ikke altid var telefonforbin-
delse.delse.

Den daværende etiopiske Den daværende etiopiske 
projektkoordinator stop-projektkoordinator stop-
pede imidlertid i ansættel-pede imidlertid i ansættel-
sen, fordi han ikke ønskede sen, fordi han ikke ønskede 
at fl ytte til Ginir. Det betød, at fl ytte til Ginir. Det betød, 
at Birgitte Elmkvist Pilgaard at Birgitte Elmkvist Pilgaard 
kom ind over, indtil der blev kom ind over, indtil der blev 
ansat en ny.ansat en ny.

Hun fortæller, at den nye Hun fortæller, at den nye 
koordinator er en dygtig ad-koordinator er en dygtig ad-
ministrator, men manglede ministrator, men manglede 
sundhedsfaglig baggrund. sundhedsfaglig baggrund. 
Han er dog klar over sine Han er dog klar over sine 
begrænsninger og er villig til begrænsninger og er villig til 
at lære. at lære. 

”Det blev afhjulpet først ”Det blev afhjulpet først 
ved at jeg var med, og nu ved at jeg var med, og nu 
ved, at der er blevet ansat ved, at der er blevet ansat 
en norsk jordemoder, Elsa en norsk jordemoder, Elsa 

Lindtjørn.”Lindtjørn.”
Den nye projektkoordina-Den nye projektkoordina-

tor arbejder på at gøre Ginir tor arbejder på at gøre Ginir 
til et undervisningscenter til et undervisningscenter 
for at skabe større helhed i for at skabe større helhed i 
projektet.projektet.

Den nu forhenværende Den nu forhenværende 
missionær ser det som et missionær ser det som et 
stort plus for projektet, at stort plus for projektet, at 
det hele er blevet samlet ét det hele er blevet samlet ét 
sted.sted.

Ejerskab skal 
omsættes til handling
Birgitte Elmkvist Pilgaard Birgitte Elmkvist Pilgaard 
fortæller, at de møder en fortæller, at de møder en 
enorm velvilje hos lokalbe-enorm velvilje hos lokalbe-
folkningen i Ginir og omegn, folkningen i Ginir og omegn, 
der ser, at projektet redder der ser, at projektet redder 
liv. De vil gerne, at det fort-liv. De vil gerne, at det fort-
sætter. sætter. 

De lokale myndigheder De lokale myndigheder 
i Ginir vil også rigtig gerne i Ginir vil også rigtig gerne 
RMM-projektet, og de ser RMM-projektet, og de ser 
det langt hen ad vejen som det langt hen ad vejen som 
deres, mener hun.deres, mener hun.

Hun slår dog fast, at ejer-Hun slår dog fast, at ejer-
skabet skal modnes, og at skabet skal modnes, og at 
en ændret tankegang skal en ændret tankegang skal 
vokse frem.vokse frem.

Oplæring på hospitalet i Oplæring på hospitalet i 
Ginir af personale til en af de Ginir af personale til en af de 

lokale klinikker.lokale klinikker.

”Det er ikke nok med de ”Det er ikke nok med de 
mange ord om, at det er vig-mange ord om, at det er vig-
tigt og nødvendigt. De skal  tigt og nødvendigt. De skal  
omsættes til handling, og omsættes til handling, og 
det kræver politisk velvilje det kræver politisk velvilje 
at fi nde penge til de udgifter, at fi nde penge til de udgifter, 
der følger med,” siger hun og der følger med,” siger hun og 
forklarer:forklarer:

”RMM-projektet betaler ”RMM-projektet betaler 
for uddannelse af sund-for uddannelse af sund-
hedspersonale til de lokale hedspersonale til de lokale 
klinikker, men de daglige klinikker, men de daglige 
udgifter som lønninger, udgifter som lønninger, 
medicin, handsker og tråd medicin, handsker og tråd 
skal de lokale myndighe-skal de lokale myndighe-
der selv stå for, og det giver der selv stå for, og det giver 
nogle udfordringer, selv om nogle udfordringer, selv om 
de overordnede myndighe-de overordnede myndighe-
der i regionen bakker op om der i regionen bakker op om 
projektet.”projektet.”

Dertil kommer, at den po-Dertil kommer, at den po-
litiske uro i landet har gjort, litiske uro i landet har gjort, 
at RMM-projektet er blevet at RMM-projektet er blevet 
nedprioriteret fra myndig-nedprioriteret fra myndig-
hedernes side.hedernes side.

Brug for sundhedsfaglig 
hjælp nogle år
Birgitte Elmkvist Pilgaard Birgitte Elmkvist Pilgaard 
glæder sig over, at mange glæder sig over, at mange 
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BIRGITTE ELMKVIST PILGAARD   Nu vil Gud, at jeg skal 
være i Danmark, og så glæder jeg mig over, at der er kommet 
en norsk jordemoder til at løfte den faglige del af projektet

etiopiere har gode sund-etiopiere har gode sund-
hedsfaglige kvalifi kationer. hedsfaglige kvalifi kationer. 
Dog oplever hun, at jorde-Dog oplever hun, at jorde-
moderuddannelsens niveau moderuddannelsens niveau 
er faldet  i den tid, hun har er faldet  i den tid, hun har 
været i landet. De etiopi-været i landet. De etiopi-
ske jordemødre har en god ske jordemødre har en god 
teoretisk viden, men har teoretisk viden, men har 
svært ved at omsætte det i svært ved at omsætte det i 
praksis. praksis. 

”Desuden er det svært at ”Desuden er det svært at 
få dem til at fl ytte fra stor-få dem til at fl ytte fra stor-
byerne og til steder, hvor byerne og til steder, hvor 
klinikkerne ligger. De fl este klinikkerne ligger. De fl este 
betragter dem bare som en betragter dem bare som en 
mellemstation på karriere-mellemstation på karriere-
stigen, og de bliver der kun stigen, og de bliver der kun 
de to år, de skal være der,” de to år, de skal være der,” 
siger hun. siger hun. 

”Det betyder, at der hele ”Det betyder, at der hele 
tiden er stor udskiftning i tiden er stor udskiftning i 
personalet, og mange har personalet, og mange har 
slet ikke deres familier med, slet ikke deres familier med, 
når de fl ytter til byen.” når de fl ytter til byen.” 

Derfor tror hun, at der vil Derfor tror hun, at der vil 
være brug for sundheds-være brug for sundheds-
faglig hjælp i Ginir nogle faglig hjælp i Ginir nogle 
år frem. Hun tror dog også, år frem. Hun tror dog også, 
at de nødvendige personer at de nødvendige personer 
kan fi ndes et andet sted i kan fi ndes et andet sted i 

Etiopien – det handler om at Etiopien – det handler om at 
fi nde nogle, der er villige til fi nde nogle, der er villige til 
at fl ytte dertil.at fl ytte dertil.

RMM-projektet i Ginir er RMM-projektet i Ginir er 
lige blevet forlænget med lige blevet forlænget med 
fem år, hvor de i samarbejde fem år, hvor de i samarbejde 
med myndighederne skal med myndighederne skal 
starte klinikker op to nye starte klinikker op to nye 
steder. steder. 

”I den forbindelse er der ”I den forbindelse er der 
rigtig mange ting, jeg godt rigtig mange ting, jeg godt 
kunne have haft lyst til at kunne have haft lyst til at 
være med i,” siger Birgitte være med i,” siger Birgitte 
Elmkvist Pilgaard. Elmkvist Pilgaard. 

”Men nu vil Gud, at jeg ”Men nu vil Gud, at jeg 
skal være i Danmark, og så skal være i Danmark, og så 
glæder jeg mig over, at Elsa glæder jeg mig over, at Elsa 
er kommet og kan være med er kommet og kan være med 
til at løfte den faglige del af til at løfte den faglige del af 
projektet.”projektet.”

Guds ansvar 
– og vores ansvar
Birgitte Elmkvist Pilgaard Birgitte Elmkvist Pilgaard 
glæder sig over, at det gode glæder sig over, at det gode 
projektarbejde fortsætter, projektarbejde fortsætter, 
når LM trækker sig ud af når LM trækker sig ud af 
Etiopien.Etiopien.

”Men vi må ikke glemme, ”Men vi må ikke glemme, 
at der er store udfordringer at der er store udfordringer 
i kirken i landet. For mange i kirken i landet. For mange 
medlemmer står det, at medlemmer står det, at 
mennesker får en god op-mennesker får en god op-
levelse i kirken, over, at der levelse i kirken, over, at der 
lyder en god forkyndelse. lyder en god forkyndelse. 
Blandt præsterne har fl ere Blandt præsterne har fl ere 
set behovet for forkyndel-set behovet for forkyndel-
se, men det er nok altid en se, men det er nok altid en 
udfordring for en præst, om udfordring for en præst, om 
han skal give menigheden han skal give menigheden 
det, de gerne vil have, eller det, de gerne vil have, eller 
det, Gud vil, at de skal høre,” det, Gud vil, at de skal høre,” 
siger hun.siger hun.

”Gud har ansvaret for sin ”Gud har ansvaret for sin 
kirke, men vi har stadig et kirke, men vi har stadig et 
stort ansvar for at blive ved stort ansvar for at blive ved 
med at bede for, at evange-med at bede for, at evange-
liet må lyde.”liet må lyde.”

Birgitte Elmkvist Pilgaard Birgitte Elmkvist Pilgaard 
tror, at der vil være brug for tror, at der vil være brug for 
sundhedsfaglig hjælp i Ginir sundhedsfaglig hjælp i Ginir 
nogle år frem.nogle år frem.

• Tak for væksten i Mekane Yesus Kirken• Tak for væksten i Mekane Yesus Kirken
• Bed for oplæring af evangelister til at gå til nye • Bed for oplæring af evangelister til at gå til nye 

folkegrupperfolkegrupper
• Bed for oplæringen af præster og ledere i kirken• Bed for oplæringen af præster og ledere i kirken
• Bed om, at RMM-projektet må fungere på de lokale • Bed om, at RMM-projektet må fungere på de lokale 

klinikkerklinikker
• Bed for de korttidsudsendinge, LM sender i 2019• Bed for de korttidsudsendinge, LM sender i 2019
• Bed for TABOR Evangelical College i Hawassa• Bed for TABOR Evangelical College i Hawassa
• Bed om, at evangeliet må lyde sandt i de etiopiske • Bed om, at evangeliet må lyde sandt i de etiopiske 

kirkerkirker

Bed fortsat for Etiopien

TEMA
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Det har bragt stor opmærk-Det har bragt stor opmærk-
somhed i Holland, at en somhed i Holland, at en 
række primært reformer-række primært reformer-
te præster har oversat en te præster har oversat en 
amerikansk erklæring, der amerikansk erklæring, der 
udtrykker, at ægteskabet udtrykker, at ægteskabet 
er mellem én mand og én er mellem én mand og én 
kvinde, og at mennesket er kvinde, og at mennesket er 
skabt i Guds billede som skabt i Guds billede som 
mand og kvinde.mand og kvinde.

Den hollandske kammer-Den hollandske kammer-
advokat undersøger i øje-advokat undersøger i øje-
blikket, om erklæringen er blikket, om erklæringen er 
diskrimination mod homo-diskrimination mod homo-
seksuelle og dermed i strid seksuelle og dermed i strid 
med hollandsk lov.med hollandsk lov.

Regnbuefl ag fra kirker
Den amerikanske Nashville-Den amerikanske Nashville-
erklæring fra 2017 har sat erklæring fra 2017 har sat 
Holland på den anden ende, Holland på den anden ende, 
efter at fl ere hundrede pro-efter at fl ere hundrede pro-
testantiske ledere og to par-testantiske ledere og to par-
lamentarikere blev sat i for-lamentarikere blev sat i for-
bindelse med erklæringen. bindelse med erklæringen. 

Den hollandske bevæ-Den hollandske bevæ-
gelse for homoseksuelle og gelse for homoseksuelle og 

Uenighed om syn på mission
Kort før jul meddelte Danmission, at deres generalsekre-Kort før jul meddelte Danmission, at deres generalsekre-
tær gennem to et halvt år Jørgen Skov Sørensen stop-tær gennem to et halvt år Jørgen Skov Sørensen stop-
pede med årets udgang.pede med årets udgang.

Den bratte afslutning skete efter gensidig aftale som Den bratte afslutning skete efter gensidig aftale som 
følge af uenighed om den fremtidige strategiske retning, følge af uenighed om den fremtidige strategiske retning, 
hed det på organisationens hjemmeside. I samme med-hed det på organisationens hjemmeside. I samme med-
delelse giver Danmissions bestyrelse udtryk for, at der er delelse giver Danmissions bestyrelse udtryk for, at der er 
økonomiske og strategiske udfordringer, som de ønsker økonomiske og strategiske udfordringer, som de ønsker 
en anden leder til at føre organisationen igennem.en anden leder til at føre organisationen igennem.

Over for Over for Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad giver bestyrelsesformand og  giver bestyrelsesformand og 
biskop i Roskilde Peter Fischer-Møller udtryk for, at stop-biskop i Roskilde Peter Fischer-Møller udtryk for, at stop-
pet også sker, fordi Jørgen Skov Sørensen ikke havde god pet også sker, fordi Jørgen Skov Sørensen ikke havde god 
nok kontakt til baglandet. Det handler blandt andet om nok kontakt til baglandet. Det handler blandt andet om 
synet på mission, mener nogle kritikere.synet på mission, mener nogle kritikere.

Leif Munksgaard, der er pastor emeritus og tidligere Leif Munksgaard, der er pastor emeritus og tidligere 
missionær, mener, at ledelsen hellere vil tale om fattig-missionær, mener, at ledelsen hellere vil tale om fattig-
domsbekæmpelse og dialog end om mission.domsbekæmpelse og dialog end om mission.

”Så kan man i bestyrelsen tænke, at de ting er to sider ”Så kan man i bestyrelsen tænke, at de ting er to sider 
af samme sag, men det tænker baglandet inklusive jeg af samme sag, men det tænker baglandet inklusive jeg 
selv ikke. Vi tænker, at mission handler om at fortælle, at selv ikke. Vi tænker, at mission handler om at fortælle, at 
Jesus er Frelseren for verden. Og så længe bestyrelsen Jesus er Frelseren for verden. Og så længe bestyrelsen 
mener, at dialog og mission er det samme, har de ikke mener, at dialog og mission er det samme, har de ikke 
forstået, hvad fl ertallet i baglandet tænker,” siger han.forstået, hvad fl ertallet i baglandet tænker,” siger han.

I efteråret lød en lignende kritik i forbindelse med Dan-I efteråret lød en lignende kritik i forbindelse med Dan-
missions repræsentantskabsmøde. Her lød det blandt missions repræsentantskabsmøde. Her lød det blandt 
andet, at organisationens store Danida-støtte, der i 2017 andet, at organisationens store Danida-støtte, der i 2017 
var på 10,6 millioner, giver organisationen større fokus på var på 10,6 millioner, giver organisationen større fokus på 
ikke-kirkeligt udviklingsarbejde end på missionsarbejde.ikke-kirkeligt udviklingsarbejde end på missionsarbejde.

Tidligere generalsekretær Mogens Kjær, der gik på Tidligere generalsekretær Mogens Kjær, der gik på 
pension i 2016, er blevet indsat som konstitueret gene-pension i 2016, er blevet indsat som konstitueret gene-
ralsekretær for Danmission.                ralsekretær for Danmission.                nlmnlm

Kirker og myndigheder kritiserer 
erklæring mod homovielser
Hollands kammeradvokat undersøger om omstridt erklæring er diskrimination

transkønnedes rettigheder transkønnedes rettigheder 
COC har kritiseret erklærin-COC har kritiseret erklærin-
gen, som de synes, giver det gen, som de synes, giver det 
indtryk, at homoseksualitet indtryk, at homoseksualitet 
kan kureres med terapi og kan kureres med terapi og 
behandling. I protest arran-behandling. I protest arran-

Mener debattør, at han ved bedre end Paulus, spørger ledere fra ELN, IM og LM

Dåbsdebat: Udøbte går ikke fortabt

Hele dåbsteologien bør Hele dåbsteologien bør 
tænkes forfra, sådan at det tænkes forfra, sådan at det 
står klart, at Gud ikke sen-står klart, at Gud ikke sen-
der udøbte børn i Helvede. der udøbte børn i Helvede. 
Det skriver Lars Sandbeck, Det skriver Lars Sandbeck, 
der er er lektor ved Folkekir-der er er lektor ved Folkekir-
kens Uddannelses- og Vi-kens Uddannelses- og Vi-
denscenter, på kronikplads i denscenter, på kronikplads i 
Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad.

Men det er helt vildt, skri-Men det er helt vildt, skri-
ver Jens Lomborg, Hans-Ole ver Jens Lomborg, Hans-Ole 
Bækgaard og Søren Skov-Bækgaard og Søren Skov-
gaard Sørensen, der er for-gaard Sørensen, der er for-
mænd for henholdsvis Evan-mænd for henholdsvis Evan-
gelisk Luthersk Netværk og gelisk Luthersk Netværk og 
Indre Mission og generalse-Indre Mission og generalse-
kretær for Luthersk Mission. kretær for Luthersk Mission. 
For med den opfordring for-For med den opfordring for-
kaster Lars Sandbeck folke-kaster Lars Sandbeck folke-
kirkens bibelske grundlag og kirkens bibelske grundlag og 
modsiger Paulus.modsiger Paulus.

Det er dog en afsporing af Det er dog en afsporing af 
debatten, replicerer lekto-debatten, replicerer lekto-
ren. Hans ærinde er at spør-ren. Hans ærinde er at spør-
ge om folkekirkens præster ge om folkekirkens præster 
vil stå på mål for troen på, at vil stå på mål for troen på, at 
udøbte går fortabt.udøbte går fortabt.

”Jeg ved godt, hvad det ”Jeg ved godt, hvad det 
lille missionske mindretal lille missionske mindretal 
vil svare. Men nu spørger jeg vil svare. Men nu spørger jeg 
alle de andre,” slutter han.alle de andre,” slutter han.

Går udøbte fortabt?
I 2016 blev der nedsat en I 2016 blev der nedsat en 
gruppe, der skal arbejde gruppe, der skal arbejde 
med indholdet i gudstjene-med indholdet i gudstjene-
sten. Gruppen kommer med sten. Gruppen kommer med 
et udspil i maj måned. I den et udspil i maj måned. I den 
forbindelse har det været forbindelse har det været 
debatteret om sprogbrugen i debatteret om sprogbrugen i 
dåbsritualet skulle moderni-dåbsritualet skulle moderni-
seres, fordi det i nogles øjne seres, fordi det i nogles øjne 
er svært at forklare forældre-er svært at forklare forældre-
ne, hvad indholdet i dåben er.ne, hvad indholdet i dåben er.

Lars Sandbeck mener dog Lars Sandbeck mener dog 
ikke, det er vanskeligt:ikke, det er vanskeligt:

”Så vidt jeg forstår Pau-”Så vidt jeg forstår Pau-
lus’ dåbsteologi, går den lus’ dåbsteologi, går den 
urimeligt kort fortalt ud på, urimeligt kort fortalt ud på, 
at dåben fungerer som den at dåben fungerer som den 
handling, der så at sige kob-handling, der så at sige kob-
ler et menneske sammen ler et menneske sammen 
med den frelsende kraft, med den frelsende kraft, 
som Jesu offerdød på korset som Jesu offerdød på korset 

har bragt ind i verden.”har bragt ind i verden.”
Han skriver, at man på Han skriver, at man på 

den baggrund kan fortælle den baggrund kan fortælle 
forældrene, at barnet er født forældrene, at barnet er født 
med en ondskab, der bety-med en ondskab, der bety-
der, at Gud ikke vil kendes der, at Gud ikke vil kendes 
ved barnet, men at Gud har ved barnet, men at Gud har 
indstiftet dåben, fordi han indstiftet dåben, fordi han 
ønsker at frelse barnet.ønsker at frelse barnet.

Hvis man er enig i dette Hvis man er enig i dette 
indhold, kan han ikke se no-indhold, kan han ikke se no-
gen grund til at ændre dåbs-gen grund til at ændre dåbs-
ritualet. Hvis ikke man er ritualet. Hvis ikke man er 
enig, bør det teologiske ind-enig, bør det teologiske ind-
hold ændres, ”så det stem-hold ændres, ”så det stem-
mer bedre overens med det mer bedre overens med det 
gudsbillede, den korsteologi gudsbillede, den korsteologi 
og den frelsesforståelse, og den frelsesforståelse, 
man kan stå inde for.man kan stå inde for.

Bøjer Bibelens ord
Det er dog en tanke, der ikke Det er dog en tanke, der ikke 
vil bøje sig for Bibelen, men i vil bøje sig for Bibelen, men i 
stedet bøjer Bibelen, hedder stedet bøjer Bibelen, hedder 
det som modsvar fra de tre det som modsvar fra de tre 
lutherske ledere. De spørger, lutherske ledere. De spørger, 
hvem det er, der så skal ud-hvem det er, der så skal ud-

tænke et nyt evangelium for tænke et nyt evangelium for 
verden, når Paulus skal ud-verden, når Paulus skal ud-
skiftes som apostel og kal-skiftes som apostel og kal-
der Sandbecks opfordring der Sandbecks opfordring 
for en bedrevidende religiøs for en bedrevidende religiøs 
vrangforestilling, om at Gud vrangforestilling, om at Gud 
ikke har åbenbaret sig godt ikke har åbenbaret sig godt 
nok. De tilføjer sarkastisk:nok. De tilføjer sarkastisk:

”Det bliver interessant at ”Det bliver interessant at 
se, hvad apostlen Lars Sand-se, hvad apostlen Lars Sand-
beck i fremtiden vil åbenbare beck i fremtiden vil åbenbare 
for kirken i Danmark.”for kirken i Danmark.”

De tre ledere trækker De tre ledere trækker 
tråde til den debat om le-tråde til den debat om le-
gemlig opstandelse fra 2015 gemlig opstandelse fra 2015 
og 2016, hvor netop Lars og 2016, hvor netop Lars 
Sandbeck gjorde sig til tals-Sandbeck gjorde sig til tals-
mand for, at evangeliernes mand for, at evangeliernes 
fortælling om Jesu fysiske fortælling om Jesu fysiske 
opstandelse ikke skulle ta-opstandelse ikke skulle ta-
ges bogstaveligt.ges bogstaveligt.

I et nyt svar i Kristeligt I et nyt svar i Kristeligt 
Dagblad kalder Sandbeck Dagblad kalder Sandbeck 
dette for en afsporing af dette for en afsporing af 
debatten og efterspørger en debatten og efterspørger en 
ny debat, der ikke involverer ny debat, der ikke involverer 
missionsfolkene.              missionsfolkene.              nlmnlm

Den 7.  januar vajede regn-Den 7.  januar vajede regn-
buefl aget fra 19 protestan-buefl aget fra 19 protestan-

tiske kirker i Holland. Her tiske kirker i Holland. Her 
er det Keizersgrachtkerk i er det Keizersgrachtkerk i 

Amsterdam.Amsterdam.
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JAN WOLSHEIMER   Særligt missionsorganisationerne 
i Holland føler et stort pres fra medierneKIRKE  

gerede de en demonstra-gerede de en demonstra-
tion den 9. januar, hvor mere tion den 9. januar, hvor mere 
end 500 mennesker deltog. end 500 mennesker deltog. 
Her talte også Amsterdams Her talte også Amsterdams 
borgmester.borgmester.

Både byens rådhus og 19 Både byens rådhus og 19 
protestantiske kirker havde protestantiske kirker havde 
allerede mandag den 7. ja-allerede mandag den 7. ja-
nuar fl aget med regnbue-nuar fl aget med regnbue-
fl aget for at udtrykke deres fl aget for at udtrykke deres 
modvilje mod erklæringen.modvilje mod erklæringen.

Også på landspolitisk plan Også på landspolitisk plan 
blev den oversatte Nashvil-blev den oversatte Nashvil-
le-erklæring mødt med le-erklæring mødt med 
modvilje. Undervisnings-, modvilje. Undervisnings-, 
kultur og videnskabsmini-kultur og videnskabsmini-
ster Ingrid Katharina van ster Ingrid Katharina van 
Engelshoven kaldte på Twit-Engelshoven kaldte på Twit-
ter erklæringen for et skridt ter erklæringen for et skridt 
tilbage i tiden.tilbage i tiden.

Kommer ikke for retten
Internt blandt Hollands kir-Internt blandt Hollands kir-
ker har erklæringen også ker har erklæringen også 
være omdiskuteret. Jan være omdiskuteret. Jan 
Wolsheimer, der er leder af Wolsheimer, der er leder af 
den hollandske organisa-den hollandske organisa-
tion MissieNederland, der tion MissieNederland, der 
samler fl ere kristne organi-samler fl ere kristne organi-
sationer og kirkesamfund, sationer og kirkesamfund, 

fortæller til netmediet fortæller til netmediet Evan-Evan-
gelical Focusgelical Focus, at hollæn-, at hollæn-
derne er tilbageholdende derne er tilbageholdende 
med at overtage amerikan-med at overtage amerikan-
ske kulturkampe, selvom de ske kulturkampe, selvom de 
muligvis er enige i indholdet. muligvis er enige i indholdet. 
En del kirker har også været En del kirker har også været 
meget åbne omkring deres meget åbne omkring deres 
modvilje mod erklæringen.modvilje mod erklæringen.

Jan Wolsheimer tvivler på, Jan Wolsheimer tvivler på, 
at kammeradvokaten kom-at kammeradvokaten kom-
mer til den konklusion, at mer til den konklusion, at 
erklæringen kan forbydes:erklæringen kan forbydes:

”Ytringsfrihed står meget ”Ytringsfrihed står meget 
stærkt i Holland, så der er stærkt i Holland, så der er 
kun en minimal risiko for, at kun en minimal risiko for, at 
dette ender for retten – for dette ender for retten – for 
at være helt ærlig tror jeg at være helt ærlig tror jeg 
ikke, der er nogen risiko for ikke, der er nogen risiko for 
det overhovedet.”det overhovedet.”

Sagen om den oversatte Sagen om den oversatte 
erklæring afspejler dog også erklæring afspejler dog også 
de kristnes situation i Hol-de kristnes situation i Hol-
land, mener han:land, mener han:

”Særligt missionsorgani-”Særligt missionsorgani-
sationer føler et stort pres sationer føler et stort pres 
fra medierne.”fra medierne.”

Der er omkring 500.000 Der er omkring 500.000 
evangeliske kristne i Hol-evangeliske kristne i Hol-
land.land.
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

VIL DU VÆRE  
MISSIONÆR I CAMBODJA?

LM søger missionærer, der kan matche de behov, 
som bliver aktuelle de kommende år i Cambodja.

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

Læs om stillingen på dlm.dk/job/missionær. 
Andre faglige kompetencer har dog også interesse. 
Kontakt Luthersk Mission for en uforpligtende 
samtale om dine evner og vores behov fremad-
rettet. 
Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt 
missionskonsulent Bent Olsen på tlf: 41 57 82 37 
eller på bo@dlm.dk.

      

Bliv student på
KG

Kom til informationsaften og hør mere   
om studieliv, kollegieliv, trosliv og det at 

være dagelev på 
Det Kristne Gymnasium.

Vasevej 28, 6950 Ringkøbing

       2 . januar klokken 19.00. Vi ses!

Pris pr. person kr. 1.964,- Deltagelse kun lørdag kr. 802,-
Læs mere på www.nyborgstrand.dk – hvor du også kan tilmelde dig.

NB. Også ikke-landmænd er velkomne!

"En spændende weekend med 5 fantastiske foredrag"

KRISTELIGT  
LANDMANDSSTÆVNE 

Hele Danmarks mødested
Østerøvej 2  5800 Nyborg   

Telefon 65 31 31 31  www.nyborgstrand.dk

Weekend 15.-17. februar 2019

Visionær stedfortræder, der brænder for at gøre en forskel 
for beboere med et vidtgående handicap  
 
TreHusE er et bofællesskab for unge/voksne i alderen 20-40 med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. 
Bofællesskabet er friplejebolig med plads til 12 beboere. Personalegruppen består pt. af 17 faste 
medarbejdere samt et vikarkorps. 
Vi søger en stedfortræder, der bl.a. kan løse følgende opgaver:                        

 praktisk ledelse i dagligdagen/stedfortræder under lederens fravær  
 kvalitetssikring af det pædagogiske arbejde i samarbejde med pædagogisk koordinator 
 administrative opgaver med f.eks. IT (dokumenthåndtering (HR), journalsystem(Bosted) 

hjemmeside, vagtplaner mm. i samarbejde med vagtplanlæggere i huset 
Vi forventer at du 

 har stærke faglige kompetencer og en relevant uddannelse 
 er imødekommende, har gode kommunikations- og samarbejdsevner, kan styre processer og er 

ansvarsbevidst   
 du kan identificere dig med eller har et personligt forhold til vores kristne værdigrundlag 

Vil du vide mere? 
Se hele annoncen på vores hjemmeside: www.trehuse.dk 

Ansøgningsfrist 31. januar 2019 

                En del af  
43 30 00 70, Frødalen 5, 2630 Taastrup 

Evangelisk Luthersk Mission søger 

Sekretariatsleder 
Til vores sekretariat i Rønne søger vi dig, som kan 
samle trådene og sikre den administra ve og økono-
miske dri  af foreningen. Fokus er i særlig grad på 
nuværende og frem dige givere, og på en pålidelig og 
imødekommende support af ansa e og frivillige. 

Læs mere på www.elm.dk om stillingens  
indhold 

eller kontakt landssekretær Peder Ø. Jensen,  
peder@elm.dk, tlf. 41574995 for at få mere at vide. 

Ansøgningsfrist: 15. februar  

Er du vores  
nye medarbejder?

ØØKONOMIAANSVARLIGG PPÅÅ DANSKK BIBEL--IINSTITUT 

Dansk Bibel-Institut søger pr. 1. marts 2019 eller snarest 
derefter en ny økonomiansvarlig med bred interesse for 
budgetarbejde, økonomi og indsamling.

Ansøgningsfrist 17. februar. 
Læs mere om stillingen på http://dbi.edu

Administrativ medarbejder søges 
 
Arbejdsopgaver  

- Alt lige fra salg, marketing, logistik og lagerstyring, 
vedligehold af hjemmeside og salgsmesser. Du vil indgå i 
et team på 4, hvor vi ønsker at fordele arbejdsopgaverne 
efter bedste evner med rig mulighed for at byde ind med 
dine stærke sider 
 

Faglige krav/kompetencer  
- Flydende engelsk i skrift og tale  
- Tysk, ikke et krav men en stor fordel 
- Flair overfor IT - især Office-pakken  

 

Personlige krav/kompetencer 
- Udadvendt med lyst til meget kundekontakt 
- Fleksibel og frisk på at lære nyt 
- Indstillet på en omskiftelig hverdag, hvor der sker mange 

forskellige ting  
 

Forhold 
- Fast stilling på 37 timer med kontorplads i Vorgod-Barde 
- Løn efter kvalifikationer  

 
Om virksomheden: Cuddles & friends er en international 
virksomhed, der designer og sælger bamser med tilbehør til 
andre virksomheder i hele verden. Vi har lager i Videbæk og 
kontor i Vorgod-Barde, hvor vi deler kontorfællesskab med 
ansatte i LM-Vestjylland. Vi har alle tilknytning til LM og håber 
at vores nye kollega også har tilknytning til en kristen forening.  
 
Eventuelle spørgsmål til annoncen sendes til: 
natasja@cuddlesandfriends.com 
Ansøgning sendes til: lars@skyplush.com 
Startdato: hurtigst muligt  
Jobsamtaler afholdes i uge 8  

Forlagsassistent søges 
til forlag i Vejle

Copenhagen Publishing House 
søger en forlagsassistent, der 

brænder for udgivelse af bibelske 
børnebøger internationalt. Vi har 
kontor i Spinderihallerne i Vejle.

Læs stillingsopslaget på 
www.copenhagenpublishing.com

Det er blevet nemt at donere penge 
til Luthersk Mission – også når du 
ikke har kontanter i pungen. 
Donér et valgfrit beløb via din 
MobilePay app på mobilen. 
Nummeret, du skal sende til, er

66288

Donér via mobilen

Følg LM på 
Facebook

facebook.com/dlmdk



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF HEIDI LODAHLAF HEIDI LODAHL

MEDICINSTUDERENDEMEDICINSTUDERENDE

Niels Nymann Eriksen:Niels Nymann Eriksen:
GæstfrihedGæstfrihed
Akademisk Forlag 2018Akademisk Forlag 2018

152 sider – 249,95 kroner152 sider – 249,95 kroner

Forfatteren til Forfatteren til GæstfrihedGæstfrihed, , 
Niels Nymann Eriksen, har Niels Nymann Eriksen, har 
siden han fl yttede til Veste-siden han fl yttede til Veste-
bro i København arbejdet bro i København arbejdet 
med fl ygtninge og indvan-med fl ygtninge og indvan-
drer og har siden 2005 væ-drer og har siden 2005 væ-
ret sogne- og indvandrer-ret sogne- og indvandrer-
præst ved Apostelkirken på præst ved Apostelkirken på 
Vesterbro. Vesterbro. 

I bogen inviterer Niels Ny-I bogen inviterer Niels Ny-
mann Eriksen læseren med mann Eriksen læseren med 
på sin egen rejse i at udfor-på sin egen rejse i at udfor-
ske begrebet gæstfrihed og ske begrebet gæstfrihed og 
hans erfaring af det, han hans erfaring af det, han 
kalder ”den fremmedes vel-kalder ”den fremmedes vel-
signelse”. Dette gør han med signelse”. Dette gør han med 
eksempler fra sit eget liv eksempler fra sit eget liv 
samt fra litteratur og kunst, samt fra litteratur og kunst, 
herunder også Bibelen. herunder også Bibelen. 

Berigende og relevant bog 
i tid med fremmedfrygt

Det er dejligt at læse en Det er dejligt at læse en 
bog, som ikke er specielt bog, som ikke er specielt 
kristen eller forkyndende, kristen eller forkyndende, 
men hvor det alligevel skin-men hvor det alligevel skin-
ner tydeligt igennem, at for-ner tydeligt igennem, at for-
fatterens udgangspunkt er fatterens udgangspunkt er 
troen på Bibelens Gud. Selv troen på Bibelens Gud. Selv 
om Niels Nymann Eriksen om Niels Nymann Eriksen 
bruger mange eksempler fra bruger mange eksempler fra 
kunst og litteratur, opleves kunst og litteratur, opleves 
det ikke som et problem, at det ikke som et problem, at 
man ikke kender til disse. man ikke kender til disse. 
Eksemplerne er altid fi nt Eksemplerne er altid fi nt 
beskrevet, så man nemt beskrevet, så man nemt 
kan følge. hvad det er, Niels kan følge. hvad det er, Niels 
Nymann Eriksen gerne vil Nymann Eriksen gerne vil 
belyse med dem.belyse med dem.

Bogen er efter indled-Bogen er efter indled-
ningen opbygget omkring ningen opbygget omkring 
et besøg med kapitlerne: et besøg med kapitlerne: 
1. Ved døren, 2. Præsenta-1. Ved døren, 2. Præsenta-
tion, 3. Velkomst. 4. Omkring tion, 3. Velkomst. 4. Omkring 
bordet, 5. Afskeden og 6. Ef-bordet, 5. Afskeden og 6. Ef-
tertanke. I hvert kapitel be-tertanke. I hvert kapitel be-
lyses forskellige temaer om lyses forskellige temaer om 
gæstfrihedens dynamik. Her gæstfrihedens dynamik. Her 
belyses både udfordringer, belyses både udfordringer, 
frygt, motiver og det poten-frygt, motiver og det poten-
tiale, der ligger i gæstfrihed tiale, der ligger i gæstfrihed 
– både for den, som modta-– både for den, som modta-
ger det, og den, som udøver ger det, og den, som udøver 

gæstfriheden.gæstfriheden.
Bogen er skrevet i et fl ot Bogen er skrevet i et fl ot 

og relativt letlæseligt sprog. og relativt letlæseligt sprog. 
Den er fi losofi sk og livsklog Den er fi losofi sk og livsklog 
og lægger op til at refl ektere og lægger op til at refl ektere 
over egne oplevelser. Bogen over egne oplevelser. Bogen 
kommer ikke med løsninger kommer ikke med løsninger 
og er på intet tidpunkt be-og er på intet tidpunkt be-
lærende, men åbner læse-lærende, men åbner læse-
rens øjne for potentialerne i rens øjne for potentialerne i 

gæstfrihed og beskriver, at: gæstfrihed og beskriver, at: 
”Det er i mødet med den ”Det er i mødet med den 

anden, du møder dig selv”, anden, du møder dig selv”, 
hvilket også er bogen un-hvilket også er bogen un-
dertitel. dertitel. 

Jeg kan helt sikkert anbe-Jeg kan helt sikkert anbe-
fale bogen og synes, den er fale bogen og synes, den er 
meget relevant og berigende meget relevant og berigende 
ind i en tid, hvor fremmed-ind i en tid, hvor fremmed-
frygt fylder meget.frygt fylder meget.

inspiration            nærvær            holdning

DA LM’S LEDELSEDA LM’S LEDELSE i 1960’erne skulle afgøre, om man  i 1960’erne skulle afgøre, om man 
ville følge Norsk Luthersk Misjonssambands invi-ville følge Norsk Luthersk Misjonssambands invi-
tation og sende missionærer til Etiopien, var det en tation og sende missionærer til Etiopien, var det en 
beslutning, man ønskede lokal opbakning omkring. beslutning, man ønskede lokal opbakning omkring. 
I et missionshistorisk interview, der ligger på LM’s I et missionshistorisk interview, der ligger på LM’s 
hjemmeside, husker mangeårig missionær i Etiopien hjemmeside, husker mangeårig missionær i Etiopien 
og leder af LM’s tidligere missionsskole Jørgen Bern-og leder af LM’s tidligere missionsskole Jørgen Bern-
hard, hvordan sagen blev lagt frem i missionshuset hard, hvordan sagen blev lagt frem i missionshuset 
Bethania i Hillerød. Herefter rejste forsamlingen sig Bethania i Hillerød. Herefter rejste forsamlingen sig 
og lovede højtideligt at ”stå bag i offer og forbøn”.og lovede højtideligt at ”stå bag i offer og forbøn”.

I 2019 er det brændende spørgsmål ikke, om LM I 2019 er det brændende spørgsmål ikke, om LM 
skal påbegynde et arbejde i et nyt land. Spørgsmålet skal påbegynde et arbejde i et nyt land. Spørgsmålet 
er i stedet, hvorfor de mange ledige stillinger i LM’s er i stedet, hvorfor de mange ledige stillinger i LM’s 
internationale arbejde ikke bliver besat? Det er ikke internationale arbejde ikke bliver besat? Det er ikke 
et spørgsmål, som indgyder entusiasme og eventyr-et spørgsmål, som indgyder entusiasme og eventyr-
lyst ligesom en opstart i et nyt land. Det er et spørgs-lyst ligesom en opstart i et nyt land. Det er et spørgs-
mål, som handler om et langt sejt træk.mål, som handler om et langt sejt træk.

NU ER DET NU ER DET vel kun en begrænset del af vel kun en begrænset del af Tro & MissionsTro & Missions 
læsere i dag, der kan have været med ved det speci-læsere i dag, der kan have været med ved det speci-
fi kke møde, som Jørgen Bernhard refererer til, hvor fi kke møde, som Jørgen Bernhard refererer til, hvor 
der blev lovet offer og forbøn. Men den lokale opbak-der blev lovet offer og forbøn. Men den lokale opbak-
ning begrænsede sig ikke kun til et enkelt missions-ning begrænsede sig ikke kun til et enkelt missions-
hus. Over hele landet har folk i og omkring LM støttet hus. Over hele landet har folk i og omkring LM støttet 
op om missionsarbejdet i både Etiopien og de øvrige op om missionsarbejdet i både Etiopien og de øvrige 
missionslande.missionslande.

DEN LOKALE STØTTEDEN LOKALE STØTTE er der stadig brug for. Ikke  er der stadig brug for. Ikke 
mindst i en tid, hvor offeret ikke først og fremmest mindst i en tid, hvor offeret ikke først og fremmest 
gælder åbne pengepunge, men villige fødder. Der er gælder åbne pengepunge, men villige fødder. Der er 
brug for forkyndelse, der peger på, at der er menne-brug for forkyndelse, der peger på, at der er menne-
sker, der har brug for at høre evangeliet, at det koster sker, der har brug for at høre evangeliet, at det koster 
at være Jesu discipel, og at vi er sat her på jorden for at være Jesu discipel, og at vi er sat her på jorden for 
at tjene Gud og hinanden.at tjene Gud og hinanden.

Der kan være mange grunde til, at der er få, der Der kan være mange grunde til, at der er få, der 
melder sig til de mange ledige internationale stillin-melder sig til de mange ledige internationale stillin-
ger, som LM har slået op i disse år. Det kan skyldes ger, som LM har slået op i disse år. Det kan skyldes 
arbejdsopgaverne – for lidt diakoni, for specialisere-arbejdsopgaverne – for lidt diakoni, for specialisere-
de opgaver, for uklare opgaveafgrænsninger. Det kan de opgaver, for uklare opgaveafgrænsninger. Det kan 
skyldes, at missionsgløden brænder på lavt blus, eller skyldes, at missionsgløden brænder på lavt blus, eller 
at den brænder stærkest for lokalmission i disse år.at den brænder stærkest for lokalmission i disse år.

HELDIGVIS STÅR OGHELDIGVIS STÅR OG falder LM ikke med det konkrete  falder LM ikke med det konkrete 
internationale missionsarbejde, som LM’s missions-internationale missionsarbejde, som LM’s missions-
konsulenter ihærdigt beder for og forsøger at rekrut-konsulenter ihærdigt beder for og forsøger at rekrut-
tere til. Gud kan have nye veje for den 151 år gamle tere til. Gud kan have nye veje for den 151 år gamle 
missionsforening. Men LM som missionsbevægelse missionsforening. Men LM som missionsbevægelse 
står og falder med den lokale opbakning til det fælles står og falder med den lokale opbakning til det fælles 
missionsarbejde og branden for, at fl ere må komme missionsarbejde og branden for, at fl ere må komme 
til tro på missionens herre.til tro på missionens herre.

Vil en ny generation af LM’ere rejse sig ligesom i Vil en ny generation af LM’ere rejse sig ligesom i 
1960’erne og højtideligt love at stå bag missionens 1960’erne og højtideligt love at stå bag missionens 
sag i offer og forbøn?sag i offer og forbøn?

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

I offer 
og forbøn
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HEIDI LODAHL  Bogen Gæstfrihed er på intet 
tidspunkt belærende, men åbner læserens øjne for 
potentialerne i gæstfrihed

LEDER 

Klassen havde en julekalender 
med gaver til andre

”Jeg synes, det er vigtigt at lære børn, at der er mennesker i verden, der 
har mindre end os, og at vi kan hjælpe dem,” siger lærer Birgitte Kjær

AF KAJA LAUTERBACH

2. klasse på den kristne 2. klasse på den kristne 
privatskole Jakobskolen privatskole Jakobskolen 
på Frederiksberg havde en på Frederiksberg havde en 
omvendt julekalender i de-omvendt julekalender i de-
cember 2018.cember 2018.

I stedet for kun at få kalen-I stedet for kun at få kalen-
dergaver i klassen havde de dergaver i klassen havde de 
mulighed for at give penge til mulighed for at give penge til 
den skole, som LM har været den skole, som LM har været 
med til at oprette i Fjendes-med til at oprette i Fjendes-
koven i Cambodja, fortæller koven i Cambodja, fortæller 
deres lærer Birgitte Kjær.deres lærer Birgitte Kjær.

”I december lærer vi børn ”I december lærer vi børn 
at tænke på, hvad de ønsker at tænke på, hvad de ønsker 
sig, og på alt, hvad de har og sig, og på alt, hvad de har og 
kan få.” kan få.” 

”Jeg synes også, det er ”Jeg synes også, det er 
vigtigt – ikke mindst i de-vigtigt – ikke mindst i de-
cember måned – at der er cember måned – at der er 
mennesker i verden, der har mennesker i verden, der har 
mindre end os, og at vi kan mindre end os, og at vi kan 

hjælpe dem,” begrunder hun hjælpe dem,” begrunder hun 
projektet.projektet.

Projekt med socialt sigte
Birgitte Kjær fortæller, at Birgitte Kjær fortæller, at 
hun har tyvstjålet idéen til hun har tyvstjålet idéen til 
den omvendte julekalender den omvendte julekalender 
fra SOS Børnebyerne. De fra SOS Børnebyerne. De 
har i fl ere år haft et lignende har i fl ere år haft et lignende 
projekt, som hun fulgte projekt, som hun fulgte 
sammen med en 4. klasse sammen med en 4. klasse 
for to år siden.for to år siden.

”Jeg ville også gerne lave ”Jeg ville også gerne lave 
et indsamlingsprojekt sam-et indsamlingsprojekt sam-
men med børnene i år, men men med børnene i år, men 
ville gerne fi nde noget, der ville gerne fi nde noget, der 
var tættere på end SOS Bør-var tættere på end SOS Bør-
nebyerne,” siger hun.nebyerne,” siger hun.

Da hun selv er LM’er, faldt Da hun selv er LM’er, faldt 
valget på LM’s arbejde i valget på LM’s arbejde i 
Fjendeskoven i Cambodja. Fjendeskoven i Cambodja. 
Og en skole for jævnald-Og en skole for jævnald-
rende børn i Fjendeskoven rende børn i Fjendeskoven 
kunne børnene identifi cere kunne børnene identifi cere 

sig med. sig med. 
”Det var vigtigt for mig at ”Det var vigtigt for mig at 

fi nde et projekt, der ikke kun fi nde et projekt, der ikke kun 
har evangeliserende sigte. har evangeliserende sigte. 
Der er nemlig børn i klassen, Der er nemlig børn i klassen, 
der kommer fra hjem, hvor der kommer fra hjem, hvor 
kristendommen ikke fylder kristendommen ikke fylder 
så meget, og de skal også så meget, og de skal også 
kunne identifi cere sig med kunne identifi cere sig med 
det,” forklarer hun.det,” forklarer hun.

For at vise eleverne hvad For at vise eleverne hvad 
det var, de kunne være med det var, de kunne være med 
til at støtte, viste hun dem til at støtte, viste hun dem 
små video’er fra Fjendesko-små video’er fra Fjendesko-
ven og fra skolen. Videoerne ven og fra skolen. Videoerne 
fandt hun på på LM’s hjem-fandt hun på på LM’s hjem-
meside.meside.

Dobbelt pakkekalender 
Hver dag i december var der Hver dag i december var der 
en morgensamling i klassen en morgensamling i klassen 
med julesang, bøn, bibel-med julesang, bøn, bibel-
vers og julehistorie. Her blev vers og julehistorie. Her blev 
dagens gave i klassens pak-dagens gave i klassens pak-

kekalender også åbnet, og kekalender også åbnet, og 
så var der mulighed for at så var der mulighed for at 
give penge til den omvendte give penge til den omvendte 
julekalender.julekalender.

”Når nogle havde penge ”Når nogle havde penge 
med, talte vi nogle gange med, talte vi nogle gange 
om, hvordan de havde fået om, hvordan de havde fået 
fat i pengene – om det var fat i pengene – om det var 
lommepenge eller noget, lommepenge eller noget, 
de havde tjent ved en lille de havde tjent ved en lille 
ekstra opgave derhjemme,” ekstra opgave derhjemme,” 
siger Birgitte Kjær.siger Birgitte Kjær.

”Men jeg var lidt forsigtig ”Men jeg var lidt forsigtig 
med at tale det op, og jeg gav med at tale det op, og jeg gav 
ingen konkrete ideer til, hvor-ingen konkrete ideer til, hvor-
dan man kunne tjene penge. dan man kunne tjene penge. 
Ingen skulle nemlig føle sig Ingen skulle nemlig føle sig 
presset til at bidrage.”presset til at bidrage.”

Børnene på Jakobskolen Børnene på Jakobskolen 
samlede 355 kroner ind, samlede 355 kroner ind, 
som blev sendt til at styrke som blev sendt til at styrke 
skoleundervisningen for de-skoleundervisningen for de-
res jævnaldrende i Fjende-res jævnaldrende i Fjende-
skoven.skoven.
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Ændringer på bibelskole i Peru
For fi re år siden oprettede LM-missionærer en etårig bibel-For fi re år siden oprettede LM-missionærer en etårig bibel-
skole i Arequipa. Fremadrettet bliver den første årgang på et skole i Arequipa. Fremadrettet bliver den første årgang på et 
femårigt teologistudium femårigt teologistudium 

Jul bag tremmer
Jul i Ellebækfængslet står i skærende kontrast til dansk jul Jul i Ellebækfængslet står i skærende kontrast til dansk jul 
med julemad og gaver. Gennem året får LMH-elever lov at med julemad og gaver. Gennem året får LMH-elever lov at 
bringe kristent vidnesbyrd ind i en ellers grå hverdagbringe kristent vidnesbyrd ind i en ellers grå hverdag

Bryllup i Masailand
10/01/2019 | STINE OG RASMUS ROAGER, MISSIONÆRER I TANZANIA10/01/2019 | STINE OG RASMUS ROAGER, MISSIONÆRER I TANZANIA

Lige før jul var vi til bryllup. At være til bryllup er altid en stor Lige før jul var vi til bryllup. At være til bryllup er altid en stor 
begivenhed, uanset hvor i verden man er. Dette bryllup var begivenhed, uanset hvor i verden man er. Dette bryllup var 
dog noget helt særligt for os at deltage i.dog noget helt særligt for os at deltage i.

Det var nemlig vores gode venner, der blev gift. Amon er Det var nemlig vores gode venner, der blev gift. Amon er 
evangelist i MUWA-teamet, så vi kender ham fra samvær evangelist i MUWA-teamet, så vi kender ham fra samvær 
under utallige evangelisationsture og besøg hos os i vores under utallige evangelisationsture og besøg hos os i vores 
hjem. Hans kæreste Jessica har vi også fået mulighed for at hjem. Hans kæreste Jessica har vi også fået mulighed for at 
lære at kende ...lære at kende ...

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