
Anne Margrethe Klaris fra Silkeborg fi k ny frimodighed til at fortælle muslimer om Jesus

At blive kristen har konsekvenser
AF KAJA LAUTERBACH

Martyriet som det nye nor-Martyriet som det nye nor-
male.male. Det var overskriften  Det var overskriften 
på en af samlingerne den på en af samlingerne den 
26. januar på Tværkulturel 26. januar på Tværkulturel 
Inspirationsdag i Odense. Inspirationsdag i Odense. 

Her understregede Timo Her understregede Timo 
Keskitalo fra Finland, at det Keskitalo fra Finland, at det 
ofte fører en form for marty-ofte fører en form for marty-
rium med sig, når muslimer rium med sig, når muslimer 
bliver kristne, fordi familien bliver kristne, fordi familien 
og andre muslimer afskærer og andre muslimer afskærer 
sig fra dem.sig fra dem.

”Det blev meget alvorligt ”Det blev meget alvorligt 
for mig. Både hvad vi kan for mig. Både hvad vi kan 
bringe folk ind i ved at for-bringe folk ind i ved at for-
kynde evangeliet for dem, kynde evangeliet for dem, 
men også at vi ikke må fortie men også at vi ikke må fortie 
det for dem, men netop skal det for dem, men netop skal 
fortælle dem, hvilke kon-fortælle dem, hvilke kon-
sekvenser det kan have at sekvenser det kan have at 
blive kristen.”blive kristen.”

Det understreger Anne Det understreger Anne 
Margrethe Klaris fra Silke-Margrethe Klaris fra Silke-
borg. Hun var en af 82 delta-borg. Hun var en af 82 delta-
gere på inspirationsdagen, gere på inspirationsdagen, 
der var arrangeret af LM’s der var arrangeret af LM’s 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Fra sommeren 2019 bliver Fra sommeren 2019 bliver 
Menighedsfakultetet (MF) i Menighedsfakultetet (MF) i 
Aarhus en del af Fjellhaug Aarhus en del af Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole Internasjonale Høgskole 
(FIH). Med omkring 350 stu-(FIH). Med omkring 350 stu-
derende og over 35 forsker-derende og over 35 forsker-
stillinger bliver FIH dermed stillinger bliver FIH dermed 
et af de største teologiske et af de største teologiske 
fagmiljøer i Skandinavien. fagmiljøer i Skandinavien. 
FIH udbyder allerede i dag FIH udbyder allerede i dag 
deres uddannelse på DBI i deres uddannelse på DBI i 
København. Det nye samar-København. Det nye samar-
bejde knytter således også bejde knytter således også 
MF og DBI tættere sammen. MF og DBI tættere sammen. 

Bedre for de studerende
De seneste år har MF ud-De seneste år har MF ud-

Ny samarbejdsaftale med Fjellhaug skaber et af de største teologiske fagmiljøer i Norden

MF og DBI i dansk-norsk samarbejde

budt en bachelorgrad i sam-budt en bachelorgrad i sam-
arbejde med et sydafrikansk arbejde med et sydafrikansk 
universitet. universitet. 

”Skiftet til FIH gør, at vi ”Skiftet til FIH gør, at vi 
nu er inden for europæiske nu er inden for europæiske 
regler. På den måde får de regler. På den måde får de 
studerende større sikkerhed studerende større sikkerhed 
omkring deres uddannelse. omkring deres uddannelse. 
Nu kan de stoppe undervejs Nu kan de stoppe undervejs 
og stadig få papirer på den og stadig få papirer på den 
del, de har gennemført. Det del, de har gennemført. Det 
kunne de ikke før,” forklarer kunne de ikke før,” forklarer 
fakultetsleder Thomas Bjerg fakultetsleder Thomas Bjerg 
Mikkelsen.Mikkelsen.

Eftersom samarbejdet Eftersom samarbejdet 
allerede omfatter DBI, be-allerede omfatter DBI, be-
tyder ændringerne også, at tyder ændringerne også, at 
de studerende let kan skifte de studerende let kan skifte 
mellem MF og DBI, og at un-mellem MF og DBI, og at un-
dervisere på MF og DBI kan dervisere på MF og DBI kan 

arbejde tættere sammen.arbejde tættere sammen.
”Vi glæder os meget over, ”Vi glæder os meget over, 

at vi får et endnu tættere at vi får et endnu tættere 
samarbejde med DBI og samarbejde med DBI og 
med Norden,” siger fakul-med Norden,” siger fakul-
tetslederen, der er sikker på, tetslederen, der er sikker på, 
at det får stor betydning for at det får stor betydning for 
konservativ luthersk forsk-konservativ luthersk forsk-
ning i Skandinavien.ning i Skandinavien.

Viser teologisk ståsted
Som man kan læse i dette Som man kan læse i dette 
nummer af nummer af Tro & MissionTro & Mission, har , har 
MF netop meldt sig ud af det MF netop meldt sig ud af det 
samtaleforum, der inklude-samtaleforum, der inklude-
rer missionsbevægelserne. rer missionsbevægelserne. 
Samarbejdet med Fjellhaug Samarbejdet med Fjellhaug 
viser dog, at MF ikke har viser dog, at MF ikke har 
skiftet teologisk kurs, mener skiftet teologisk kurs, mener 
fakultetslederen.fakultetslederen.
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tværkulturelle konsulenter.tværkulturelle konsulenter.

Ny frimodighed
Timo Keskitalo har arbej-Timo Keskitalo har arbej-
det som missionær blandt det som missionær blandt 
indvandrere med muslimsk indvandrere med muslimsk 
baggrund i forskellige sam-baggrund i forskellige sam-
menhænge siden 1985. Som menhænge siden 1985. Som 
hovedunderviser dækkede hovedunderviser dækkede 
han dagens tema ”Medvan-han dagens tema ”Medvan-
drer for kristne med mus-drer for kristne med mus-
limsk baggrund” fra mange limsk baggrund” fra mange 
vinkler. Der var også vidnes-vinkler. Der var også vidnes-
byrd fra tidligere muslimer byrd fra tidligere muslimer 
og en dansk medvandrer.og en dansk medvandrer.

Anne Margrethe Klaris, Anne Margrethe Klaris, 
der selv er medvandrer for der selv er medvandrer for 
fl ere med muslimsk bag-fl ere med muslimsk bag-
grund, var glad for at få be-grund, var glad for at få be-
kræftet, at arbejdet kræver kræftet, at arbejdet kræver 
meget tålmodighed og ud-meget tålmodighed og ud-
holdenhed.holdenhed.

”Nogle gange kan det godt ”Nogle gange kan det godt 
føles lidt som en ørkenvan-føles lidt som en ørkenvan-
dring, men det er godt at få dring, men det er godt at få 
understreget, at det ikke er, understreget, at det ikke er, 
fordi jeg gør noget forkert. fordi jeg gør noget forkert. 
Det er med til at give håb og Det er med til at give håb og 
frimodighed til at fortsætte.”frimodighed til at fortsætte.”

I en pressemeddelelse I en pressemeddelelse 
skriver DBI, at de mener skriver DBI, at de mener 
samarbejdet styrker uddan-samarbejdet styrker uddan-
nelsen af bibeltro teologer. nelsen af bibeltro teologer. 
Samtidig understreges det, Samtidig understreges det, 
at DBI og MF ikke fusione-at DBI og MF ikke fusione-
rer, og at der er forskelle i rer, og at der er forskelle i 
bibelsynet:bibelsynet:

”DBI og MF er to selvstæn-”DBI og MF er to selvstæn-
dige institutioner. På DBI læ-dige institutioner. På DBI læ-
ser vi fortsat Bibelen sådan ser vi fortsat Bibelen sådan 
[...], at der ikke er fejl eller [...], at der ikke er fejl eller 
modsigelser i Bibelen.”modsigelser i Bibelen.”

Thomas Bjerg Mikkelsen Thomas Bjerg Mikkelsen 
mener dog ikke, at der er mener dog ikke, at der er 
tale om markante forskelle i tale om markante forskelle i 
bibelsynet. Forskellen ligger bibelsynet. Forskellen ligger 
snarere i kirkesynet, vurde-snarere i kirkesynet, vurde-
rer han og tilføjer, at dette rer han og tilføjer, at dette 
ikke får praktisk betydning.ikke får praktisk betydning.

LM i Brændstrup er en lille og tryg forsam-LM i Brændstrup er en lille og tryg forsam-
ling, hvor alle er velkomne. Vi har ikke de ling, hvor alle er velkomne. Vi har ikke de 
store armbevægelser og håber, at alle føler store armbevægelser og håber, at alle føler 
sig hjemme i fællesskabet. Vi er meget op-sig hjemme i fællesskabet. Vi er meget op-
mærksomme på, at Guds ords forkyndelse mærksomme på, at Guds ords forkyndelse 
får den helt centrale plads til mødet, og la-får den helt centrale plads til mødet, og la-
der det være det, der binder os sammen.der det være det, der binder os sammen.

Vi forsøger at skabe en positiv relation ge-Vi forsøger at skabe en positiv relation ge-
nerationerne imellem – at børnene føler sig nerationerne imellem – at børnene føler sig 
hjemme og kan mærke, at de er en del af fæl-hjemme og kan mærke, at de er en del af fæl-
lesskabet. Vi har venskabsmiddag én gang lesskabet. Vi har venskabsmiddag én gang 
om måneden, og LMU’erne står for et møde om måneden, og LMU’erne står for et møde 
én gang hvert halve år – både for at give dem én gang hvert halve år – både for at give dem 
en ejerskabsfølelse i menigheden, og for at en ejerskabsfølelse i menigheden, og for at 
de må se, at de er en vigtig del af legemet.de må se, at de er en vigtig del af legemet.

De små steder: Brændstrup

Anna Lisbeth Sonne og nogle af medlemmerne i aslykoret fra Kærshovedgård sang lovsange på farsi ved inspirationsdagen.Anna Lisbeth Sonne og nogle af medlemmerne i aslykoret fra Kærshovedgård sang lovsange på farsi ved inspirationsdagen.

Thomas Bjerg Mikkelsen er leder på Menighedsfakultetet.Thomas Bjerg Mikkelsen er leder på Menighedsfakultetet.



Giv besked om 
manglende levering
Siden årets første nummer har Bladkompagniet leveret Siden årets første nummer har Bladkompagniet leveret Tro Tro 
& Mission& Mission. Der vil altid være opstartsvanskeligheder, men på . Der vil altid være opstartsvanskeligheder, men på 
baggrund af de få henvendelser, vi har fået på redaktionen, baggrund af de få henvendelser, vi har fået på redaktionen, 
er det vores vurdering, at overgangen er gået godt.er det vores vurdering, at overgangen er gået godt.

Skulle der være abonnenter, som ikke har fået avisen, be-Skulle der være abonnenter, som ikke har fået avisen, be-
der vi om at få besked hurtigt, så vi kan tage fat i Bladkom-der vi om at få besked hurtigt, så vi kan tage fat i Bladkom-
pagniet og få rettet fejlen.pagniet og få rettet fejlen.

Med overgangen får LM heller ikke automatisk besked om Med overgangen får LM heller ikke automatisk besked om 
adresseændringer. Ved fl ytning skal man således huske at adresseændringer. Ved fl ytning skal man således huske at 
melde adresseændring, så vi kan sørge for, at melde adresseændring, så vi kan sørge for, at Tro & MissionTro & Mission 
sendes til rette modtageradresse.     sendes til rette modtageradresse.     nlmnlm

Syv måneders orlov til redaktør
Fra 1. februar går redaktør Nicklas Lautrup-Meiner på syv Fra 1. februar går redaktør Nicklas Lautrup-Meiner på syv 
måneders forældreorlov indtil 31. august. Redaktørposten måneders forældreorlov indtil 31. august. Redaktørposten 
af af Tro & MissionTro & Mission overtages i perioden af tidligere redaktør og  overtages i perioden af tidligere redaktør og 
nuværende menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt. nuværende menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt. 

Desuden har det også været nødvendigt at skaffe fl ere fa-Desuden har det også været nødvendigt at skaffe fl ere fa-
ste skribenter til avisen i orlovsperioden. LM har derfor ansat ste skribenter til avisen i orlovsperioden. LM har derfor ansat 
Rolf Weber Jørgensen fra Aalborg på 20 procent til sammen Rolf Weber Jørgensen fra Aalborg på 20 procent til sammen 
med den øvrige redaktion at levere indhold til avisen. Der er med den øvrige redaktion at levere indhold til avisen. Der er 
ligeledes bestilt en række øvrige bidrag til avisen fra eks-ligeledes bestilt en række øvrige bidrag til avisen fra eks-
terne skribenter.                        terne skribenter.                        nlmnlm
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AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

Det har været et godt nytår! Det har været et godt nytår! 
Da jeg prædikede i Løgum-Da jeg prædikede i Løgum-
kloster i årets første week-kloster i årets første week-
end, var der én, der kom hen end, var der én, der kom hen 
og hilste på mig, som ikke og hilste på mig, som ikke 
normalt kom i kirke. Ugen normalt kom i kirke. Ugen 
efter prædikede jeg i Græ-efter prædikede jeg i Græ-
sted, hvor der var to med fra sted, hvor der var to med fra 
Iran. De kendte ikke hinan-Iran. De kendte ikke hinan-
den på forhånd, og den ene den på forhånd, og den ene 
var med for første gang. I var med for første gang. I 
søndags prædikede jeg så søndags prædikede jeg så 
to steder i København. Først to steder i København. Først 
på Kirkegårdsvej, hvor det på Kirkegårdsvej, hvor det 
vrimlede med kinesere, fordi vrimlede med kinesere, fordi 

Tag godt imod de nye kristne
de netop havde haft guds-de netop havde haft guds-
tjeneste, og én derfra for-tjeneste, og én derfra for-
talte mig, at de havde haft talte mig, at de havde haft 
to nye med den dag. Nogle to nye med den dag. Nogle 
timer senere talte jeg i Nan-timer senere talte jeg i Nan-
sensgade, hvor en ung stu-sensgade, hvor en ung stu-
derende var med, som netop derende var med, som netop 
havde valgt at tro på Jesus.  havde valgt at tro på Jesus.  

Det er en af goderne som Det er en af goderne som 
generalsekretær, at jeg får generalsekretær, at jeg får 
lov til at besøge mange ste-lov til at besøge mange ste-
der rundt omkring i landet. der rundt omkring i landet. 
Der sker virkelig noget dér, Der sker virkelig noget dér, 
hvor Guds ord forkyndes. hvor Guds ord forkyndes. 
Men det hører nu alligevel til Men det hører nu alligevel til 
sjældenhederne, at jeg op-sjældenhederne, at jeg op-
lever at prædike for helt nye lever at prædike for helt nye 
i troen tre uger i træk. i troen tre uger i træk. 

Herudover hørte jeg, at Herudover hørte jeg, at 
vores tværkulturelle konsu-vores tværkulturelle konsu-
lenter netop har påbegyndt lenter netop har påbegyndt 
to nye Al Massira-kurser i to nye Al Massira-kurser i 
Løgumkloster. ”Al-Massira” Løgumkloster. ”Al-Massira” 
er et undervisningsfor-er et undervisningsfor-
løb i den kristne tro, der er løb i den kristne tro, der er 
særligt rettet til muslimer. I særligt rettet til muslimer. I 

Haderslev og Hviding kørte Haderslev og Hviding kørte 
vi to forløb i efteråret, og al-vi to forløb i efteråret, og al-
lerede i sidste uge påbe-lerede i sidste uge påbe-
gyndte vi et nyt forløb på 30 gyndte vi et nyt forløb på 30 
deltagere! Vi afholder også deltagere! Vi afholder også 
et forløb på LMH for integra-et forløb på LMH for integra-
tionseleverne og et i Skjern, tionseleverne og et i Skjern, 
der samler folk fra oplandet der samler folk fra oplandet 
omkring Spjald, Grønbjerg omkring Spjald, Grønbjerg 
og Videbæk. og Videbæk. 

Sidste år hørte jeg fl ere Sidste år hørte jeg fl ere 
fantastiske historier om, fantastiske historier om, 
at vi gennem Al Massira-at vi gennem Al Massira-
forløbet får kontakt med forløbet får kontakt med 
muslimer, som gennem muslimer, som gennem 
undervisningen efterspør-undervisningen efterspør-
ger yderligere dåbsunder-ger yderligere dåbsunder-
visning for at tilhøre Jesus. visning for at tilhøre Jesus. 
Der var blandt andet en, der Der var blandt andet en, der 
i begyndelsen bekendte sig i begyndelsen bekendte sig 
som ateist, men som gen-som ateist, men som gen-
nem forløbet nærmede sig nem forløbet nærmede sig 
Jesus og til sidst valgte at Jesus og til sidst valgte at 
følge ham. følge ham. 

Men disse nye troende må Men disse nye troende må 
jo tilpasse sig nye sociale jo tilpasse sig nye sociale 

sammenhænge og har mere sammenhænge og har mere 
end andre brug for at have end andre brug for at have 
mindst én åndelig med-mindst én åndelig med-
vandrer. Både til at læse vandrer. Både til at læse 
Bibelen med, men også til Bibelen med, men også til 
at snakke om livsmestring at snakke om livsmestring 
i den nye situation. Vi må i den nye situation. Vi må 
bære med, når for eksempel bære med, når for eksempel 
ensomheden og fristelser-ensomheden og fristelser-
ne dukker op. Der står om ne dukker op. Der står om 
de første kristne i ApG 2, at de første kristne i ApG 2, at 
de troende var sammen og de troende var sammen og 
var fælles om alt. Her er vi var fælles om alt. Her er vi 
udfordret af vores individua-udfordret af vores individua-
listiske kultur. Vi er kaldet listiske kultur. Vi er kaldet 
til at tage os af hinanden til at tage os af hinanden 
og bære hinandens byrder. og bære hinandens byrder. 
Uanset hudfarve og sprog. Uanset hudfarve og sprog. 

Jeg vil gerne udfordre dig Jeg vil gerne udfordre dig 
til at se dig om efter nogen, til at se dig om efter nogen, 
som du kan være medvan-som du kan være medvan-
drer for. Det kan være en af drer for. Det kan være en af 
nydanskerne eller en af de nydanskerne eller en af de 
unge, som har brug for én unge, som har brug for én 
at snakke med. Tjen Herren at snakke med. Tjen Herren 
med glæde!med glæde!

ESSENS 

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400  Hillerød
T  48 20 76 60 
E   dlm@dlm.dk    
W www.dlm.dk
Ekspedition:  Man-fre 10-15 
(onsdag dog 11.15-15) 

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. 
ISSN 1601-975X
Tro & Mission (online)
ISSN 2446-4147

Kode til netudgave
a191 for 1. kvartal 2019
184s for 4. kvartal 2018

Bibelcitater er fra den autoriserede 
oversættelse, © Det Danske Bibel-
selskab 1992.

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red. 
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Ideer og artikelforslag modtages 
gerne.
Avisens indhold er ikke nødven-
digvis udtryk for LM’s ledelses 
holdninger.

Abonnement
Danmark: 425 kr. pr. år. 
Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og  
Grønland): 525 kr. pr. år.
Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge 
under 30 år: 110 kr. pr. år)
Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man 
ikke er tilmeldt betalingsservice.
Abonnementet løber, til det bliver
opsagt. 
Ved adresseændring bedes
oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal 
være redaktionen i hænde senest 
tirsdag den 19. februar 2019.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spaltemil-
limeter 
Småannoncer kun for private: 
130 kroner for de første 25 ord (inkl. 
overskrift). 
Derefter 6,50 kroner pr. ord. 
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet 
sendes til konto 2230 - 
0726496390 eller via MobilePay 
66288.
Se også dlm.dk/stoet.

Da vi gerne vil opnormere, søger vi en ny kollega. 
På Team Liv undervises de unge i deres faglige, personlige og 
sociale udvikling. Det gøres gennem undervisning i botræning, 
madlavning, dansk, matematik, socialfag, digital dannelse, 
mm. Du vil indgå på linje med kollegerne i teamet og vi for-
venter, at du kan kombinere teori og praksis, så de unge kan 
koble det til hverdagen. Vores pædagogiske platform er KRAP, 
som du kommer på kursus i.
Har du lyst til at arbejde på Falster med unge voksne med 
særlige behov, og har du en uddannelse som fx lærer eller 
pædagog og et personligt ejerskab for vores kristne værdi-
grundlag, er det måske dig, der skal have jobbet.
Der bor 16 unge på skolen, hvor de gennemgår STU uddan-
nelsen. Skolen er åben 365 dage om året, så du må påregne 
skiftende arbejdstider med aften- og weekendvagter.
Stillingen er på fuld tid, og ønskes besat hurtigst muligt. Løn 
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Jørgen Sulkjær tlf. 3073 5600.

LivogJob, Hans Egedesvej 5, 4850 Stubbekøbing
www.livogjob.dk
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Lærer søges til Team Liv
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GENOPSLAG:
HR-MEDARBEJDER  
OG TEAMKOORDINATOR

Til LM’s sekretariat i Hillerød søger vi en HR-
medarbejder, som skal koordinere dagligdagen i 
Resurseteamet og være ansvarlig for HR-opgaver 
i LM generelt. Du kommer til at arbejde med kon-
trakter, personlighedstests, løn, sociale ydelser og 
lovgivning i forhold til LM’s ansatte.  
Du bliver en del af et team, der er med til at skabe 
gode rammer for resten af organisationen – det er 
meningsfuldt at arbejde i LM’s Resurseteam!

Få mere at vide
 

 
Ansøgningsfrist: 4. marts 
Ansættelse: snarest

Gavetal på lands- og 
afdelingsplan
2018 bød på en markant lavere gaveindtægt til LM’s 2018 bød på en markant lavere gaveindtægt til LM’s 
landskasse end tidligere år. Andelen af gaver til LM’s lo-landskasse end tidligere år. Andelen af gaver til LM’s lo-
kale arbejde er dog det næsthøjeste nogensinde. Hvor kale arbejde er dog det næsthøjeste nogensinde. Hvor 
landskassen fi k lidt over 12 millioner, fi k de lokale kasser landskassen fi k lidt over 12 millioner, fi k de lokale kasser 
tilsammen over 15,5 millioner. For de lokale kasser er det tilsammen over 15,5 millioner. For de lokale kasser er det 
en stigning på lidt over 150.000 kroner set i forhold til en stigning på lidt over 150.000 kroner set i forhold til 
2017. Landskassens fald i gaveindtægter på henholds-2017. Landskassens fald i gaveindtægter på henholds-
vis knap 1,2 million set i forhold til 2017 kan således ikke vis knap 1,2 million set i forhold til 2017 kan således ikke 
forklares med en tilsvarende øget vækst lokalt. forklares med en tilsvarende øget vækst lokalt. 

Når man regner de store arveindtægter med, som LM Når man regner de store arveindtægter med, som LM 
fi k i 2018, er de samlede indtægter steget med 6,7 millio-fi k i 2018, er de samlede indtægter steget med 6,7 millio-
ner kroner. Fraregnet arveindtægterne er der dog i alt for ner kroner. Fraregnet arveindtægterne er der dog i alt for 
LM et samlet fald på 0,9 millioner.LM et samlet fald på 0,9 millioner.

Udgifterne fra LM’s arbejde nationalt og internatio-Udgifterne fra LM’s arbejde nationalt og internatio-
nalt er ikke opgjort endnu. Derfor foreligger det endelige nalt er ikke opgjort endnu. Derfor foreligger det endelige 
regnskab først senere på foråret.                regnskab først senere på foråret.                nlmnlm

Store indtægter fra genbrug
Igen i 2018 skaffede genbrugsbutikkerne store indtægter Igen i 2018 skaffede genbrugsbutikkerne store indtægter 
til LM’s arbejde på lokal- og landsplan. I alt 4,7 millioner til LM’s arbejde på lokal- og landsplan. I alt 4,7 millioner 
kunne butikkerne sende videre til LM’s arbejde. Heraf kunne butikkerne sende videre til LM’s arbejde. Heraf 
gik knap 3,7 millioner direkte til LM’s landskasse. Det er gik knap 3,7 millioner direkte til LM’s landskasse. Det er 
stort set lige så meget som i 2017.               stort set lige så meget som i 2017.               nlmnlm
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Støvler, kager og telte til Mellemøsten
Børn og juniorer i LM samler ind, så børn i Mellemøsten kan komme på lejr og høre om Jesus 

– og opleve, at de er værdifulde for ham

AF KAJA LAUTERBACH

Både børn og juniorer i LM Både børn og juniorer i LM 
samler ind til børn i Mel-samler ind til børn i Mel-
lemøsten i både 2018 og lemøsten i både 2018 og 
2019. Men de har hver sit 2019. Men de har hver sit 
missionsprojekt, der beskri-missionsprojekt, der beskri-
ves på henholdsvis lmbu.ves på henholdsvis lmbu.
dk/lm-between og lmbu.dk/dk/lm-between og lmbu.dk/
lm-kids.lm-kids.

Begge projekter havde et Begge projekter havde et 
mål for deres indsamling i mål for deres indsamling i 
2018 på 40.000 kroner – og 2018 på 40.000 kroner – og 
begge grupper har nået over begge grupper har nået over 
målet. LM Between samlede målet. LM Between samlede 
over 49.000 kroner ind, og over 49.000 kroner ind, og 
LM Kids knap 44.000.LM Kids knap 44.000.

Nye telte til teltlejre
I Mellemøsten har voksne I Mellemøsten har voksne 
ikke lov til at fortælle børn ikke lov til at fortælle børn 
om Jesus, men i samarbejde om Jesus, men i samarbejde 
med en gruppe lokale krist-med en gruppe lokale krist-
ne vil LM Kids gennem sit ne vil LM Kids gennem sit 
missionsprojekt hjælpe til, missionsprojekt hjælpe til, 
at det alligevel kan ske.at det alligevel kan ske.

I 2018 samlede børnene I 2018 samlede børnene 
ind til trykning og distribu-ind til trykning og distribu-
ering af et børneblad. I år ering af et børneblad. I år 
går pengene fra LM Kids til går pengene fra LM Kids til 

afholdelse af sommerlejre, afholdelse af sommerlejre, 
hvor de lokale forældre har hvor de lokale forældre har 
givet skriftligt samtykke til, givet skriftligt samtykke til, 
at børnene må være med. at børnene må være med. 
Lejrene bliver holdt som Lejrene bliver holdt som 
teltlejre på en lejet grund, og teltlejre på en lejet grund, og 
det er dyrt både at leje ste-det er dyrt både at leje ste-
det og at købe telte, forkla-det og at købe telte, forkla-
rer børnekonsulent Janne rer børnekonsulent Janne 
Bak-Pedersen.Bak-Pedersen.

For at gøre det konkret for For at gøre det konkret for 
børnene, at indsamlingen i børnene, at indsamlingen i 
2019 går til teltlejre i Mel-2019 går til teltlejre i Mel-
lemøsten, har LM Kids lavet lemøsten, har LM Kids lavet 
en plakat med en næsten en plakat med en næsten 

tom lejrplads og et tilhø-tom lejrplads og et tilhø-
rende klippe-klisterark med rende klippe-klisterark med 
telte. Så kan den enkelte telte. Så kan den enkelte 
klub klistre telte på plaka-klub klistre telte på plaka-
ten, i takt med at det ind-ten, i takt med at det ind-
samlede beløb stiger.samlede beløb stiger.

Alle kids-klubber har fået Alle kids-klubber har fået 
materialerne tilsendt, men materialerne tilsendt, men 
man kan også printe dem ud man kan også printe dem ud 
fra hjemmesiden.fra hjemmesiden.

”I 2018 var to danske unge ”I 2018 var to danske unge 
med på børnelejr i Mel-med på børnelejr i Mel-
lemøsten som frivillige. De lemøsten som frivillige. De 
var meget inspirerede, da var meget inspirerede, da 
de kom hjem, og vil gerne de kom hjem, og vil gerne 

Indsamlingsplakaten for LM Indsamlingsplakaten for LM 
Kids forestiller en næsten Kids forestiller en næsten 
tom lejrplads, hvor børnene tom lejrplads, hvor børnene 
kan klistre fl ere telte på ef-kan klistre fl ere telte på ef-
terhånden som de samler terhånden som de samler 
penge ind.penge ind.

komme på besøg og fortælle komme på besøg og fortælle 
om deres oplevelser,” siger om deres oplevelser,” siger 
Janne Bak-Pedersen.Janne Bak-Pedersen.

”De glæder sig til, at de ”De glæder sig til, at de 
skal med igen til sommer.”skal med igen til sommer.”

Alle er værd at fejre
LM Betweens missionspro-LM Betweens missionspro-
jekt går til handicappede jekt går til handicappede 
børn i et land i Mellemøsten. børn i et land i Mellemøsten. 
Det primære mål er at give Det primære mål er at give 
de handicappede børn fød-de handicappede børn fød-
selsdagsfester med kage, selsdagsfester med kage, 
gave og pynt, for mange af gave og pynt, for mange af 
dem har aldrig prøvet at dem har aldrig prøvet at 

holde fødselsdag før.  holde fødselsdag før.  
”Ingen har lyst til at fejre ”Ingen har lyst til at fejre 

et handicappet barn – men et handicappet barn – men 
det vil vi, for alle børn, uan-det vil vi, for alle børn, uan-
set om de er helt raske el-set om de er helt raske el-
ler handicappede, er skabt ler handicappede, er skabt 
af Gud og er værd at fejre,” af Gud og er værd at fejre,” 
skriver LM Between på de-skriver LM Between på de-
res hjemmeside i beskrivel-res hjemmeside i beskrivel-
sen af projektet.sen af projektet.

I 2018 blev der afholdt 15 I 2018 blev der afholdt 15 
fødselsdage for handicap-fødselsdage for handicap-
pede børn. pede børn. 

Imidlertid blev der ind-Imidlertid blev der ind-
samlet fl ere penge, end der samlet fl ere penge, end der 

blev brugt på at holde fød-blev brugt på at holde fød-
selsdage. Yderligere har sto-selsdage. Yderligere har sto-
re kursudsving gjort de ind-re kursudsving gjort de ind-
samlede midler mere værd, samlede midler mere værd, 
og derfor var der mulighed og derfor var der mulighed 
for også at hjælpe de handi-for også at hjælpe de handi-
cappede børn på en anden cappede børn på en anden 
måde, fortæller junior/teen-måde, fortæller junior/teen-
konsulent Maria Legarth. konsulent Maria Legarth. 

”Vores TOP SECRET-mis-”Vores TOP SECRET-mis-
sionsprojekt har lige givet sionsprojekt har lige givet 
en masse børn en ekstra en masse børn en ekstra 
gave. 106 børn har fået vin-gave. 106 børn har fået vin-
terstøvler, så de ikke skal terstøvler, så de ikke skal 
fryse fødderne,” siger hun fryse fødderne,” siger hun 
i et opslag på Facebook og i et opslag på Facebook og 
tilføjer, at mange af børnene tilføjer, at mange af børnene 
kommer fra fattige familier, kommer fra fattige familier, 
der har svært ved at få råd der har svært ved at få råd 
til godt vinterfodtøj.til godt vinterfodtøj.

Musicalprojekt øger afhængighed af hinanden

AF RASMUS MØLLER OG 
IBEN RASK

Så blev det tid til den år-Så blev det tid til den år-
lige musical på Sædding lige musical på Sædding 
Efterskole. En hel uge med Efterskole. En hel uge med 
skemaer og undervisning skemaer og undervisning 
lagt på hylden. I stedet har vi lagt på hylden. I stedet har vi 
fuldt fokus på at forberede fuldt fokus på at forberede 
og fremvise vores musi-og fremvise vores musi-
cal, som i år er historien om cal, som i år er historien om 
Klokkeren fra Notre Dame. Klokkeren fra Notre Dame. 

Valget af netop denne Valget af netop denne 
forestilling skyldes, at sko-forestilling skyldes, at sko-
len før har haft succes med len før har haft succes med 
dette stykke, og vi vil derfor dette stykke, og vi vil derfor 
se, om vi kan gøre det endnu se, om vi kan gøre det endnu 
bedre denne gang. Det giver bedre denne gang. Det giver 
en standard at leve op til, og en standard at leve op til, og 
vi tager udfordringen med vi tager udfordringen med 
fanen løftet højt. fanen løftet højt. 

Derudover synes vi, at Derudover synes vi, at 
stykket har en god rumme-stykket har en god rumme-
lighed og et budskab, vi kan lighed og et budskab, vi kan 
stå inde for. Det er et stykke, stå inde for. Det er et stykke, 
der giver plads til at rykke der giver plads til at rykke 

grænser, hvilket vi synes er grænser, hvilket vi synes er 
en vigtig egenskab at be-en vigtig egenskab at be-
sidde. sidde. 

Historien fortæller om en Historien fortæller om en 
mand, der er hadet af sam-mand, der er hadet af sam-
fundet, fordi han ikke pas-fundet, fordi han ikke pas-
ser ind, og det er på mange ser ind, og det er på mange 
måde også et aktuelt emne i måde også et aktuelt emne i 
samfundsdebatten i dag. samfundsdebatten i dag. 

Udfordrer samarbejde
Musicalugen giver rig-Musicalugen giver rig-
tig meget til os elever. Vi tig meget til os elever. Vi 
kommer ud i grupper med kommer ud i grupper med 
nogen vi ikke nødvendig-nogen vi ikke nødvendig-
vis normalt snakker med i vis normalt snakker med i 
hverdagen. Det udfordrer os hverdagen. Det udfordrer os 
til at komme lidt ud af vores til at komme lidt ud af vores 
komfortzone og integrere komfortzone og integrere 
os socialt. os socialt. 

Hele ugen er ét stort grup-Hele ugen er ét stort grup-
pearbejde, så uden kommu-pearbejde, så uden kommu-
nikation og samarbejde ville nikation og samarbejde ville 
vi ikke kunne få en musical vi ikke kunne få en musical 
stablet på benene. Derfor er stablet på benene. Derfor er 
det vigtigt, at alle deltager det vigtigt, at alle deltager 
aktiv i arbejdet. aktiv i arbejdet. 

Det styrker tillidsforhol-Det styrker tillidsforhol-
det mellem elever og lærere, det mellem elever og lærere, 
fordi der bliver lagt så meget fordi der bliver lagt så meget 
ansvar på eleverne. Vi er ansvar på eleverne. Vi er 
overbevist om, at det er en overbevist om, at det er en 
meget vigtig lektie at lære i meget vigtig lektie at lære i 
livet, og derfor mener vi, at livet, og derfor mener vi, at 
musicalen ikke er spild af musicalen ikke er spild af 
tid. Nok gemmer vi de nor-tid. Nok gemmer vi de nor-
male lektier væk, men vi læ-male lektier væk, men vi læ-
rer så meget andet i sådan rer så meget andet i sådan 
en uge. Ugen giver os elever en uge. Ugen giver os elever 
mulighed for at udvikle nye mulighed for at udvikle nye 
egenskaber. egenskaber. 

Man er afhængig af hinan-Man er afhængig af hinan-
den, og på den måde opbyg-den, og på den måde opbyg-
ges et bånd baseret på tillid. ges et bånd baseret på tillid. 
Skuespillerne stoler på, Skuespillerne stoler på, 
at kulisserne står klar, når at kulisserne står klar, når 
skuespillet skal spilles, og skuespillet skal spilles, og 
skuespillerne stoler på, at skuespillerne stoler på, at 
koret kan sangene. koret kan sangene. 

Resultat: fællesskab
Ugen er vildt givende, og Ugen er vildt givende, og 
vi synes derfor ikke, at det vi synes derfor ikke, at det 
endelige resultat bare er en endelige resultat bare er en 

fremvisning affremvisning af Klokkeren fra  Klokkeren fra 
Notre DameNotre Dame. Det er en frem-. Det er en frem-
visning af vores fællesskab visning af vores fællesskab 
på Sædding Efterskole, og på Sædding Efterskole, og 

LM KIDS OG LM BETWEEN   Mange tak for de mange 
penge, som er kommet ind til vores missionsprojekter. På 
den måde kan fl ere børn i Mellemøsten høre om Jesus

To elever fortæller begejstret om en hel uges gruppearbejde på Sædding Efterskole

hvad vi kan udrette sam-hvad vi kan udrette sam-
men. men. 

Glæden ved at arbejde Glæden ved at arbejde 
med et stort projekt og ende med et stort projekt og ende 

med et godt resultat er med et godt resultat er 
stort. Man kan virkelig i den-stort. Man kan virkelig i den-
ne uge mærke ordsproget: ne uge mærke ordsproget: 
”sammen står vi stærkere”.”sammen står vi stærkere”.

Mange grupper har arbejdet intenst med musicalprojektet på Sædding Efterskole i uge 4.Mange grupper har arbejdet intenst med musicalprojektet på Sædding Efterskole i uge 4.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Han er sønderjyde med stort Han er sønderjyde med stort 
S, bidt af computerspil som S, bidt af computerspil som 
CS-Go. Og så har han en CS-Go. Og så har han en 
helt særlig forkærlighed for helt særlig forkærlighed for 
teenagere og LMU’ere.teenagere og LMU’ere.

Det er noget af det, der Det er noget af det, der 
karakteriserer Jørn Nør-karakteriserer Jørn Nør-
gaard – Løgumkloster Ef-gaard – Løgumkloster Ef-
terskoles (LME) forstander terskoles (LME) forstander 
siden august 2018. Han har siden august 2018. Han har 
mange år været prædikant i mange år været prædikant i 
Sønderjylland og bliver ofte Sønderjylland og bliver ofte 
brugt i LMU-kredsene, fordi brugt i LMU-kredsene, fordi 
han er god til at tale med de han er god til at tale med de 
unge.unge.

”Der har altid været en ”Der har altid været en 
naturlig connection, når jeg naturlig connection, når jeg 
træder ind i et rum med en træder ind i et rum med en 
fl ok unge. Jeg interesserer fl ok unge. Jeg interesserer 
mig bare for mange af de mig bare for mange af de 
samme ting som dem. Må-samme ting som dem. Må-
ske handler det om, at jeg ske handler det om, at jeg 
aldrig rigtig er blevet helt aldrig rigtig er blevet helt 
voksen,” siger han med et voksen,” siger han med et 
smil på læben.smil på læben.

For ham er det vigtigt at For ham er det vigtigt at 
kunne møde de unge på de-kunne møde de unge på de-
res egen hjemmebane – om res egen hjemmebane – om 
det er i computerlokalet, på det er i computerlokalet, på 
fodboldbanen eller til ung-fodboldbanen eller til ung-
domsmøde. domsmøde. 

”Vi skal bygge bro til de ”Vi skal bygge bro til de 
unge – mellem det, der rører unge – mellem det, der rører 
sig i ungdomskulturen, og til sig i ungdomskulturen, og til 
det, Bibelen siger, og som vi det, Bibelen siger, og som vi 
ønsker at formidle. Tale nu-ønsker at formidle. Tale nu-
tidigt om gamle sandheder, tidigt om gamle sandheder, 
så det ikke bliver teoretisk så det ikke bliver teoretisk 
stof, men kommer ind under stof, men kommer ind under 
huden på dem.”huden på dem.”

Brænder for 
målgruppen af unge
Efter en undersøgelse i Efter en undersøgelse i 
2016 om kristne unges for-2016 om kristne unges for-
hold til sex og samliv blev hold til sex og samliv blev 

Møder de unge på deres 
egen hjemmebane

Fodbold, computerspil og snak om det, der rører sig i ungdomskulturen, 
skal ifølge ny forstander skaffe fl ere elever til LM’s ældste efterskole

Jørn Nørgaard spurgt af Jørn Nørgaard spurgt af 
Sønderjyllands afdeling om Sønderjyllands afdeling om 
at tage rundt og snakke med at tage rundt og snakke med 
de unge om emnet.   de unge om emnet.   

”Jeg oplever stor åben-”Jeg oplever stor åben-
hed og spørgelyst blandt hed og spørgelyst blandt 
de unge, og jeg elsker det de unge, og jeg elsker det 
modspil, de giver. Det er modspil, de giver. Det er 
nok også noget af det, jeg nok også noget af det, jeg 
bringer med ind som min bringer med ind som min 
største force i jobbet som største force i jobbet som 
forstander på LME: at det er forstander på LME: at det er 
en målgruppe, jeg virkelig en målgruppe, jeg virkelig 
brænder for,” siger han.  brænder for,” siger han.  

Den 39-årige sønderjyde Den 39-årige sønderjyde 
har arbejdet 12 år som læ-har arbejdet 12 år som læ-
rer for de ældste klasser på rer for de ældste klasser på 
Agerskov Kristne Friskole. Agerskov Kristne Friskole. 
Efter sommerferien fl yttede Efter sommerferien fl yttede 
han med sin kone, Marian-han med sin kone, Marian-
ne, og parrets tre børn ind i ne, og parrets tre børn ind i 
forstanderboligen på LME. forstanderboligen på LME. 
Det er uden ledelseserfa-Det er uden ledelseserfa-
ring og da også med en stor ring og da også med en stor 
portion ydmyghed, han har portion ydmyghed, han har 
sat sig til rette i stolen som sat sig til rette i stolen som 
forstander. forstander. 

”Det er virkelig ’learning by ”Det er virkelig ’learning by 
doing’, og jeg må tage noget doing’, og jeg må tage noget 
efteruddannelse på et tids-efteruddannelse på et tids-

punkt. Jeg har ikke tidligere punkt. Jeg har ikke tidligere 
set mig selv som leder, men set mig selv som leder, men 
det var der andre, der havde, det var der andre, der havde, 
og mange har bekræftet og mange har bekræftet 
sidenhen, at det var det rig-sidenhen, at det var det rig-
tige valg.” tige valg.” 

Oplevede det som  
et tydeligt kald
Han blev opfordret af ef-Han blev opfordret af ef-
terskolens bestyrelse til at terskolens bestyrelse til at 
søge stillingen som forstan-søge stillingen som forstan-
der, og det var på et godt der, og det var på et godt 
tidspunkt for familien, for-tidspunkt for familien, for-
tæller han.tæller han.

”Mere end nogensinde ”Mere end nogensinde 
før oplevede jeg det som et før oplevede jeg det som et 
kald. Et halvt år før blev jeg kald. Et halvt år før blev jeg 
opfordret til at søge stil-opfordret til at søge stil-
lingen som forstander på lingen som forstander på 
Sædding Efterskole, men jeg Sædding Efterskole, men jeg 
søgte den ikke. Som familie søgte den ikke. Som familie 
var vi ikke klar til at rykke til var vi ikke klar til at rykke til 
Vestjylland. Det var for stor Vestjylland. Det var for stor 
en beslutning på det tids-en beslutning på det tids-
punkt. Men det betød, at vi punkt. Men det betød, at vi 
allerede havde været i gang allerede havde været i gang 
med at opveje for og imod med at opveje for og imod 
– plusser og minusser ved – plusser og minusser ved 
efterskolelivet. Så da stil-efterskolelivet. Så da stil-

Jørn Nørgaard foran Løgum-Jørn Nørgaard foran Løgum-
kloster Efterskole, som han kloster Efterskole, som han 
glæder sig til som forstander glæder sig til som forstander 
at være med til at udvikle.at være med til at udvikle.

lingen på LME blev ledig, var lingen på LME blev ledig, var 
det ikke så stor en beslut-det ikke så stor en beslut-
ning at tage,” forklarer han.ning at tage,” forklarer han.

”Vi kunne blive i Sønderjyl-”Vi kunne blive i Sønderjyl-
land. Vores børn behøvede land. Vores børn behøvede 
ikke skifte skole. Og vores ikke skifte skole. Og vores 
hus i Agerskov blev solgt på hus i Agerskov blev solgt på 
bare en måned. Mange ting bare en måned. Mange ting 
er lykkedes, og det har gjort, er lykkedes, og det har gjort, 
at vejen frem føltes som en at vejen frem føltes som en 
åben motorvej.” åben motorvej.” 

Som forstander på LM’s Som forstander på LM’s 
ældste efterskole har han ældste efterskole har han 
særligt fokus på at få tyde-særligt fokus på at få tyde-
liggjort, hvad der er det helt liggjort, hvad der er det helt 
særlige ved LME og hvor særlige ved LME og hvor 
skolen gerne vil være på vej skolen gerne vil være på vej 
hen. Og samtidig på at få hen. Og samtidig på at få 
fl ere elever til skolen.fl ere elever til skolen.

Ser optimistisk   
på fremtiden
Det er ikke nogen hemme-Det er ikke nogen hemme-
lighed, at der de seneste år lighed, at der de seneste år 
har været en nedgang i elev-har været en nedgang i elev-
tallet på LME – med kun 51 tallet på LME – med kun 51 
elever dette skoleår. Så der elever dette skoleår. Så der 
er en udvikling, der skal ven-er en udvikling, der skal ven-
des. Men den nye forstander des. Men den nye forstander 
er optimistisk.er optimistisk.

”Målet er, at vi skal få lavet ”Målet er, at vi skal få lavet 
et brag af en efterskole for et brag af en efterskole for 
de elever, vi har. Det synes de elever, vi har. Det synes 
jeg også, vi gør allerede. Der jeg også, vi gør allerede. Der 
er en rigtig god stemning er en rigtig god stemning 
blandt lærerne – folk tror på blandt lærerne – folk tror på 
det. Og så har vi oplevet en det. Og så har vi oplevet en 
fuldstændig vild opbakning fuldstændig vild opbakning 
fra LM-baglandet hernede,” fra LM-baglandet hernede,” 
fortæller Jørn Nørgaard med fortæller Jørn Nørgaard med 
reference til et informati-reference til et informati-
onsmøde, der blev holdt i onsmøde, der blev holdt i 
januar sidste år, og som vil januar sidste år, og som vil 
blive gentaget til februar i år.blive gentaget til februar i år.

”Hele LM-Sønderjylland ”Hele LM-Sønderjylland 
stimlede sammen. Der er en stimlede sammen. Der er en 
brand for skolen hernede brand for skolen hernede 
og for fl ere elever, og der er og for fl ere elever, og der er 
rigtig mange, der beder for rigtig mange, der beder for 
os og følger med i skolens os og følger med i skolens 
hverdag. Så der er masser af hverdag. Så der er masser af 
grund til optimisme,” under-grund til optimisme,” under-
streger han.streger han.

JØRN NØRGAARD  Målet er, at vi skal få lavet et 
brag af en efterskole for de elever, vi har. Det synes jeg 
også, vi gør allerede

Vi skal bygge bro 
til de unge. Tale 
nutidigt om gam-
le sandheder, så 
det ikke bliver 
teoretisk stof, men 
kommer ind under 
huden på dem

Jørn NørgaardJørn Nørgaard

Nye bøger:

Vi kan ikke undgå 
at påvirke hinanden

Hvordan hjælper vi børn, når 
de møder porno på nettet?

CARSTEN HJORTH 
PEDERSEN

Påvirk med 
respekt
De seneste år er der kom-
met stort fokus på religiøs 
ekstremisme og social kon-
trol. Relativismen sætter 
ofte dagsordenen, og vi må 
helst ikke påvirke hinanden 
til at mene noget bestemt. 
Men er det overhovedet 
muligt? Det mener forfatter 
og førstelektor i pædagogik 
Carsten Hjorth Pedersen 

ikke. Når vi har med andre mennesker at gøre, 
påvirker vi dem – og omvendt. Neutralitet er en umulig-
hed. Men vi kan påvirke på både gode og dårlige måder. 
Det er derfor meget vigtigt at øve sig på at påvirke med 
respekt. 

CHRIS DUWE OG 
ALEXIS LUNDH

Klik her, 
Thomas!
Porno har aldrig været så 
tilgængelig som nu. Derfor 
er det vigtigt at hjælpe vo-
res børn til at træffe gode 
valg uden at fordømme de-
res interesse for sund sek-
sualitet. 

Denne bog indeholder først 
en historie med illustra-

tioner, som forældre kan læse højt for deres 
børn, om drengen Thomas, som må træffe et svært valgt.

Bagerst i bogen er der et afsnit, som handler om, hvor-
dan forældre kan beskytte og udruste deres børn i mødet 
med porno på nettet. 

Bogen er udgivet i samarbejde med LMBU.
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Aarhus
Studievenlige lejlig-

heder

Lyse og rummelige lejligheder - 
2, 3 eller 4 værelses - i grønne omgi-
velser til en fornuftig pris. Velegnet 
både til par og som delelejlighed - i 
cykelafstand fra Aarhus C og de 

Tjek ind på vores hjemmeside og få 
indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.
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AF JOHANNA VÆVEST HANSEN
VOLONTØR I CAMBODJA

Når man taler om kirken Når man taler om kirken 
her i Siem Reap, synes jeg her i Siem Reap, synes jeg 
Apostlenes Gerninger 2,44-Apostlenes Gerninger 2,44-
47 fortæller godt, hvordan 47 fortæller godt, hvordan 
det er: det er: 

”Men alle de troende var ”Men alle de troende var 
sammen, og de var fælles om sammen, og de var fælles om 
alt. De solgte deres ejendom alt. De solgte deres ejendom 
og ejendele og delte det ud og ejendele og delte det ud 
til alle efter enhvers behov. til alle efter enhvers behov. 
De kom i enighed i templet De kom i enighed i templet 
hver dag; hjemme brød de hver dag; hjemme brød de 
brødet og spiste sammen, og brødet og spiste sammen, og 
jublende og oprigtig af hjer-jublende og oprigtig af hjer-
tet priste de Gud og havde tet priste de Gud og havde 
folkets yndest. Og Herren folkets yndest. Og Herren 
føjede hver dag nogle til, som føjede hver dag nogle til, som 
blev frelst.”  blev frelst.”  

Dette gælder især de unge. Dette gælder især de unge. 
De er hinandens familier, og De er hinandens familier, og 
deres arbejde føjer nogle til deres arbejde føjer nogle til 
næsten hver eneste uge. De næsten hver eneste uge. De 
deler dog ikke ejendom som deler dog ikke ejendom som 
en familie, eller som de gør en familie, eller som de gør 
i Apostlenes gerninger, men i Apostlenes gerninger, men 
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Volontør: Unge tager stort ansvar i menigheden
De unge cambodjanere i Siem Reap har ikke eget ungdomsarbejde, men er en integreret del af kirken

fungerer som hinandens fungerer som hinandens 
familier, da fl ere ikke har en familier, da fl ere ikke har en 
kristen familie. kristen familie. 

Unge er en stor del
De unge udgør en stor del af De unge udgør en stor del af 
kirken og en endnu større kirken og en endnu større 
del af arbejdet og opgaverne del af arbejdet og opgaverne 
i kirken. i kirken. 

Nogle deltager i engelsk-Nogle deltager i engelsk-

undervisningen som hjæl-undervisningen som hjæl-
pelærere sammen med os pelærere sammen med os 
volontører, nogle kører os volontører, nogle kører os 
til undervsning, nogle har til undervsning, nogle har 
børnekirke om søndagen, børnekirke om søndagen, 
nogle er indviet til at dele nogle er indviet til at dele 
nadver ud til gudstjeneste, nadver ud til gudstjeneste, 
andre spiller i lovsangsban-andre spiller i lovsangsban-
det, nogle er mødeledere, og det, nogle er mødeledere, og 
listen kunne blive ved. listen kunne blive ved. 

Når man kommer forbi kir-Når man kommer forbi kir-
ken en lørdag eftermiddag, ken en lørdag eftermiddag, 
står der altid nogle og råber står der altid nogle og råber 
”Hej” med vandslangen i ”Hej” med vandslangen i 
hånden, for der skal jo lige hånden, for der skal jo lige 
gøres rent inden søndag. gøres rent inden søndag. 

De unge i kirken er virke-De unge i kirken er virke-
lig aktive og en lille fami-lig aktive og en lille fami-
lie, også selvom de ikke har lie, også selvom de ikke har 
LMU, som vi kender det fra LMU, som vi kender det fra 
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AF LISA WRAAE PEDERSEN

Jeg ankom til Arequipa i Jeg ankom til Arequipa i 
Peru fredag den 17. januar Peru fredag den 17. januar 
sammen med missionær-sammen med missionær-
parret Julie og Emil Solga-parret Julie og Emil Solga-
ard. Dem skal jeg være vo-ard. Dem skal jeg være vo-
lontør for indtil juni måned.lontør for indtil juni måned.

Fra det øjeblik vi stiger ud Fra det øjeblik vi stiger ud 
af bilen foran kirken, bliver af bilen foran kirken, bliver 
vi mødt med en åbenhjertig-vi mødt med en åbenhjertig-
hed og varme, som kan slå hed og varme, som kan slå 
den almindelige berørings-den almindelige berørings-
angste dansker lidt ud af angste dansker lidt ud af 
kurs. Med kram og kys på kurs. Med kram og kys på 
kinden bliver vi budt vel-kinden bliver vi budt vel-
kommen i kirken. Indenfor kommen i kirken. Indenfor 
var der opstillede havestole var der opstillede havestole 
til at sidde på og der var bal-til at sidde på og der var bal-
loner på væggene som fast loner på væggene som fast 
inventar. Ydermere var der inventar. Ydermere var der 
to pyntede plastikjuletræer to pyntede plastikjuletræer 
samt gran hængende rundt samt gran hængende rundt 
i loftet – overhovedet ikke i loftet – overhovedet ikke 
begrænset af, at det var den begrænset af, at det var den 
20. januar. 20. januar. 

Midt på endevæggen hang Midt på endevæggen hang 
der et stort trækors, som i der et stort trækors, som i 
første omgang kun drog op-første omgang kun drog op-
mærksomheden mod sig på mærksomheden mod sig på 

grund af sin dets placering. grund af sin dets placering. 
Men da gudstjenesten star-Men da gudstjenesten star-
tede, tændtes et pink neon-tede, tændtes et pink neon-
lys, der lå og omkransede lys, der lå og omkransede 
korset og badede prædikan-korset og badede prædikan-
ten og de hvide, blanke fl iser ten og de hvide, blanke fl iser 
i et pink skær. i et pink skær. 

Meget begrænset spansk
Gudstjenesten blev åbnet Gudstjenesten blev åbnet 
med mange sange, ”kun” 15 med mange sange, ”kun” 15 
minutter senere end hvad minutter senere end hvad 
der var planlagt, og genken-der var planlagt, og genken-
delsesglæden var stor, når delsesglæden var stor, når 
jeg hørte melodier til sange, jeg hørte melodier til sange, 
vi også synger i Danmark. vi også synger i Danmark. 

Dog forduftede genken-Dog forduftede genken-
delsesglæden, da prædi-delsesglæden, da prædi-
kanten begyndte, fordi mit kanten begyndte, fordi mit 
spanske ordforråd endnu er spanske ordforråd endnu er 
begrænset til fi re ord – hvor begrænset til fi re ord – hvor 
to af dem er ”ja” og ”nej”. to af dem er ”ja” og ”nej”. 
Derfor begyndte jeg i stedet Derfor begyndte jeg i stedet 
på at bede. I min bøn fandt på at bede. I min bøn fandt 
jeg mig betaget af det ne-jeg mig betaget af det ne-
onoplyste kors. Her sad jeg onoplyste kors. Her sad jeg 
over 10.500 kilometer væk over 10.500 kilometer væk 
fra Danmark i et land, hvor fra Danmark i et land, hvor 
jeg ikke forstår sproget og jeg ikke forstår sproget og 
stadig føler mig som Bambi stadig føler mig som Bambi 
på glatis, når det kommer på glatis, når det kommer 

til kulturforståelse, men til kulturforståelse, men 
ikke desto mindre sad jeg i ikke desto mindre sad jeg i 
en kirke og blev mindet om en kirke og blev mindet om 
Guds nåde og barmhjertig-Guds nåde og barmhjertig-
hed. hed. 

Guds kærlighed, der er Guds kærlighed, der er 
illustreret af Jesu død på illustreret af Jesu død på 
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korset, er den samme, uan-korset, er den samme, uan-
set hvor jeg er. Den er ikke set hvor jeg er. Den er ikke 
begrænset af tid eller sted. begrænset af tid eller sted. 
Den går ikke op i, om vi bli-Den går ikke op i, om vi bli-
ver mindet om gerningen og ver mindet om gerningen og 
følelserne bag den ved et følelserne bag den ved et 
forgyldt eller oplyst kors. forgyldt eller oplyst kors. 

Derudover bør fejringen Derudover bør fejringen 
af, at Jesus kom til jorden, af, at Jesus kom til jorden, 
ikke være begrænset til de-ikke være begrænset til de-
cember. cember. 

I en ung alder kom jeg I en ung alder kom jeg 
frem til følgende: Guds ek-frem til følgende: Guds ek-
sistens er ikke påvirket af, sistens er ikke påvirket af, 

hvorvidt jeg tror på ham el-hvorvidt jeg tror på ham el-
ler ej. På samme måde er ler ej. På samme måde er 
han ikke påvirket af, hvor han ikke påvirket af, hvor 
i verden vi befi nder os, for i verden vi befi nder os, for 
han er så meget større end han er så meget større end 
det. det. 

Fortrøstningsfuld
Med et fortrøstningsfuldt, Med et fortrøstningsfuldt, 
ikke-spansktalende hjerte ikke-spansktalende hjerte 
kan jeg mindes børnesan-kan jeg mindes børnesan-
gen inspireret af Hebr 13,8: gen inspireret af Hebr 13,8: 

”Jesus er i går og i dag den ”Jesus er i går og i dag den 
samme, ja til evig tid”. samme, ja til evig tid”. 

Med det i baghovedet blev Med det i baghovedet blev 
det lige pludselig nemmere det lige pludselig nemmere 
at være i min usikkerhed. at være i min usikkerhed. 

Da folk kom og kramme-Da folk kom og kramme-
de, kyssede og velsignede de, kyssede og velsignede 
mig efter gudstjenesten, mig efter gudstjenesten, 
var det lidt nemmere at var det lidt nemmere at 
hvile i det. For dét, at de er hvile i det. For dét, at de er 
mine kristne brødre og sø-mine kristne brødre og sø-
stre i troen, stod så meget stre i troen, stod så meget 
stærkere for mig med tan-stærkere for mig med tan-
ken på, at Guds eksistens ken på, at Guds eksistens 
eller væsen ikke er påvirket eller væsen ikke er påvirket 
af, hvem der tror på ham, af, hvem der tror på ham, 
hvilket sprog de taler, eller hvilket sprog de taler, eller 
hvilken kultur de har. For hvilken kultur de har. For 
Gud er den samme. Gud er den samme. 

Juletræet og det lysende kors i kirken i Arequipa gjorde Guds nåde stor for  Lisa Wraae Pedersen.Juletræet og det lysende kors i kirken i Arequipa gjorde Guds nåde stor for  Lisa Wraae Pedersen.

LISA WRAAE PEDERSEN   Guds eksistens eller væsen 
er ikke påvirket af, hvem der tror på ham, hvilket sprog de 
taler, eller hvilken kultur de har. For Gud er den samme

Danmark. Danmark. 
De unge deltager sam-De unge deltager sam-

men med de andre fra me-men med de andre fra me-
nigheden i bibelstudie- og nigheden i bibelstudie- og 
cellegrupper, ellers er der cellegrupper, ellers er der 
en lidt kortere gudstjeneste en lidt kortere gudstjeneste 
søndag eftermiddag særligt søndag eftermiddag særligt 
tænkt til de unge. Den ene-tænkt til de unge. Den ene-
ste ting, man måske kender ste ting, man måske kender 
lidt hjemmefra, er fodbold et lidt hjemmefra, er fodbold et 
par timer søndag aften. Det par timer søndag aften. Det 
jeg kalder LMU Sport. jeg kalder LMU Sport. 

Vokser gennem opgaver
Det er fantastisk at opleve, Det er fantastisk at opleve, 
hvordan de unge virkelig er hvordan de unge virkelig er 
engageret i gudstjenesten engageret i gudstjenesten 
og alt det arbejde, kirken og alt det arbejde, kirken 
har udadtil. Også i Fjende-har udadtil. Også i Fjende-
skoven tager de ud og står skoven tager de ud og står 
for børneprogrammet, er for børneprogrammet, er 
længe oppe og synger sange længe oppe og synger sange 
rundt om bålet. rundt om bålet. 

Selvom de ikke har et Selvom de ikke har et 
særskilt ungdomsarbejde, særskilt ungdomsarbejde, 
minder deres fællesskab minder deres fællesskab 
om det, vi kender fra danske om det, vi kender fra danske 
kristne ungdomsfælleska-kristne ungdomsfælleska-
ber. Det skyldes nok Hel-ber. Det skyldes nok Hel-

ligånden, men alligevel er ligånden, men alligevel er 
det anderledes. Der er ikke det anderledes. Der er ikke 
en overgang fra LMU til LM, en overgang fra LMU til LM, 
da det aldrig er blevet delt da det aldrig er blevet delt 
op, og jeg tror, de her unge op, og jeg tror, de her unge 
igennem deres ansvar og igennem deres ansvar og 
opgaver vil blive ved med at opgaver vil blive ved med at 
løfte kirken i mange, mange løfte kirken i mange, mange 
år endnu, også selv om de år endnu, også selv om de 
bliver ældre og mere voksne. bliver ældre og mere voksne. 

Et godt eksempel på at Et godt eksempel på at 
sørge for at blive en del af sørge for at blive en del af 
den store menighed kunne den store menighed kunne 
for eksempel være to æl-for eksempel være to æl-
dre teeenagepiger fra min dre teeenagepiger fra min 
volontørkollega Magnus’ volontørkollega Magnus’ 
aftenundervisning i engelsk. aftenundervisning i engelsk. 
De har gennem et halvt år De har gennem et halvt år 
været med i kirke, siddet været med i kirke, siddet 
med foran og har skullet med foran og har skullet 
samle bægre ind efter nad-samle bægre ind efter nad-
veren. Nu er det de to, der veren. Nu er det de to, der 
får lov at uddele nadveren. får lov at uddele nadveren. 

Selv om der ikke er en klar Selv om der ikke er en klar 
overgang, så bliver over-overgang, så bliver over-
gangene i Siem Reap lettet gangene i Siem Reap lettet 
igennem ansvar og opgaver igennem ansvar og opgaver 
og en frygtelig masse fami-og en frygtelig masse fami-
liær kærlighed til hinanden. liær kærlighed til hinanden. 

Guds nåde er ikke begrænset af tid og sted
Volontør Lisa Wraae Pedersen forstod ikke, hvad der blev sagt ved hendes første gudstjeneste i Peru, 

men et kors med pink neonlys mindede hende om Guds nåde og barmhjertighed

Når de unge i Siem Reap spiller fodbold efter gudstjenesten, sammenligner volontør Johanna Når de unge i Siem Reap spiller fodbold efter gudstjenesten, sammenligner volontør Johanna 
Vævest Hansen det med LMU Sport, som hun kender det fra Bornholm.Vævest Hansen det med LMU Sport, som hun kender det fra Bornholm.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det er ikke altid, det går helt Det er ikke altid, det går helt 
let med at stoppe i LMU og let med at stoppe i LMU og 
komme i en LM-kreds eller komme i en LM-kreds eller 
-frimenighed. Problematik--frimenighed. Problematik-
ken gælder især de ugifte ken gælder især de ugifte 
og dem, der fl ytter for at og dem, der fl ytter for at 
studere. Udfordringerne kan studere. Udfordringerne kan 
dog overvindes, hvis både de dog overvindes, hvis både de 
unge og de ældre er fokuse-unge og de ældre er fokuse-
rede på det. rede på det. 

Det understreger LM’s Det understreger LM’s 
ungdomskonsulenter og en ungdomskonsulenter og en 
otte år gammel rapport om otte år gammel rapport om 
det tilsvarende skift i Indre det tilsvarende skift i Indre 
Mission.Mission.

En ny livsfase
For mange sker skiftet mel-For mange sker skiftet mel-
lem LMU og LM-kreds eller lem LMU og LM-kreds eller 
-frimenighed i forbindelse -frimenighed i forbindelse 
med et skift i livsfase.med et skift i livsfase.

”Når det unge par skal ”Når det unge par skal 
have deres første barn, tæn-have deres første barn, tæn-
ker de, at det er naturligt at ker de, at det er naturligt at 
stoppe. Det ser man både stoppe. Det ser man både 
i studiebyerne og i pro-i studiebyerne og i pro-
vinsen. For denne gruppe vinsen. For denne gruppe 
opleves skiftet oftest som opleves skiftet oftest som 
noget meget normalt,” siger noget meget normalt,” siger 
ungdomskonsulent Filip ungdomskonsulent Filip 
Osmundsen.Osmundsen.

Et andet livsskift opstår, Et andet livsskift opstår, 
når de unge i studiebyerne når de unge i studiebyerne 
er færdige med studiet og er færdige med studiet og 
skal fi nde et job og fl yt-skal fi nde et job og fl yt-
ter efter det. Nogle i denne ter efter det. Nogle i denne 
gruppe fl ytter tilbage, hvor gruppe fl ytter tilbage, hvor 
de kom fra. Det kan føles de kom fra. Det kan føles 
hjemligt for nogle, fordi der hjemligt for nogle, fordi der 
er mange, der kender en fra er mange, der kender en fra 
man var barn, men for andre man var barn, men for andre 
kan netop dette føles som at kan netop dette føles som at 
blive sat i bås.blive sat i bås.

”De føler måske, at de har ”De føler måske, at de har 
udviklet sig i de år, de har udviklet sig i de år, de har 
været væk, og ønsker sig en været væk, og ønsker sig en 
ny start.”ny start.”

Problematikken er dog Problematikken er dog 
ikke kun begrænset til krist-ikke kun begrænset til krist-
ne unge, mener ungdoms-ne unge, mener ungdoms-
konsulenten, der peger på, konsulenten, der peger på, 
at det kan være vanskeligt at det kan være vanskeligt 
for alle, der fl ytter, at fi nde for alle, der fl ytter, at fi nde 
ind i nye sammenhænge.ind i nye sammenhænge.

Sociale aktiviteter
I en rapport pegede den tid-I en rapport pegede den tid-
ligere ungdomskonsulent i ligere ungdomskonsulent i 
Indre Missions Unge (IMU) Indre Missions Unge (IMU) 
Marie Jensby på, at en stor Marie Jensby på, at en stor 
gruppe unge føler, at der går gruppe unge føler, at der går 
en social dimension tabt, en social dimension tabt, 
når de rykker videre fra IMU. når de rykker videre fra IMU. 

Det kan ungdomskonsu-Det kan ungdomskonsu-

Skiftet fra LMU til LM kan være 
vanskeligt for nogle

Hvis unges indgang i kreds og frimenighed skal lykkes, må unge og gamle ville hinandens fællesskab

lent i Syddanmark Steffen lent i Syddanmark Steffen 
Birkmose nikke genken-Birkmose nikke genken-
dende til:dende til:

”I LM er man ikke sam-”I LM er man ikke sam-
men på samme måde, som men på samme måde, som 
man er det i LMU. Man man er det i LMU. Man 
hænger ikke ud bagefter og hænger ikke ud bagefter og 
sidder og spiller brætspil,” sidder og spiller brætspil,” 
siger han og peger på, at siger han og peger på, at 
det medfører et savn, men det medfører et savn, men 
samtidig passer fi nt med, at samtidig passer fi nt med, at 

de unge måske har mindre de unge måske har mindre 
tid end tidligere på grund af tid end tidligere på grund af 
arbejde og mange relatio-arbejde og mange relatio-
ner. Alligevel er det dog ny ner. Alligevel er det dog ny 
måde at være sammen på, måde at være sammen på, 
som kræver tilvænning, si-som kræver tilvænning, si-
ger han.ger han.

Netop det sociale spiller Netop det sociale spiller 
en stor rolle for, at det kan en stor rolle for, at det kan 
være svært for nogle unge at være svært for nogle unge at 
komme ind i fællesskabet i komme ind i fællesskabet i 
LM-kredsen eller frimenig-LM-kredsen eller frimenig-
heden, mener Filip Osmund-heden, mener Filip Osmund-
sen:sen:

”De unge føler ikke, at de ”De unge føler ikke, at de 
kender de ældre. Måske kender de ældre. Måske 
er der ikke lige nogen, der er der ikke lige nogen, der 
kommer og hilser. Nogle kommer og hilser. Nogle 
unge føler ikke, at de ældre unge føler ikke, at de ældre 
vil lukke dem ind i fælles-vil lukke dem ind i fælles-
skabet, men dette problem skabet, men dette problem 
kan nogle gange være svært kan nogle gange være svært 
at sætte ord på.”at sætte ord på.”

Fra ældst til yngst
Måske særligt for de ugifte Måske særligt for de ugifte 
unge er skiftet væk fra LMU unge er skiftet væk fra LMU 
også forbundet med en også forbundet med en 
følelse af, at ungdommen følelse af, at ungdommen 
er ved at være slut. Det var er ved at være slut. Det var 

Når LMU’erne kommer med Når LMU’erne kommer med 
til hovedmøderne i LM-kred-til hovedmøderne i LM-kred-
sen, skal både unge og ældre sen, skal både unge og ældre 
være villige til at lære hinan-være villige til at lære hinan-
den at kende.den at kende.

skræmmende, husker Stef-skræmmende, husker Stef-
fen Birkmose:fen Birkmose:

”Det er et stort skridt at ”Det er et stort skridt at 
sige farvel til sin ungdom sige farvel til sin ungdom 
på den måde. Uanset hvor på den måde. Uanset hvor 
god en LM-forsamling man god en LM-forsamling man 
kommer i, så ligger der sta-kommer i, så ligger der sta-
dig en følelse af ikke at være dig en følelse af ikke at være 
ung mere i det.”ung mere i det.”

For hans egen del ople-For hans egen del ople-
vede han dog også det som vede han dog også det som 
positiv, at hvor han før var positiv, at hvor han før var 
den ældste i LMU, var det nu den ældste i LMU, var det nu 
helt modsat:helt modsat:

”Det var rart at starte i LM, ”Det var rart at starte i LM, 
hvor jeg kunne få lov at være hvor jeg kunne få lov at være 
den unge og mærke, at der den unge og mærke, at der 
er mange folk med meget er mange folk med meget 
erfaring og forskellige evner erfaring og forskellige evner 
og resurser, som er med til og resurser, som er med til 
at løfte arbejdet.”at løfte arbejdet.”

Lære hinanden at kende
I rapporten peger den tidli-I rapporten peger den tidli-
gere IMU-konsulent på, at gere IMU-konsulent på, at 
unge og ældre er nødt til at unge og ældre er nødt til at 
kende hinanden og prøve at kende hinanden og prøve at 
forstå hinanden. Hun peger forstå hinanden. Hun peger 
på, at unge og ældre skal på, at unge og ældre skal 
spørge hinanden, hvilke for-spørge hinanden, hvilke for-
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STEFFEN BIRKMOSE   Det er et stort skridt at sige farvel til 
sin ungdom på den måde. Uanset hvor god en LM-forsamling 
man kommer i, ligger der stadig en følelse af ikke være ung mere

ventninger man har til fæl-ventninger man har til fæl-
lesskabet, og hvordan man lesskabet, og hvordan man 
opfatter troen og verden.opfatter troen og verden.

Filip Osmundsen peger Filip Osmundsen peger 
på, at det især er afgørende, på, at det især er afgørende, 
om de unge har besluttet om de unge har besluttet 
sig for, at de nu vil deltage sig for, at de nu vil deltage 
i kredsmøderne, og ved, at i kredsmøderne, og ved, at 
det tager noget tid, inden de det tager noget tid, inden de 
føler sig hjemme. Det kræver føler sig hjemme. Det kræver 
dog også, at kredsen ikke dog også, at kredsen ikke 
bare blankt afviser de unges bare blankt afviser de unges 
ideer uden begrundelse:ideer uden begrundelse:

”Hvis de ældre bare si-”Hvis de ældre bare si-
ger nej til tingene uden at ger nej til tingene uden at 
forklare hvorfor, så kan de forklare hvorfor, så kan de 
unge blive frustreret. Men unge blive frustreret. Men 
tager de ældre sig tid til at tager de ældre sig tid til at 
forklare tingene grundigt til forklare tingene grundigt til 
de unge, så kan de lettere de unge, så kan de lettere 
forstå, hvorfor et eller andet forstå, hvorfor et eller andet 
ikke kan laves om,” siger han ikke kan laves om,” siger han 

Steffen Birkmose oplevede Steffen Birkmose oplevede 
det som rart at starte i LM, det som rart at starte i LM, 
hvor han ikke længere var hvor han ikke længere var 
ældst, men kunne få lov at ældst, men kunne få lov at 
være den ungevære den unge

For nogle kan det være svært For nogle kan det være svært 
at vende tilbage til sin barn-at vende tilbage til sin barn-
doms LM efter år i en studie-doms LM efter år i en studie-
by, siger Filip Osmundsen.by, siger Filip Osmundsen.

Dette kan gøre 
overgangen svær

Forskellig tilgang til Forskellig tilgang til 
tingene kan forarge. tingene kan forarge. 

Eksempel: Er kaffebor-Eksempel: Er kaffebor-
det, dér, hvor vi gør lidt det, dér, hvor vi gør lidt 
ekstra ud af det, eller ekstra ud af det, eller 
skal der bare noget i skal der bare noget i 
munden, mens vi tager munden, mens vi tager 
os tid til hinanden?os tid til hinanden?

Trods gode intentio-Trods gode intentio-
ner er der få samta-ner er der få samta-

ler på tværs af genera-ler på tværs af genera-
tioner. Måske fordi man tioner. Måske fordi man 
ikke tager sig tid til at ikke tager sig tid til at 
lære hinanden at kende, lære hinanden at kende, 
eller fordi menigheden eller fordi menigheden 
er uoverskuelig.er uoverskuelig.

De unge gør kun et De unge gør kun et 
halvhjertet forsøg halvhjertet forsøg 

på at blive en del af me-på at blive en del af me-
nigheden. De forsøger nigheden. De forsøger 
sig måske andre steder sig måske andre steder 
samtidig, kommer kun samtidig, kommer kun 
af og til eller vil ikke en-af og til eller vil ikke en-
gagere sig i arbejdet.gagere sig i arbejdet.

3 6

2 5

1 4 Menighedens ak-Menighedens ak-
tiviteter foregår tiviteter foregår 

udelukkende på børne-udelukkende på børne-
familiernes og de ældres familiernes og de ældres 
præmisser, og der er ikke præmisser, og der er ikke 
rum for aktiviteter, som rum for aktiviteter, som 
taler mest til singler og taler mest til singler og 
yngre par uden børn.yngre par uden børn.

De unges tvivl, tro De unges tvivl, tro 
og hverdag bliver og hverdag bliver 

ikke taget alvorligt, men ikke taget alvorligt, men 
besvaret af de rigtige besvaret af de rigtige 
holdninger og bibelvers, holdninger og bibelvers, 
uden at de unge føler uden at de unge føler 
sig forstået og omfav-sig forstået og omfav-
net.net.

De unge får til opga-De unge får til opga-
ve at tænke kreativt ve at tænke kreativt 

og nytænke formerne, og nytænke formerne, 
men der er ikke villighed men der er ikke villighed 
til at ændre på tingene til at ændre på tingene 
eller prøve noget nyt af, eller prøve noget nyt af, 
når det kommer til styk-når det kommer til styk-
ket.                                ket.                                  nlm  nlm

og tilføjer, at det ikke bare og tilføjer, at det ikke bare 
handler om, at de ældre handler om, at de ældre 
skal lave om på sig selv. De skal lave om på sig selv. De 
unge må også selv gøre en unge må også selv gøre en 
indsats:indsats:

”Det er ikke kun den ene ”Det er ikke kun den ene 
part, der skal gøre noget. part, der skal gøre noget. 
De unge skal også være vil-De unge skal også være vil-
lige til at lære de andre at lige til at lære de andre at 
kende.”kende.”
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UNG+ er en hjælp på vejen ind i LM-kredsen
Både unge og ældre i LM i Rødovre er glade for den nye ”mellemstation” 

AF KAJA LAUTERBACH

Københavnerforstaden Rød-Københavnerforstaden Rød-
ovre lavede for to et halvt ovre lavede for to et halvt 
år siden en overbygning på år siden en overbygning på 
LMU, som de kalder UNG+.LMU, som de kalder UNG+.

Det fortæller Joachin Det fortæller Joachin 
Gram, der på daværende Gram, der på daværende 
tidspunkt sad i bestyrelsen tidspunkt sad i bestyrelsen 
for LMU og derfor var med til for LMU og derfor var med til 
at beslutte og defi nere den at beslutte og defi nere den 
nye arbejdsgren.nye arbejdsgren.

”Anledningen var både ”Anledningen var både 
praktisk og lykkelig. Sagen praktisk og lykkelig. Sagen 
var nemlig den, at LMU var var nemlig den, at LMU var 
blevet så stor, at de ikke blevet så stor, at de ikke 
længere kunne være i loka-længere kunne være i loka-
let i missionshuset. Derfor let i missionshuset. Derfor 
gav det mening at lave et gav det mening at lave et 
fællesskab for de ældste, fællesskab for de ældste, 
der var ved at føle sig for der var ved at føle sig for 
gamle til LMU, men endnu gamle til LMU, men endnu 
ikke var helt klar til kun at ikke var helt klar til kun at 
komme i hovedkredsen,” si-komme i hovedkredsen,” si-
ger han.ger han.

”Hvis man skulle tegne ”Hvis man skulle tegne 
LM i Rødovre, ville man få LM i Rødovre, ville man få 
en lidt sjov fi gur med en en lidt sjov fi gur med en 
stor LMU og en ganske lille stor LMU og en ganske lille 
hovedkreds med en høj gen-hovedkreds med en høj gen-
nemsnitsalder på 55-60 år. nemsnitsalder på 55-60 år. 
Med dannelsen af UNG+ er Med dannelsen af UNG+ er 
formen blevet lidt bedre, og formen blevet lidt bedre, og 
fordelingen mere jævn.”fordelingen mere jævn.”

Joachim og hans kone, Joachim og hans kone, 
Katrine, var blandt de æld-Katrine, var blandt de æld-
ste i LMU, så derfor syntes ste i LMU, så derfor syntes 

de, det gav mening, at de de, det gav mening, at de 
selv var blandt de første i selv var blandt de første i 
det nye fællesskab.det nye fællesskab.

Overskud og overblik
De unge i UNG+ mødes en De unge i UNG+ mødes en 
gang om ugen. Cirka halvde-gang om ugen. Cirka halvde-
len af gangene har de cel-len af gangene har de cel-
legruppe eller møder for sig legruppe eller møder for sig 
selv, men ellers er de sam-selv, men ellers er de sam-
men med hovedkredsen, men med hovedkredsen, 
fortæller Joachim. fortæller Joachim. 

Det lettede overgangen fra LMU, at LM havde hele tiden været Torkild Engelst Nielsens primære fællesskab

Jeg savnede fællesskabet med jævnaldrende

Torkild Engelst Nielsen fra Torkild Engelst Nielsen fra 
Herning stoppede i LMU i Herning stoppede i LMU i 
2015. 2015. 

”Det var specielt, især ”Det var specielt, især 
fordi LMU har været et fast fordi LMU har været et fast 
programpunkt for mig hver programpunkt for mig hver 
uge, stort set siden jeg blev uge, stort set siden jeg blev 
konfi rmeret, men jeg var konfi rmeret, men jeg var 
nået til, at det var på tide. nået til, at det var på tide. 
Jeg følte på en måde, at jeg Jeg følte på en måde, at jeg 
ikke rigtig hørte til længere,” ikke rigtig hørte til længere,” 
siger han. siger han. 

Der var særligt to ting, han Der var særligt to ting, han 
savnede ved kun at komme savnede ved kun at komme 
til møder i LM-kredsen. Det til møder i LM-kredsen. Det 
ene var det helt specielle ene var det helt specielle 
fællesskab, de havde til fællesskab, de havde til 
LMU-møderne. For eksem-LMU-møderne. For eksem-
pel tog de ofte på McDonal-pel tog de ofte på McDonal-
ds torsdag aften efter LMU ds torsdag aften efter LMU 
og bagefter hjem til nogen. og bagefter hjem til nogen. 

”Den kunne godt blive hen ”Den kunne godt blive hen 
på natten, inden jeg kom i på natten, inden jeg kom i 

seng, og jeg var ikke altid så seng, og jeg var ikke altid så 
frisk, som jeg kunne have frisk, som jeg kunne have 
været fredag morgen,” for-været fredag morgen,” for-
tæller han.tæller han.

Det andet, han kunne sav-Det andet, han kunne sav-
ne, var fællesskab med no-ne, var fællesskab med no-
gen, der var jævnaldrende. gen, der var jævnaldrende. 

”De yngste i LM-kredsen ”De yngste i LM-kredsen 
var fi re-fem år ældre end var fi re-fem år ældre end 
mig. Det er jo egentlig ikke mig. Det er jo egentlig ikke 
ret meget, men på daværen-ret meget, men på daværen-
de tidspunkt føltes det som de tidspunkt føltes det som 
en stor forskel,” siger Torkild, en stor forskel,” siger Torkild, 
der nu er 30 år.der nu er 30 år.

LMU skal være 
et supplement
I forbindelse med at Torkild I forbindelse med at Torkild 
stoppede i LMU, begyndte stoppede i LMU, begyndte 
han i Bethania Max. Det var han i Bethania Max. Det var 
en gruppe for 25-35-årige i en gruppe for 25-35-årige i 
Indre Mission, og her fi k han Indre Mission, og her fi k han 
fællesskabet med jævnald-fællesskabet med jævnald-

Der er fl ere fællesmøder Der er fl ere fællesmøder 
hvert år, og LMU holder altid hvert år, og LMU holder altid 
bibelstudie-aftener i LM-bibelstudie-aftener i LM-
hjem. Det kan være et skridt hjem. Det kan være et skridt 
på vejen til at få et tilhørs-på vejen til at få et tilhørs-
forhold, mener Torkild.forhold, mener Torkild.

Han er også glad for, at Han er også glad for, at 
han hurtigt kom med i en bi-han hurtigt kom med i en bi-
belkreds og kom til at kende belkreds og kom til at kende 
nogle lidt bedre ad den vej.nogle lidt bedre ad den vej.

Individuelt, hvornår 
man rykker over
Selv om nogle måske hæn-Selv om nogle måske hæn-
ger ved LMU lidt længere, ger ved LMU lidt længere, 
end de burde efter Torkilds end de burde efter Torkilds 
mening, synes han ikke, mening, synes han ikke, 
der skal sættes rammer der skal sættes rammer 
for, hvornår man skal rykke for, hvornår man skal rykke 
over til kun at komme i LM-over til kun at komme i LM-
kredsen.kredsen.

”Det må være individuelt. ”Det må være individuelt. 
For eksempel er der højere For eksempel er der højere 

”Vi oplever, at vi vokser ”Vi oplever, at vi vokser 
mere og mere sammen både mere og mere sammen både 
åndeligt og socialt. I og med åndeligt og socialt. I og med 
at vi er nogle år ældre end at vi er nogle år ældre end 
LMU’erne, er det naturligt, LMU’erne, er det naturligt, 
at vi påtager os mere ansvar at vi påtager os mere ansvar 
og fl ere opgaver i hoved-og fl ere opgaver i hoved-
kredsen, end LMU’erne of-kredsen, end LMU’erne of-
test gør.”test gør.”

Det er for eksempel be-Det er for eksempel be-
styrelsesposter og opgaver styrelsesposter og opgaver 
i forbindelse med drif-i forbindelse med drif-

LM i Københavnsområdet LM i Københavnsområdet 
har fl ere tiltag for de ældste har fl ere tiltag for de ældste 
unge. Her er det Bible Aca-unge. Her er det Bible Aca-
demy i missionshuset Be-demy i missionshuset Be-
thesda i 2014.thesda i 2014.

ten af missionshuset, og ten af missionshuset, og 
UNG+’erne oplever, at de får UNG+’erne oplever, at de får 
stor indfl ydelse på arbejdet stor indfl ydelse på arbejdet 
i Rødovre-kredsen.i Rødovre-kredsen.

Det er ikke kun de unge, Det er ikke kun de unge, 
der er glade for den nye ord-der er glade for den nye ord-
ning.ning.

”De ’rigtig’ voksne synes, at ”De ’rigtig’ voksne synes, at 
det er en gave til menighe-det er en gave til menighe-
den at få yngre folk til. De gi-den at få yngre folk til. De gi-
ver udtryk for, at de føler, at ver udtryk for, at de føler, at 
de ikke længere har ansva-de ikke længere har ansva-

ret, når det gælder kredsens ret, når det gælder kredsens 
fremtid, ved at vi selv har fremtid, ved at vi selv har 
dannet en ’mellemstation’ dannet en ’mellemstation’ 
og ønsket at knytte an ved og ønsket at knytte an ved 
dem,” siger Joachim.dem,” siger Joachim.

Ikke fragmenteret
Joachim er fuldt klar over, at Joachim er fuldt klar over, at 
de med UNG+ har lavet en de med UNG+ har lavet en 
overgang mere – og dermed overgang mere – og dermed 
en risiko for, at nogle ikke en risiko for, at nogle ikke 
kommer med over.kommer med over.

”Vi er meget opmærksom-”Vi er meget opmærksom-
me på, at vi ikke skal gøre me på, at vi ikke skal gøre 
LM Rødovre fragmenteret, LM Rødovre fragmenteret, 
og vi har helt fra starten og vi har helt fra starten 
sagt, at denne her gruppe sagt, at denne her gruppe 
ikke har noget med en ny ikke har noget med en ny 
aldersopdeling at gøre,” si-aldersopdeling at gøre,” si-
ger han.ger han.

”Men vi mener, at det var ”Men vi mener, at det var 
en nødvendig overgang at en nødvendig overgang at 
skabe, fordi den aldersmæs-skabe, fordi den aldersmæs-
sige spredning i Rødovre sige spredning i Rødovre 
var for stor, og vi har dannet var for stor, og vi har dannet 
UNG+ som et plateau, fordi UNG+ som et plateau, fordi 
vi ønsker, at alle skulle blive vi ønsker, at alle skulle blive 
rodfæstede i LM-kredsen.”rodfæstede i LM-kredsen.”

At UNG+ skal gøre det At UNG+ skal gøre det 
nemmere for unge at kom-nemmere for unge at kom-
me ind i hovedkredsen, har me ind i hovedkredsen, har 
allerede vist sig som mere allerede vist sig som mere 
end et håb. Der er nemlig end et håb. Der er nemlig 
rykket så mange over fra rykket så mange over fra 
LMU, at UNG+ nu tæller LMU, at UNG+ nu tæller 
15-20 medlemmer fortæller 15-20 medlemmer fortæller 
Joachim.Joachim.

alder i LMU i studiebyerne alder i LMU i studiebyerne 
end i Vestjylland,” siger han end i Vestjylland,” siger han 
og tilføjer, at der også skal og tilføjer, at der også skal 
være plads til, at nogle bli-være plads til, at nogle bli-
ver i LMU, fordi de ved, at ver i LMU, fordi de ved, at 
de om få år skal fl ytte til en de om få år skal fl ytte til en 

anden by og derfor ikke har anden by og derfor ikke har 
lyst til at opbygge nye rela-lyst til at opbygge nye rela-
tioner i LM-kredsen.tioner i LM-kredsen.

Thorkild havde været med Thorkild havde været med 
i bestyrelsen for LMU, og i bestyrelsen for LMU, og 
det frigav noget tid, da han det frigav noget tid, da han 
stoppede der. Derfor sagde stoppede der. Derfor sagde 
han ja til at gå ind i LM han ja til at gå ind i LM 
Between-udvalget, og gen-Between-udvalget, og gen-
nem arbejdet her blev han nem arbejdet her blev han 
overbevist om, at den mest overbevist om, at den mest 
udfordrende overgang i LM udfordrende overgang i LM 
er fra teen til LMU. er fra teen til LMU. 

”Det foregår ofte via ef-”Det foregår ofte via ef-
terskole, og derfor kan det terskole, og derfor kan det 
være svært for LMU at få være svært for LMU at få 
overblik over, hvem der kom-overblik over, hvem der kom-
mer hjem. Der kan også mer hjem. Der kan også 
være usikkerhed om, hvem være usikkerhed om, hvem 
der skal tage kontakten til der skal tage kontakten til 
de unge, der kommer hjem: de unge, der kommer hjem: 
teenklubben eller LMU,” for-teenklubben eller LMU,” for-
klarer han.                  klarer han.                  klkl
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JOACHIM GRAM   UNG+ er et nødvendigt plateau, 
fordi aldersspredningen i Rødovre LM er meget stor

rende.rende.
Bethania Max lukkede Bethania Max lukkede 

imidlertid efter et stykke tid, imidlertid efter et stykke tid, 
fordi der ikke kom ret mange fordi der ikke kom ret mange 
til sidst, men det var ikke et til sidst, men det var ikke et 
skift som sådan, fordi han skift som sådan, fordi han 
allerede kom i LM-kredsen allerede kom i LM-kredsen 
ved siden af.ved siden af.

”Jeg havde nemlig hele ”Jeg havde nemlig hele 
tiden været meget bevidst tiden været meget bevidst 
om, at jeg er LM’er, og at LM om, at jeg er LM’er, og at LM 
er mit primære fællesskab,” er mit primære fællesskab,” 
siger han.siger han.

”At holde fast i, at LMU er ”At holde fast i, at LMU er 
et supplement til – og ikke et supplement til – og ikke 
en erstatning for – LM-en erstatning for – LM-
kredsen, er med til at gøre kredsen, er med til at gøre 
det nemmere, når man ikke det nemmere, når man ikke 
er LMU’er længere.”er LMU’er længere.”

I Herning gør både LM-I Herning gør både LM-
kredsen og LMU noget for, at kredsen og LMU noget for, at 
man skal lære hinanden at man skal lære hinanden at 
kende på kryds og tværs.kende på kryds og tværs.

Torkild Engelst Nielsen kom Torkild Engelst Nielsen kom 
i LM-kredsen ved siden af i LM-kredsen ved siden af 
LMU og havde derfor et til-LMU og havde derfor et til-
hørsforhold.hørsforhold.
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Evangeliet bygger bro over konfl ikter
På Jesu tid hadede jøder og samaritanere hinanden. Så hvad ville Jesus i Samaria?

AF MORTEN HØRNING JENSENAF MORTEN HØRNING JENSEN

LEKTOR, PH.D.LEKTOR, PH.D.

MH@TEOLOGI.DKMH@TEOLOGI.DK

En kold og regnfuld januar-En kold og regnfuld januar-
dag i 1997 besøgte jeg for dag i 1997 besøgte jeg for 
første gang den nuværende første gang den nuværende 
Vestbred, det bibelske Sa-Vestbred, det bibelske Sa-
maria. Selvom jeg længe maria. Selvom jeg længe 
havde haft lyst til den tur, havde haft lyst til den tur, 
var det ikke – og er ikke – var det ikke – og er ikke – 
sådan lige at køre ind i de sådan lige at køre ind i de 
besatte områder. besatte områder. 

Historiske og arkæologi-Historiske og arkæologi-
ske kilder viser os, at jøder ske kilder viser os, at jøder 
på Jesu tid lidt på samme på Jesu tid lidt på samme 
måde sikkert også trak vej-måde sikkert også trak vej-
ret en ekstra gang, inden ret en ekstra gang, inden 
de begav sig ind i Samaria de begav sig ind i Samaria 
– det gamle Efraims og Ma-– det gamle Efraims og Ma-
nasses bjergland. nasses bjergland. 

Vi skal ikke læse længe i Vi skal ikke læse længe i 
evangelierne eller i andre evangelierne eller i andre 
historiske kilder fra Jesu tid, historiske kilder fra Jesu tid, 
før det står klart for os, at før det står klart for os, at 
samaritanerne og jøderne samaritanerne og jøderne 
hadede hinanden af et godt hadede hinanden af et godt 
hjerte. Apostlene Jakob hjerte. Apostlene Jakob 
og Johannes var klar til at og Johannes var klar til at 
udslette en samaritansk udslette en samaritansk 
landsby med ild fra himlen, landsby med ild fra himlen, 
fordi dens indbyggere ikke fordi dens indbyggere ikke 
ville give dem husly (Luk ville give dem husly (Luk 
9,54), og jøderne på tem-9,54), og jøderne på tem-
pelpladsen kaldte Jesus pelpladsen kaldte Jesus 
”en samaritaner besat af en ”en samaritaner besat af en 
dæmon”, da de ikke kunne dæmon”, da de ikke kunne 
få skovlen under ham (Joh få skovlen under ham (Joh 
8,48). Og den samaritanske 8,48). Og den samaritanske 
kvinde ved Sykars brønd kvinde ved Sykars brønd 
udbrød forbløffet til Jesus: udbrød forbløffet til Jesus: 
”Hvordan kan du, en jøde, ”Hvordan kan du, en jøde, 
bede mig, en samaritansk bede mig, en samaritansk 
kvinde, om noget at drikke?” kvinde, om noget at drikke?” 
(Joh 4,9).(Joh 4,9).

Hvorfor hadede jøderne og Hvorfor hadede jøderne og 
samaritanerne hinanden? samaritanerne hinanden? 
Og hvad ville jøden Jesus i Og hvad ville jøden Jesus i 
Samaria? Samaria? 

Strid om, hvem de 
sande israelitter er
I århundrederne op mod I århundrederne op mod 
Jesu fødsel voksede det Jesu fødsel voksede det 
samaritanske folk sig stort samaritanske folk sig stort 
og stærkt med Garizimbjer-og stærkt med Garizimbjer-
get som deres centrum. De get som deres centrum. De 
mente at have historisk ret mente at have historisk ret 
til at kalde sig selv ”israelit-til at kalde sig selv ”israelit-
ter”. I både Gammel og Ny ter”. I både Gammel og Ny 
Testamente ser vi, at ”jø-Testamente ser vi, at ”jø-
derne”, det vil sige judæerne derne”, det vil sige judæerne 
i syd og galilæerne i nord, i syd og galilæerne i nord, 
var arvtagere til dette ord. var arvtagere til dette ord. 
I Samaria var historien en I Samaria var historien en 

helt anden. De anså sig for helt anden. De anså sig for 
at være i en lige linje tilbage at være i en lige linje tilbage 
til de israelitiske stammer til de israelitiske stammer 
før eksilet. før eksilet. 

Faktisk førtes sagen til Faktisk førtes sagen til 
datidens højesteret. Jøder-datidens højesteret. Jøder-
ne og samaritanerne ankla-ne og samaritanerne ankla-
gede hinanden hos de magt-gede hinanden hos de magt-
havere, der havde besat havere, der havde besat 
området. Begge ville have de området. Begge ville have de 
privilegier, der fulgte med at privilegier, der fulgte med at 
eje retten til at kunne kalde eje retten til at kunne kalde 
sig selv for ”Israel”. sig selv for ”Israel”. 

Kernen i striden var retten Kernen i striden var retten 
til at have det sande tempel til at have det sande tempel 
for Israels Gud. Ezras bog for Israels Gud. Ezras bog 
fortæller os, at ”landets folk” fortæller os, at ”landets folk” 
ville være med til at bygge ville være med til at bygge 
templet i Jerusalem i år 535 templet i Jerusalem i år 535 
f.Kr. (Ezra 4,1-4). Det fi k de f.Kr. (Ezra 4,1-4). Det fi k de 
ikke lov til, og i stedet byg-ikke lov til, og i stedet byg-
gede de deres eget på Gari-gede de deres eget på Gari-

zims bjerg nogle årtier efter. zims bjerg nogle årtier efter. 
Omkring år 200 f.Kr. reno-Omkring år 200 f.Kr. reno-

verede og udbyggede de det verede og udbyggede de det 
til en størrelse, der på det til en størrelse, der på det 
tidspunkt overgik temp-tidspunkt overgik temp-
let i Jerusalem. Det havde let i Jerusalem. Det havde 
overnatningsfaciliteter til overnatningsfaciliteter til 
omkring 10.000 personer, og omkring 10.000 personer, og 
på dette tidspunkt så det ud på dette tidspunkt så det ud 
til, at samaritanerne virkelig til, at samaritanerne virkelig 
ville gå af med sejren i kam-ville gå af med sejren i kam-
pen om det sande tempel. pen om det sande tempel. 

Men i løbet af de næste Men i løbet af de næste 
100 år vendte de politiske 100 år vendte de politiske 
vinde. Judæa fi k en stærk vinde. Judæa fi k en stærk 
kongeslægt, der indtog Sa-kongeslægt, der indtog Sa-
maria og jævnede templet på maria og jævnede templet på 
Garizimbjerget med jorden. Garizimbjerget med jorden. 
Det var en kolossal katastro-Det var en kolossal katastro-
fe for det samaritanske folk, fe for det samaritanske folk, 
der blødte som et åbent sår der blødte som et åbent sår 
på Jesu tid. Ved fl ere lejlig-på Jesu tid. Ved fl ere lejlig-
heder forsøgte samaritaner-heder forsøgte samaritaner-
ne at gøre gengæld ved for ne at gøre gengæld ved for 
eksempel at lynche galilæi-eksempel at lynche galilæi-
ske pilgrimme, der var på vej ske pilgrimme, der var på vej 
til templet i Jerusalem. til templet i Jerusalem. 

Så intens var kampen, at Så intens var kampen, at 
den endte som en bibel-den endte som en bibel-
kamp. Samaritanerne anså kamp. Samaritanerne anså 
ligesom saddukæerne kun ligesom saddukæerne kun 
de fem Mosebøger for at de fem Mosebøger for at 
være Guds ord. Men deres være Guds ord. Men deres 
version havde nogle be-version havde nogle be-
stemte ændringer. Alle de stemte ændringer. Alle de 
steder, hvor Mosebøgerne steder, hvor Mosebøgerne 
taler om ”det sted, Herren taler om ”det sted, Herren 
vil vise jer”, blev ændret til vil vise jer”, blev ændret til 
”det sted, Herren har vist ”det sted, Herren har vist 

jer”, nemlig Garizimbjerget. jer”, nemlig Garizimbjerget. 
Og for at slå det helt fast til-Og for at slå det helt fast til-
føjede samaritanerne et 11. føjede samaritanerne et 11. 
bud til de ti, der lød: ”I skal bud til de ti, der lød: ”I skal 
bygge Herrens tempel på bygge Herrens tempel på 
Garizims bjerg”. Garizims bjerg”. 

Hvad ville Jesus  
i Samaria?
Kamp om retten til at være Kamp om retten til at være 
israelit, have Guds tempel og israelit, have Guds tempel og 
den sande Moselov – hvis vi den sande Moselov – hvis vi 
lægger de tre ting sammen, lægger de tre ting sammen, 
begynder vi at forstå, hvorfor begynder vi at forstå, hvorfor 
jøderne og samaritanerne jøderne og samaritanerne 
hadede hinanden. De kæm-hadede hinanden. De kæm-
pede ganske enkelt om ret-pede ganske enkelt om ret-
ten til at være Guds folk. ten til at være Guds folk. 

Så hvad ville Jesus i Sa-Så hvad ville Jesus i Sa-
maria, når nu jøder ikke ville maria, når nu jøder ikke ville 
have noget med samarita-have noget med samarita-
nere at gøre (Joh 4,9)? nere at gøre (Joh 4,9)? 

Svaret er, at Jesus gjorde Svaret er, at Jesus gjorde 
samaritanerne til, hvad man samaritanerne til, hvad man 
kunne kalde for ”evangeli-kunne kalde for ”evangeli-
ets første test-case”. Efter ets første test-case”. Efter 
sit eget jødiske folk, men før sit eget jødiske folk, men før 
os hedninger, blev samari-os hedninger, blev samari-
tanerne evangeliets første tanerne evangeliets første 
modtagere på vejen fra Je-modtagere på vejen fra Je-
rusalem over Samaria mod rusalem over Samaria mod 
jordens ende (ApG 1,8). jordens ende (ApG 1,8). 

Samaritanerne er 
en del af Guds folk 
Jesus brugte den gamle Jesus brugte den gamle 
strid til at vise, hvor dybe og strid til at vise, hvor dybe og 
omfattende forandringerne i omfattende forandringerne i 
den nye pagt med ham som den nye pagt med ham som 

Messias ville blive. I skyggen Messias ville blive. I skyggen 
af Garizims ødelagte tem-af Garizims ødelagte tem-
pel sagde han til kvinden pel sagde han til kvinden 
ved Sykars brønd, at selvom ved Sykars brønd, at selvom 
frelsen udgår fra jøderne, frelsen udgår fra jøderne, 
skal der nu komme en time, skal der nu komme en time, 
”da de sande tilbedere skal ”da de sande tilbedere skal 
tilbede Faderen i ånd og tilbede Faderen i ånd og 
sandhed” (Joh 4,23). sandhed” (Joh 4,23). 

Den uløselige konfl ikt om Den uløselige konfl ikt om 
templet blev nulstillet af templet blev nulstillet af 
Jesu død som et tempelof-Jesu død som et tempelof-
fer, så der selv i Garizims fer, så der selv i Garizims 
ruiner kunne skabes et tem-ruiner kunne skabes et tem-
pel af tilbedere, der modtog pel af tilbedere, der modtog 
Jesus som ”verdens frelser” Jesus som ”verdens frelser” 
(Joh 4,42).(Joh 4,42).

Også spørgsmålet om, Også spørgsmålet om, 
hvem der er sand israelit, hvem der er sand israelit, 
forholder Jesus sig til. I be-forholder Jesus sig til. I be-
retningen om de ti helbredte retningen om de ti helbredte 
spedalske, hvor kun én ven-spedalske, hvor kun én ven-
der tilbage – en samaritaner der tilbage – en samaritaner 
– siger Jesus med overra-– siger Jesus med overra-
skelse i stemmen: ”Er det skelse i stemmen: ”Er det 
kun denne fremmede, der er kun denne fremmede, der er 
vendt tilbage?” (Luk 17,18). vendt tilbage?” (Luk 17,18). 

På den ene side er en sa-På den ene side er en sa-
maritaner altså ikke en del maritaner altså ikke en del 
af Guds historisk folk. Men af Guds historisk folk. Men 
på den anden side åbnes på den anden side åbnes 
Gudsrigets gode gaver nu op Gudsrigets gode gaver nu op 
også for ”fremmede”. Fak-også for ”fremmede”. Fak-
tisk er ordet, der her bruges, tisk er ordet, der her bruges, 
præcis det samme som det præcis det samme som det 
ord, der stod indmejslet ved ord, der stod indmejslet ved 
muren rundt om templet i muren rundt om templet i 
Jerusalem, hvor ”fremmede” Jerusalem, hvor ”fremmede” 
blev advaret mod at gå ind blev advaret mod at gå ind 
i templet under trussel af i templet under trussel af 
dødsstraf. dødsstraf. 

Jesus viste ved at gøre Jesus viste ved at gøre 
godt mod samaritanerne godt mod samaritanerne 
og jøderne på lige fod, hvad og jøderne på lige fod, hvad 
Paulus siden skrev i ord, Paulus siden skrev i ord, 
nemlig at Jesus nedrev ”den nemlig at Jesus nedrev ”den 
mur af fjendskab, som skilte mur af fjendskab, som skilte 
os” (Ef 2,14). os” (Ef 2,14). 

Næsten på grænsen til at Næsten på grænsen til at 
være for provokerende gik være for provokerende gik 
Jesus også ind i spørgsmå-Jesus også ind i spørgsmå-
let om den sande lovtolk-let om den sande lovtolk-
ning. Fortællingen om den ning. Fortællingen om den 
barmhjertige samaritaner barmhjertige samaritaner 
er nemlig Jesu svar på en er nemlig Jesu svar på en 
jødisk lovlærds spørgsmål jødisk lovlærds spørgsmål 
om, hvordan loven tolkes om, hvordan loven tolkes 
korrekt.korrekt.

Det ved den lovlærde i teo-Det ved den lovlærde i teo-
rien: ”Du skal elske Herren rien: ”Du skal elske Herren 
af hele dit hjerte og din næ-af hele dit hjerte og din næ-
ste som dig selv,” svarer han ste som dig selv,” svarer han 
(Luk 10,27). (Luk 10,27). 

Det var praksis, det kneb Det var praksis, det kneb 
med. For hvem er min næste med. For hvem er min næste 
i grunden? Som svar på det i grunden? Som svar på det 
spørgsmål fortæller Jesus spørgsmål fortæller Jesus 
om den barmhjertige sama-om den barmhjertige sama-
ritaner. En fra det folk, der ritaner. En fra det folk, der 
bevidst havde ændret i Guds bevidst havde ændret i Guds 
lov, for at få den til at passe lov, for at få den til at passe 
til egne formål!til egne formål!

Pointen er tydelig: Hvis Pointen er tydelig: Hvis 
vores lovtolkning, hvis vores vores lovtolkning, hvis vores 
omgang med Bibelen ikke omgang med Bibelen ikke 
fører til større kærlighed til fører til større kærlighed til 
Gud og næsten, er den ikke Gud og næsten, er den ikke 
sand (jf. Rom 13,8-10). sand (jf. Rom 13,8-10). 

I lyset af disciplenes frygt I lyset af disciplenes frygt 
og had (Joh 4,4) bliver det og had (Joh 4,4) bliver det 
klart for os, hvordan Jesus klart for os, hvordan Jesus 
bevidst ville vise os, hvor bevidst ville vise os, hvor 
omfattende og kraftfuldt omfattende og kraftfuldt 
evangeliet er. Det bygger bro evangeliet er. Det bygger bro 
over selv de dybeste kløfter over selv de dybeste kløfter 
mellem Gud og os – og mel-mellem Gud og os – og mel-
lem os og andre.lem os og andre.

F
O

TO
: 

M
O

R
T

E
N

 H
Ø

R
N

IN
G

 J
E

N
S

E
N

Samaritanerne og jøderne har altid haft en bitter kamp om at have det rette tempel til Gud.Den dag i dag tilbeder samaritaner-Samaritanerne og jøderne har altid haft en bitter kamp om at have det rette tempel til Gud.Den dag i dag tilbeder samaritaner-
ne på Garizims bjerg ved at følge Mosebøgernes forskrifter. Hvert år kan man opleve slagtningen af påskelam.ne på Garizims bjerg ved at følge Mosebøgernes forskrifter. Hvert år kan man opleve slagtningen af påskelam.

MORTEN HØRNING JENSEN   Den uløselige konfl ikt 
om templet blev nulstillet af Jesu død som et tempeloffer

 
Jesus brugte den 
gamle strid til at 
vise, hvor dyb og 
omfattende for-
andringerne i den 
nye pagt med ham 
som Messias ville 
blive

Morten Hørning JensenMorten Hørning Jensen

I fi re kronikker hen over foråret skriver ph.d. Morten I fi re kronikker hen over foråret skriver ph.d. Morten 
Hørning og generalsekretær i Ordet og Israel Ole An-Hørning og generalsekretær i Ordet og Israel Ole An-
dersen om fi re emner, der fylder i evangelierne ud fra dersen om fi re emner, der fylder i evangelierne ud fra 
et undervisningsforløb, de sammen har haft i efteråret et undervisningsforløb, de sammen har haft i efteråret 
2018 på Menighedsfakultetet. 2018 på Menighedsfakultetet. 

Man kan læse mere om samaritanerne i TEL 2017/3 Man kan læse mere om samaritanerne i TEL 2017/3 
på www.bibelskarkaeologi.dk.på www.bibelskarkaeologi.dk.



25 år med Friluftsmissionen 
Den 21. januar var det 25 år siden, OAC Danmark – Fri-Den 21. januar var det 25 år siden, OAC Danmark – Fri-
luftsmissionen blev stiftet. De første seks år blev arbej-luftsmissionen blev stiftet. De første seks år blev arbej-
det ledet af Jørgen Johansen, og siden 2000 har Torben det ledet af Jørgen Johansen, og siden 2000 har Torben 
Østermark været landsleder. I dag er der en fuld tids- og Østermark været landsleder. I dag er der en fuld tids- og 
fi re deltidsmedarbejdere. fi re deltidsmedarbejdere. 

OAC Friluftsmissionen, der er en del af Open Air Cam-OAC Friluftsmissionen, der er en del af Open Air Cam-
paigners International, er kendt for at bringe evangeliet paigners International, er kendt for at bringe evangeliet 
til dem, der ikke kender det særlig godt. Ofte bruger de til dem, der ikke kender det særlig godt. Ofte bruger de 
visuelle hjælpemidler. Både for at skabe og holde op-visuelle hjælpemidler. Både for at skabe og holde op-
mærksomheden og som illustrationer i forkyndelsen. mærksomheden og som illustrationer i forkyndelsen. 

25-års jubilæet bliver fejret i Vejle den 21. september.   25-års jubilæet bliver fejret i Vejle den 21. september.   klkl
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

13. januar tjekkede 29 ele-13. januar tjekkede 29 ele-
ver ind på Oasehøjskolen, ver ind på Oasehøjskolen, 
der dermed slog dørene op der dermed slog dørene op 
for deres første hold. En ar-for deres første hold. En ar-
bejdsgruppe under Dansk bejdsgruppe under Dansk 
Oase har gennem fi re år la-Oase har gennem fi re år la-
vet forarbejdet for den nye vet forarbejdet for den nye 
højskole, der har som mål at højskole, der har som mål at 
klæde unge på til at leve som klæde unge på til at leve som 
kristne i Danmark i dag. Det kristne i Danmark i dag. Det 
fortæller højskolens forstan-fortæller højskolens forstan-
der Steen Balle Kristensen.der Steen Balle Kristensen.

Det er den tidligere døgn-Det er den tidligere døgn-
institution Oustruplund vest institution Oustruplund vest 
for Kjellerup nær Silkeborg, for Kjellerup nær Silkeborg, 
der danner rammerne for der danner rammerne for 
den nye højskole.den nye højskole.

”Valget faldt på Kjellerup, ”Valget faldt på Kjellerup, 
fordi Silkeborg Kommune var fordi Silkeborg Kommune var 
meget velvilligt indstillede, meget velvilligt indstillede, 
og fordi vi ligger i et smør-og fordi vi ligger i et smør-
hul mellem ni sogne, som vi hul mellem ni sogne, som vi 
har en god relation til. Vi er har en god relation til. Vi er 
tæt på Silkeborg, Herning og tæt på Silkeborg, Herning og 
Viborg og lidt længere væk Viborg og lidt længere væk 
Aarhus og Holstebro, hvor Aarhus og Holstebro, hvor 
der er Oase-menigheder,” der er Oase-menigheder,” 

Hjemmeside samler lyd og video
Indre Mission har lanceret en ny hjemmeside, der samler alle Indre Mission har lanceret en ny hjemmeside, der samler alle 
de videoer og lydudgivelser, som IM producerer. Det er kon-de videoer og lydudgivelser, som IM producerer. Det er kon-
sekvensen efter nogle års satsning på lyd- og billedmedier, sekvensen efter nogle års satsning på lyd- og billedmedier, 
der nu har resulteret i over 1.000 video- og lydproduktioner.der nu har resulteret i over 1.000 video- og lydproduktioner.

På hjemmesiden På hjemmesiden www.imedia.dkwww.imedia.dk ligger der således ledere  ligger der således ledere 
fra IM’s blad produceret til video, forkyndelse fra bibel-fra IM’s blad produceret til video, forkyndelse fra bibel-
camping, Å-festival og Event, undervisning og de såkaldte camping, Å-festival og Event, undervisning og de såkaldte 
PEPtalks, hvor Peter Højlund målrettet unge på få minut-PEPtalks, hvor Peter Højlund målrettet unge på få minut-
ter svarer på spørgsmål, der er relateret til livet som kristen. ter svarer på spørgsmål, der er relateret til livet som kristen. 
Hjemmesiden indeholder også podcastene Spændingsfeltet Hjemmesiden indeholder også podcastene Spændingsfeltet 
og Troshistorier.                         og Troshistorier.                         nlmnlm

DanskOase åbner højskole 
Nystartet højskole ved Silkeborg har særligt fokus på at klæde 

eleverne på til at leve som kristne i hverdagen

forklarer forstanderen.forklarer forstanderen.
Skolen har kapacitet til Skolen har kapacitet til 

40 elever og har højskole-40 elever og har højskole-
ophold af 20-22 ugers va-ophold af 20-22 ugers va-
righed i foråret og efteråret. righed i foråret og efteråret. 
Derudover udbyder sko-Derudover udbyder sko-
len kortere kurser af en-to len kortere kurser af en-to 
ugers varighed. Her tilbyder ugers varighed. Her tilbyder 
skolen i øjeblikket retræter skolen i øjeblikket retræter 
og et såkaldt mønsterbry-og et såkaldt mønsterbry-
derkursus, der handler om derkursus, der handler om 
at bryde ud af vaner, tanker at bryde ud af vaner, tanker 
og livsmønstre, der gør for-og livsmønstre, der gør for-
holdet til Gud og mennesker holdet til Gud og mennesker 
besværligt.besværligt.

Klæder eleverne 
på til hverdagen
Der er allerede en lang Der er allerede en lang 
række andre højskoler, der række andre højskoler, der 
har fokus på bibel og kri-har fokus på bibel og kri-
stendom i Danmark. Steen stendom i Danmark. Steen 
Balle Kristensen mener, at Balle Kristensen mener, at 
Oasehøjskolen adskiller sig Oasehøjskolen adskiller sig 
fra dem ved at lægge stor fra dem ved at lægge stor 
vægt at klæde eleverne vægt at klæde eleverne 
på til hverdagen uden for på til hverdagen uden for 
skolen.skolen.

”Vi vil gerne have gedigen ”Vi vil gerne have gedigen 
bibelundervisning, som ud-bibelundervisning, som ud-

MF forlader 
missionsk forum
Menighedsfakultetet (MF) Menighedsfakultetet (MF) 
har besluttet at opsige har besluttet at opsige 
samarbejdet i forummet samarbejdet i forummet 
Samtaleforum for Mission Samtaleforum for Mission 
og Kirke (SMK)og Kirke (SMK). Forum-. Forum-
met, der består af LM, IM, met, der består af LM, IM, 
ELM, DBI, KFS og ELN har ELM, DBI, KFS og ELN har 
igennem fl ere år mødtes igennem fl ere år mødtes 
hvert halve år og drøftet hvert halve år og drøftet 
tværgående emner. I ef-tværgående emner. I ef-
teråret blev SMK omtalt i teråret blev SMK omtalt i 
landsdækkende medier i landsdækkende medier i 
forbindelse med, at køns-forbindelse med, at køns-
identitet var til debat.identitet var til debat.

”Vi vil gerne stå lidt fri-”Vi vil gerne stå lidt fri-
ere, når vi udtaler os, fordi ere, når vi udtaler os, fordi 
vi som videnskabelig ud-vi som videnskabelig ud-
dannelsesinstitution har dannelsesinstitution har 
en lidt anden rolle i den en lidt anden rolle i den 
offentlige debat,” forkla-offentlige debat,” forkla-
rer fakultetsleder Thomas rer fakultetsleder Thomas 
Bjerg Mikkelsen, der i Bjerg Mikkelsen, der i 
samme åndedrag slår fast, samme åndedrag slår fast, 
at beslutningen ikke hand-at beslutningen ikke hand-
ler om, at MF vil fjerne sig ler om, at MF vil fjerne sig 
fra missionsbevægelserne fra missionsbevægelserne 
eller gemme de holdnin-eller gemme de holdnin-
ger, som kan vække anstød ger, som kan vække anstød 
i den brede offentlige de-i den brede offentlige de-
bat. Det handler også om bat. Det handler også om 
prioritering af resurser, prioritering af resurser, 
tilføjer han.tilføjer han.

Fra sag til sag
Man kommer ikke til at se Man kommer ikke til at se 
mindre til MF i debatter mindre til MF i debatter 

om teologiske emner i me-om teologiske emner i me-
dierne, men det bliver ikke dierne, men det bliver ikke 
i regi af SMK. I stedet vil i regi af SMK. I stedet vil 
det veksle fra situation til det veksle fra situation til 
situation, hvilken rolle MF situation, hvilken rolle MF 
skal spille, slår fakultets-skal spille, slår fakultets-
lederen fast.lederen fast.

”Vi vil gerne afholde fag-”Vi vil gerne afholde fag-
lige konferencer om teolo-lige konferencer om teolo-
giske emner. Også vedrø-giske emner. Også vedrø-
rende spørgsmål, som kan rende spørgsmål, som kan 
virke kontroversielle. Vi vil virke kontroversielle. Vi vil 
også meget gerne bidrage også meget gerne bidrage 
med faglige resurser i rap-med faglige resurser i rap-
portarbejde i samspil med portarbejde i samspil med 
de andre organisationer. de andre organisationer. 
Der kan også fremadret-Der kan også fremadret-
tet opstå sager, hvor vi kan tet opstå sager, hvor vi kan 
stille os bag en fælles of-stille os bag en fælles of-
fentlig udtalelse, men vi fentlig udtalelse, men vi 
ser det som en fordel at ser det som en fordel at 
have mere hånd i hanke have mere hånd i hanke 
med tingene.”med tingene.”

Thomas Bjerg Mikkelsen Thomas Bjerg Mikkelsen 
har tidligere været gene-har tidligere været gene-
ralsekretær for Indre Mis-ralsekretær for Indre Mis-
sion. Han mener, at man sion. Han mener, at man 
som missionsbevægelse som missionsbevægelse 
kan have en lidt friere kan have en lidt friere 
tilgang til den offentlige tilgang til den offentlige 
debat, end man kan have debat, end man kan have 
som videnskabelig uddan-som videnskabelig uddan-
nelsesinstitution.nelsesinstitution.

”Ellers kan det falde ne-”Ellers kan det falde ne-
gativt tilbage på studenter gativt tilbage på studenter 
og undervisere.”               og undervisere.”               nlmnlm

fordrer dem til intellektet, fordrer dem til intellektet, 
mens de er her. Men det er mens de er her. Men det er 
også vigtigt, når de rejser også vigtigt, når de rejser 
hjem, at de kan leve kristen-hjem, at de kan leve kristen-
liv, dér hvor de lander. Vores liv, dér hvor de lander. Vores 
elever skal kunne rejse til-elever skal kunne rejse til-
bage til et sogn langt væk bage til et sogn langt væk 
fra en Oase-kirke og leve fra en Oase-kirke og leve 
som Jesu Kristi efterfølger som Jesu Kristi efterfølger 
dér. Ellers er det bare en fed dér. Ellers er det bare en fed 
oplevelse i de 22 uger, de er oplevelse i de 22 uger, de er 
her.”her.”

Forstanderen ønsker sig Forstanderen ønsker sig 
også et miljø, der minder også et miljø, der minder 
mere om danske forhold, mere om danske forhold, 
end nogle af de udenland-end nogle af de udenland-
ske bibelskoler, som nogle ske bibelskoler, som nogle 
af DanskOases unge benyt-af DanskOases unge benyt-
ter.ter.

Af de nuværende 29 ele-Af de nuværende 29 ele-
ver er der dog fl ere, der ikke ver er der dog fl ere, der ikke 
har tilknytning til DanskOa-har tilknytning til DanskOa-
se, forklarer forstanderen.se, forklarer forstanderen.

Bibel, hverdag og  
stress-håndtering
Skoles fagudbud dækker Skoles fagudbud dækker 
over både bibelske bøger, over både bibelske bøger, 
nutidige etiske udfordringer, nutidige etiske udfordringer, 
apologetik og håndtering af apologetik og håndtering af 

Den nye Oasehøjskole holder til i den tidligere døgninstitution Oustruplund ved Kjellerup nær Silkeborg.Den nye Oasehøjskole holder til i den tidligere døgninstitution Oustruplund ved Kjellerup nær Silkeborg.

stress.stress.
”Vi har faktisk fl ere elever, ”Vi har faktisk fl ere elever, 

der siger som det første, når der siger som det første, når 
de kommer her, at de har de kommer her, at de har 
brug for den ro og fred, de brug for den ro og fred, de 
kan få her. Det har stort set kan få her. Det har stort set 
alle på holdet sat ord på.”alle på holdet sat ord på.”

De mange forskellige fag De mange forskellige fag 
dækkes fortrinsvis af gæ-dækkes fortrinsvis af gæ-
stelærere, der er på skolen stelærere, der er på skolen 
fra mandag til onsdag med fra mandag til onsdag med 
fokus på ét konkret emne. I fokus på ét konkret emne. I 
den første uge var Kristoffer den første uge var Kristoffer 
Kruse fra KFS på besøg og Kruse fra KFS på besøg og 
underviste om kristen apo-underviste om kristen apo-
logetik.logetik.

”Ud over at de underviser, ”Ud over at de underviser, 
så har vi en caféaften tirs-så har vi en caféaften tirs-
dag aften, hvor gæstelære-dag aften, hvor gæstelære-
ren i samtale med en lærer ren i samtale med en lærer 
taler om et relevant emne.”taler om et relevant emne.”

Det er hensigten, at gæste-Det er hensigten, at gæste-
lærerne skal være en del af lærerne skal være en del af 
højskolelivet i de dage, hvor højskolelivet i de dage, hvor 
vedkommende underviser.vedkommende underviser.

Som kulturbærere i det Som kulturbærere i det 
daglige er der kun fem faste daglige er der kun fem faste 
medarbejdere ud over Steen medarbejdere ud over Steen 
Balle Kristensen og hans Balle Kristensen og hans 
kone Ulla.kone Ulla.
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STEEN BALLE KRISTENSEN   Det er vigtigt, at eleverne 
kan leve et kristenliv, dér hvor de lander. Ellers er det bare 
en fed oplevelse i de 22 uger, de er herKIRKE  

Nyt lederpar til sømandshjem
Sømandsmissionen har ansat Sofi e og Magnus Rejkjær Sømandsmissionen har ansat Sofi e og Magnus Rejkjær 
Elleby som lederpar på sømandshjemmet i Sisimiut. De Elleby som lederpar på sømandshjemmet i Sisimiut. De 
rejser til sommer sammen med deres lille søn Winston rejser til sommer sammen med deres lille søn Winston 
og skal fra 1. juli stå for en masse sociale aktiviteter på og skal fra 1. juli stå for en masse sociale aktiviteter på 
sømandshjemmet i Grønlands næststørste by med om-sømandshjemmet i Grønlands næststørste by med om-
kring 5.500 indbyggere. kring 5.500 indbyggere. 

Parret bor i København og mødte hinanden på Løgum-Parret bor i København og mødte hinanden på Løgum-
kloster Efterskole. Sofi e er gymnasielærer i biologi og kloster Efterskole. Sofi e er gymnasielærer i biologi og 
idræt og har en baggrund i Luthersk Mission. Magnus er idræt og har en baggrund i Luthersk Mission. Magnus er 
uddannet cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi. uddannet cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi. 
Han kommer fra et job som organisations- og ledelses-Han kommer fra et job som organisations- og ledelses-
konsulent hos Nobiles.konsulent hos Nobiles.

Parret glæder sig til at drive en spændende forretning Parret glæder sig til at drive en spændende forretning 
med et godt formål med fokus på diakoni og mission.     med et godt formål med fokus på diakoni og mission.     kbrkbr



To nye sømandsmissionærerTo nye sømandsmissionærer
Nyoprettet stilling på Fyn og Svendborg SøfartsskoleNyoprettet stilling på Fyn og Svendborg Søfartsskole
Sømandsmissionen og Svendborg Søfartsskole ønsker Sømandsmissionen og Svendborg Søfartsskole ønsker 
at ansætte en velfærdsmedarbejder/sømandsmissio-at ansætte en velfærdsmedarbejder/sømandsmissio-
nær. nær. 

Svendborg Søfartsskole er en moderne, maritim skole Svendborg Søfartsskole er en moderne, maritim skole 
med søfartselever fra hele landet. Din opgave bliver at med søfartselever fra hele landet. Din opgave bliver at 
skabe rum for samtale og refl eksion og medvandring for skabe rum for samtale og refl eksion og medvandring for 
unge studerende, der er på vej i livet. unge studerende, der er på vej i livet. 

Det sydfynske øhav har mange små og større havne, der Det sydfynske øhav har mange små og større havne, der 
ikke er forvænte med en sømandsmissionærs jævnlige ikke er forvænte med en sømandsmissionærs jævnlige 
besøg. Det skal du være med til at ændre. besøg. Det skal du være med til at ændre. 

Sømandsmissionær i ØstdanmarkSømandsmissionær i Østdanmark
Vær med i et spændende, selvstændigt og målrettet Vær med i et spændende, selvstændigt og målrettet 
arbejde for sømandens og fi skerens vel. Området, in-arbejde for sømandens og fi skerens vel. Området, in-
klusive Bornholm, er præget af mange mindre og større klusive Bornholm, er præget af mange mindre og større 
havne med international søfart. Din opgave bliver at op-havne med international søfart. Din opgave bliver at op-
søge fi skere og sømænd.søge fi skere og sømænd.

For begge stillinger:For begge stillinger:
Læs mere om stilling og personprofi l på   Læs mere om stilling og personprofi l på   
www.somandsmissionen.dk. www.somandsmissionen.dk. 

Tag gerne kontakt til gene-Tag gerne kontakt til gene-
ralsekretær Nicolaj Wibe: ralsekretær Nicolaj Wibe: 
nw@somandsmissionen.dk. nw@somandsmissionen.dk. 

Tiltrædelse hurtigst muligt. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Ansøgningsfrist: 22. februar. Ansøgningsfrist: 22. februar. 
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

VIL DU HJÆLPE KRISTNE 
I NORDTANZANIA?

Den Lutherske Kirke i Mara stift har sin egen 
ledelse, men resurserne er begrænsede, og der er 
mangel på præster og uddannede evangelister.

Luthersk Mission vil gerne sende en missionær, 
som kan støtte op om kirkens arbejde.

Dine opgaver kan være evangelisation, under-
visning, støtte til de små menigheder eller evt. 
diakonale opgaver.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/job/missionaer

Få mere at vide
Spørgsmål stiles til missionskonsulent Christian 
Lund Pedersen / clp@dlm.dk.

 

  Heragården - et § 107 botilbud  

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

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

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

ØKONOMIAANSVARLIGG PÅÅ DANSKK BIBEL--INSTITUT 

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

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

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Har du ledelsesmæssig og kommerciel erfaring og 
uddannelse? Kan du videreudvikle Blå Kors Danmarks 
genbrugsbutikker og samtidig sikre en god og stabil 
drift? 

Så er du måske den nye chef for Blå Kors Genbrug 
hvor et af de vigtigste formål er at sikre overskud til 
Blå Kors’ sociale arbejde i Danmark. 

Ansøgningsfrist søndag 17. februar 2019.

Læs hele opslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job

Du kan følge med i vores daglige 
arbejde ved at følge os på Face-
book, Twitter og Instagram.

Chef for 

Blå Kors Genbrug blaakors.dk

Ring på tlf. 7592 2022 
eller læs mere på: 
felixrejser.dk/faeroerne

Færøerne
- nordatlantens perle
Oplev en storslået natur, rig kultur og et personligt 
møde med de lokale færinger. Vi kommer godt rundt 
og får en god og alsidig oplevelse af øerne.
Tilmelding inden d. 29. marts. Herefter forhør om pladser.
Rejseledere: Hilbert Dam, Løsning og Heri Elttør, Aulum

27. juni - 4. juli

Lille rolig lejlighedLille rolig lejlighed i det  i det 
nordlige Københavnsom-nordlige Københavnsom-
råde søges af kristen kvinde, råde søges af kristen kvinde, 
62 år. 62 år. 
Har fast bopæl i Jylland, Har fast bopæl i Jylland, 
men arbejder i Virum på men arbejder i Virum på 
hverdage. Parkeringsmulig-hverdage. Parkeringsmulig-
hed nødvendig. hed nødvendig. 
Max. 5.500,- kr. pr. måned.Max. 5.500,- kr. pr. måned.
Henvendelse til I. Jensen på Henvendelse til I. Jensen på 
tlf. 26 12 55 05 tlf. 26 12 55 05 
eller vallinrask@gmail.com. eller vallinrask@gmail.com. 



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF BIRGER REUSS SCHMIDTAF BIRGER REUSS SCHMIDT

MENIGHEDSKONSULENTMENIGHEDSKONSULENT

Ruben Due Lorentsen, Jes-Ruben Due Lorentsen, Jes-
per Møberg Sundgaard og per Møberg Sundgaard og 
Michael Agerbo Mørch:Michael Agerbo Mørch:
Jesus uden fi lterJesus uden fi lter
LogosMedia 2019LogosMedia 2019

176 sider - 149,95 kroner176 sider - 149,95 kroner

Jesus uden fi lter Jesus uden fi lter handler om handler om 
discipelskab i hverdagen. discipelskab i hverdagen. 
Det er meget opløftende, at Det er meget opløftende, at 
de tre unge forfattere, som de tre unge forfattere, som 
alle er lige omkring de 30, alle er lige omkring de 30, 
giver sig i kast med dette giver sig i kast med dette 
emne. Temaet om discipel-emne. Temaet om discipel-
skab og efterfølgelse har skab og efterfølgelse har 
vi haft det svært med i LM, vi haft det svært med i LM, 
hvor de unge i stor udstræk-hvor de unge i stor udstræk-
ning har været henvist til ning har været henvist til 
at hente inspiration fra for at hente inspiration fra for 
eksempel Dansk Oase og eksempel Dansk Oase og 
reformert teologi.reformert teologi.

Så meget desto mere glæ-Så meget desto mere glæ-
deligt er det, at LogosMe-deligt er det, at LogosMe-
dia nu tager handsken op dia nu tager handsken op 
med denne udgivelse. De tre med denne udgivelse. De tre 
forfattere ønsker at kalde til forfattere ønsker at kalde til 

Konkrete udfordringer til 
at leve som discipel 

frimodigt discipelskab, og frimodigt discipelskab, og 
forfatterne lægger ikke skjul forfatterne lægger ikke skjul 
på deres visioner: ”At leve på deres visioner: ”At leve 
som Jesu discipel vil ikke som Jesu discipel vil ikke 
bare ændre dit liv. Det vil bare ændre dit liv. Det vil 
sprede sig som ringe i van-sprede sig som ringe i van-
det og påvirke den verden, det og påvirke den verden, 
du lever i. Verden trænger til du lever i. Verden trænger til 
forandring, verden trænger forandring, verden trænger 
til at bøje sig for Jesus og til at bøje sig for Jesus og 
leve med ham. Derfor er det leve med ham. Derfor er det 
os magtpåliggende at skrive os magtpåliggende at skrive 
en bog om discipelskab,” en bog om discipelskab,” 
skriver de.skriver de.

I ti letlæste kapitler får I ti letlæste kapitler får 
vi undervisning med både vi undervisning med både 
evangelisk substans og evangelisk substans og 
konkrete udfordringer. Det konkrete udfordringer. Det 
kristne fællesskab, arbejds-kristne fællesskab, arbejds-
liv, hvile, dovenskab og fjen-liv, hvile, dovenskab og fjen-
dekærlighed er nogle af de dekærlighed er nogle af de 
emner, som tages op.emner, som tages op.

Bogen skal roses for sin Bogen skal roses for sin 
realisme. Emnerne er blandt realisme. Emnerne er blandt 
andet det kristne fælles-andet det kristne fælles-
skab. Der lægges ikke skjul skab. Der lægges ikke skjul 
på, at discipellivet indebæ-på, at discipellivet indebæ-
rer et lidelsesfællesskab rer et lidelsesfællesskab 
med Jesus og en kamp mod med Jesus og en kamp mod 
synden og Satan. Der efter-synden og Satan. Der efter-
lyses en større bevidsthed lyses en større bevidsthed 
om de to udgange på livet og om de to udgange på livet og 
dermed også en fornyet nød dermed også en fornyet nød 

for menneskers frelse. Men for menneskers frelse. Men 
samtidig understreges det samtidig understreges det 
også, at discipellivet sætter også, at discipellivet sætter 
sine tydelige spor her i livet sine tydelige spor her i livet 
i form af genopretning af i form af genopretning af 
Guds skaberværk.Guds skaberværk.

De tre forfattere har for-De tre forfattere har for-
delt kapitlerne mellem delt kapitlerne mellem 
sig, og det giver naturligvis sig, og det giver naturligvis 
bogen et lidt ujævnt præg. bogen et lidt ujævnt præg. 
Nogle kapitler har karak-Nogle kapitler har karak-
ter af prædikener, mens ter af prædikener, mens 

andre er mere konkrete, for andre er mere konkrete, for 
eksempel afsnittet om ”Ti eksempel afsnittet om ”Ti 
tips til at gøre disciple”. For tips til at gøre disciple”. For 
min skyld måtte den helt min skyld måtte den helt 
konkrete hjælp til at leve konkrete hjælp til at leve 
et hverdagsliv som discipel et hverdagsliv som discipel 
gerne have fyldt mere. For gerne have fyldt mere. For 
eksempel hjælp til at leve eksempel hjælp til at leve 
som kristne uden facader. som kristne uden facader. 

En fi n bog præget af for-En fi n bog præget af for-
fatternes glæde over Jesus fatternes glæde over Jesus 
og gløden for at følge ham.og gløden for at følge ham.

inspiration            nærvær            holdning

TAGER MAN ETTAGER MAN ET blik ud over LM, er gennemsnitsal- blik ud over LM, er gennemsnitsal-
deren høj. I hvert fald hvis gennemsnitsalderen for deren høj. I hvert fald hvis gennemsnitsalderen for 
abonnenter på denne avis, gavegivere og prædikan-abonnenter på denne avis, gavegivere og prædikan-
ter siger noget om alderen på de folk, der kommer til ter siger noget om alderen på de folk, der kommer til 
møde uge efter uge i LM. Som det også kunne læses i møde uge efter uge i LM. Som det også kunne læses i 
jubilæumsskriftet, der udkom sidste år, er dette ikke jubilæumsskriftet, der udkom sidste år, er dette ikke 
en ny udvikling. Mange børn og unge har haft deres en ny udvikling. Mange børn og unge har haft deres 
gang i børnearbejdet og LMU, men fi k aldrig – eller gang i børnearbejdet og LMU, men fi k aldrig – eller 
kun kort – deres gang i LM.kun kort – deres gang i LM.

HVAD SKYLDES DET? HVAD SKYLDES DET? For én gruppe skyldes det, at For én gruppe skyldes det, at 
LM blev skiftet ud med et andet kristent fællesskab. LM blev skiftet ud med et andet kristent fællesskab. 
For en anden gruppe var problemet snarere, at troen For en anden gruppe var problemet snarere, at troen 
aldrig blev personlig. Fravalget af LM var således et aldrig blev personlig. Fravalget af LM var således et 
fravalg af kirke og menighed i det hele taget. Som fravalg af kirke og menighed i det hele taget. Som 
fællesskaber kan vi kun gøre lidt for dem, der allerede fællesskaber kan vi kun gøre lidt for dem, der allerede 
har taget deres beslutning. Men for dem, der er børn har taget deres beslutning. Men for dem, der er børn 
og unge i LM i dag, kan vi gøre meget.og unge i LM i dag, kan vi gøre meget.

Vi kan sørge for at have fællesskaber, som ikke fun-Vi kan sørge for at have fællesskaber, som ikke fun-
gerer udelukkende på én aldersgruppes præmisser. gerer udelukkende på én aldersgruppes præmisser. 
Nogle steder er mulighederne for at ændre på tingene Nogle steder er mulighederne for at ændre på tingene 
forpasset. Man kan nok ikke samle fl ere generatio-forpasset. Man kan nok ikke samle fl ere generatio-
ner til møde, hvis de nuværende mødedeltagere alle ner til møde, hvis de nuværende mødedeltagere alle 
sammen tilhører samme generation. Men for de ste-sammen tilhører samme generation. Men for de ste-
der, hvor der stadig er en LMU, er LM-fællesskabet der, hvor der stadig er en LMU, er LM-fællesskabet 
nødt til at have kontakt og dialog. Det bør være en højt nødt til at have kontakt og dialog. Det bør være en højt 
prioriteret målsætning at sørge for at lave LM-møder, prioriteret målsætning at sørge for at lave LM-møder, 
som LMU’erne gerne vil være med tilsom LMU’erne gerne vil være med til.

JAMEN, SKAL ALTJAMEN, SKAL ALT da foregå på de unges præmis- da foregå på de unges præmis-
ser? Bestemt ikke. Ideelt set er LM-mødernes form og ser? Bestemt ikke. Ideelt set er LM-mødernes form og 
indhold noget, der appellerer til alle LM’erne. Børnene indhold noget, der appellerer til alle LM’erne. Børnene 
i børneklubben, LMU’erne og seniorerne er lige fuldt i børneklubben, LMU’erne og seniorerne er lige fuldt 
LM’ere. Møderne skal afspejle, at det kristne fælles-LM’ere. Møderne skal afspejle, at det kristne fælles-
skab ikke er et interessefællesskab eller en klub for skab ikke er et interessefællesskab eller en klub for 
dem i samme livssituation, men et fællesskab om Je-dem i samme livssituation, men et fællesskab om Je-
sus. Mange andre sammenhænge er opdelt i dag, så sus. Mange andre sammenhænge er opdelt i dag, så 
unge og ældre har meget lidt at gøre med hinanden. unge og ældre har meget lidt at gøre med hinanden. 
Sådan skal det kristne fællesskab ikke være, og både Sådan skal det kristne fællesskab ikke være, og både 
unge og ældre må bøje sig mod hinanden for at skabe unge og ældre må bøje sig mod hinanden for at skabe 
et fællesskab, hvor det er godt at være.et fællesskab, hvor det er godt at være.

DER ER ALTIDDER ER ALTID en risiko for, at menighedens møder  en risiko for, at menighedens møder 
kommer til at foregå udelukkende på én gruppes kommer til at foregå udelukkende på én gruppes 
præmisser. Det er jo det mest nærliggende at lave præmisser. Det er jo det mest nærliggende at lave 
møder, man selv og ens venner kan lide. Men for et-møder, man selv og ens venner kan lide. Men for et-
hvert LM-fællesskab bør næste generation priorite-hvert LM-fællesskab bør næste generation priorite-
res højtres højt.

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

Er LM for 
LMU’ere?
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BIRGER REUSS SCHMIDT  Bogen lægger ikke skjul 
på, at discipellivet indebærer et lidelsesfællesskab med 
Jesus og en kamp mod synden og Satan

LEDER 

Alme Skole søger ny skoleleder til skole-
året 2019/2020, da vores nuværende 
skole leder har valgt at gå på pension.

Vil du påtage dig lederskabet for en velfungerende 
kristen friskole? Kan du sætte retning for skolens ud-
vikling? Er du synlig, nærværende og anerkendende, 
og evner du at inspirere, udfordre og motivere? Kan 
du virkeliggøre vores visioner og værdier, så er 
du vores nye skoleleder. 

Se hele opslaget på www.almeskole.dk

Send ansøgning og CV inden den 1. marts 
2019 mrk. ”skoleleder” på mail: 
almeskole.bestyrelsen@gmail.com 
Samtaler afholdes umiddelbart efter 
ansøgningsfristen. 

På vegne af Alme Skoles bestyrelse. 
Yderligere information: Formand 
Jens Dyndegaard tlf. 4075 7566. 

En kristen friskole • Almevej 51 • DK-3230 Græsted •  W: almeskole.dk

Er du vores 
nye skoleleder?

VI SØGER NU:
LÆRER TIL MONGOLIET
I Mongoliet har vi en familie fra Færøerne med 

nlm.no



Mål for 2019: 
fem nye missionæransættelser
15/01/2019 | CARSTEN SKOVGAARD-HOLM, VICEGENERALSEKRETÆR15/01/2019 | CARSTEN SKOVGAARD-HOLM, VICEGENERALSEKRETÆR

Vi har besluttet, at vi i 2019 har en målsætning om fem nye Vi har besluttet, at vi i 2019 har en målsætning om fem nye 
missionæransættelser i LM’s internationale missionsar-missionæransættelser i LM’s internationale missionsar-
bejde. bejde. 

Udfordringerne i det internationale arbejde er mange. Mu-Udfordringerne i det internationale arbejde er mange. Mu-
lighederne er mange. Nærmest endeløse. Mange steder er lighederne er mange. Nærmest endeløse. Mange steder er 
der stor modtagelighed over for evangeliet ...der stor modtagelighed over for evangeliet ...
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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Børnebog om mødet med porno
Forlagsgruppen Lohse udgiver en bog om børn og seksualitet Forlagsgruppen Lohse udgiver en bog om børn og seksualitet 
sammen med Luthersk Missions Børn og Unge og en række sammen med Luthersk Missions Børn og Unge og en række 
andre kristne organisationer.andre kristne organisationer.

Bibellæseplan som mobil-app
Luthersk Missions litteraturselskab i Tanzania, Soma Biblia, Luthersk Missions litteraturselskab i Tanzania, Soma Biblia, 
udgiver bibellæseplan på swahili gennem den verdensom-udgiver bibellæseplan på swahili gennem den verdensom-
spændende bibel-app YouVersion.spændende bibel-app YouVersion.

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

FOTO: ISTOCKPHOTO

Kontakt 44 51 73 37
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