
Teateruge på Stubbekøbing Efterskole giver elever både udfordringer og succesoplevelser

Kardemommeby i Stubbekøbing
AF KAJA LAUTERBACH

I uge 4 var der mange fl ere I uge 4 var der mange fl ere 
”indbyggere” på Stubbekø-”indbyggere” på Stubbekø-
bing Efterskole, end der ple-bing Efterskole, end der ple-
jer at være. Som led i skolens jer at være. Som led i skolens 
teateruge var Kasper, Jesper, teateruge var Kasper, Jesper, 
Jonathan, tante Sofi e, poli-Jonathan, tante Sofi e, poli-
timester Bastian, papegøjen timester Bastian, papegøjen 
fra Amerika og mange fl ere fra Amerika og mange fl ere 
indbyggere i Kardemomme-indbyggere i Kardemomme-
by nemlig fl yttet ind.by nemlig fl yttet ind.

Alle er i gang
Teaterugen er en projektuge, Teaterugen er en projektuge, 
hvor alle på skolen er i sving, hvor alle på skolen er i sving, 
fortæller Ivan Jakobsen, der fortæller Ivan Jakobsen, der 
er forstander for LM’s efter-er forstander for LM’s efter-
skole for unge med særlige skole for unge med særlige 
behov.behov.

I løbet af ugen blev der I løbet af ugen blev der 
øvet replikker og sange, byg-øvet replikker og sange, byg-
get scene og kulisser, syet get scene og kulisser, syet 
kostymer og forberedt lys, kostymer og forberedt lys, 
lyd og øvrig teknik – og alt lyd og øvrig teknik – og alt 
hvad der ellers skal til for hvad der ellers skal til for 
at lave et godt teaterstykke. at lave et godt teaterstykke. 
Ugen sluttede med fl ere Ugen sluttede med fl ere 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Børn og unge fra kristne mil-Børn og unge fra kristne mil-
jøer ringer til Børnetelefo-jøer ringer til Børnetelefo-
nen hos Børns Vilkår, fordi de nen hos Børns Vilkår, fordi de 
føler sig underlagt negativ føler sig underlagt negativ 
social kontrol. Det fremgår af social kontrol. Det fremgår af 
undersøgelsen undersøgelsen Adfærdskon-Adfærdskon-
trol og tankefængslertrol og tankefængsler, som , som 
organisationen offentliggjor-organisationen offentliggjor-
de i sidste uge.  de i sidste uge.  

Her nævnes LM og Indre Her nævnes LM og Indre 
Mission på linje med Je-Mission på linje med Je-
hovas Vidner, Mormonkir-hovas Vidner, Mormonkir-
ken og muslimske organi-ken og muslimske organi-
sationer som steder med sationer som steder med 
adfærdsregulering i form adfærdsregulering i form 
af handlinger, restriktioner, af handlinger, restriktioner, 
tvang, vold og sanktioner, tvang, vold og sanktioner, 

LM’s generalsekretær mener, at undersøgelsen af negativ social kontrol virker vilkårlig

Børns Vilkår afviser kritik af deres rapport

der begrænser børn og unge der begrænser børn og unge 
i deres livsudfoldelse.i deres livsudfoldelse.

Søren Skovgaard Søren-Søren Skovgaard Søren-
sen, generalsekretær i LM, sen, generalsekretær i LM, 
er positiv over for, at Børns er positiv over for, at Børns 
Vilkår tager dette emne op.Vilkår tager dette emne op.

”For os er det afgørende, ”For os er det afgørende, 
at børn opdrages med fuld at børn opdrages med fuld 
frihed til selv at vælge. Og frihed til selv at vælge. Og 
vi tager klart afstand fra for vi tager klart afstand fra for 
eksempel Jehovas Vidner, eksempel Jehovas Vidner, 
hvor man slår hånden af hvor man slår hånden af 
sine børn, hvis de vælger sine børn, hvis de vælger 
troen fra,” siger han.troen fra,” siger han.

Virker vilkårlig
Men han er meget kritisk Men han er meget kritisk 
over for, at undersøgelsen over for, at undersøgelsen 
hælder alle i samme gryde hælder alle i samme gryde 
uden at tage højde for for-uden at tage højde for for-

skellene. Børn Vilkår vil hel-skellene. Børn Vilkår vil hel-
ler ikke afsløre, hvor mange ler ikke afsløre, hvor mange 
eksempler man har fra LM.eksempler man har fra LM.

”Det virker lidt vilkårligt, at ”Det virker lidt vilkårligt, at 
vi er blevet en del af denne vi er blevet en del af denne 
undersøgelse, fordi en ano-undersøgelse, fordi en ano-
nym person med baggrund i nym person med baggrund i 
LM er blevet håndplukket til LM er blevet håndplukket til 
et interview, og Børns Vilkår et interview, og Børns Vilkår 
vil ikke sige noget om, hvor-vil ikke sige noget om, hvor-
dan vedkommende er blevet dan vedkommende er blevet 
udvalgt.”udvalgt.”

Heller ikke Indre Missions Heller ikke Indre Missions 
generalsekretær, Jens Me-generalsekretær, Jens Me-
dom Madsen, kan genkende dom Madsen, kan genkende 
det billede, rapporten tegner.det billede, rapporten tegner.

Samme mekanismer
Det gør imidlertid ikke det Det gør imidlertid ikke det 
store indtryk på Rasmus store indtryk på Rasmus 
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forestillinger for familie, forestillinger for familie, 
venner, gæster fra byen, bør-venner, gæster fra byen, bør-
nehavebørn og mange fl ere.nehavebørn og mange fl ere.

Brudt grænser
”Teaterugen på Stubbekø-”Teaterugen på Stubbekø-
bing Efterskole er primært bing Efterskole er primært 
et led i undervisningen,” si-et led i undervisningen,” si-
ger Ivan Jakobsen.ger Ivan Jakobsen.

”En del af vores elever ”En del af vores elever 
kæmper med mange bar-kæmper med mange bar-
rierer i livet, at det er en god rierer i livet, at det er en god 
måde at udfordre dem til at måde at udfordre dem til at 
springe ud i noget nyt, som springe ud i noget nyt, som 
de ikke har prøvet før.”de ikke har prøvet før.”

Han oplever, at det bety-Han oplever, at det bety-
der meget for dem, og de får der meget for dem, og de får 
mange positive tilbagemel-mange positive tilbagemel-
dinger fra både elever og dinger fra både elever og 
forældre.forældre.

”Nogle elever får i den ”Nogle elever får i den 
grad brudt deres grænser, grad brudt deres grænser, 
og får succesoplevelser, der og får succesoplevelser, der 
næsten gør dem berusede,” næsten gør dem berusede,” 
siger Ivan Jakobsen og for-siger Ivan Jakobsen og for-
tæller, at en lykkelig elev tæller, at en lykkelig elev 
sagde efter forestillingen: sagde efter forestillingen: 

”Jeg troede aldrig, at jeg ”Jeg troede aldrig, at jeg 
skulle komme igennem det.”skulle komme igennem det.”

Kjeldahl, der er generalse-Kjeldahl, der er generalse-
kretær i Børns Vilkår. kretær i Børns Vilkår. 

”Det centrale er, at vi har ”Det centrale er, at vi har 
fået en række henvendelser fået en række henvendelser 
fra børn og unge i kristne fra børn og unge i kristne 
miljøer. Vi har ønsket at gøre miljøer. Vi har ønsket at gøre 
opmærksom på problemet opmærksom på problemet 
– ikke at lave en statistisk – ikke at lave en statistisk 
undersøgelse,” siger han.undersøgelse,” siger han.

Rasmus Kjeldahl er dog Rasmus Kjeldahl er dog 
enig i, at der er forskel på de enig i, at der er forskel på de 
nævnte organisationer.nævnte organisationer.

”Nogle har et langt synde-”Nogle har et langt synde-
register og andre et kortere. register og andre et kortere. 
Det er ikke det samme bil-Det er ikke det samme bil-
lede, man ser alle steder, lede, man ser alle steder, 
men mekanismerne er de men mekanismerne er de 
samme,” fastholder han over samme,” fastholder han over 
for for Tro & MissionTro & Mission.

Læs også side 9 og side 11.Læs også side 9 og side 11.

Askø og Lilleø  er to af Danmarks 27 småøer. Askø og Lilleø  er to af Danmarks 27 småøer. 
De to øer nord for Lolland er forbundet med De to øer nord for Lolland er forbundet med 
en dæmning, og her bor cirka  40 fastboende en dæmning, og her bor cirka  40 fastboende 
indbyggere tilsammen.indbyggere tilsammen.

En mandag hver måned samles seks-otte i En mandag hver måned samles seks-otte i 
præstegårdens samlingslokale på Askø, hvor præstegårdens samlingslokale på Askø, hvor 
de har besøg af en prædikant fra LM. Der er de har besøg af en prædikant fra LM. Der er 
en opmuntring for dem, når det sker, at an-en opmuntring for dem, når det sker, at an-
dre også fi nder vej til deres fællesskab.dre også fi nder vej til deres fællesskab.

Prædikanten overnatter altid på Askø.Prædikanten overnatter altid på Askø.
Møderne begyndte i 1960’erne. Elise og Møderne begyndte i 1960’erne. Elise og 

Erling Nielsen havde været på LMH, og da Erling Nielsen havde været på LMH, og da 
de kom tilbage, inviterede de til møde i deres de kom tilbage, inviterede de til møde i deres 
private hjem. Senere blev det besluttet at private hjem. Senere blev det besluttet at 
holde disse møder i præstegården.holde disse møder i præstegården.

De små steder: Askø

Negativ social kontrol, hvor den enkelte føler sig klemt af fæl-Negativ social kontrol, hvor den enkelte føler sig klemt af fæl-
lesskabet, fi ndes også i LM, mener Børns Vilkår.lesskabet, fi ndes også i LM, mener Børns Vilkår.
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AF RUTH OSMUNDSEN
MISSIONÆR I ETIOPIEN FOR NLM

Det er hårdt at tage afsked, Det er hårdt at tage afsked, 
uanset hvor i verden man er, uanset hvor i verden man er, 
men ekstra hårdt, når det er men ekstra hårdt, når det er 
den sidste, der rejser. den sidste, der rejser. 

Hanna Rasmussen, der Hanna Rasmussen, der 
sluttede sit arbejdsliv i Etio-sluttede sit arbejdsliv i Etio-
pien i 2018, har været tilbage pien i 2018, har været tilbage 
i Jinka for at pakke tingene i Jinka for at pakke tingene 
sammen efter sin tidligere sammen efter sin tidligere 
missionærkollega Elisa Riis, missionærkollega Elisa Riis, 
der døde i efteråret.der døde i efteråret.

Sammen med Hanna blev Sammen med Hanna blev 
jeg inviteret til aftensmad jeg inviteret til aftensmad 
hos pastor Taffese Karde og hos pastor Taffese Karde og 
hans familie. Hanna og Taf-hans familie. Hanna og Taf-
fese har de sidste mange fese har de sidste mange 
år kørt sammen rundt til de år kørt sammen rundt til de 
mange steder i Syd Omo, mange steder i Syd Omo, 

Vemodigt farvel til Syd Omo

hvor evangeliet så småt er hvor evangeliet så småt er 
ved at slå rod, og nye me-ved at slå rod, og nye me-
nigheder vokser frem. De nigheder vokser frem. De 
har undervist, opmuntret har undervist, opmuntret 
og hjulpet evangelisterne og hjulpet evangelisterne 
i arbejdet. Pastor Taffese i arbejdet. Pastor Taffese 
var tydeligt mærket af ikke var tydeligt mærket af ikke 
længere at have Hanna til at længere at have Hanna til at 
tage del i arbejdet. tage del i arbejdet. 

Inden vi kører ud ad porten, Inden vi kører ud ad porten, 
er det tid til at sige farvel til er det tid til at sige farvel til 
de ansatte: vagterne, hus-de ansatte: vagterne, hus-
hjælpen og havemanden. hjælpen og havemanden. 
For disse er missionærerne For disse er missionærerne 
meget mere end bare en kol-meget mere end bare en kol-
lega. At der har været mis-lega. At der har været mis-
sionærer i Jinka har betydet, sionærer i Jinka har betydet, 
at de har haft et arbejde at de har haft et arbejde 
med fast indtægt og gode med fast indtægt og gode 
arbejdsvilkår. De har haft et arbejdsvilkår. De har haft et 
sted at gå hen, når uforudse-sted at gå hen, når uforudse-
te problemer opstod, og livet te problemer opstod, og livet 

var op ad bakke, og det har var op ad bakke, og det har 
givet tryghed for hele fami-givet tryghed for hele fami-
lien. Nu står de tilbage, mens lien. Nu står de tilbage, mens 
vi andre kører af sted. vi andre kører af sted. 

I Arba Minch arrangere-I Arba Minch arrangere-
de synoden en afsked med de synoden en afsked med 
Hanna Rasmussen. Syno-Hanna Rasmussen. Syno-
depræsident Milkiyas Mita-depræsident Milkiyas Mita-
chew holdt andagt, og gene-chew holdt andagt, og gene-
ralsekretær Wanke Wana og ralsekretær Wanke Wana og 

fl ere andre bragte hilsner. fl ere andre bragte hilsner. 
Hanna fi k overrakt en bibel Hanna fi k overrakt en bibel 
og en fi n etiopisk kjole som og en fi n etiopisk kjole som 
gave. Hun fortalte også lidt gave. Hun fortalte også lidt 
fra arbejdet og sluttede fra arbejdet og sluttede 
af med ordene fra Esajas af med ordene fra Esajas 
26:12. ”Herre, du skænker 26:12. ”Herre, du skænker 
os fred, for alt, hvad vi har os fred, for alt, hvad vi har 
gjort, har du udført for os.” gjort, har du udført for os.” 

At fase ud og afslutte er At fase ud og afslutte er 
ingen let proces. Nu er der ingen let proces. Nu er der 
ikke fl ere missionærer i Syd ikke fl ere missionærer i Syd 
Omo hverken fra LM eller Omo hverken fra LM eller 
Norsk Luthersk Misjons-Norsk Luthersk Misjons-
samband. Men vi kan stadig samband. Men vi kan stadig 
bringe Syd Omo frem for bringe Syd Omo frem for 
Gud i bøn. Bed for pastor Gud i bøn. Bed for pastor 
Taffese og det ansvar, han Taffese og det ansvar, han 
nu står alene med. Og bed nu står alene med. Og bed 
om, at de tidligere ansatte om, at de tidligere ansatte 
medarbejdere må fi nde nyt medarbejdere må fi nde nyt 
arbejde. arbejde. 

Hårdt for lokale kolleger og ansatte at tage afsked

AF JOHNNY LINDGREENAF JOHNNY LINDGREEN

RESURSECHEFRESURSECHEF

JL@DLM.DKJL@DLM.DK

Vi hører gang på gang dette Vi hører gang på gang dette 
spørgsmål: spørgsmål: 

”Hvordan kan jeg støtte ”Hvordan kan jeg støtte 
det konkrete projekt i X-by? det konkrete projekt i X-by? 
Jeg synes, det er et vigtigt Jeg synes, det er et vigtigt 
projekt, og jeg vil gerne være projekt, og jeg vil gerne være 
sikker på, at netop min støt-sikker på, at netop min støt-
te går til det konkrete tiltag, te går til det konkrete tiltag, 
som jeg lige med egne øjne som jeg lige med egne øjne 
har set eller hørt om.”har set eller hørt om.”

Engagerede givere er godt Engagerede givere er godt 
– rigtig godt! Og en giver, der – rigtig godt! Og en giver, der 
ønsker at fremme eller øre-ønsker at fremme eller øre-
mærke sin gave til bestemte mærke sin gave til bestemte 
projekter eller arbejdsgrene, projekter eller arbejdsgrene, 

Intet projekt uden forarbejde
er ofte glade og gavmilde er ofte glade og gavmilde 
givere, og det er ikke det, jeg givere, og det er ikke det, jeg 
reagerer imod. Men jeg vil reagerer imod. Men jeg vil 
gerne minde om forudsæt-gerne minde om forudsæt-
ningerne for, at vi overhove-ningerne for, at vi overhove-
det har konkrete og giver-det har konkrete og giver-
venlige projekter.venlige projekter.

Sagen er, at de indsam-Sagen er, at de indsam-
lingsvenlige tiltag ofte er bil-lingsvenlige tiltag ofte er bil-
lige. Det koster for eksempel lige. Det koster for eksempel 
langt mindre at fi nansiere langt mindre at fi nansiere 
et kollegium i Cambodja end et kollegium i Cambodja end 
at lønne danske medar-at lønne danske medar-
bejdere. Vi havde ikke haft bejdere. Vi havde ikke haft 
kollegiet uden missionæ-kollegiet uden missionæ-
rer på stedet. For at være rer på stedet. For at være 
lidt fi rkantet: Der går nogle lidt fi rkantet: Der går nogle 
basisudgifter forud for de basisudgifter forud for de 
gode konkrete indsamlings-gode konkrete indsamlings-
projekter.projekter.

En oplevelse i Tanzania i En oplevelse i Tanzania i 
efteråret illustrerede denne efteråret illustrerede denne 
sammenhæng for mig. Ma-sammenhæng for mig. Ma-
sai-gudstjenester i Dar es sai-gudstjenester i Dar es 
Salaam er et nyt fantastisk Salaam er et nyt fantastisk 
arbejde i sin spæde start. arbejde i sin spæde start. 

Mission blandt de udstødte Mission blandt de udstødte 
masaier, der kommer til ho-masaier, der kommer til ho-
vedstaden for at fi nde job vedstaden for at fi nde job 
til livets opretholdelse. At til livets opretholdelse. At 
støtte et missionsarbejde støtte et missionsarbejde 
netop dér giver virkelig me-netop dér giver virkelig me-
ning. Og prisen for det er så ning. Og prisen for det er så 
lav, at man let fristes til at lav, at man let fristes til at 
sige: ”Lad os oprette mindst sige: ”Lad os oprette mindst 
ti lignende projekter. Det ti lignende projekter. Det 
vil vores forsamling gerne vil vores forsamling gerne 
samle ind til”. samle ind til”. 

Men vi glemmer, at ud over Men vi glemmer, at ud over 
at intet vil fungere uden at intet vil fungere uden 
Guds nåde og indgriben, Guds nåde og indgriben, 
ville det konkrete eksem-ville det konkrete eksem-
pel aldrig have været en del pel aldrig have været en del 
af LM’s arbejde, hvis vi ikke af LM’s arbejde, hvis vi ikke 
havde haft en konkret mis-havde haft en konkret mis-
sionær udsendt med base sionær udsendt med base 
i Soma Biblia i netop Dar i Soma Biblia i netop Dar 
es Salaam. Der skulle være es Salaam. Der skulle være 
et håndgribeligt sted, hvor et håndgribeligt sted, hvor 
man kunne henvende sig. Og man kunne henvende sig. Og 
der skulle være en person, der skulle være en person, 
som kunne vurdere, om det som kunne vurdere, om det 

var risikoen værd at støtte. var risikoen værd at støtte. 
To kristne med forskellige To kristne med forskellige 
muligheder og baggrunde muligheder og baggrunde 
måtte mødes og komme måtte mødes og komme 
frem til fælles forståelse og frem til fælles forståelse og 
aftale. Det var i de rammer, aftale. Det var i de rammer, 
det gode indsamlingspro-det gode indsamlingspro-
jekt opstod. jekt opstod. 

Vores lokale missionærer Vores lokale missionærer 
er den bedste sikring af, at er den bedste sikring af, at 
vores midler bruges godt. vores midler bruges godt. 
I virkeligheden har vi mere I virkeligheden har vi mere 
praktisk erfaring, end man praktisk erfaring, end man 
har i mange af de indsam-har i mange af de indsam-
lingsprojekter, vi hører om lingsprojekter, vi hører om 
i for eksempel Danmarks i for eksempel Danmarks 
Indsamling. Så jeg vil stærkt Indsamling. Så jeg vil stærkt 
opfordre til, at vi opfatter opfordre til, at vi opfatter 
fast støtte af vores egne fast støtte af vores egne 
missionærer som det mest missionærer som det mest 
konkrete indsamlingspro-konkrete indsamlingspro-
jekt, man kan få.jekt, man kan få.

Helt optimalt bliver det, Helt optimalt bliver det, 
når der opstår en tæt kon-når der opstår en tæt kon-
takt og kommunikation mel-takt og kommunikation mel-
lem missionær og giver.lem missionær og giver.

RUTH OSMUNDSEN  Nu er der ikke fl ere 
missionærer, men vi kan stadig bringe Syd 
Omo frem for Gud i bøn
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Jesus uden filter
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For Peter, Thomas, Andreas 
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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.
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Vi skal leve et omvendt liv
Tre unge danskere har skrevet en bog om at leve som kristen i dagligdagen

AF KAJA LAUTERBACH

Tro på Jesus er ikke bare Tro på Jesus er ikke bare 
en personlig ting i ens egen en personlig ting i ens egen 
sfære, som kun har med den sfære, som kun har med den 
fremtidige frelse at gøre. fremtidige frelse at gøre. 
Men hvordan får man omsat Men hvordan får man omsat 
det at være kristen, så det det at være kristen, så det 
giver sig udtryk i det liv, man giver sig udtryk i det liv, man 
lever?lever?

De spørgsmål var grund-De spørgsmål var grund-
laget for mange samtaler laget for mange samtaler 
mellem Ruben Due Lo-mellem Ruben Due Lo-
rentsen og Michael Agerbo rentsen og Michael Agerbo 
Mørch, da de for år tilbage Mørch, da de for år tilbage 
var henholdsvis formand for var henholdsvis formand for 
LMU Nansensgade, Køben-LMU Nansensgade, Køben-
havn og ungdomskonsulent havn og ungdomskonsulent 
i LMU.i LMU.

Samtalerne fortsatte, og Samtalerne fortsatte, og 
for fem år siden foreslog for fem år siden foreslog 
Michael Agerbo Mørch, at Michael Agerbo Mørch, at 
de skulle skrive en bog om de skulle skrive en bog om 
det. I mellemtiden er Jesper det. I mellemtiden er Jesper 
Møberg Sundgaard kommet Møberg Sundgaard kommet 
med i projektet, og den 31. med i projektet, og den 31. 
januar udkom bogen under januar udkom bogen under 
titlen titlen Jesus uden fi lterJesus uden fi lter.

Betydning i hele livet
”Det er vigtigt, at det at være ”Det er vigtigt, at det at være 
kristen får betydning i hele kristen får betydning i hele 
livet. Vi taler om en kristen livet. Vi taler om en kristen 
som en, der er blevet om-som en, der er blevet om-
vendt. Det må betyde, at vi vendt. Det må betyde, at vi 
skal leve et omvendt liv – se skal leve et omvendt liv – se 
omvendt ud, lidt på hove-omvendt ud, lidt på hove-
det i forhold til, hvad ver-det i forhold til, hvad ver-
den tænker,” siger 31-årige den tænker,” siger 31-årige 
Ruben Due Lorentsen fra Ruben Due Lorentsen fra 
Brønshøj og uddyber:Brønshøj og uddyber:

”Det er ikke det letteste ”Det er ikke det letteste 
liv, men det er det rigtige. Og liv, men det er det rigtige. Og 
fordi normerne ikke stam-fordi normerne ikke stam-
mer fra denne verden, får mer fra denne verden, får 
det os til at se anderledes det os til at se anderledes 
ud, hvilket omgivelserne ud, hvilket omgivelserne 
måske lægger mærke til. måske lægger mærke til. 
Igennem livet i verden skal vi Igennem livet i verden skal vi 
være med til, at mennesker være med til, at mennesker 
kan møde Gud som frelser kan møde Gud som frelser 
fra synd.”fra synd.”

Ruben Due Lorentsen Ruben Due Lorentsen 
minder om Jesu ord i Matt minder om Jesu ord i Matt 
11,28-29.11,28-29.

”Vi skal ikke underkende, ”Vi skal ikke underkende, 
at Jesus lover os hvile, men at Jesus lover os hvile, men 
han siger også, at vi skal han siger også, at vi skal 
tage hans åg på os. Det vil tage hans åg på os. Det vil 
sige, at han kalder os til at sige, at han kalder os til at 
hvile og samtidig gå og ar-hvile og samtidig gå og ar-
bejde.”bejde.”

Start med ærlighed
Ruben Due Lorentsen un-Ruben Due Lorentsen un-
derstreger, at man ikke skal derstreger, at man ikke skal 
leve omvendt for at være leve omvendt for at være 
anderledes, men fordi man anderledes, men fordi man 
følger Jesus og dermed er følger Jesus og dermed er 

repræsentant for Guds rige.repræsentant for Guds rige.
”I Guds rige er der andre ”I Guds rige er der andre 

normer end i det land, vi bor normer end i det land, vi bor 
i. De får ikke først betydning, i. De får ikke først betydning, 
når Riget træder synligt når Riget træder synligt 
frem, og Gud kalder os til at frem, og Gud kalder os til at 
fremme sit riges normer her fremme sit riges normer her 
på jorden.”på jorden.”

Som eksempel på, hvor-Som eksempel på, hvor-
dan Gud kalder til det, hen-dan Gud kalder til det, hen-
viser han til det brev, som viser han til det brev, som 
Gud sendte til sit folk i eksil Gud sendte til sit folk i eksil 
i Babylon (Jer 29).i Babylon (Jer 29).

”Her får de besked på, at ”Her får de besked på, at 
de at skal bevare deres sær-de at skal bevare deres sær-
træk og identitet, men sam-træk og identitet, men sam-
tidig arbejde for det bedste tidig arbejde for det bedste 

At leve et omvendt liv er At leve et omvendt liv er 
at se ud til at være lidt på at se ud til at være lidt på 

hovedet, i forholdt til, hvad hovedet, i forholdt til, hvad 
verden tænker – fordi ens verden tænker – fordi ens 
normer ikke stammer fra normer ikke stammer fra 

denne verden, men fra Guds denne verden, men fra Guds 
rige, defi nerer Ruben Due rige, defi nerer Ruben Due 

Lorentsen. Lorentsen. 

for samfundet, dér hvor for samfundet, dér hvor 
de er. Ligesom dem skal vi de er. Ligesom dem skal vi 
huske, hvor vi hører til, og huske, hvor vi hører til, og 
samtidig arbejde for at gøre samtidig arbejde for at gøre 
samfundet bedre – og ikke samfundet bedre – og ikke 
kun på et åndeligt plan,” si-kun på et åndeligt plan,” si-
ger han. ger han. 

Hvordan man rent prak-Hvordan man rent prak-
tisk gør det, kan Ruben Due tisk gør det, kan Ruben Due 
Lorentsen, der er læge på Lorentsen, der er læge på 
Nordsjællands Hospital i Nordsjællands Hospital i 
Frederikssund, ikke give en Frederikssund, ikke give en 
opskrift på.opskrift på.

”Men lad os koge det ned ”Men lad os koge det ned 
til at have integritet og ikke til at have integritet og ikke 
lade sig køre med i daglig-lade sig køre med i daglig-
dagen. Starte med at vise dagen. Starte med at vise 

ærlighed over for patienter, ærlighed over for patienter, 
kunder og foresatte,” siger kunder og foresatte,” siger 
han. han. 

I det hele taget opfordrer I det hele taget opfordrer 
han til at tage alt det, man han til at tage alt det, man 
gør, op til overvejelse, så gør, op til overvejelse, så 
man ikke bare ubevidst føl-man ikke bare ubevidst føl-
ger med strømmen.ger med strømmen.

Ruben Due Lorentsen Ruben Due Lorentsen 
erkender, at det godt kan erkender, at det godt kan 
være, det går ud over dag-være, det går ud over dag-
ligdagen, når det kommer ligdagen, når det kommer 
til missionsdelen af at leve til missionsdelen af at leve 
som discipel af Jesus. Men som discipel af Jesus. Men 
her opfordrer han til, at man her opfordrer han til, at man 
bruger sin menighed mere bruger sin menighed mere 
og slår fast: og slår fast: 

”Man kan nemlig ikke ”Man kan nemlig ikke 
være discipel alene.”være discipel alene.”

Bjergprædikenen
Meget af inspirationen til Meget af inspirationen til 
discipelskab i hverdagen, discipelskab i hverdagen, 
kommer fra amerikanske or-kommer fra amerikanske or-
ganisationer som The Gospel ganisationer som The Gospel 
Coalition og SOMA-kirkerne.Coalition og SOMA-kirkerne.

Det har de tre forfattere Det har de tre forfattere 
til til Jesus uden fi lterJesus uden fi lter også  også 
ladet sig inspirere af, men ladet sig inspirere af, men 
meget af deres inspiration meget af deres inspiration 
kommer fra at læse Det nye kommer fra at læse Det nye 
Testamente – ikke mindst Testamente – ikke mindst 
Bjergprædikenen, fortæller Bjergprædikenen, fortæller 
Ruben Due Lorentsen. Ruben Due Lorentsen. 

”Der fremgår det tydeligt, ”Der fremgår det tydeligt, 
at man ikke kan holde det at man ikke kan holde det 
at følge Jesus for sig selv,” at følge Jesus for sig selv,” 
siger han og tilføjer:siger han og tilføjer:

”Gamle kendinge på vores ”Gamle kendinge på vores 
side af Atlanten som Bon-side af Atlanten som Bon-
hoeffer og Jens Ole Chri-hoeffer og Jens Ole Chri-
stensen har også bidraget stensen har også bidraget 
til inspirationen.”til inspirationen.”

RUBEN DUE LORENTSEN   Det fremgår tydeligt af 
Det nye Testamente, at man ikke kan holde det at følge 
Jesus for sig selv

Ny Testamente har været en Ny Testamente har været en 
stor inspirationskilde, for-stor inspirationskilde, for-
tæller Ruben Due Lorentsen.tæller Ruben Due Lorentsen.

ner for at fi nde ud af, om der er behov for ændringer. I første ner for at fi nde ud af, om der er behov for ændringer. I første 
omgang handler det mest om at afdække ønsker og behov, omgang handler det mest om at afdække ønsker og behov, 
ikke om at fi nde løsninger. For LS er det vigtigt at sætte gang ikke om at fi nde løsninger. For LS er det vigtigt at sætte gang 
i gode samtaler med afdelingsstyrelserne. Modningsproces-i gode samtaler med afdelingsstyrelserne. Modningsproces-
sen er væsentlig. Der er gang i en forandringsproces i fl ere sen er væsentlig. Der er gang i en forandringsproces i fl ere 
afdelinger, det er vigtigt, at LS har dem for øje.afdelinger, det er vigtigt, at LS har dem for øje.

Langtidsplan for arrangementer

LS ønsker at holde et landsarrangement hvert år. Således er LS ønsker at holde et landsarrangement hvert år. Således er 
der de næste tre år planlagt: Landsmøde i 2020 (8-10. maj), der de næste tre år planlagt: Landsmøde i 2020 (8-10. maj), 
Landslederkursus (LLK) i 2021 og Landsprædikantkonfe-Landslederkursus (LLK) i 2021 og Landsprædikantkonfe-
rence i 2022. Fremtidig skal de gentages med en tre-års-rence i 2022. Fremtidig skal de gentages med en tre-års-
frekvens.frekvens.

Medlemsudviklingen i LM

LS havde en interessant temadrøftelse ud fra Jubilæums-LS havde en interessant temadrøftelse ud fra Jubilæums-
skriftet med fokus på (medlems)udviklingen. Det er vigtigt, skriftet med fokus på (medlems)udviklingen. Det er vigtigt, 
at vi lærer af historien. Men så skal vi også lægge den til side at vi lærer af historien. Men så skal vi også lægge den til side 
igen, så tidligere storhedstider ikke lammer os.igen, så tidligere storhedstider ikke lammer os.

LS drøftede desuden LM’s økonomi og gaveindsamlingen for LS drøftede desuden LM’s økonomi og gaveindsamlingen for 
2018, og hvem i det kirkelige Danmark LM bedst kan øve ind-2018, og hvem i det kirkelige Danmark LM bedst kan øve ind-
fl ydelse for at fremme evangeliet sammen med.fl ydelse for at fremme evangeliet sammen med.

Landsstyremødet (LS) den 1-2. februar. Ved generalsekre-Landsstyremødet (LS) den 1-2. februar. Ved generalsekre-
tær Søren Skovgaard Sørensentær Søren Skovgaard Sørensen

Årsrapporter fra medarbejderee

LS takker for de 31 indsendte årsrapporter fra medarbejdere LS takker for de 31 indsendte årsrapporter fra medarbejdere 
i ind- og udland. De giver relevant og nyttig indsigt i arbejdet. i ind- og udland. De giver relevant og nyttig indsigt i arbejdet. 

Nationalt: Det går godt i det tværkulturelle arbejde, og der Nationalt: Det går godt i det tværkulturelle arbejde, og der 
sker mange positive ting. Men det er svært at fastholde de sker mange positive ting. Men det er svært at fastholde de 
nydøbte og nykristne. Der er behov for megen social opfølg-nydøbte og nykristne. Der er behov for megen social opfølg-
ning. Der er afstand mellem vores individualistiske kultur og ning. Der er afstand mellem vores individualistiske kultur og 
deres kollektivistiske kultur. Skal de i højere grad have deres deres kollektivistiske kultur. Skal de i højere grad have deres 
”egne” menigheder? ”egne” menigheder? 

LS glæder sig over ildsjælene i prædikantgruppen. Lige-LS glæder sig over ildsjælene i prædikantgruppen. Lige-
ledes at inspirationen fra blandt andet SOMA har sat noget ledes at inspirationen fra blandt andet SOMA har sat noget 
positivt i gang, og hæftet positivt i gang, og hæftet Gud, mig og min næsteGud, mig og min næste har solgt  har solgt 
godt. Mange bibelstudiegrupper har taget hæftet i brug. Mu-godt. Mange bibelstudiegrupper har taget hæftet i brug. Mu-
sikarbejdet er i fokus hos både LM/LMBU. Værestederne er sikarbejdet er i fokus hos både LM/LMBU. Værestederne er 
godt brugt, også med kontakten til grønlændere.godt brugt, også med kontakten til grønlændere.

Internationalt: Det er godt, at vi har en pendlerordning. Der Internationalt: Det er godt, at vi har en pendlerordning. Der 
er stor velsignelse i, at erfarne missionærer kan tage ud i er stor velsignelse i, at erfarne missionærer kan tage ud i 

en begrænset tid og hjælpe til i missionsarbejdet. Desuden en begrænset tid og hjælpe til i missionsarbejdet. Desuden 
er det vigtigt, at vi er opmærksomme på administrations- er det vigtigt, at vi er opmærksomme på administrations- 
og økonomiopgaverne i missionslandene, og hvor meget de og økonomiopgaverne i missionslandene, og hvor meget de 
i virkeligheden kræver. Her gør LM også brug af nationale i virkeligheden kræver. Her gør LM også brug af nationale 
medarbejdere. medarbejdere. 

Vi drøftede spørgsmålet om selvstændiggørelse i det inter-Vi drøftede spørgsmålet om selvstændiggørelse i det inter-
nationale missionsarbejde. Der er altid en balance mellem at nationale missionsarbejde. Der er altid en balance mellem at 
sætte ting i gang, mens vi samtidig også tænker på, at vi kun sætte ting i gang, mens vi samtidig også tænker på, at vi kun 
er gæster, som rejser videre. Det kan opleves som anstren-er gæster, som rejser videre. Det kan opleves som anstren-
gende at skulle have denne selvstændiggørelse i fokus hele gende at skulle have denne selvstændiggørelse i fokus hele 
tiden, men det er altafgørende med det nationale ejerskab til tiden, men det er altafgørende med det nationale ejerskab til 
de igangsatte projekter.de igangsatte projekter.
 
National missionsindsats

Ved landsgeneralforsamlingen drøftede vi mission i Dan-Ved landsgeneralforsamlingen drøftede vi mission i Dan-
mark. Særligt kom der fokus på at få fl ere børneklubber i mark. Særligt kom der fokus på at få fl ere børneklubber i 
gang rundt omkring i landet. Dette perspektiv glæder LS sig gang rundt omkring i landet. Dette perspektiv glæder LS sig 
over, og man vil fortsat have dialogen med de lokale LGF-over, og man vil fortsat have dialogen med de lokale LGF-
medlemmer, som brændte for det. Lad os alle i fællesskab medlemmer, som brændte for det. Lad os alle i fællesskab 
bede fl ere nye børneklubber frem. bede fl ere nye børneklubber frem. 

Forandre for at bevare

LS drøftede LM’s struktur og interne samarbejdsrelatio-LS drøftede LM’s struktur og interne samarbejdsrelatio-
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To temaer på Rådsmødet den 25. maj 

Styrkelse af evangelist- og profetnådegaverne
Når vi kalder prædikanter i LM, fokuserer vi særligt på Når vi kalder prædikanter i LM, fokuserer vi særligt på 
nådegaverne som hyrde og lærer. Derfor er det en udfor-nådegaverne som hyrde og lærer. Derfor er det en udfor-
dring, hvordan vi kan styrke udfoldelsen af evangelist- og dring, hvordan vi kan styrke udfoldelsen af evangelist- og 
profetnådegaverne hos os. profetnådegaverne hos os. 

Opgaven er ikke at revidere vores syn på Bibelens tale Opgaven er ikke at revidere vores syn på Bibelens tale 
om tjenestedeling, men derimod at fi nde konkrete, prakti-om tjenestedeling, men derimod at fi nde konkrete, prakti-
ske løsninger, som kan skabe rum for fornyet frimodighed ske løsninger, som kan skabe rum for fornyet frimodighed 
hos både mænd og kvinder med disse nådegaver.  hos både mænd og kvinder med disse nådegaver.  

Fælles livsvandring
Med dette emne sætter vi fokus på de gode, personlige Med dette emne sætter vi fokus på de gode, personlige 
relationer mellem unge og voksne – og mellem LMBU og relationer mellem unge og voksne – og mellem LMBU og 
LM. LM. 

Mange unge spørger i dag efter fællesskab med ældre Mange unge spørger i dag efter fællesskab med ældre 
kristne. Hvordan håndterer vi den positive udfordring og kristne. Hvordan håndterer vi den positive udfordring og 
bygger bro mellem generationerne i LM? Hvordan kan vi i bygger bro mellem generationerne i LM? Hvordan kan vi i 
gensidig respekt og tillid vokse tættere sammen og erfare gensidig respekt og tillid vokse tættere sammen og erfare 
fællesskabets velsignelser?fællesskabets velsignelser?

04 Nr. 03 | 15. februar 2019

F
O

TO
: 

IS
TO

C
K

P
H

O
TO

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Det handler ikke bare om Det handler ikke bare om 
at sige de rigtige ord, men i at sige de rigtige ord, men i 
højere grad om at inspirere højere grad om at inspirere 
til konkret handling, når 100 til konkret handling, når 100 
LM’ere den 25. maj samles LM’ere den 25. maj samles 
til Rådsmøde i Odense.til Rådsmøde i Odense.

De to temaer på mødet er De to temaer på mødet er 
Fælles livsvandringFælles livsvandring og  og Styr-Styr-
kelse af evangelist- og pro-kelse af evangelist- og pro-
fetnådegavenfetnådegaven, og i begge til-, og i begge til-
fælde er der tale om temaer, fælde er der tale om temaer, 
der er blevet talt rigtig me-der er blevet talt rigtig me-
get om i LM. Men de mange get om i LM. Men de mange 
ord har tilsyneladende ikke ord har tilsyneladende ikke 
haft den ønskede virkning.haft den ønskede virkning.

Det gælder både spørgs-Det gælder både spørgs-
målet om livsvandring og målet om livsvandring og 
fællesskab på tværs af fællesskab på tværs af 
generationerne, som har generationerne, som har 
været på dagsordenen i en været på dagsordenen i en 
del år. Og det gælder i endnu del år. Og det gælder i endnu 
højere grad udfordringen højere grad udfordringen 
til den såkaldte vidne-for-til den såkaldte vidne-for-
kyndertjeneste, det vil sige kyndertjeneste, det vil sige 
forkyndelse uden hyrde- og forkyndelse uden hyrde- og 
læreransvar, som derfor kan læreransvar, som derfor kan 
varetages af både kvinder varetages af både kvinder 
og mænd. Det er mere end og mænd. Det er mere end 
20 år siden, dette begreb 20 år siden, dette begreb 
blev introduceret i en vejled-blev introduceret i en vejled-
ning fra Landsstyrelsen.ning fra Landsstyrelsen.

Inspiration og handling
Så der er brug for handling, Så der er brug for handling, 
mener landsformand Henrik mener landsformand Henrik 
P. Jensen. P. Jensen. 

”Vi kan forbedre vores ”Vi kan forbedre vores 
praksis og sikre bedre plads praksis og sikre bedre plads 
til de to nådegaver”. til de to nådegaver”. 

Han glæder sig til rådsmø-Han glæder sig til rådsmø-

Begynd den lokale snak nu 
om temaerne på Rådsmødet
Landsformand ønsker, at LM’s Rådsmøde i maj skal føre til konkret handling

det og håber, at de 100 del-det og håber, at de 100 del-
tagere vil møde op med gode tagere vil møde op med gode 
ideer, som kan inspirere de ideer, som kan inspirere de 
andre mødedeltagere.andre mødedeltagere.

”Derfor vil jeg også gerne ”Derfor vil jeg også gerne 
opfordre til, at man rundt i opfordre til, at man rundt i 
kredse og frimenigheder vil kredse og frimenigheder vil 
bruge noget tid de næste bruge noget tid de næste 
måneder på at drøfte de to måneder på at drøfte de to 
rådsmødetemaer, så råds-rådsmødetemaer, så råds-
mødedeltagerne kan være mødedeltagerne kan være 
så godt forberedt som mu-så godt forberedt som mu-
ligt,” siger han.ligt,” siger han.

Henrik P. Jensen forventer Henrik P. Jensen forventer 
også, at rådsmødedeltager-også, at rådsmødedeltager-
ne selv tager initiativ til at få ne selv tager initiativ til at få 
denne samtale i deres lokale denne samtale i deres lokale 
LM-forsamling på forhånd. LM-forsamling på forhånd. 

Til gengæld lover han, at Til gengæld lover han, at 
han sammen med Lands-han sammen med Lands-
styrelsen vil følge op på styrelsen vil følge op på 
Rådsmødets drøftelser og Rådsmødets drøftelser og 
holde gang i den proces, holde gang i den proces, 
som Rådsmødet er omdrej-som Rådsmødet er omdrej-
ningspunkt for.ningspunkt for.

”Vi skal efter Rådsmødet ”Vi skal efter Rådsmødet 
ikke bare konkludere, at vi ikke bare konkludere, at vi 
har haft en god snak. Vi skal har haft en god snak. Vi skal 
have sat gang i en fremad-have sat gang i en fremad-
rettet proces, hvor vi fra le-rettet proces, hvor vi fra le-
delsens side giver baglandet delsens side giver baglandet 
den støtte, de har brug for,” den støtte, de har brug for,” 
siger han.siger han.

Selv om de to emner har Selv om de to emner har 
været oppe og vende ad-været oppe og vende ad-
skillige gange, tror lands-skillige gange, tror lands-
formanden alligevel på, at formanden alligevel på, at 
Rådsmødet kan blive et ven-Rådsmødet kan blive et ven-
depunkt.depunkt.

”Somme tider kan vi men-”Somme tider kan vi men-
nesker komme til at stå i nesker komme til at stå i 
vejen for det, som Gud vil os, vejen for det, som Gud vil os, 
og som er godt. Jeg tror, at og som er godt. Jeg tror, at 

vi nu kan hjælpe hinanden vi nu kan hjælpe hinanden 
til at se, hvor vi står i vejen til at se, hvor vi står i vejen 
for ham, og for eksempel i for ham, og for eksempel i 
større grad give både kvin-større grad give både kvin-
der og mænd frimodighed til der og mænd frimodighed til 
at tjene med deres nådega-at tjene med deres nådega-
ver,” siger han.ver,” siger han.

Alsidig repræsentation
Rådsmødet er ifølge LM’s Rådsmødet er ifølge LM’s 
vedtægter Landsstyrelsens vedtægter Landsstyrelsens 
mulighed for at indkalde mulighed for at indkalde 
en kreds af mennesker til en kreds af mennesker til 
”drøftelser og rådslagning”. ”drøftelser og rådslagning”. 
Det skete sidst i 2014. Udta-Det skete sidst i 2014. Udta-
lelser eller henstillinger fra lelser eller henstillinger fra 
rådsmøder er ikke forplig-rådsmøder er ikke forplig-
tende, men rådgivende for tende, men rådgivende for 

Hvordan kan vi bygge bro mellem generationerne, så der opstår gode relationer mellem unge og ældre?Hvordan kan vi bygge bro mellem generationerne, så der opstår gode relationer mellem unge og ældre?

Generalforsamlingen. Generalforsamlingen. 
På Rådsmødet deltager På Rådsmødet deltager 

medlemmer af Landsgene-medlemmer af Landsgene-
ralforsamlingen, Lærerådet ralforsamlingen, Lærerådet 
og Landsstyrelsen. Desuden og Landsstyrelsen. Desuden 
er der udpeget en ræk-er der udpeget en ræk-
ke repræsentanter fra de ke repræsentanter fra de 
syv landsafdelinger og fra syv landsafdelinger og fra 
LMBU. Fordelingen er sket LMBU. Fordelingen er sket 
på en måde, så der kommer på en måde, så der kommer 
forholdsvis fl est fra de små forholdsvis fl est fra de små 
afdelinger, og afdelingerne afdelinger, og afdelingerne 
er også blevet bedt om at er også blevet bedt om at 
sørge for, at der sker en så sørge for, at der sker en så 
alsidig repræsentation som alsidig repræsentation som 
mulig og især, at der også mulig og især, at der også 
kommer mange unge med til kommer mange unge med til 
Rådsmødet.Rådsmødet.

HENRIK P. JENSEN  Vi skal efter Rådsmødet ikke 
bare konkludere, at vi har haft en god snak. Vi skal have 
sat gang i en fremadrettet proces

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 kris-
ten friskole? Kan du sætte retning for skolens udvikling? 
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. 

Vi søger en person, der er fyldt med empati, Én der 
kan skabe og pleje relationer og samtidig har modet 
til at tage de svære og hårde beslutninger. Du er syn-
lig og nærværende, og når du går forrest får du dine 
medarbejdere til at lykkes. 

Vi forventer
angår pædagogik, didaktik og skoleudvikling. Du er 
idérig og tør gå nye veje. Du har det rette børnesyn 

alle bliver set og hørt. Du står inde for og bakker op 
om skolens værdigrundlag. Du er optaget af, at sko-
len skal være et sted, hvor alle dannes og trives. Du 
har fokus på, at skolen har en høj faglighed, så ele-
verne bliver bedst muligt rustet til fremtiden. Du har 
erfaring med og ønsker at tage ansvar for den dagli-
ge ledelse af en skole med mange facetter, herunder 
drift og økonomi. Du er åben og imødekommende og 
ser vigtigheden af at være i dialog med elever, 
forældre, personale og lokalsamfundet. 

Se hele opslaget på www.almeskole.dk

Kan du genkende dig selv i ovenstående, 
vil vi meget gerne have din 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?

Læs mere på 
felixrejser.dk/sydengland eller 
bestil program på 7592 2022

Sydengland

Oplev en spændende rundrejse i grønne landskaber 
med smukke klippekyster. Mange af stederne er kendt 

-

Tilmelding inden d. 26. april. Herefter forhør om pladser.

21. - 30. juni
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AF ANDERS SOLGAARD

Umiddelbart ligner Stone Umiddelbart ligner Stone 
Town, hovedstaden på den Town, hovedstaden på den 
østafrikanske ferieø Zanzi-østafrikanske ferieø Zanzi-
bar, en almindelig tanzanisk bar, en almindelig tanzanisk 
by. Børnene leger i gaderne, by. Børnene leger i gaderne, 
de voksne hilser venligt, og de voksne hilser venligt, og 
selvom der er burkaer og selvom der er burkaer og 
moskeer i bybilledet, er der moskeer i bybilledet, er der 
også plads til både templer også plads til både templer 
og kirker. Det har der været og kirker. Det har der været 
i fl ere hundrede år, og på i fl ere hundrede år, og på 
overfl aden virker det roligt, overfl aden virker det roligt, 
men ufreden ulmer. Det er men ufreden ulmer. Det er 
svært at få byggetilladelser svært at få byggetilladelser 
til kirker, de kristne chikane-til kirker, de kristne chikane-
res på gaden, og muslimer res på gaden, og muslimer 
får ofte ikke lov til at konver-får ofte ikke lov til at konver-
tere for deres familier. I Tan-tere for deres familier. I Tan-
zania er religion vigtigt. Men zania er religion vigtigt. Men 
Tanzania er også et fredeligt Tanzania er også et fredeligt 
land, der ikke har haft store land, der ikke har haft store 
religiøse konfl ikter mellem religiøse konfl ikter mellem 
militant islamisme og kri-militant islamisme og kri-
stendom.stendom.

”Vi har religionsfrihed. 100 ”Vi har religionsfrihed. 100 
procent”, fortæller en fl ok procent”, fortæller en fl ok 
ældre, muslimske mænd på ældre, muslimske mænd på 
gaden. De diskuterer politik gaden. De diskuterer politik 
foran den anglikanske kirke foran den anglikanske kirke 
på Zanzibar. De er stolte af på Zanzibar. De er stolte af 
religionsfriheden, for den religionsfriheden, for den 
er en af landets grundsten. er en af landets grundsten. 
Forfatningen er utvetydig: Forfatningen er utvetydig: 
Tanzania er et sekulært Tanzania er et sekulært 
land, hvor der er frihed til land, hvor der er frihed til 
at tro, mene og tænke, hvad at tro, mene og tænke, hvad 
man vil, til at mødes og til-man vil, til at mødes og til-
bede og til at konvertere. Det bede og til at konvertere. Det 
siger loven i hvert fald. Men siger loven i hvert fald. Men 
friheden er under pres. Én af friheden er under pres. Én af 
mændene siger det tydeligt: mændene siger det tydeligt: 

”Enhver må konvertere til ”Enhver må konvertere til 
den religion, han vil. Men den religion, han vil. Men 
hvis min søn vil gøre det, så hvis min søn vil gøre det, så 
vælger han også mig og hele vælger han også mig og hele 
sin familie fra. Så er han sin familie fra. Så er han 
ikke længere min søn.” ikke længere min søn.” 

Er du indbygger på Zan-Er du indbygger på Zan-
zibar, er du som minimum zibar, er du som minimum 
også kulturmuslim – for øen også kulturmuslim – for øen 
har selvstyre og er indret-har selvstyre og er indret-
tet efter islamisk lære. Der tet efter islamisk lære. Der 
er islamisk familiedomstol, er islamisk familiedomstol, 
muslimske politikere og muslimske politikere og 
krav om hijab for alle piger-krav om hijab for alle piger-
ne på de offentlige skoler. ne på de offentlige skoler. 
Islam gennemsyrer Zanzi-Islam gennemsyrer Zanzi-
bar, og det presser øens få bar, og det presser øens få 
kristne.kristne.

”Min far angreb mig med ”Min far angreb mig med 
en machete, fordi han tro-en machete, fordi han tro-
ede, jeg var ved at konver-ede, jeg var ved at konver-
tere. Min mor stillede sig tere. Min mor stillede sig 
imellem og gav sit liv for mig. imellem og gav sit liv for mig. 
Da blodet løb fra min mor, Da blodet løb fra min mor, 
reciterede min far et vers reciterede min far et vers 

fra Koranen, der talte om, fra Koranen, der talte om, 
at blodet skulle løbe fra de at blodet skulle løbe fra de 
vantro,” fortæller Jamaly, der vantro,” fortæller Jamaly, der 
siden faktisk konverterede. siden faktisk konverterede. 

”Mens mor døde, fl ygte-”Mens mor døde, fl ygte-
de jeg over til mine kristne de jeg over til mine kristne 
naboer. De smuglede mig naboer. De smuglede mig 
til fastlandet, hvor jeg blev til fastlandet, hvor jeg blev 
døbt. Jeg kom først tilbage, døbt. Jeg kom først tilbage, 
da far var død.”da far var død.”

Jamalys historie er særlig Jamalys historie er særlig 
barsk, men han kender til barsk, men han kender til 
mange eksempler på musli-mange eksempler på musli-
mer, der overvejer at konver-mer, der overvejer at konver-
tere, som bliver sat i husar-tere, som bliver sat i husar-
rest eller giftet væk, før de rest eller giftet væk, før de 
kan nå det. kan nå det. 

Den kristne overklasse 
har gode job
De fl este kristne på øen er De fl este kristne på øen er 
fl yttet dertil for at arbejde fl yttet dertil for at arbejde 
i turistindustrien. For turi-i turistindustrien. For turi-
sterne vil både have bacon sterne vil både have bacon 
og alkohol, og den slags er og alkohol, og den slags er 
forbudt i islam.forbudt i islam.

Det var de kristne, der Det var de kristne, der 
oprindeligt grundlagde de oprindeligt grundlagde de 
bedste skoler i både Tan-bedste skoler i både Tan-
zania og på Zanzibar. Også zania og på Zanzibar. Også 
muslimske familier sender muslimske familier sender 
deres børn på de kristne deres børn på de kristne 
skoler for at give dem en god skoler for at give dem en god 
uddannelse. Blandt andet uddannelse. Blandt andet 
har Zanzibars muslimske har Zanzibars muslimske 
præsident selv gået på en præsident selv gået på en 
katolsk skole. katolsk skole. 

De kristne tilfl yttere kom-De kristne tilfl yttere kom-

mer ofte med gode uddan-mer ofte med gode uddan-
nelser, får gode jobs og er en nelser, får gode jobs og er en 
del af middel- eller over-del af middel- eller over-
klassen på øen. Derfor ses klassen på øen. Derfor ses 
der også skævt til dem, og der også skævt til dem, og 
de bliver ofte opfattet som de bliver ofte opfattet som 
både vantro, indvandrere og både vantro, indvandrere og 
grunden til, at almindelige grunden til, at almindelige 
muslimer ikke kan få jobs. muslimer ikke kan få jobs. 

Indbyggerne på Zanzibar Indbyggerne på Zanzibar 
føler sig politisk og økono-føler sig politisk og økono-
misk undertrykt og udbyt-misk undertrykt og udbyt-
tet af fastlandet. De føler, tet af fastlandet. De føler, 
at de kristne fra fastlandet at de kristne fra fastlandet 
undertrykker muslimerne. undertrykker muslimerne. 
Sandt eller falsk, er det en Sandt eller falsk, er det en 
fortælling, der driver en kile fortælling, der driver en kile 
ind mellem kristne og mus-ind mellem kristne og mus-
limer på ø-paradiset. For på limer på ø-paradiset. For på 
Zanzibar er religion og poli-Zanzibar er religion og poli-
tik vævet sammen. tik vævet sammen. 

Religionsmødet skal 
bevare freden
Politik har potentiale til at Politik har potentiale til at 
splitte øen, men der er også splitte øen, men der er også 
en religiøs bevægelse i gang, en religiøs bevægelse i gang, 
der truer med at sætte øen der truer med at sætte øen 
i brand. Et stigende antal i brand. Et stigende antal 
indbyggere på Zanzibar indbyggere på Zanzibar 
radikaliseres under gratis radikaliseres under gratis 
studieophold i Mellemøsten, studieophold i Mellemøsten, 
mens der bygges store, mens der bygges store, 
fl otte moskeer og koransko-fl otte moskeer og koransko-
ler på Zanzibar for fremmed ler på Zanzibar for fremmed 
valuta. Men fi nansieringen valuta. Men fi nansieringen 
kommer også med et pen-kommer også med et pen-
sum og en radikal islamisk sum og en radikal islamisk 

ideologi, som sætter freden ideologi, som sætter freden 
på spil. på spil. 

Op til valget i 2012 blev en Op til valget i 2012 blev en 
katolsk præst dræbt i Stone katolsk præst dræbt i Stone 
Town, og politiet rykkede Town, og politiet rykkede 
ud for at beskytte præster ud for at beskytte præster 
og kirker – fl ere steder i og kirker – fl ere steder i 
døgndrift. Imens stillede døgndrift. Imens stillede 
imamer og præster sig sam-imamer og præster sig sam-
men frem for at gyde olie på men frem for at gyde olie på 
vandene. De ansvarlige blev vandene. De ansvarlige blev 
fængslet, og freden blev re-fængslet, og freden blev re-
etableret. Men uroen ulmer etableret. Men uroen ulmer 
stadig i paradiset, og taler stadig i paradiset, og taler 
man med lokale kristne, har man med lokale kristne, har 
de fl este personlige beret-de fl este personlige beret-
ninger om chikane. ninger om chikane. 

”Jeg vil gerne have en ”Jeg vil gerne have en 
større religionsfrihed. Jeg større religionsfrihed. Jeg 
vil gerne have lov til at gå vil gerne have lov til at gå 
på vejen i mit ikke muslim-på vejen i mit ikke muslim-
ske tøj uden at blive råbt ske tøj uden at blive råbt 
efter, kaldt skældsord eller efter, kaldt skældsord eller 
få kastet sten efter mig. Det få kastet sten efter mig. Det 
ville betyde meget for mig,” ville betyde meget for mig,” 
forklarer lutheraneren Bea-forklarer lutheraneren Bea-
trice. trice. 

Pinsekirkepræsten Yo-Pinsekirkepræsten Yo-
hana genkender proble-hana genkender proble-
matikken. For ham fylder matikken. For ham fylder 
problemerne med at udvide problemerne med at udvide 
sin voksende kirke mest i sin voksende kirke mest i 
øjeblikket. øjeblikket. 

”Vi har i årevis forsøgt at ”Vi har i årevis forsøgt at 
få tilladelse til at udvide kir-få tilladelse til at udvide kir-
ken, og en af mine kollegaer ken, og en af mine kollegaer 
i en nærliggende landsby i en nærliggende landsby 
har fået brændt sin kirke har fået brændt sin kirke 

ned fi re gange. Der bliver ned fi re gange. Der bliver 
sagt, at her er religionsfri-sagt, at her er religionsfri-
hed, men for mange er det hed, men for mange er det 
kun ord.”kun ord.”

Den lutherske præst Den lutherske præst 
Maloda har et forslag til at Maloda har et forslag til at 
skabe større respekt for de skabe større respekt for de 
andres religioner: andres religioner: 

”Vi skal mødes og tale om ”Vi skal mødes og tale om 
vores problemer. Der må vores problemer. Der må 
skabes relationer mellem skabes relationer mellem 
kristne og muslimer på hele kristne og muslimer på hele 
øen. Vi er nødt til at gå ud af øen. Vi er nødt til at gå ud af 
vores moskeer, kirker og he-vores moskeer, kirker og he-

denske templer for at møde denske templer for at møde 
hinanden og vores fordom-hinanden og vores fordom-
me. Dialog er ikke bare tale me. Dialog er ikke bare tale 
– det er også at leve med – det er også at leve med 
hinanden. Dét er nøglen til hinanden. Dét er nøglen til 
fred på Zanzibar.”fred på Zanzibar.”

Troede, kristne   
var onde mennesker
At Malodas tanke ikke er At Malodas tanke ikke er 
helt forfejlet, er den 45-åri-helt forfejlet, er den 45-åri-
ge muslimske kvinde Mwa-ge muslimske kvinde Mwa-
naisha et godt eksempel naisha et godt eksempel 
på. For otte år startede hun på. For otte år startede hun 
på syskolen Upendo, som på syskolen Upendo, som 
Danmission står bag. Her Danmission står bag. Her 
sys og sælges der tøj, og der sys og sælges der tøj, og der 
er både kristne og muslimer er både kristne og muslimer 
blandt de ansatte.blandt de ansatte.

”Før jeg lærte de kristne ”Før jeg lærte de kristne 
at kende her på Upendo, at kende her på Upendo, 
havde jeg ikke kendt en havde jeg ikke kendt en 
kristen. Jeg troede, de var kristen. Jeg troede, de var 
onde, dårlige mennesker, onde, dårlige mennesker, 
som ikke ville mig det godt. som ikke ville mig det godt. 
Men jeg lærte, at sådan er Men jeg lærte, at sådan er 
det ikke. Nu har mine børn det ikke. Nu har mine børn 
også kristne venner, og de også kristne venner, og de 
venskaber skal være med til venskaber skal være med til 
at bevare freden her på Zan-at bevare freden her på Zan-
zibar,” fortæller hun. zibar,” fortæller hun. 

Men det kan være svært Men det kan være svært 
at få kristne venner, når det at få kristne venner, når det 
kun er få procent, der be-kun er få procent, der be-
kender sig som kristne. Og kender sig som kristne. Og 
de få er ofte bange. De skal de få er ofte bange. De skal 
indgydes mod til at gå ud indgydes mod til at gå ud 
blandt muslimske naboer blandt muslimske naboer 
og kollegaer, stå fast i troen og kollegaer, stå fast i troen 
og vidne. Zanzibar er en på-og vidne. Zanzibar er en på-
mindelse om, at missionær-mindelse om, at missionær-
arbejdet i Tanzania ikke er arbejdet i Tanzania ikke er 
slut. Der er mange kristne i slut. Der er mange kristne i 
Tanzania. Men der er også Tanzania. Men der er også 
mange, der stadig har brug mange, der stadig har brug 
for at møde hinanden og for at møde hinanden og 
Jesus.Jesus.

Som indbygger på Zanzibar er du som minimum kulturmuslim, og der er muslimske klædedrager i gadebilledet.Som indbygger på Zanzibar er du som minimum kulturmuslim, og der er muslimske klædedrager i gadebilledet.

PINSEPRÆSTEN YOHANA   Vi skal mødes og tale om 
vores problemer. Dialog er ikke bare at tale – det er også at 
leve med hinanden. Det er nøglen til fred på Zanzibar

Ikke let at være kristen på Zanzibar 
Trods religionsfrihed kæmper de få kristne for at få plads på den tanzaniske ø. 

Det er livsfarligt at konvertere, men dialog mellem muslimer og kristne skaber lyspunkter

 
”Jeg vil gerne have 
en større religi-
onsfrihed. Jeg vil 
gerne have lov til 
at gå på vejen i mit  
ikke muslimske 
tøj uden at blive 
råbt efter, kaldet 
skældsord, eller få 
kastet sten efter 
mig

lutheraneren Beatricelutheraneren Beatrice

Anders Solgaard er teologi-Anders Solgaard er teologi-
studerende på Dansk Bibel-studerende på Dansk Bibel-
Institut, har boet i Tanzania Institut, har boet i Tanzania 
og lavede i efteråret 2018 og lavede i efteråret 2018 
feltarbejde til sin bachelor-feltarbejde til sin bachelor-
opgave på Zanzibar.opgave på Zanzibar.
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AF ROLF W. JØRGENSEN

”Det er vigtigt at gøre op ”Det er vigtigt at gøre op 
med myten om, at der nød-med myten om, at der nød-
vendigvis er modstrid mel-vendigvis er modstrid mel-
lem tro og videnskab. Den lem tro og videnskab. Den 
har intet på sig – hverken har intet på sig – hverken 
videnskabsteoretisk eller videnskabsteoretisk eller 
videnskabshistorisk. Man videnskabshistorisk. Man 
skal ikke vælge mellem tro skal ikke vælge mellem tro 
eller viden – det er en for-eller viden – det er en for-
kert tankemodel,” fastslår kert tankemodel,” fastslår 
Peter Øhrstrøm, der er pro-Peter Øhrstrøm, der er pro-
fessor på Aalborg Univer-fessor på Aalborg Univer-
sitet.sitet.

”Der fi ndes ikke viden ”Der fi ndes ikke viden 
uden forudsætninger. Man uden forudsætninger. Man 
må tro for at opnå viden,” må tro for at opnå viden,” 
siger han og henviser til He-siger han og henviser til He-
bræerbrevets formulering ”I bræerbrevets formulering ”I 
tro fatter vi ...”tro fatter vi ...”

”Det er faktisk en dyb ”Det er faktisk en dyb 
sandhed. Det er ikke sådan, sandhed. Det er ikke sådan, 
at først ved jeg noget, og at først ved jeg noget, og 
dernæst noget mere og så dernæst noget mere og så 
videre – og når man kom-videre – og når man kom-
mer til ’kanten’ af, hvad man mer til ’kanten’ af, hvad man 
kan vide, så må man tro. Det kan vide, så må man tro. Det 
hele begynder med tro. Man hele begynder med tro. Man 
må tro, at verden eksisterer må tro, at verden eksisterer 

Skabelsestanken var vigtig for 
naturvidenskabens pionerer 

Man må tro, for at kunne vide, mener Aalborg-professor

og ikke er en illusion, og at og ikke er en illusion, og at 
sanser kan give viden. Men sanser kan give viden. Men 
vi erkender kun stykkevis, vi erkender kun stykkevis, 
og vi kan aldrig erkende det og vi kan aldrig erkende det 
hele.”hele.”

Og sådan har videnskaben Og sådan har videnskaben 
arbejdet siden dens pione-arbejdet siden dens pione-

Forskere arbejder ud fra evolutionstanken, men det er sjældent nødvendigt for dem at forholde sig til, 
om evolution er sandsynlig, siger kristen forsker

Forskning beskriver hvordan – ikke hvorfor

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

For Ole Vang, der har en For Ole Vang, der har en 
ph.d. i cellebiologi, kan na-ph.d. i cellebiologi, kan na-
turvidenskabelig forskning turvidenskabelig forskning 
aldrig bevise noget om, hvor aldrig bevise noget om, hvor 
livet kommer fra. Den kan livet kommer fra. Den kan 
kun udtale sig om, hvordan kun udtale sig om, hvordan 
livet ser ud i dag.livet ser ud i dag.

”Lærebøgerne beskriver, ”Lærebøgerne beskriver, 
hvordan cellerne fungerer, hvordan cellerne fungerer, 
som vi kan undersøge dem som vi kan undersøge dem 
i dag. Man skriver så videre, i dag. Man skriver så videre, 
at det er en del af en tilfæl-at det er en del af en tilfæl-
dig evolution, men forfatter-dig evolution, men forfatter-
ne forholder sig aldrig til, om ne forholder sig aldrig til, om 
det er en god forklaring. Om det er en god forklaring. Om 
den er plausibel. Det mener den er plausibel. Det mener 
jeg ikke, at den er.”jeg ikke, at den er.”

Ole Vang underviser på Ole Vang underviser på 
Roskilde Universitet og Roskilde Universitet og 
forsker i stoffer i fødevarer, forsker i stoffer i fødevarer, 
der hæmmer udviklingen af der hæmmer udviklingen af 

kræft. Han er også formand kræft. Han er også formand 
for LM i Københavnerforsta-for LM i Københavnerforsta-
den Rødovre.den Rødovre.

”Jeg oplever sjældent, at ”Jeg oplever sjældent, at 
min tro og mit fag brager min tro og mit fag brager 
sammen. En af grundene til sammen. En af grundene til 
det er, at jeg arbejder med det er, at jeg arbejder med 
at beskrive, hvordan tin-at beskrive, hvordan tin-
gene hænger sammen, og gene hænger sammen, og 
ikke hvorfor det er kommet ikke hvorfor det er kommet 
dertil.”dertil.”

Det samme gør hans kol-Det samme gør hans kol-
leger, og snakken i pauserne leger, og snakken i pauserne 
handler derfor sjældent om handler derfor sjældent om 
hans skepsis over for Dar-hans skepsis over for Dar-
wins evolutionsteori.wins evolutionsteori.

”Det er mere ’årh, der er ”Det er mere ’årh, der er 
nogen, der har fundet et nyt nogen, der har fundet et nyt 
protein’,” smiler han.protein’,” smiler han.

Ingen eksempler  
på artsskifte
Ole Vang er dog ikke sen til Ole Vang er dog ikke sen til 
at afvise den klassiske teori at afvise den klassiske teori 

om arternes oprindelse.om arternes oprindelse.
”De fl este af mine kolleger ”De fl este af mine kolleger 

ved, at jeg ikke giver meget ved, at jeg ikke giver meget 
for Darwins evolutionsteori,” for Darwins evolutionsteori,” 
siger han og slår i samme siger han og slår i samme 
åndedrag fast, at Charles åndedrag fast, at Charles 
Darwin dog var en meget Darwin dog var en meget 
klart tænkende videnskabs-klart tænkende videnskabs-
mand for sin tid:mand for sin tid:

”Han observerer, at der er ”Han observerer, at der er 
en stor variation inden for en stor variation inden for 
en given art. Han observerer, en given art. Han observerer, 
at en given art burde for-at en given art burde for-
mere sig og blive uendeligt mere sig og blive uendeligt 
mange, men at de ikke gør mange, men at de ikke gør 
det. Der er en konstant stør-det. Der er en konstant stør-
relse i antallet af individer relse i antallet af individer 
inden for arten. Han konklu-inden for arten. Han konklu-
derer derfor, at der må være derer derfor, at der må være 
en kamp om resurser.”en kamp om resurser.”

Darwins næste konklusion Darwins næste konklusion 
er han dog mere skeptisk er han dog mere skeptisk 
over for. Darwin konkluderer over for. Darwin konkluderer 
nemlig, at individernes for-nemlig, at individernes for-

skelligheder gør, at der over skelligheder gør, at der over 
et langt tidsrum opstår nye et langt tidsrum opstår nye 
arter. Det er der ingen tegn i arter. Det er der ingen tegn i 
naturen på, mener Ole Vang.naturen på, mener Ole Vang.

”Vi har ingen eksempler på ”Vi har ingen eksempler på 
et artsskifte eller på, at no-et artsskifte eller på, at no-
get simpelt har udviklet sig get simpelt har udviklet sig 
til noget mere komplekst. til noget mere komplekst. 
Tværtimod er der tendens til Tværtimod er der tendens til 
det modsatte: Rigtig mange det modsatte: Rigtig mange 
komplekse organismer må – komplekse organismer må – 
ligesom mennesker – kæm-ligesom mennesker – kæm-
pe mod degeneration og pe mod degeneration og 
sygdom for at fastholde det sygdom for at fastholde det 
biologiske udgangspunkt.”biologiske udgangspunkt.”

Indfl ydelse på   
menneskesyn
Ifølge almindelig anerkendt Ifølge almindelig anerkendt 
forskning kan livet dateres forskning kan livet dateres 
3,4 milliarder år tilbage på 3,4 milliarder år tilbage på 
jorden. Personligt har han jorden. Personligt har han 
ingen problemer med, at ingen problemer med, at 
livet på jorden skulle være livet på jorden skulle være 

rer lagde kursen. Derfor gi-rer lagde kursen. Derfor gi-
ver det god mening for Peter ver det god mening for Peter 
Øhrstrøm at blive ved med Øhrstrøm at blive ved med 
at søge sandheden – blandt at søge sandheden – blandt 
andet gennem videnskabe-andet gennem videnskabe-
lig forskning.lig forskning.

”Alle naturvidenskabens ”Alle naturvidenskabens 

I 1927 fremsatte belgieren Georges Lemaître teorien om et I 1927 fremsatte belgieren Georges Lemaître teorien om et 
ekspanderende univers – bedre kendt som big bang.ekspanderende univers – bedre kendt som big bang.

pionerer i 1600-tallet havde pionerer i 1600-tallet havde 
kristen baggrund. Skabel-kristen baggrund. Skabel-
sestanken var meget vigtig sestanken var meget vigtig 
for både danskeren Tycho for både danskeren Tycho 
Brahe, tyskeren Johannes Brahe, tyskeren Johannes 
Kepler, englænderen Isaac Kepler, englænderen Isaac 
Newton og så videre. Itali-Newton og så videre. Itali-
eneren Galileo Galilei talte eneren Galileo Galilei talte 
ligefrem om naturen som ligefrem om naturen som 
en af Guds bøger, hvori man en af Guds bøger, hvori man 
kunne ’læse’ naturens love. kunne ’læse’ naturens love. 
De var ikke i tvivl om, at de De var ikke i tvivl om, at de 
ærede Skaberen, når de ærede Skaberen, når de 

så gammelt. Men perio-så gammelt. Men perio-
den er ikke lang nok til, at den er ikke lang nok til, at 
encellede organismer kan encellede organismer kan 
udvikle sig til så komplekse udvikle sig til så komplekse 
størrelser, som der fi ndes på størrelser, som der fi ndes på 
jorden i dag, mener han.jorden i dag, mener han.

”Nogle vil så sige, at der ”Nogle vil så sige, at der 
har været en retning eller har været en retning eller 
hensigt i evolutionen. Men hensigt i evolutionen. Men 
det er i direkte modstrid det er i direkte modstrid 
med klassisk evolutions-med klassisk evolutions-
teori, som siger, at det hele teori, som siger, at det hele 
er tilfældigt, uden retning og er tilfældigt, uden retning og 
uden Gud. Styret evolution uden Gud. Styret evolution 
er en selvmodsigelse.”er en selvmodsigelse.”

Selvom forskellene i hold-Selvom forskellene i hold-
ning til livets ophav ikke ning til livets ophav ikke 
fylder i samarbejdet mellem fylder i samarbejdet mellem 
ham og hans kolleger, mener ham og hans kolleger, mener 
han alligevel, at synet på, han alligevel, at synet på, 
hvor vi kommer fra, får en hvor vi kommer fra, får en 
indfl ydelse på, hvordan vi indfl ydelse på, hvordan vi 
ser på mennesket:ser på mennesket:

”Hvad er alternativet til ”Hvad er alternativet til 

evolutionsteorien? Det er, at evolutionsteorien? Det er, at 
vi må redefi nere hele forstå-vi må redefi nere hele forstå-
elsen af, hvad et menneske elsen af, hvad et menneske 
er, og hvem Gud er, eller at er, og hvem Gud er, eller at 
der er en magt, der er større der er en magt, der er større 
end mennesket.”end mennesket.”
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TEMA VIDENSKAB OG TRO

PETER ØHRSTRØM   Det hele begynder med tro. 
Man må tro, at verden eksisterer og ikke er en illusion, 
og at sanser kan give viden

fandt ud af, hvordan tingene fandt ud af, hvordan tingene 
hænger sammen.”hænger sammen.”

Hvem står bag det hele?
Også i nyere tid har kristne, Også i nyere tid har kristne, 
bidraget til videnskaben. For bidraget til videnskaben. For 
eksempel belgieren, Georges eksempel belgieren, Georges 
Lemaître, som var katolsk Lemaître, som var katolsk 
præst, astronom og profes-præst, astronom og profes-
sor i fysik. Det var ham, der i sor i fysik. Det var ham, der i 
1927 fremsatte teorien om 1927 fremsatte teorien om 
et ekspanderende univers – et ekspanderende univers – 
bedre kendt som big bang. bedre kendt som big bang. 

”Desværre er der mange ”Desværre er der mange 
kristne, som skælder ud kristne, som skælder ud 
over den teori, og det er over den teori, og det er 
faktisk lidt trist,” mener faktisk lidt trist,” mener 
Aalborg-professoren, og Aalborg-professoren, og 
forklarer:forklarer:

”Sagen er, at tanken om en ”Sagen er, at tanken om en 
begyndelse bliver tænkt her begyndelse bliver tænkt her 
– og tilladt. Det betyder, at – og tilladt. Det betyder, at 
vi hører hjemme i et univers, vi hører hjemme i et univers, 
hvor noget kan blive til uden hvor noget kan blive til uden 
årsag i tid og rum – og altså årsag i tid og rum – og altså 
ikke tilfældigt. Hvis vi tror ikke tilfældigt. Hvis vi tror 
på et ’første øjeblik’, kan år-på et ’første øjeblik’, kan år-
sagen hertil ikke placeres i sagen hertil ikke placeres i 
tid og rum, og den må derfor tid og rum, og den må derfor 
være uden for tid og rum og være uden for tid og rum og 
stof. Årsagen må være tran-stof. Årsagen må være tran-

scendent eller med andre scendent eller med andre 
ord overnaturlig.”ord overnaturlig.”

I Sovjet blev big bang først I Sovjet blev big bang først 
afvist, fordi teorien inde-afvist, fordi teorien inde-
bærer, at tiden begynder, og bærer, at tiden begynder, og 
den tanke passede ikke med den tanke passede ikke med 
marxistisk ateisme!marxistisk ateisme!

”Det blev yderligere un-”Det blev yderligere un-
derstreget så sent som i derstreget så sent som i 
1980’erne, da man opda-1980’erne, da man opda-
gede ’Det antropiske princip’, gede ’Det antropiske princip’, 
som betyder, at naturens som betyder, at naturens 
konstanter er fi nt afpasset konstanter er fi nt afpasset 
til hinanden, så bare en lille til hinanden, så bare en lille 
ændring af en af dem vil be-ændring af en af dem vil be-
tyde, at livet bliver umuligt. tyde, at livet bliver umuligt. 
Det fi k mange videnskabs-Det fi k mange videnskabs-
folk til at spørge: Hvem har folk til at spørge: Hvem har 
sørget for, at det er sådan?”sørget for, at det er sådan?”

Peter Øhrstrøms erfaring Peter Øhrstrøms erfaring 
er, at der er skiftende åben-er, at der er skiftende åben-
hed for tanken om en skaber hed for tanken om en skaber 
bag alting: ”bag alting: ”

I nogle perioder gives I nogle perioder gives 
der rum for tanken, i andre der rum for tanken, i andre 
fylder militant ateisme så fylder militant ateisme så 
meget, at skabelsestro-meget, at skabelsestro-
ende kan få problemer, men ende kan få problemer, men 
i Danmark har det aldrig i Danmark har det aldrig 
været værre, end at man kan været værre, end at man kan 
leve med det.”leve med det.”

Peter Øhrstrøms erfaring er, Peter Øhrstrøms erfaring er, 
at der er skiftende åbenhed at der er skiftende åbenhed 
for tanken om en skaber bag for tanken om en skaber bag 
alting.alting.

Forsker Ole Vang oplever Forsker Ole Vang oplever 
sjældent, at hans tro og fag sjældent, at hans tro og fag 
brager sammen. brager sammen. 



AF KAJA LAUTERBACH 

”Har du styr på, hvor mange ”Har du styr på, hvor mange 
gange du trækker vejret i gange du trækker vejret i 
løbet af en dag?” spørger løbet af en dag?” spørger 
biolog Brian Fredensborg og biolog Brian Fredensborg og 
forklarer, at det er helt na-forklarer, at det er helt na-
turligt, at man ikke har det, turligt, at man ikke har det, 
for åndedrættet foregår helt for åndedrættet foregår helt 
af sig selv efter behov og er af sig selv efter behov og er 
styret af et center i hjernen, styret af et center i hjernen, 
der ikke er under viljens der ikke er under viljens 
kontrol. kontrol. 

”Det er et fi nt eksempel på ”Det er et fi nt eksempel på 
en livsvigtig proces som alle en livsvigtig proces som alle 
kan forholde sig til, og hvor kan forholde sig til, og hvor 
jeg virkelig ser Guds stor-jeg virkelig ser Guds stor-
hed,” siger han og slår fast:hed,” siger han og slår fast:

”Det synes så simpelt, ”Det synes så simpelt, 
men det er i virkelighe-men det er i virkelighe-
den komplekst, og detal-den komplekst, og detal-
jerne passer bare så helt jerne passer bare så helt 
fantastisk sammen. Ingen fantastisk sammen. Ingen 
– hverken mennesker eller – hverken mennesker eller 
dyr – ville leve mange mi-dyr – ville leve mange mi-
nutter, hvis det system ikke nutter, hvis det system ikke 
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Et privilegium at være forsker
Jo mere Brian Fredensborg forsker i biologi, jo mere styrker det hans tro på, at alt er skabt

”Der er et uudtømmeligt ”Der er et uudtømmeligt 
skatkammer i skabervær-skatkammer i skabervær-
ket, og jeg føler mig meget ket, og jeg føler mig meget 
privilegeret over, at jeg som privilegeret over, at jeg som 
forsker får lov til at være med forsker får lov til at være med 
til at grave skattene frem.”til at grave skattene frem.”

Brian Fredensborg er ud-Brian Fredensborg er ud-
dannet biolog og arbejder dannet biolog og arbejder 
som lektor og forsker på Kø-som lektor og forsker på Kø-
benhavns Universitet.benhavns Universitet.

Han er vokset op i en lille Han er vokset op i en lille 
by omgivet af naturen og har by omgivet af naturen og har 
været fascineret af biologi været fascineret af biologi 
– specielt dyr – siden han – specielt dyr – siden han 
var helt lille. Han var ikke var helt lille. Han var ikke 
ret gammel, da han fi k sin ret gammel, da han fi k sin 
første fuglebog, som han første fuglebog, som han 
studerede grundigt.studerede grundigt.

”Da jeg blev ældre, over-”Da jeg blev ældre, over-
vejede jeg, om biologien kun vejede jeg, om biologien kun 
skulle være min hobby, men skulle være min hobby, men 
jeg søgte alligevel ind på jeg søgte alligevel ind på 
biologistudiet, og da jeg kom biologistudiet, og da jeg kom 
ind, tog jeg det som et tegn ind, tog jeg det som et tegn 
fra Gud på, at det var det, fra Gud på, at det var det, 
jeg skulle,” siger han.jeg skulle,” siger han.

Efter afsluttet uddannel-Efter afsluttet uddannel-
se, lavede han en ph.d. i zoo-se, lavede han en ph.d. i zoo-
logi med speciale i marine logi med speciale i marine 
parasitter i New Zealand, parasitter i New Zealand, 
Derefter arbejdede han som Derefter arbejdede han som 
forsker og adjunkt i USA forsker og adjunkt i USA 
indtil 2012, hvor han vendte indtil 2012, hvor han vendte 
tilbage til Danmark.tilbage til Danmark.

Kompleks og fantastisk 
Som biolog har Brian Fre-Som biolog har Brian Fre-

densborg en indsigt i natu-densborg en indsigt i natu-
ren, der er lidt dybere end de ren, der er lidt dybere end de 
fl este. For ham uddyber det fl este. For ham uddyber det 
fascinationen.fascinationen.

”Jo mere man lærer, jo ”Jo mere man lærer, jo 
mere udfolder det sig for en, mere udfolder det sig for en, 
og man opdager, at det hele og man opdager, at det hele 
er mere komplekst, end man er mere komplekst, end man 
først troede,” forklarer han.først troede,” forklarer han.

”På den måde styrker ”På den måde styrker 
det min tro på, at det hele det min tro på, at det hele 
er skabt. Livet er for godt er skabt. Livet er for godt 
og fantastisk til, at det kan og fantastisk til, at det kan 
være opstået ud af ingen-være opstået ud af ingen-
ting og have udviklet sig til ting og have udviklet sig til 
den mangfoldighed og de den mangfoldighed og de 
fantastiske tilpasninger, vi fantastiske tilpasninger, vi 
er vidne til.”er vidne til.”

Som eksempler nævner Som eksempler nævner 
han fuglenes hule knogler han fuglenes hule knogler 
og insekternes lette ydre og insekternes lette ydre 
skelet, der gør dem i stand skelet, der gør dem i stand 
til at fl yve.til at fl yve.

”Men det er ikke kun i de-”Men det er ikke kun i de-
taljer, at alt passer fanta-taljer, at alt passer fanta-
stisk sammen. Det gør de stisk sammen. Det gør de 
store linjer i universet også, store linjer i universet også, 
og der ser vi virkelig Guds og der ser vi virkelig Guds 
storhed,” siger han.storhed,” siger han.

Brian Fredensborg er ikke Brian Fredensborg er ikke 
i tvivl om, at det er Gud, der i tvivl om, at det er Gud, der 
har givet ham fascinationen har givet ham fascinationen 
af naturen og evnerne til at af naturen og evnerne til at 
udforske den. udforske den. 

Og netop det at udforske Og netop det at udforske 
naturen ser han som en del naturen ser han som en del 
af Guds bud allerede til de af Guds bud allerede til de 
første mennesker om at første mennesker om at 
herske over naturen.herske over naturen.

”Det betyder, at vi skal ”Det betyder, at vi skal 
fi nde ud af at bruge det, Gud fi nde ud af at bruge det, Gud 
har skabt, til at gøre vores har skabt, til at gøre vores 
liv nemmere. For eksempel liv nemmere. For eksempel 
gennem udvikling af medi-gennem udvikling af medi-
cin og bedre fødevarer,” for-cin og bedre fødevarer,” for-
klarer han og minder om, at klarer han og minder om, at 
man altid skal gøre sig eti-man altid skal gøre sig eti-
ske overvejelser, inden man ske overvejelser, inden man 
tager nye metoder som for tager nye metoder som for 
eksempel kloning til sig.eksempel kloning til sig.

”Men det er jeg heldigvis ”Men det er jeg heldigvis 
ikke ene om at synes,” siger ikke ene om at synes,” siger 
han.han.

Brian Fredensborg mener Brian Fredensborg mener 
imidlertid, at vi ikke kun har imidlertid, at vi ikke kun har 

Alle detaljer i ilttranspor-Alle detaljer i ilttranspor-
ten i kroppen passer så godt ten i kroppen passer så godt 

sammen. Det viser, at der sammen. Det viser, at der 
står en skaber bag, mener står en skaber bag, mener 
biolog Brian Fredensborg.biolog Brian Fredensborg.

fået naturen for at kunne få fået naturen for at kunne få 
nytte af den.nytte af den.

”Den er også skabt, for at ”Den er også skabt, for at 
vi kan glæde os over den i vi kan glæde os over den i 
det daglige. Blomster, der det daglige. Blomster, der 
springer ud, fugle, der syn-springer ud, fugle, der syn-
ger, og myrer, der vandrer i ger, og myrer, der vandrer i 
kolonner ned ad havegan-kolonner ned ad havegan-
gen, er alt sammen med til gen, er alt sammen med til 
at berige vores hverdag.”at berige vores hverdag.”

Taler ikke om evolution
At Brian Fredensborg er bio-At Brian Fredensborg er bio-
log, gør ingen forskel for, om log, gør ingen forskel for, om 
han opfatter naturen som han opfatter naturen som 
Guds skaberværk.Guds skaberværk.

”Selvfølgelig kan det være ”Selvfølgelig kan det være 
udfordrende, at mine kol-udfordrende, at mine kol-
leger har en fundamentalt leger har en fundamentalt 
forskellig opfattelse af livets forskellig opfattelse af livets 
opståen og udvikling end opståen og udvikling end 
den, jeg har,” siger han.den, jeg har,” siger han.

”Men det påvirker ikke ”Men det påvirker ikke 
måden, jeg udfører min måden, jeg udfører min 
forskning eller undervisning forskning eller undervisning 
på. Her kan jeg heldigvis på. Her kan jeg heldigvis 
dele fascinationen for na-dele fascinationen for na-
turen med mine kolleger, turen med mine kolleger, 
som jeg har stor respekt for, som jeg har stor respekt for, 
uden at have et behov for at uden at have et behov for at 
diskutere livets opståen.”diskutere livets opståen.”

På lille og stor skala 
Brian Fredensborg mener Brian Fredensborg mener 
ikke, det er kontroversielt ikke, det er kontroversielt 
at tale om naturlig selek-at tale om naturlig selek-
tion, tilpasning eller såkaldt tion, tilpasning eller såkaldt 

mikroevolution. I naturen er mikroevolution. I naturen er 
der mange tydelige eksem-der mange tydelige eksem-
pler på naturlig selektion. Et pler på naturlig selektion. Et 
ofte brugt eksempel er fi nker ofte brugt eksempel er fi nker 
på Galapagos-øerne, hvor på Galapagos-øerne, hvor 
individer med kraftige næb individer med kraftige næb 
klarer sig bedst, der hvor den klarer sig bedst, der hvor den 
overvejende del af føden be-overvejende del af føden be-
står af hårde frø. Derfor har står af hårde frø. Derfor har 
de adgang til mere mad og de adgang til mere mad og 
får fl ere unger på vingerne får fl ere unger på vingerne 
end individer med tyndere end individer med tyndere 
næb, og således vokser den næb, og således vokser den 
variant i antal.variant i antal.

”Naturlig selektion kræver ”Naturlig selektion kræver 
imidlertid en eksisterende imidlertid en eksisterende 
genetisk variation inden for genetisk variation inden for 
de karaktertræk, der udvik-de karaktertræk, der udvik-
ler sig. Det er også det fæ-ler sig. Det er også det fæ-
nomen, vi benytter os af, når nomen, vi benytter os af, når 
vi forædler planter og dyr,” vi forædler planter og dyr,” 
forklarer han.forklarer han.

Evolutionsteorien forud-Evolutionsteorien forud-
sætter dog, at livet har ud-sætter dog, at livet har ud-
viklet sig gradvist fra ingen-viklet sig gradvist fra ingen-
ting til den mangfoldighed, ting til den mangfoldighed, 
der er i naturen i dag, ved der er i naturen i dag, ved 
hjælp af naturlig selektion, hjælp af naturlig selektion, 
og det er mere problema-og det er mere problema-
tisk, mener han og uddyber:tisk, mener han og uddyber:

”For det første kræver ”For det første kræver 
det, at der er tilstrækkelig det, at der er tilstrækkelig 
med genetisk variation at med genetisk variation at 
selektere på. For det andet selektere på. For det andet 
vil kun den variation, der vil kun den variation, der 
giver en fordel, bibeholdes i giver en fordel, bibeholdes i 
en population. Det er meget en population. Det er meget 

mindre sandsynligt, at en mindre sandsynligt, at en 
gradvis udvikling af kom-gradvis udvikling af kom-
plekse biologiske proces-plekse biologiske proces-
ser og organer sker, da den ser og organer sker, da den 
naturlige selektion kun giver naturlige selektion kun giver 
det forret, der opfylder den det forret, der opfylder den 
korrekte funktion.”korrekte funktion.”

Almægtig og kreativ Gud
Jo mere Brian Fredensborg Jo mere Brian Fredensborg 
lærer om naturen, jo mere lærer om naturen, jo mere 
bekræfter det ham i, at Gud bekræfter det ham i, at Gud 
er almægtig og kreativ. er almægtig og kreativ. 

”Nogle gange kan jeg sid-”Nogle gange kan jeg sid-
de med et smil på ansigtet de med et smil på ansigtet 
over, hvor fantastisk selv de over, hvor fantastisk selv de 
mest almindelige dyr i vores mest almindelige dyr i vores 
omgivelser er,” siger han og omgivelser er,” siger han og 
forklarer, at mennesker som forklarer, at mennesker som 
regel tænker på fl uen som regel tænker på fl uen som 
et simpelt dyr, men det er et simpelt dyr, men det er 
den slet ikke.den slet ikke.

”Med dens fl ere end 200 ”Med dens fl ere end 200 
vingeslag i sekundet og vingeslag i sekundet og 
avancerede fl yveteknik avancerede fl yveteknik 
må den nok gøre de fl este må den nok gøre de fl este 
fl yingeniører misundelige. fl yingeniører misundelige. 
Når Gud har givet en fl ue de Når Gud har givet en fl ue de 
evner, hvad siger det så ikke evner, hvad siger det så ikke 
om hans magt og hans kær-om hans magt og hans kær-
lighed til skaberværket?” lighed til skaberværket?” 
spørger han.spørger han.

”Og ikke mindst: Han, som ”Og ikke mindst: Han, som 
har skabt og kender alt, øn-har skabt og kender alt, øn-
sker at have et personligt sker at have et personligt 
forhold til os mennesker. Det forhold til os mennesker. Det 
blæser mig bagover.”             blæser mig bagover.”             klkl

F
O

TO
: 

P
X

H
E

R
E

.C
O

M

TEMA

BRIAN FREDENSBORG   Åndedrættet er virkelig komplekst, 
men detaljerne passer bare så helt fantastisk sammen. For mig 
kan det simpelthen ikke passe, at der ikke står en skaber bag

Alt i naturen passer perfekt Alt i naturen passer perfekt 
sammen. Både i detaljer og sammen. Både i detaljer og 
i de store linjer i universet, i de store linjer i universet, 
forklarer Brian Fredensborg.forklarer Brian Fredensborg.

virkede.”virkede.”
”For mig kan det simpelt-”For mig kan det simpelt-

hen ikke passe, at der ikke hen ikke passe, at der ikke 
står en skaber bag.”står en skaber bag.”

Hæmoglobin
Menneskers og dyrs celler Menneskers og dyrs celler 
skal have ilt. Ilten er i luften, skal have ilt. Ilten er i luften, 
og ved at mellemgulvet ska-og ved at mellemgulvet ska-
ber undertryk, bliver luften ber undertryk, bliver luften 
suget ind i lungerne, der har suget ind i lungerne, der har 
et kæmpe overfl adeareal. et kæmpe overfl adeareal. 
Fra lungerne bliver iltmole-Fra lungerne bliver iltmole-
kylerne fordelt til alle celler i kylerne fordelt til alle celler i 
kroppen via blodbanerne. kroppen via blodbanerne. 

”Væske er bare ikke særlig ”Væske er bare ikke særlig 
effektiv til at transportere effektiv til at transportere 
ilt, men i de røde blodlege-ilt, men i de røde blodlege-
mer er der et protein, hæ-mer er der et protein, hæ-
moglobin, der binder meget moglobin, der binder meget 
mere ilt, og det transpor-mere ilt, og det transpor-
terer ilten rundt i kroppen. terer ilten rundt i kroppen. 
Når det har afgivet ilten i Når det har afgivet ilten i 
vævet, er der plads til, at det vævet, er der plads til, at det 
kan optage kuldioxid (COkan optage kuldioxid (CO2) ) 
og tage det med tilbage til og tage det med tilbage til 
lungerne,” forklarer Brian lungerne,” forklarer Brian 

Fredensborg.Fredensborg.
”Hæmoglobin vil helst ”Hæmoglobin vil helst 

binde ilt, men hvis tempera-binde ilt, men hvis tempera-
turen stiger – og ph-værdien turen stiger – og ph-værdien 
falder – bare ganske lidt, falder – bare ganske lidt, 
som tilfældet er i vævet, fri-som tilfældet er i vævet, fri-
giver den ilten og binder COgiver den ilten og binder CO2. . 
I lungerne foregår så den I lungerne foregår så den 
modsatte proces, hvor COmodsatte proces, hvor CO2 
afgives, og ilt optages efter afgives, og ilt optages efter 
samme princip”.samme princip”.

Han forklarer, at iltafgi-Han forklarer, at iltafgi-
velsen ved fysisk aktivitet velsen ved fysisk aktivitet 
bliver endnu mere effektiv, bliver endnu mere effektiv, 
hvilket for eksempel er en hvilket for eksempel er en 
stor fordel for sportsudøve-stor fordel for sportsudøve-
re, hvis celler har brug for re, hvis celler har brug for 
mere ilt til at arbejde. mere ilt til at arbejde. 

Åndedrættet viser Guds storhed
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DNA-studier førte til tro på Gud
Vi kan ikke overbevise evolutionister med Bibelen, men videnskabelige argumenter 

kan sandsynliggøre skabelse, fastslår musiker og forfatter Karsten Pultz

AF ROLF W. JØRGENSEN

”Jeg har viet mit liv til Intel-”Jeg har viet mit liv til Intel-
ligent Design (ID), fordi jeg ligent Design (ID), fordi jeg 
ved, at unge, for eksempel ved, at unge, for eksempel 
i USA, mister deres tro, når i USA, mister deres tro, når 
de bliver præsenteret for de bliver præsenteret for 
naturvidenskab på uni-naturvidenskab på uni-
versiteterne. Jeg vil gerne versiteterne. Jeg vil gerne 
fjerne naturvidenskabelige fjerne naturvidenskabelige 
argumenter, der hindrer tro. argumenter, der hindrer tro. 
Derfor forsøger jeg at være Derfor forsøger jeg at være 
oversættelsesled mellem oversættelsesled mellem 
videnskaben og ’almindelige’ videnskaben og ’almindelige’ 
mennesker.”mennesker.”

Sådan siger Karsten Pultz, Sådan siger Karsten Pultz, 
der ellers var overbevist der ellers var overbevist 
tilhænger af evolutionsteo-tilhænger af evolutionsteo-
rien, indtil han som 37-årig rien, indtil han som 37-årig 
blev overbevist om noget blev overbevist om noget 
andet. Som konservatorie-andet. Som konservatorie-
uddannet pianist og trom-uddannet pianist og trom-
petist, er videnskab egentlig petist, er videnskab egentlig 
ikke hans primære område, ikke hans primære område, 
men det har interesseret men det har interesseret 
ham siden han som seksårig ham siden han som seksårig 
så naturvidenskabelige pro-så naturvidenskabelige pro-
grammer i tv, hvor evoluti-grammer i tv, hvor evoluti-
onsteorien blev fasttømret onsteorien blev fasttømret 
som det eneste rigtige.som det eneste rigtige.

”Så jeg vidste, at vi kom ”Så jeg vidste, at vi kom 
fra aberne – og det blev jeg fra aberne – og det blev jeg 
bekræftet igennem min far bekræftet igennem min far 
og hele min skolegang,” for-og hele min skolegang,” for-
tæller han.tæller han.

Liv kræver intelligens
I forbindelse med hjemme-I forbindelse med hjemme-
undervisning af sine børn undervisning af sine børn 

stødte Karsten Pultz imid-stødte Karsten Pultz imid-
lertid ind i en professor i lertid ind i en professor i 
kvantefysik, der ikke troede kvantefysik, der ikke troede 
på evolutionsteorien, men på evolutionsteorien, men 
skrev kritisk om den og de skrev kritisk om den og de 
store huller, der er i de fos-store huller, der er i de fos-
sile data.sile data.

”Professoren henviste til ”Professoren henviste til 
forskere, som promoverer forskere, som promoverer 
ID-hypotesen. Det er en vi-ID-hypotesen. Det er en vi-
denskabelig, ikke religiøs denskabelig, ikke religiøs 
hypotese, der hævder, at liv hypotese, der hævder, at liv 
bedst lader sig forklare med, bedst lader sig forklare med, 
at der står intelligens bag. at der står intelligens bag. 
Gennem læsningen blev jeg Gennem læsningen blev jeg 

sikker på, at der var en Gud, sikker på, at der var en Gud, 
og at han var en person. An-og at han var en person. An-
dre bøger om ID klargjorde, dre bøger om ID klargjorde, 
at vi umuligt kan stamme at vi umuligt kan stamme 
fra aber.”fra aber.”

”Havde nogle forsøgt at ”Havde nogle forsøgt at 
bevise en bestemt bibel-bevise en bestemt bibel-
fortolkning med naturvi-fortolkning med naturvi-
denskabelige argumenter denskabelige argumenter 
(kreationisme), ville jeg have (kreationisme), ville jeg have 
oplevet, at nogle ville sælge oplevet, at nogle ville sælge 
mig noget, jeg ikke havde mig noget, jeg ikke havde 
brug for. Det ville jeg have brug for. Det ville jeg have 
stejlet over,” siger Karsten stejlet over,” siger Karsten 
Pultz og fortsætter:Pultz og fortsætter:

”Gud kom ind i billedet, ”Gud kom ind i billedet, 
da jeg læste om den digi-da jeg læste om den digi-
tale kode i dna (Steven C. tale kode i dna (Steven C. 
Meyer: Meyer: Signature in the cellSignature in the cell). ). 
Jeg blev rasende, fordi jeg Jeg blev rasende, fordi jeg 
regnede ud, at jeg var blevet regnede ud, at jeg var blevet 
løjet for. Den digitale kode i løjet for. Den digitale kode i 
dna kan umuligt have skre-dna kan umuligt have skre-
vet sig selv. Der må nødven-vet sig selv. Der må nødven-
digvis være intelligens bag. digvis være intelligens bag. 
Cellens opbygning – og alt Cellens opbygning – og alt 
andet – kan ikke være resul-andet – kan ikke være resul-
tat af tilfældigheder.”tat af tilfældigheder.”

Ateistisk skabelsesmyte
”Evolutionsteorien påstår at ”Evolutionsteorien påstår at 
tage udgangspunkt i fakta, tage udgangspunkt i fakta, 

Det var først i forbindelse Det var først i forbindelse 
med hjemmeundervisning med hjemmeundervisning 

af sine børn, at pianisten og af sine børn, at pianisten og 
trompetisten Karsten Pultz trompetisten Karsten Pultz 

stødte ind i en professor, der stødte ind i en professor, der 
ikke troede på evolutions-ikke troede på evolutions-

teorien. teorien. 
Nu er både han, hans kone og Nu er både han, hans kone og 

børn kommet til tro på Gud.børn kommet til tro på Gud.

men det gør den ikke. Den men det gør den ikke. Den 
er derimod en støttepille for er derimod en støttepille for 
ateismen. Evolutionsteo-ateismen. Evolutionsteo-
rien er faktisk den ateistiske rien er faktisk den ateistiske 
skabelsesmyte. Der bliver skabelsesmyte. Der bliver 
sorteret så meget i det, at sorteret så meget i det, at 
hvis man tilføjer virkelighe-hvis man tilføjer virkelighe-
den, ville ingen tro på sådan den, ville ingen tro på sådan 
noget som evolution,” fast-noget som evolution,” fast-
slår Karsten Pultz. slår Karsten Pultz. 

Han er også overbevist Han er også overbevist 
om, at den dag evolutions-om, at den dag evolutions-
teorien falder, så bliver det teorien falder, så bliver det 
ikke på grund af argumen-ikke på grund af argumen-
tation ud fra Bibelen, men tation ud fra Bibelen, men 
derimod på grund af, at hy-derimod på grund af, at hy-
potesen om intelligent de-potesen om intelligent de-
sign vinder større og større sign vinder større og større 
anerkendelse i videnskabe-anerkendelse i videnskabe-
lige kredse.lige kredse.

”Vi kan ikke bekæmpe ”Vi kan ikke bekæmpe 
evolutionsteori med Bibe-evolutionsteori med Bibe-
len. Kreationisme forsøger len. Kreationisme forsøger 
at bevise Bibelens sandhed at bevise Bibelens sandhed 
ved hjælp af videnskabelige ved hjælp af videnskabelige 
data. ID er mere beskeden – data. ID er mere beskeden – 
det er en videnskabelig hy-det er en videnskabelig hy-
potese, der benytter samme potese, der benytter samme 
metode som evolutions-metode som evolutions-
teorien i sin argumentation teorien i sin argumentation 
– en metode, som bruges – en metode, som bruges 
på teorier, som hverken kan på teorier, som hverken kan 

be- eller afkræftes gennem be- eller afkræftes gennem 
eksperimenter.”eksperimenter.”

”Det er ikke alle, der har ”Det er ikke alle, der har 
forstået, at ID kun beskæf-forstået, at ID kun beskæf-
tiger sig med fakta. Du kan tiger sig med fakta. Du kan 
kun se sandsynligheder kun se sandsynligheder 
ud fra det. Men vi kan ikke ud fra det. Men vi kan ikke 
påvise Skaberen. ID holder påvise Skaberen. ID holder 
bibel og videnskab adskilt bibel og videnskab adskilt 

– ikke af ond vilje, men fordi – ikke af ond vilje, men fordi 
vi ikke kan bevise Bibelens vi ikke kan bevise Bibelens 
sandhed i et laboratorium. sandhed i et laboratorium. 
Videnskaben kan i bed-Videnskaben kan i bed-
ste fald pege på evidens ste fald pege på evidens 
for skabelse – men ikke på for skabelse – men ikke på 
hvem Skaberen er,” under-hvem Skaberen er,” under-
streger musikeren, der i øv-streger musikeren, der i øv-
rigt også mener, at jordens rigt også mener, at jordens 
alder er ligegyldig: alder er ligegyldig: 

”Men det er ikke ligegyl-”Men det er ikke ligegyl-
digt, om det er skabelse el-digt, om det er skabelse el-
ler tilfældige processer.”ler tilfældige processer.”

”Desværre har videnska-”Desværre har videnska-
ben overtaget den plads ben overtaget den plads 
som autoritet, som kirken som autoritet, som kirken 
havde før i tiden. Troen på havde før i tiden. Troen på 
noget åndeligt er forandret noget åndeligt er forandret 
og meget anderledes end og meget anderledes end 
for eksempel i Afrika, hvor for eksempel i Afrika, hvor 
de fl este er bevidste om den de fl este er bevidste om den 
åndelige virkelighed,” siger åndelige virkelighed,” siger 
han.han.

”Chefen” har villet det
Karsten Pultz brugte fi re-Karsten Pultz brugte fi re-
fem år på at optrevle evolu-fem år på at optrevle evolu-
tionsteorien, og efterhån-tionsteorien, og efterhån-
den blev alt, hvad han havde den blev alt, hvad han havde 
lært, afl øst af en ny overbe-lært, afl øst af en ny overbe-
visning om, at ”der er en, der visning om, at ”der er en, der 
følger med. Det vidste jeg følger med. Det vidste jeg 
ikke før.”ikke før.”

”Det bliver nemmere at ”Det bliver nemmere at 
håndtere succes og fi asko, håndtere succes og fi asko, 
fordi jeg ved, der er en, som fordi jeg ved, der er en, som 
har en hånd med – en ind-har en hånd med – en ind-
fl ydelse. Min succes – hvad fl ydelse. Min succes – hvad 
 enten det drejer sig om at  enten det drejer sig om at 
skrive musik, bøger, tjene skrive musik, bøger, tjene 
penge eller skifte ventilen penge eller skifte ventilen 
på bilen – afhænger ikke på bilen – afhænger ikke 
af mig. Det afhænger af af mig. Det afhænger af 
en anden. Man bliver også en anden. Man bliver også 
mere overbærende over for mere overbærende over for 
andre.”andre.”

Indtil videre har Karsten Indtil videre har Karsten 
Pultz skrevet to bøger imod Pultz skrevet to bøger imod 
den evolutionære fortolk-den evolutionære fortolk-
ning af verden, og den tredje ning af verden, og den tredje 
rumler allerede i baghove-rumler allerede i baghove-
det. Han samarbejder med det. Han samarbejder med 
anerkendte forskere fra hele anerkendte forskere fra hele 
verden og har mulighed for verden og har mulighed for 
at trække på deres viden og at trække på deres viden og 
materialer.materialer.

Han er ikke i tvivl om, at Han er ikke i tvivl om, at 
”det er ’chefen’ der har vil-”det er ’chefen’ der har vil-
let det”, når han ser tilbage let det”, når han ser tilbage 
på sin vej til tro og den rolle, på sin vej til tro og den rolle, 
han har som formidler. I han har som formidler. I 
samme proces er hans kone samme proces er hans kone 
og børn også kommet til tro og børn også kommet til tro 
på Gud. på Gud. 

”Jeg har ladet det gå vi-”Jeg har ladet det gå vi-
dere, og vi er alle sammen dere, og vi er alle sammen 
blevet alvorligt kristne,” som blevet alvorligt kristne,” som 
Karsten Pultz udtrykker det Karsten Pultz udtrykker det 
med et smil.med et smil.
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KARSTEN PULTZ   Evolutionsteorien 
er faktisk den ateistiske skabelsesmyte

 
Det bliver nemme-
re at håndtere suc-
ces og fi asko, fordi 
jeg ved, der er en, 
som har en hånd 
med – en indfl y-
delse. Min succes 
afhænger ikke af 
mig. Man bliver 
også mere over-
bærende over for 
andre

Karsten PultzKarsten Pultz

Intelligent Design
Intelligent Design (ID) har siden 1990’erne udfordret Intelligent Design (ID) har siden 1990’erne udfordret 
evolutionsteorien som den eneste videnskabelige evolutionsteorien som den eneste videnskabelige 
model til at forklare verden. ID afviser påstandene om model til at forklare verden. ID afviser påstandene om 
såkaldt makroevolution, hvor nye arter skulle opstå såkaldt makroevolution, hvor nye arter skulle opstå 
som følge af naturlig udvælgelse og tilfældigheder. ID som følge af naturlig udvælgelse og tilfældigheder. ID 
erkender, at der kan foregå mikroevolution – for ek-erkender, at der kan foregå mikroevolution – for ek-
sempel at planter og dyr kan forædles.sempel at planter og dyr kan forædles.

Kritikere hævder, at ID bygger på kreationisme – det Kritikere hævder, at ID bygger på kreationisme – det 
vil sige troen på, at der står en guddommelig kraft bag vil sige troen på, at der står en guddommelig kraft bag 
universet og dets design. Kreationisme fi ndes i øvrigt i universet og dets design. Kreationisme fi ndes i øvrigt i 
fl ere udgaver, for eksempel ungjords-kreationisme og fl ere udgaver, for eksempel ungjords-kreationisme og 
gammeljords-kreationisme. gammeljords-kreationisme. 

ID beskæftiger sig formelt set ikke med spørgsmå-ID beskæftiger sig formelt set ikke med spørgsmå-
let om identiteten eller oprindelsen af designeren af let om identiteten eller oprindelsen af designeren af 
de komplekse strukturer, som fi ndes overalt i naturen, de komplekse strukturer, som fi ndes overalt i naturen, 
men en del tilhængere og forskere konkluderer, at de-men en del tilhængere og forskere konkluderer, at de-
signeren er Gud, fordi livet og universet ikke kan for-signeren er Gud, fordi livet og universet ikke kan for-
klares med gængs videnskab.klares med gængs videnskab.

EU og Danmark afviser, at der skal undervises i ID i EU og Danmark afviser, at der skal undervises i ID i 
biologitimerne på offentlige skoler.biologitimerne på offentlige skoler.

Se mere på faktalink.dkSe mere på faktalink.dk
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AF KAJA LAUTERBACH

Negativ social kontrol bliver Negativ social kontrol bliver 
ofte forbundet med konser-ofte forbundet med konser-
vative muslimske miljøer. vative muslimske miljøer. 
Imidlertid viser en rapport, Imidlertid viser en rapport, 
som Børns Vilkår offentlig-som Børns Vilkår offentlig-
gjorde den 30. januar, at det gjorde den 30. januar, at det 
også fi nder sted i kristne også fi nder sted i kristne 
miljøer.miljøer.

Rapporten er dels baseret Rapporten er dels baseret 
på en analyse af 459 sam-på en analyse af 459 sam-
taler på Børnetelefonen og taler på Børnetelefonen og 
dels på ni interview med dels på ni interview med 
udvalgte anonyme personer, udvalgte anonyme personer, 
fra blandt andre Jehovas fra blandt andre Jehovas 
Vidner, LM og islamiske or-Vidner, LM og islamiske or-
ganisationer. ganisationer. 

Professor Rune Stuba-Professor Rune Stuba-
ger fra Aarhus Universitet ger fra Aarhus Universitet 
og adjunkt Frederik Hjorth og adjunkt Frederik Hjorth 
underviser begge i forsk-underviser begge i forsk-
ningsmetoder. De har udtalt ningsmetoder. De har udtalt 
sig negativt til Kristeligt sig negativt til Kristeligt 
Dagblad om den metode, Dagblad om den metode, 
Børns Vilkår har brugt til at Børns Vilkår har brugt til at 
udarbejde rapportenudarbejde rapporten

Ingen bliver hjulpet
Sognepræst Marie Høgh er Sognepræst Marie Høgh er 
også blevet bekymret over også blevet bekymret over 
at læse rapporten fra Børns at læse rapporten fra Børns 
Vilkår. Hun spørger, om de-Vilkår. Hun spørger, om de-
res tilgang til problemerne res tilgang til problemerne 
kan føre til, at de virkelige kan føre til, at de virkelige 
problemer udjævnes, og in-problemer udjævnes, og in-
gen bliver hjulpet.gen bliver hjulpet.

”Det sker, når Børns Vilkår ”Det sker, når Børns Vilkår 
insisterer på ikke at ville insisterer på ikke at ville 
skelne mellem de religiøse skelne mellem de religiøse 
miljøer og omfanget af ne-miljøer og omfanget af ne-
gativ social kontrol – og ikke gativ social kontrol – og ikke 
mindst hvordan, den bliver mindst hvordan, den bliver 

Rapport har for lidt fokus på forebyggelse
Leder af KPI er enig med Børns Vilkår i metoden for undersøgelse, men har andre kritikpunkter

udmøntet,” skriver hun i et udmøntet,” skriver hun i et 
læserbrev i BT den 5. fe-læserbrev i BT den 5. fe-
bruar.bruar.

”Der er nemlig stor forskel ”Der er nemlig stor forskel 
på at leve med vold eller på at leve med vold eller 
trusler om vold i konserva-trusler om vold i konserva-
tive muslimske miljøer og på tive muslimske miljøer og på 
at blive opdraget af demo-at blive opdraget af demo-
kratisk sindede missionske kratisk sindede missionske 
forældre, der har en morali-forældre, der har en morali-
serende kristendomsforstå-serende kristendomsforstå-
else eller seksualetik.”else eller seksualetik.”

Ærlig om dagsorden
Carsten Hjorth Pedersen, Carsten Hjorth Pedersen, 
der er daglig leder i Kristent der er daglig leder i Kristent 
Pædagogisk Institut, mener Pædagogisk Institut, mener 
imidlertid ikke, der er noget imidlertid ikke, der er noget 
galt med den måde, Børns galt med den måde, Børns 
Vilkår har lavet deres under-Vilkår har lavet deres under-
søgelse på. søgelse på. 

”Det er fair nok at sætte ”Det er fair nok at sætte 

Dansk Bibel-Institut har ingen planer om at følge efter Menighedsfakultetet ud af SMK

DBI fortsætter i Samtaleforum for Mission og Kirke

I sidste nummer af I sidste nummer af Tro & Tro & 
MissionMission skrev vi, at Menig- skrev vi, at Menig-
hedsfakultetet (MF) har hedsfakultetet (MF) har 
besluttet at opsige samar-besluttet at opsige samar-
bejdet i Samtaleforum for bejdet i Samtaleforum for 
Mission og Kirke (SMK).Mission og Kirke (SMK).

Fakultetsleder på MF, Fakultetsleder på MF, 
Thomas Bjerg Mikkelsen, Thomas Bjerg Mikkelsen, 
forklarede blandt andet be-forklarede blandt andet be-
slutningen med, at man som slutningen med, at man som 
missionsbevægelse kan missionsbevægelse kan 
have en lidt friere tilgang til have en lidt friere tilgang til 
den offentlige debat, end den offentlige debat, end 
man kan som videnskabelig man kan som videnskabelig 
uddannelsesinstitution.uddannelsesinstitution.

”Ellers kan det falde nega-”Ellers kan det falde nega-

tivt tilbage på studenter og tivt tilbage på studenter og 
undervisere,” sagde han til undervisere,” sagde han til 
Tro & MissionTro & Mission.

Vil ikke fl yve 
under radarhøjde
Man skal dog ikke forvente, Man skal dog ikke forvente, 
at MF får følge af kolleger-at MF får følge af kolleger-
ne på Dansk Bibel-Institut ne på Dansk Bibel-Institut 
(DBI). Her understreger rek-(DBI). Her understreger rek-
tor Børge Haahr Andersen, tor Børge Haahr Andersen, 
at DBI altid gerne har villet at DBI altid gerne har villet 
markere sig sammen med markere sig sammen med 
vækkelsesbevægelserne.vækkelsesbevægelserne.

”Vi arbejder sammen med ”Vi arbejder sammen med 
MF på at fremme bibeltro MF på at fremme bibeltro 

teologi, men vi ønsker også teologi, men vi ønsker også 
som institution at være me-som institution at være me-
get tydelige i den teologiske get tydelige i den teologiske 
debat. Det ønsker vi jo også, debat. Det ønsker vi jo også, 
at de teologiske kandidater at de teologiske kandidater 
fra DBI bliver, uanset om de fra DBI bliver, uanset om de 
kommer ud i frimenigheder kommer ud i frimenigheder 
eller i folkekirken, og så nyt-eller i folkekirken, og så nyt-
ter det ikke noget, at vi selv ter det ikke noget, at vi selv 
som institution fl yver under som institution fl yver under 
radarhøjde,” forklarer han.radarhøjde,” forklarer han.

Børge Haahr Andersen Børge Haahr Andersen 
mener ikke, at det i praksis mener ikke, at det i praksis 
kommer til at gøre den store kommer til at gøre den store 
forskel, om en uddannelses-forskel, om en uddannelses-
institution som DBI melder institution som DBI melder 

højt og tydeligt ud, eller om højt og tydeligt ud, eller om 
man er mere forsigtig.man er mere forsigtig.

”Vi vil altid blive kritiseret ”Vi vil altid blive kritiseret 
af den mere fi nkulturelle og af den mere fi nkulturelle og 
politisk korrekte borgerlig-politisk korrekte borgerlig-
hed for vores synspunkter. hed for vores synspunkter. 
Det viser for eksempel den Det viser for eksempel den 
voldsomme kritisk, som tid-voldsomme kritisk, som tid-
ligere forskningsminister Es-ligere forskningsminister Es-
ben Lunde Larsen mødte, da ben Lunde Larsen mødte, da 
det kom frem, at han havde det kom frem, at han havde 
været tilknyttet DBI. Derfor været tilknyttet DBI. Derfor 
ønsker vi at være proaktive ønsker vi at være proaktive 
og melde klart ud også om og melde klart ud også om 
de kontroversielle spørgs-de kontroversielle spørgs-
mål,” slår han fast.               mål,” slår han fast.               brsbrs

lys på, hvordan negativ so-lys på, hvordan negativ so-
cial kontrol ser ud uden for cial kontrol ser ud uden for 
muslimske miljøer. Man skal muslimske miljøer. Man skal 
bare være ærlig om, at det bare være ærlig om, at det 
er det, der er dagsordenen,” er det, der er dagsordenen,” 
siger han og fortæller, at siger han og fortæller, at 
han selv lavede en kvalitativ han selv lavede en kvalitativ 
undersøgelse i 2004. Altså undersøgelse i 2004. Altså 
en undersøgelse af, hvad en undersøgelse af, hvad 
negativ social kontrol er for negativ social kontrol er for 
noget, men ikke noget om noget, men ikke noget om 
omfanget.omfanget.

Undersøgelsen slog fast, Undersøgelsen slog fast, 
at social kontrol fi ndes i at social kontrol fi ndes i 
konservative bibeltro mil-konservative bibeltro mil-
jøer, men i en langt mildere jøer, men i en langt mildere 
form end hos muslimer og form end hos muslimer og 
Jehovas Vidner, og den blev Jehovas Vidner, og den blev 
grundlag for bogen grundlag for bogen Påvirk-Påvirk-
ning med respektning med respekt, som ud-, som ud-
kom i 2007. kom i 2007. 

Den bog har været ud-Den bog har været ud-

Carsten Hjorth Pedersen roser Børns Vilkår for  at gøre op med, at al social kontrol er negativ.Carsten Hjorth Pedersen roser Børns Vilkår for  at gøre op med, at al social kontrol er negativ.

solgt nogle år, og da Carsten solgt nogle år, og da Carsten 
Hjorth Pedersen vurderer, at Hjorth Pedersen vurderer, at 
der er brug for en ny bog om der er brug for en ny bog om 
samme tema, har han ny-samme tema, har han ny-
skrevet den under titlen skrevet den under titlen På-På-
virk med respekt virk med respekt og blandt og blandt 
andet tilføjet et nødvendigt andet tilføjet et nødvendigt 
kapitel om social kontrol. kapitel om social kontrol. 
Den udkom den 31. januar Den udkom den 31. januar 
på forlaget LogosMedia.på forlaget LogosMedia.

Ansvar for måden
At KPI-lederen er enig i me-At KPI-lederen er enig i me-
toden, betyder ikke, at han toden, betyder ikke, at han 
ikke har kritikpunkter til ikke har kritikpunkter til 
rapporten. rapporten. 

”Det skinner igennem, ”Det skinner igennem, 
at rapporten er skrevet af at rapporten er skrevet af 
mennesker, der ikke kender mennesker, der ikke kender 
særlig meget til, hvad reli-særlig meget til, hvad reli-
gion er,” siger han.gion er,” siger han.

”Det nævnes for eksempel, ”Det nævnes for eksempel, 
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CARSTEN HJORTH PEDERSEN   Det skinner tydeligt 
igennem, at rapporten er lavet af mennesker, der ikke 
kender særlig meget til, hvad religion erKIRKE  

SMK-samarbejdet

Samarbejdet i Samtaleforum for Mission og Kirke (SMK) Samarbejdet i Samtaleforum for Mission og Kirke (SMK) 
går tilbage til 1991, hvor det blev stiftet på foranledning af går tilbage til 1991, hvor det blev stiftet på foranledning af 
Indre Mission (IM) og fi k navnet De otte. Det bestod af IM, Indre Mission (IM) og fi k navnet De otte. Det bestod af IM, 
LM, ELM, KFS, MF, DBI samt de to højkirkelige bevægelser LM, ELM, KFS, MF, DBI samt de to højkirkelige bevægelser 
Fællesskabet Kirkelig fornyelse og Kirkelig Samling om Fællesskabet Kirkelig fornyelse og Kirkelig Samling om 
Bibel og Bekendelse.   Bibel og Bekendelse.   

De otte blev nedlagt i 2011 og året efter erstattet af De otte blev nedlagt i 2011 og året efter erstattet af 
SMK, hvor seks af de oprindelige organisationer fortsatte, SMK, hvor seks af de oprindelige organisationer fortsatte, 
men uden de to højkirkelige bevægelser. Samtidig trådte men uden de to højkirkelige bevægelser. Samtidig trådte 
ELN ind i netværket, som MF nu har besluttet af forlade.ELN ind i netværket, som MF nu har besluttet af forlade.

SMK er et samtaleforum, og også et handlingsforum, SMK er et samtaleforum, og også et handlingsforum, 
som udtaler sig om aktuelle teologiske spørgsmål, når der som udtaler sig om aktuelle teologiske spørgsmål, når der 
er enighed om det.                   er enighed om det.                   

at i kristne miljøer er det at i kristne miljøer er det 
Gud, der overvåger, mens Gud, der overvåger, mens 
det i muslimske miljøer er det i muslimske miljøer er 
forældre og søskende. Men forældre og søskende. Men 
Gud ser jo pr. defi nition alle Gud ser jo pr. defi nition alle 
mennesker. Problemet op-mennesker. Problemet op-
står, hvis Gud i højere grad står, hvis Gud i højere grad 
bliver en politimand end en bliver en politimand end en 
kærlig far.”kærlig far.”

”Rapporten antyder des-”Rapporten antyder des-
uden, at kristen seksual etik i uden, at kristen seksual etik i 
sig selv skulle være overgreb. sig selv skulle være overgreb. 
Det er forkret. Det er tværti-Det er forkret. Det er tværti-
mod muligt at påvise dens mod muligt at påvise dens 
nytte for børn. Men måden, nytte for børn. Men måden, 
den bliver formidlet på, kan den bliver formidlet på, kan 
give en oplevelse af svigt,” si-give en oplevelse af svigt,” si-
ger Carsten Hjorth Pedersen ger Carsten Hjorth Pedersen 
og tilføjer, at jo mere mar-og tilføjer, at jo mere mar-
kante holdninger man har, og kante holdninger man har, og 
hvis man samtidig er en mi-hvis man samtidig er en mi-
noritet, desto større ansvar noritet, desto større ansvar 

har man også for at formidle har man også for at formidle 
det på en god måde.det på en god måde.

”Vi skal ikke nedtone vo-”Vi skal ikke nedtone vo-
res holdninger, men optone res holdninger, men optone 
beredskabet for at påvirke beredskabet for at påvirke 
med respekt,” siger han.med respekt,” siger han.

Et tredje kritikpunkt, som Et tredje kritikpunkt, som 
Carsten Hjorth Pedersen Carsten Hjorth Pedersen 
har af rapporten – og af har af rapporten – og af 
konferencen konferencen Adfærdskon-Adfærdskon-
trol og tankefængslertrol og tankefængsler i det  i det 
hele taget – er, at der er alt hele taget – er, at der er alt 
for lidt fokus på, hvordan for lidt fokus på, hvordan 
man forebygger fænomenet man forebygger fænomenet 
i kirkelige miljøer.i kirkelige miljøer.

Positiv social kontrol 
Carsten Hjorth Pedersen vil Carsten Hjorth Pedersen vil 
også gerne rose Børns Vilkår også gerne rose Børns Vilkår 
for at fastholde begrebet for at fastholde begrebet 
”negativ social kontrol”. ”negativ social kontrol”. 
Dermed gør de op med, at Dermed gør de op med, at 
al social kontrol er negativ, al social kontrol er negativ, 
vurderer han.vurderer han.

”Der fi ndes nemlig i høj ”Der fi ndes nemlig i høj 
grad også en positiv social grad også en positiv social 
kontrol. Den hedder bare kontrol. Den hedder bare 
fællesskab, og ingen af os fællesskab, og ingen af os 
kan leve i denne verden kan leve i denne verden 
uden at være i et fælles-uden at være i et fælles-
skab, der forpligter – det skab, der forpligter – det 
kan for eksempel være i fod-kan for eksempel være i fod-
boldklubben, i kirken eller boldklubben, i kirken eller 
på Christiansborg,” forkla-på Christiansborg,” forkla-
rer han.rer han.

”Man må nemlig for alt i ”Man må nemlig for alt i 
verden ikke smide fælles-verden ikke smide fælles-
skabet ud. I den individua-skabet ud. I den individua-
listiske tid, vi lever i, har vi listiske tid, vi lever i, har vi 
alle – ikke mindst børn og alle – ikke mindst børn og 
unge – i høj grad brug for at unge – i høj grad brug for at 
lære af og til at sætte vores lære af og til at sætte vores 
individuelle behov til side for individuelle behov til side for 
fællesskabets skyld.fællesskabets skyld.



SUNDHEDSFAGLIG 
MISSIONÆR TIL CAMBODJA

Vil du bruge din viden og erfaring på det sundheds-
faglige område til at hjælpe syge og dårligt stillede 
mennesker i Cambodja til bedre levevilkår?

Så kan vi bruge dig som missionær i Siem Reap-
området. Du vil indgå i et sundhedsteam, hvis 
primære fokus er oplæring i hygiejne, ernæring, 
sårpleje, førstehjælp osv.

Ansøgningsfrist: snarest muligt.

Vil du vide mere?
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. 
Kontakt gerne missionskonsulent Bent Olsen på 
bo@dlm.dk / 41 57 82 37.
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BARSELSVIKAR SØGES 
Da vores klasselærer i 8.B går på barsel i begyndelsen af maj 2019, søger vi en 
barselsvikar, som kan tiltræde stillingen 1.maj.  

Om dig 

 Du er uddannet lærer med dansk som linjefag 
 Du har lyst til og meget gerne erfaring med undervisning i dansk af elever med 

særlige behov  
 Du har evt. erfaring med at føre op til eksamen i dansk  
 Du kan bakke op om skolens vedtægter og værdier 
 Du elsker at undervise og kan lide at samarbejde både med kolleger og 

forældre 
 Du er åben og kan bidrage til skolens fællesskab med ansvarlighed, faglighed 

og humor 

Om skolen 

Thomasskolen er en kristen friskole med en åben, kristen grundholdning. Vi har et 
højt fagligt niveau, et kreativt miljø og et trygt fællesskab med plads til forskellighed. 
Vores værdier, autenticitet, engagement, fællesskab, kristentro, livsglæde, tryghed er 
synlige i vores hverdag og vores fællesskab. Vi har stort fokus både på læring og 
trivsel og er en skole i udvikling. Vi har dette skoleår 281 elever fra 0.-9.klasse. I alt 
er vi 34 ansatte. Vi er en attraktiv arbejdsplads med dygtige og dedikerede kolleger, 
en engageret forældregruppe og ikke mindst masser af herlige børn. 

Er det noget for dig? 

Kontakt skoleleder Christian Bruun, tlf.: 3139 2102 for yderligere oplysninger eller for 
at aftale et besøg. Du kan også se mere på vores hjemmeside www.thomasskolen.dk 

Ansøgningsfrist fredag den 8. marts. 

Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via mail til cbr@thomasskolen.dk. 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11 og 12. Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende 
overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

Da vores STU-uddannelse på Godthåb er inde i en meget 
positiv udvikling, søger vi en ny kollega til Team Liv. Her un-
dervises de unge i deres faglige, personlige og sociale ud-
vikling gennem undervisning i botræning, madlavning, dansk,  
matematik, social- og samfundsfag, digital dannelse, mm. 
Du vil indgå på linje med kollegerne i teamet og vi forventer, 
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 
og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest 28. februar til 
js@livogjob.dk og yderligere oplysninger fås hos forstander 
Jørgen Sulkjær tlf. 3073 5600.

LivogJob, Hans Egedesvej 5, 4850 Stubbekøbing
www.livogjob.dk

Lærer søges til Team Liv

LivogJob

ØØKONOMIAANSVARLIGG PPÅÅ DANSKK BIBEL--IINSTITUT 

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

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

PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

Marianne og Jørgen Sulkjær 
forstanderpar
Tlf. 5444 1705    www.livogjob.dk     

”Randers Friplejehjem Store Bjørn 2, ”Randers Friplejehjem Store Bjørn 2, 
Helsted, Randers, søger leder til nyt Helsted, Randers, søger leder til nyt 
friplejehjem fra 1. april 2019.friplejehjem fra 1. april 2019.

Se nærmere – og ledige stillinger – på Se nærmere – og ledige stillinger – på 
Randers Friplejehjems hjemmeside: Randers Friplejehjems hjemmeside: 
www.randers-friplejehjem.dkwww.randers-friplejehjem.dk

Sommerhus på Midtborn-Sommerhus på Midtborn-
holmholm i skovområde til leje.  i skovområde til leje. 
2900 kr / uge i skoleferien 2900 kr / uge i skoleferien 
ellers 2100 kr.ellers 2100 kr.
 Mogens Kofoed Pihl,  57 83  Mogens Kofoed Pihl,  57 83 
22 50 / 20 74 78 86.22 50 / 20 74 78 86.
mogens.k.pihl@gmail.com. mogens.k.pihl@gmail.com. 
www.oelene.comwww.oelene.com

Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk



AF KAJA LAUTERBACH

Bibelen afslører, at Guds Bibelen afslører, at Guds 
hjerte banker for alle folk, hjerte banker for alle folk, 
alle slags mennesker i hele alle slags mennesker i hele 
verden. Evangeliet er for verden. Evangeliet er for 
alle. Det sætter dermed alle. Det sætter dermed 
også en dagsorden for alle også en dagsorden for alle 
kristne mennesker og fæl-kristne mennesker og fæl-
lesskaber. Gud vil inddrage lesskaber. Gud vil inddrage 
dem i, at evangeliet formid-dem i, at evangeliet formid-
les til alle folk.les til alle folk.

Det er baggrunden for te-Det er baggrunden for te-
maet i Budskabet nummer 1 maet i Budskabet nummer 1 
i 2019, nemlig i 2019, nemlig Evangeliet til Evangeliet til 
alle folk!alle folk! fortæller redaktør  fortæller redaktør 
Ole Solgaard.Ole Solgaard.

Personlige bud
To af temaartiklerne hand-To af temaartiklerne hand-
ler om at bringe evangeliet ler om at bringe evangeliet 
til danskerne, og de tager til danskerne, og de tager 
fat på emner som kontra-fat på emner som kontra-
sten mellem Guds nød og de sten mellem Guds nød og de 
kristnes ligegyldighed, og kristnes ligegyldighed, og 
hvordan danskerne generelt hvordan danskerne generelt 
tænker om tro og kristen-tænker om tro og kristen-
dom.dom.

inspiration            nærvær            holdning

BØRNS VILKÅR SKALBØRNS VILKÅR SKAL ikke klandres for forsøget på at  ikke klandres for forsøget på at 
rejse en debat om negativ social kontrol i kristne mil-rejse en debat om negativ social kontrol i kristne mil-
jøer, herunder også Luthersk Mission. Vi er ikke fejlfri, jøer, herunder også Luthersk Mission. Vi er ikke fejlfri, 
og vi er parate til at lære af vores fejl. og vi er parate til at lære af vores fejl. 

I I Tro & MissionTro & Mission vil vi gerne helt konkret tage hand- vil vi gerne helt konkret tage hand-
sken op. Derfor inviterer vi personer, der føler – eller sken op. Derfor inviterer vi personer, der føler – eller 
har følt sig – udsat for negativ social kontrol i vores har følt sig – udsat for negativ social kontrol i vores 
sammenhænge til at henvende sig. Vi vil gerne give sammenhænge til at henvende sig. Vi vil gerne give 
dem en stemme i avisen, eventuelt også i anonymi-dem en stemme i avisen, eventuelt også i anonymi-
seret form. Lad os få svesken på disken i stedet for at seret form. Lad os få svesken på disken i stedet for at 
forholde os til antydninger og formodninger.forholde os til antydninger og formodninger.

DESVÆRRE SCORER UNDERSØGELSEN DESVÆRRE SCORER UNDERSØGELSEN fra Børns fra Børns 
Vilkår om Vilkår om Adfærdskontrol og tankefængselAdfærdskontrol og tankefængsel et eklatant  et eklatant 
selvmål. Det sker, fordi man undlader at gøre rede for, selvmål. Det sker, fordi man undlader at gøre rede for, 
i hvilket omfang den negative kontrol fi nder sted i de i hvilket omfang den negative kontrol fi nder sted i de 
forskellige miljøer, men i stedet blot hælder alle orga-forskellige miljøer, men i stedet blot hælder alle orga-
nisationer ned i den samme gryde.nisationer ned i den samme gryde.

Det er da en formildende omstændighed, at Børns Det er da en formildende omstændighed, at Børns 
Vilkår klart gør opmærksom på denne metode og Vilkår klart gør opmærksom på denne metode og 
siger, at det ikke har været meningen at lave en sta-siger, at det ikke har været meningen at lave en sta-
tistisk undersøgelse, men derimod blot at gøre op-tistisk undersøgelse, men derimod blot at gøre op-
mærksom på problemet. Men når Rasmus Kjeldahl mærksom på problemet. Men når Rasmus Kjeldahl 
siger til siger til Tro & MissionTro & Mission, at ”nogle har et langt synde-, at ”nogle har et langt synde-
register og andre et kortere. Det er ikke det samme register og andre et kortere. Det er ikke det samme 
billede, man ser alle steder, men mekanismerne er billede, man ser alle steder, men mekanismerne er 
de samme,” så overfører han ekstremist-begrebet fra de samme,” så overfører han ekstremist-begrebet fra 
organisationer som visse islamiske organisationer til organisationer som visse islamiske organisationer til 
for eksempel Indre Mission og Luthersk Mission.for eksempel Indre Mission og Luthersk Mission.

Det er en åbenlys urimelighed, som jo også kommer Det er en åbenlys urimelighed, som jo også kommer 
til at skade undersøgelsen som helhed.til at skade undersøgelsen som helhed.

DET ER NATURLIGVISDET ER NATURLIGVIS relevant at overveje begrebet  relevant at overveje begrebet 
social kontrol for en kristen kirke eller bevægelse, der social kontrol for en kristen kirke eller bevægelse, der 
tror, at Gud er en virkelighed, og at han har åbenba-tror, at Gud er en virkelighed, og at han har åbenba-
ret sig gennem sit ord. Det skaber uundgåeligt stærke ret sig gennem sit ord. Det skaber uundgåeligt stærke 
meninger og synspunkter. Dem vil vi gerne give videre meninger og synspunkter. Dem vil vi gerne give videre 
til vores børn, og det forbeholder vi os retten til.til vores børn, og det forbeholder vi os retten til.

Det skal vi naturligvis gøre uden at bruge pression Det skal vi naturligvis gøre uden at bruge pression 
eller negativ social kontrol.eller negativ social kontrol.

Men samtidig skal vi også stå ved vores holdninger Men samtidig skal vi også stå ved vores holdninger 
og turde formidle dem – vel at mærke i frihed. Vi er-og turde formidle dem – vel at mærke i frihed. Vi er-
kender, at ”Gud er Gud, om alle mand var døde og alle kender, at ”Gud er Gud, om alle mand var døde og alle 
land lå øde”, og vi ønsker at formidle velsignelsen ved land lå øde”, og vi ønsker at formidle velsignelsen ved 
at følge Guds gode ordninger. Vi vil i frihed og med fri-at følge Guds gode ordninger. Vi vil i frihed og med fri-
modighed påvirke dem med positiv åndelig dannelse, modighed påvirke dem med positiv åndelig dannelse, 
som handler om at leve sit liv med Jesus og efterfølge som handler om at leve sit liv med Jesus og efterfølge 
ham, om at have Jesus som både frelser og forbillede.ham, om at have Jesus som både frelser og forbillede.

Læs også side 1 og side 9.Læs også side 1 og side 9.

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Ja til positiv 
kristen dannelse
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LIV OG MORTEN JUHL  Vi har på kort tid opnået 
frimodighed til at dele det, som vi nok ellers ikke havde 
fået sat ord på

LEDER 

 s

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

Evangeliet til alle folk

BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF LIV OG MORTEN JUHLAF LIV OG MORTEN JUHL

FORÆLDRE TIL TO DRENGE PÅ FORÆLDRE TIL TO DRENGE PÅ 

5 & 10 ÅR5 & 10 ÅR

Rich Melheim:Rich Melheim:
5 trin for troen5 trin for troen
Lohse 2018Lohse 2018

120 sider – 99,95 kroner120 sider – 99,95 kroner

Hvad skal der stå på din Hvad skal der stå på din 
gravsten? Hvad ønsker du, gravsten? Hvad ønsker du, 
at dine børn skal sige, at I at dine børn skal sige, at I 
altid gør i jeres hjem? Hvilke altid gør i jeres hjem? Hvilke 
minder, sunde vaner og ri-minder, sunde vaner og ri-
tualer vil du gerne have, at tualer vil du gerne have, at 
de tager med sig ind i frem-de tager med sig ind i frem-
tiden, længe efter at du ikke tiden, længe efter at du ikke 
er her mere? Sådan skriver er her mere? Sådan skriver 
Rich Melheim i bogen Rich Melheim i bogen 5 trin 5 trin 
for troenfor troen, som er en ny og , som er en ny og 
anderledes måde at holde anderledes måde at holde 
familieandagt på. Det er en familieandagt på. Det er en 
spændende, fornyende og spændende, fornyende og 
berigende bog, som vi varmt berigende bog, som vi varmt 
anbefaler.anbefaler.

Vi bliver opmuntret af Vi bliver opmuntret af 
denne bog. Den inddrager denne bog. Den inddrager 
hele familien, og det er på hele familien, og det er på 
ingen måder tungt at sam-ingen måder tungt at sam-
les om andagten, selv ikke les om andagten, selv ikke 

Berigende bog om andagt 
inddrager hele familien

for ham på fem år, da hver for ham på fem år, da hver 
enkelt er med til at forme enkelt er med til at forme 
stunden sammen. stunden sammen. 

5 trin for troen5 trin for troen går i al sin  går i al sin 
enkelthed ud på at dele enkelthed ud på at dele 
livets op- og nedture, dele livets op- og nedture, dele 
Gud ord og forstå, bede og Gud ord og forstå, bede og 
velsigne hinanden. Den er velsigne hinanden. Den er 
delt op i fem trin: Del op- og delt op i fem trin: Del op- og 
nedture, Læs, Snak, Bed og nedture, Læs, Snak, Bed og 
Velsign.Velsign.

Det kræver, at I som for-Det kræver, at I som for-
ældre ønsker at dele tro og ældre ønsker at dele tro og 
liv sammen med jeres børn. liv sammen med jeres børn. 
Det er en fordel, at I som for-Det er en fordel, at I som for-
ældre læser bogen sammen. ældre læser bogen sammen. 
Hvilket kan være udfordren-Hvilket kan være udfordren-
de i en travl hverdag. Bogen de i en travl hverdag. Bogen 
er nem at læse og let af for-er nem at læse og let af for-
stå. Den er konkret bygget stå. Den er konkret bygget 
op i forhold til tilgangen, og op i forhold til tilgangen, og 
alt bliver psykologisk og teo-alt bliver psykologisk og teo-
logisk funderet, hvilket giver logisk funderet, hvilket giver 
den en dybde. den en dybde. 

For nogle vil den være ”en For nogle vil den være ”en 
smule amerikansk”, da den smule amerikansk”, da den 
ser på familieandagten fra ser på familieandagten fra 
en ikke ventet vinkel (som en ikke ventet vinkel (som 
for eksempel at slå korsets for eksempel at slå korsets 
tegn for dine børn, lad dine tegn for dine børn, lad dine 
børn bede højt for dig), men børn bede højt for dig), men 
lad dig inspirere og tag, hvad lad dig inspirere og tag, hvad 
der vil fungere for jeres fa-der vil fungere for jeres fa-
milie.  milie.  

Vores drenge har taget Vores drenge har taget 
godt imod denne måde at godt imod denne måde at 
være sammen på. Ham på være sammen på. Ham på 
fem samler gerne familien fem samler gerne familien 
og sætter i gang. Ham på ti og sætter i gang. Ham på ti 
fi nder sin bibel og de vers, vi fi nder sin bibel og de vers, vi 
skal dele. De er kreative og skal dele. De er kreative og 
ønsker også at velsigne hin-ønsker også at velsigne hin-

anden, de tager nu del i det anden, de tager nu del i det 
at bede højt for hinanden. at bede højt for hinanden. 

Vi har på kort tid opnået Vi har på kort tid opnået 
en større tillid og frimodig-en større tillid og frimodig-
hed til at dele det, vi går og hed til at dele det, vi går og 
tumler med, og som vi nok tumler med, og som vi nok 
ikke ellers havde fået sat ikke ellers havde fået sat 
ord på.ord på.

Fordybelse     Analyse     Inspiration     

BUDSKABET

TEMA: 
EVANGELIET TIL ALLE FOLK!

BUDSKABET 1/2019

6
Ikke afsluttet! 22

Halvhjertet eller helhjertet 28
Hvilken mening giver det?

1/2019

En tredje temaartikel En tredje temaartikel 
kommer med personlige kommer med personlige 
bud på, hvad de konkrete bud på, hvad de konkrete 
opgaver og udfordringer opgaver og udfordringer 
kan være i relation til Køge-kan være i relation til Køge-
borgere, grønlændere og borgere, grønlændere og 
peruanere.peruanere.

Derudover indeholder ma-Derudover indeholder ma-
gasinet også artikler om at gasinet også artikler om at 
turde være anderledes, hel- turde være anderledes, hel- 
eller halvhjertethed, pleje eller halvhjertethed, pleje 
af ægteskabet, mission mel-af ægteskabet, mission mel-
lem passion og strategi og lem passion og strategi og 
om, hvorvidt Bibelens ord om, hvorvidt Bibelens ord 
giver mening.giver mening.
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LÆS PÅ DLM.DK

Jordemoder i Iringa
Missionær Stine Roager er udannet jordemoder. Hun er nu Missionær Stine Roager er udannet jordemoder. Hun er nu 
begyndt at arbejde som jordemoder to dage om ugen på kir-begyndt at arbejde som jordemoder to dage om ugen på kir-
kens hospital uden for Iringa, Tanzania.kens hospital uden for Iringa, Tanzania.

Rundstykker til muslimske børn
I Nexø bakker en lokal LM’er op om lederne i børneklubben I Nexø bakker en lokal LM’er op om lederne i børneklubben 
og henter og bringer børn fra muslimske hjem. Hun besøgte og henter og bringer børn fra muslimske hjem. Hun besøgte 
dem også for at invitere personligt til rundstykkefest dem også for at invitere personligt til rundstykkefest 

Bøn i bushen
05/02/2019 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA05/02/2019 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA

Det er tirsdag formiddag. Min kollega, Luhekelo, og jeg er Det er tirsdag formiddag. Min kollega, Luhekelo, og jeg er 
dagen før kørt 175 kilometer syd ud af Arusha ad en støvet dagen før kørt 175 kilometer syd ud af Arusha ad en støvet 
jordvej for at mødes med lederne af de lokale kvindegrupper jordvej for at mødes med lederne af de lokale kvindegrupper 
i det sydlige provsti. Befolkningen består næsten udeluk-i det sydlige provsti. Befolkningen består næsten udeluk-
kende af masaier.kende af masaier.

Otte kvinder er mødt frem. Der er 13 menigheder, så der Otte kvinder er mødt frem. Der er 13 menigheder, så der 
mangler fem kvinder. Da afstandene er meget store – nogle mangler fem kvinder. Da afstandene er meget store – nogle 
af kvinderne har rejst længere end os – har ...af kvinderne har rejst længere end os – har ...

dlm.dk/blogdlm.dk/blogdlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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2

D
et kon

krete projekt 
ville aldrig h

ave væ
ret 

en
 d

el af L
M

’s arb
ejd

e, 
h
vis vi ikke h

avd
e h

aft 
en

 m
ission

æ
r u

d
sen

d
t 

n
etop

 p
å d

et sted

Johnny Lindgreen
Johnny Lindgreen


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

