
LMBU’s Lederforum var samlet i weekenden 22.-23. februar.
Det giver sammenhæng i organisationen, mener landsleder Lars B. Larsen

Sammen om tidens tendenser

AF KAJA LAUTERBACH

Den 22.-23. februar mødtes Den 22.-23. februar mødtes 
24 mennesker til Luthersk 24 mennesker til Luthersk 
Missions Børn og Unges Missions Børn og Unges 
(LMBU) Lederforum på (LMBU) Lederforum på 
Stubbekøbing Efterskole.Stubbekøbing Efterskole.

Lederforum, der samles Lederforum, der samles 
to gange om året, består af to gange om året, består af 
LMBU’s landsbestyrelse, LMBU’s landsbestyrelse, 
arbejdsudvalgene for LMU, arbejdsudvalgene for LMU, 
Between og Kids og de an-Between og Kids og de an-
satte konsulenter, forklarer satte konsulenter, forklarer 
landsleder Lars B. Larsen.landsleder Lars B. Larsen.

”Det er en følge af fusio-”Det er en følge af fusio-
nen for godt fem år siden nen for godt fem år siden 
mellem LM’s arbejde for mellem LM’s arbejde for 
børn, juniorer, teenagere og børn, juniorer, teenagere og 
unge. Landsbestyrelsen har unge. Landsbestyrelsen har 
det overordnede ansvar, og det overordnede ansvar, og 
de tre arbejdsudvalg er helt de tre arbejdsudvalg er helt 
konkrete sparringspart-konkrete sparringspart-
nere for konsulenterne i det nere for konsulenterne i det 
praktiske arbejde.”praktiske arbejde.”

De 14 medlemmer af De 14 medlemmer af 
arbejdsudvalgene er selv arbejdsudvalgene er selv 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

11 danske religiøse ledere 11 danske religiøse ledere 
tager sammen skarpt af-tager sammen skarpt af-
stand fra dommen over stand fra dommen over 
danskeren Dennis Christen-danskeren Dennis Christen-
sen. Han blev i begyndel-sen. Han blev i begyndel-
sen af februar idømt seks sen af februar idømt seks 
års fængsel ved en russisk års fængsel ved en russisk 
domstol for at være ekstre-domstol for at være ekstre-
mist, der truer den offentlig mist, der truer den offentlig 
orden. ”Forbrydelsen” består orden. ”Forbrydelsen” består 
i, at Dennis Christensen til-i, at Dennis Christensen til-
hører Jehovas Vidner.hører Jehovas Vidner.

”Vi må kraftigt protestere ”Vi må kraftigt protestere 
mod denne dom og den lov-mod denne dom og den lov-
givning, som ligger bag. Re-givning, som ligger bag. Re-
ligionsfriheden er en men-ligionsfriheden er en men-
neskeret, og den frihed må neskeret, og den frihed må 

11 trossamfund og organisationer tager afstand fra russisk dom over medlem af Jehovas Vidner

Danske religiøse ledere i fælles protest

gives til alle, også dem, vi gives til alle, også dem, vi 
ikke nødvendigvis er enige ikke nødvendigvis er enige 
med”, hedder det i prote-med”, hedder det i prote-
sten, der blev trykt som sten, der blev trykt som 
et debatindlæg i et debatindlæg i Kristeligt Kristeligt 
DagbladDagblad. . 

I indlægget er der en di-I indlægget er der en di-
rekte henstilling til den rekte henstilling til den 
danske regering om at holde danske regering om at holde 
fokus på den internationale fokus på den internationale 
indsats mod forfølgelse af indsats mod forfølgelse af 
religiøse mindretal. religiøse mindretal. 

De 11 underskrivere ud-De 11 underskrivere ud-
gøres af en række danske gøres af en række danske 
frikirker, Den katolske kirke i frikirker, Den katolske kirke i 
Danmark, Det jødiske Sam-Danmark, Det jødiske Sam-
fund samt Danish Muslim fund samt Danish Muslim 
Aid og Islamisk-Kristent Aid og Islamisk-Kristent 
Studiecenter. Desuden er Studiecenter. Desuden er 
også Indre Mission og Lu-også Indre Mission og Lu-

thersk Mission med i pro-thersk Mission med i pro-
testen.testen.

Udenrigsminister  
protesterer
Udenrigsminister Anders Udenrigsminister Anders 
Samuelsen (LA) har da også Samuelsen (LA) har da også 
været hurtig til at kritisere været hurtig til at kritisere 
fængselsdommen og ap-fængselsdommen og ap-
pellere til Rusland om at re-pellere til Rusland om at re-
spektere religionsfriheden. spektere religionsfriheden. 

”Det er under al kritik, at ”Det er under al kritik, at 
Jehovas Vidner karakteri-Jehovas Vidner karakteri-
seres som en ekstremistisk seres som en ekstremistisk 
organisation og sættes i organisation og sættes i 
samme kategori som volde-samme kategori som volde-
lige terrororganisationer. Det lige terrororganisationer. Det 
hører ingen steder hjemme. hører ingen steder hjemme. 
Det er der heldigvis også fl e-Det er der heldigvis også fl e-
re i Rusland, der er enige i. Vi re i Rusland, der er enige i. Vi F
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klubledere og bredt repræ-klubledere og bredt repræ-
senteret fra hele LM.senteret fra hele LM.

Fælles forum er vigtigt
Fredag aften var der fokus Fredag aften var der fokus 
på tendenser i tiden som på tendenser i tiden som 
for eksempel social kontrol, for eksempel social kontrol, 
projekt Discipel 24:7 og øn-projekt Discipel 24:7 og øn-
sket om tættere samarbejde sket om tættere samarbejde 
mellem generationerne. Det mellem generationerne. Det 
mundede ud i en drøftelse mundede ud i en drøftelse 
om, hvilke tiltag LMBU kan om, hvilke tiltag LMBU kan 
sætte i gang, som kan mod-sætte i gang, som kan mod-
virke – eller styrke – ten-virke – eller styrke – ten-
denserne.denserne.

Lars B. Larsen vurderer, at Lars B. Larsen vurderer, at 
det er vigtigt, at alle samles i det er vigtigt, at alle samles i 
et fælles forum. et fælles forum. 

”Det er med til at give me-”Det er med til at give me-
get sammenhæng på tværs get sammenhæng på tværs 
af arbejdsgrenene, og kon-af arbejdsgrenene, og kon-
sulenterne hører med det sulenterne hører med det 
samme, hvad arbejdsudval-samme, hvad arbejdsudval-
gene taler om, og går ud og gene taler om, og går ud og 
handler på det, så det bliver handler på det, så det bliver 
til gavn i de enkelte klubber til gavn i de enkelte klubber 
og foreninger.”og foreninger.”

gør, hvad vi kan, for at holde gør, hvad vi kan, for at holde 
Rusland op på respekten for Rusland op på respekten for 
de fundamentale frihedsret-de fundamentale frihedsret-
tigheder, herunder religions- tigheder, herunder religions- 
og trosfrihed. Og det vil vi og trosfrihed. Og det vil vi 
blive ved med”, udtaler han i blive ved med”, udtaler han i 
en skriftlig kommentar.en skriftlig kommentar.

Den danske politiker Ma-Den danske politiker Ma-
rie Krarup (DF) har imidler-rie Krarup (DF) har imidler-
tid kritiseret udenrigsmi-tid kritiseret udenrigsmi-
nisteren for at blande sig i nisteren for at blande sig i 
russisk lovgivning. Hun siger russisk lovgivning. Hun siger 
til Berlingske Tidende, at der til Berlingske Tidende, at der 
jo ikke er nogen tvivl om, at jo ikke er nogen tvivl om, at 
Dennis Christensen selv er Dennis Christensen selv er 
skyld i dommen:skyld i dommen:

”Han har jo selv overtrådt ”Han har jo selv overtrådt 
de regler – selv om det er de regler – selv om det er 
ubehagelige og dumme reg-ubehagelige og dumme reg-
ler. Sådan er det.ler. Sådan er det.

Bramming LM mødes i Indre Missions missi-Bramming LM mødes i Indre Missions missi-
onshus i Bramming fredag aften i ulige uger. onshus i Bramming fredag aften i ulige uger. 

De fl este er familier med større børn, og De fl este er familier med større børn, og 
børnene har været vant til helt fra små at børnene har været vant til helt fra små at 
komme med til møde.komme med til møde.

De er en lille trofast fl ok, som deler liv og De er en lille trofast fl ok, som deler liv og 
tro med hinanden, og de er glade for at op-tro med hinanden, og de er glade for at op-
leve, at børnene også ser frem til at mødes leve, at børnene også ser frem til at mødes 
med hinanden.med hinanden.

De voksne mødes til bibelstudie i private De voksne mødes til bibelstudie i private 
hjem hveranden onsdag, og børn/teenagere hjem hveranden onsdag, og børn/teenagere 
har mulighed for at komme i børneklub, ju-har mulighed for at komme i børneklub, ju-
niorklub og teenklub.niorklub og teenklub.

Om søndagen kommer både børn og voks-Om søndagen kommer både børn og voks-
ne til gudstjeneste i Bramming Frimenighed. ne til gudstjeneste i Bramming Frimenighed. 

De små steder: Bramming

Et udsnit af de 24 deltagere i Lederforum for LM’s Børn og Unge. Det var både frivillige og ansatte.Et udsnit af de 24 deltagere i Lederforum for LM’s Børn og Unge. Det var både frivillige og ansatte.
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AF KAJA LAUTERBACH

LMU’s missionsprojekt LMU’s missionsprojekt 
handler om at støtte de handler om at støtte de 
kristne i Tyrkiet.kristne i Tyrkiet.

I år handler det om at I år handler det om at 
støtte Shema Media Groups støtte Shema Media Groups 
(SMG) video-produktion. I (SMG) video-produktion. I 
december 2017 oprettede december 2017 oprettede 
SMG en YouTube-kanal SMG en YouTube-kanal 
sammen med en kristen tv-sammen med en kristen tv-
station, og på det første år station, og på det første år 
var der 435.000 views. Det var der 435.000 views. Det 
fortæller ungdomskonsu-fortæller ungdomskonsu-
lent Nikolaj Karkov, der er lent Nikolaj Karkov, der er 
leder af missionsprojektet.leder af missionsprojektet.

Målet for indsamlingen er Målet for indsamlingen er 
500.000 kroner, der skal gå 500.000 kroner, der skal gå 
til at styrke produktionen af til at styrke produktionen af 
videoer.videoer.

Det er både kristne musik-Det er både kristne musik-

LMU støtter tyrkisk videoproduktion

videoer, men også videoer videoer, men også videoer 
med vidnesbyrd og troshi-med vidnesbyrd og troshi-
storier og grundlæggende storier og grundlæggende 
kristen undervisning. kristen undervisning. 

LMU skriver på deres LMU skriver på deres 
hjemmeside, at det er meget hjemmeside, at det er meget 
effektivt at bruge medier effektivt at bruge medier 
i et land, hvor det ikke er i et land, hvor det ikke er 
populært at sige det højt, populært at sige det højt, 
hvis man ikke er rettroende hvis man ikke er rettroende 
muslim. muslim. 

”Video er et medie med ”Video er et medie med 
stadigt voksende potentiale stadigt voksende potentiale 
i Tyrkiet. Efterspørgslen er i Tyrkiet. Efterspørgslen er 
stor!”stor!”

LMU’erne bakker op
Nikolaj Karkov synes, det Nikolaj Karkov synes, det 
er inspirerende at komme er inspirerende at komme 
rundt og besøge LMU-kred-rundt og besøge LMU-kred-
sene for at forkynde og for-sene for at forkynde og for-
tælle om missionsprojektet.tælle om missionsprojektet.

”LMU’erne er vant til, at ”LMU’erne er vant til, at 
der er et missionsprojekt der er et missionsprojekt 
hvert år, og de har tænkt det hvert år, og de har tænkt det 
ind i programmet,” siger han ind i programmet,” siger han 

og fortæller, at han fl ere ste-og fortæller, at han fl ere ste-
der får adskillige fastgiver-der får adskillige fastgiver-
aftaler med sig hjem.aftaler med sig hjem.

”Det er fantastisk – og ”Det er fantastisk – og 
også lidt vildt – at opleve så også lidt vildt – at opleve så 
stor og direkte respons på stor og direkte respons på 
min forkyndelse.”min forkyndelse.”

Radio Samsun
I 2018 gik LMU’s missions-I 2018 gik LMU’s missions-
projekt også ud på at støtte projekt også ud på at støtte 
mediearbejde i Tyrkiet. mediearbejde i Tyrkiet. 

Der blev samlet 437.000 Der blev samlet 437.000 
kroner ind, der gik konkret kroner ind, der gik konkret 
til Radio Shemas nystartede til Radio Shemas nystartede 
radiostation i byen Samsun, radiostation i byen Samsun, 
og den dækkede næsten og den dækkede næsten 
alle stationens udgifter. alle stationens udgifter. 

Shema Media Group er Shema Media Group er 
meget taknemmelige for meget taknemmelige for 
den store støtte, fortæller den store støtte, fortæller 
Nikolaj Karkov.Nikolaj Karkov.

Der er både kristne musikvideoer, vidnesbyrd og undervisning

Video er et populært medie i Video er et populært medie i 
Tyrkiet. Shema Media Groups Tyrkiet. Shema Media Groups 
kristne YouTube-kanal har kristne YouTube-kanal har 
over 3.000 abonnenter.over 3.000 abonnenter.

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLMAF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM

VICEGENERALSEKRETÆRVICEGENERALSEKRETÆR

CSH@DLM.DKCSH@DLM.DK

Jeg vil gerne opfordre alle, Jeg vil gerne opfordre alle, 
der læser denne Essens, til der læser denne Essens, til 
at bede om fem nye mis-at bede om fem nye mis-
sionæransættelser i 2019 – sionæransættelser i 2019 – 
singler, par, familier. Hvorfor?singler, par, familier. Hvorfor?

To grunde stritter mest ud: To grunde stritter mest ud: 
1) Der er fl ere mulighe-1) Der er fl ere mulighe-

der, end vi kan imødekomme der, end vi kan imødekomme 
med det aktuelle antal mis-med det aktuelle antal mis-
sionær. sionær. 

2) En god del af de nuvæ-2) En god del af de nuvæ-
rende missionærer er sand-rende missionærer er sand-
synligvis vendt tilbage til synligvis vendt tilbage til 
Danmark i løbet af ganske Danmark i løbet af ganske 
få år. Måske udløber det af-få år. Måske udløber det af-

Bed om fem missionærer
talte åremål, måske skal fa-talte åremål, måske skal fa-
miliens store børn fortsætte miliens store børn fortsætte 
skolegangen herhjemme, skolegangen herhjemme, 
eller noget helt tredje. eller noget helt tredje. 

Kommer der ikke nye mis-Kommer der ikke nye mis-
sionærer til, får det bety-sionærer til, får det bety-
delige konsekvenser for delige konsekvenser for 
det internationale arbejde det internationale arbejde 
i de kommende år. Vi har et i de kommende år. Vi har et 
meget påtrængende behov. meget påtrængende behov. 
Strengt taget har vi brug for Strengt taget har vi brug for 
mere end fem nye missio-mere end fem nye missio-
næransættelser. Men det er næransættelser. Men det er 
det antal, vi har valgt at sæt-det antal, vi har valgt at sæt-
te som mål for 2019. Giver te som mål for 2019. Giver 
Gud os disse nye missionæ-Gud os disse nye missionæ-
rer, vil vi opleve det som en rer, vil vi opleve det som en 
gavmild guddommelig vel-gavmild guddommelig vel-
signelse. Svarer Gud på en signelse. Svarer Gud på en 
anden måde, har vi tillid til, anden måde, har vi tillid til, 
at han har det store overblik. at han har det store overblik. 
Vi tror på Guds gode gaver.Vi tror på Guds gode gaver.

Bed Høstens Herre om at Bed Høstens Herre om at 
sende arbejdere ud til sin sende arbejdere ud til sin 
høst. Det har Jesus selv op-høst. Det har Jesus selv op-
fordret os til. Bed Gud om at fordret os til. Bed Gud om at 

kalde nogle – og gøre nogle kalde nogle – og gøre nogle 
villige til at følge hans kald. villige til at følge hans kald. 
Vi har virkelig vanskeligt ved Vi har virkelig vanskeligt ved 
at se, at vi skal drosle ned i at se, at vi skal drosle ned i 
det internationale missions-det internationale missions-
arbejde. Fordi der sker så arbejde. Fordi der sker så 
meget rundt i missionslan-meget rundt i missionslan-
dene. Gud arbejder.dene. Gud arbejder.

Den peruanske kirke er Den peruanske kirke er 
ved at sende missionærer til ved at sende missionærer til 
nabolandet Colombia. Til ho-nabolandet Colombia. Til ho-
vedstaden Bogotá. Mekane vedstaden Bogotá. Mekane 
Yesus Kirken i Etiopien har Yesus Kirken i Etiopien har 
planer om at sende hele 500 planer om at sende hele 500 
missionærer til andre lande i missionærer til andre lande i 
løbet af 10 år. Begge kirker er løbet af 10 år. Begge kirker er 
resultat af missionsarbejde. resultat af missionsarbejde. 
Nu går de selv videre. Det er Nu går de selv videre. Det er 
mission, når det er bedst. mission, når det er bedst. 

I Tanzania er der stor I Tanzania er der stor 
åbenhed blandt muslimer åbenhed blandt muslimer 
syd for storbyen Dar es Sa-syd for storbyen Dar es Sa-
laam. I Cambodja er LM med laam. I Cambodja er LM med 
til at løfte skoleindsatsen og til at løfte skoleindsatsen og 
sundhedsarbejdet markant sundhedsarbejdet markant 
blandt stærkt marginalise-blandt stærkt marginalise-

rede mennesker. Snesevis af rede mennesker. Snesevis af 
unge studerende tager imod unge studerende tager imod 
evangeliet og går fra bud-evangeliet og går fra bud-
dhisme til kristentro. Menig-dhisme til kristentro. Menig-
heder vokser hastigt.heder vokser hastigt.

Der er rundt omkring brug Der er rundt omkring brug 
for LM-missionærers bidrag for LM-missionærers bidrag 
– til evangelisering, trosop-– til evangelisering, trosop-
læring, bibelundervisning, læring, bibelundervisning, 
ledelse, diakonal indsats. ledelse, diakonal indsats. 
Missionærer kan tilføre ar-Missionærer kan tilføre ar-
bejdsresurser, som umid-bejdsresurser, som umid-
delbart ikke ellers vil være delbart ikke ellers vil være 
til stede. For mig er kaldet til til stede. For mig er kaldet til 
LM rimelig tydeligt. Kogt helt LM rimelig tydeligt. Kogt helt 
ned: Jesus har befalet os at ned: Jesus har befalet os at 
gå til nye mennesker med gå til nye mennesker med 
evangeliet. For os som krist-evangeliet. For os som krist-
ne er mission ikke et valgfag. ne er mission ikke et valgfag. 
Det hører til det faste skema.Det hører til det faste skema.

Du, som beder: Bed om Du, som beder: Bed om 
fem nye missionæransæt-fem nye missionæransæt-
telser i LM i 2019. Eller skul-telser i LM i 2019. Eller skul-
le du selv overveje at blive le du selv overveje at blive 
missionær? Kloden kalder. missionær? Kloden kalder. 
Verden venter. Verden venter. 

LMU.DK  Video er et medie med stadigt stigende 
potentiale i Tyrkiet, og efterspørgslen er stor
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En ny generation i Peru tager over
Tidligere missionær Jørgen Enevoldsen vender begejstret tilbage efter en måned som gæstelærer

AF JØRGEN ENEVOLDSEN

Min hovedopgave var at Min hovedopgave var at 
undervise på den lutherske undervise på den lutherske 
kirkes bibelskole CLET i Ju-kirkes bibelskole CLET i Ju-
liaca. Jeg underviste en uge i liaca. Jeg underviste en uge i 
henholdsvis Efeserbrevet og henholdsvis Efeserbrevet og 
”Tilgivelse” på grundniveau ”Tilgivelse” på grundniveau 
samt to uger i Romerbrevet samt to uger i Romerbrevet 
på lederniveau. på lederniveau. 

Det var med en temmelig Det var med en temmelig 
stor grad af spænding, at stor grad af spænding, at 
jeg forberedte mig, for ville jeg forberedte mig, for ville 
der komme nogen elever? der komme nogen elever? 
Jeg vidste jo, at kurserne Jeg vidste jo, at kurserne 
nærmest har ligget stille nærmest har ligget stille 
nogle år, og at det først er nogle år, og at det først er 
de sidste par år, der er kom-de sidste par år, der er kom-
met lidt gang i det igen. Min met lidt gang i det igen. Min 
bekymring blev dog gjort til bekymring blev dog gjort til 
skamme! skamme! 

Elevtallet varierede mel-Elevtallet varierede mel-
lem 15-25 på grundniveau lem 15-25 på grundniveau 
og 8-13 på lederniveau. og 8-13 på lederniveau. 
Variationen skyldes, at man Variationen skyldes, at man 
kan nøjes med at tilmelde kan nøjes med at tilmelde 
sig på ugebasis. Det var sig på ugebasis. Det var 
mest den yngste del, som mest den yngste del, som 
boede på skolen, mens fl ere boede på skolen, mens fl ere 
af de modne elever boede af de modne elever boede 
hjemme hos familien. Derfor hjemme hos familien. Derfor 
blev det lidt som at være på blev det lidt som at være på 
teenage-/ungdomslejr fi re teenage-/ungdomslejr fi re 
uger i træk. uger i træk. 

De fl este elever havde en De fl este elever havde en 
eller anden form for kristen eller anden form for kristen 
baggrund, men der var også baggrund, men der var også 
en ung fyr fra Puno, som en ung fyr fra Puno, som 
var blevet inviteret med af var blevet inviteret med af 
en fætter. Han havde det en fætter. Han havde det 
lidt svært de første dage og lidt svært de første dage og 
syntes ikke, at han forstod syntes ikke, at han forstod 
ret meget, men lidt efter ret meget, men lidt efter 
lidt faldt han ind i fælles-lidt faldt han ind i fælles-
skabet.skabet.

Frivillig undervisning
Undervisningen på bibel-Undervisningen på bibel-
skolen foregik udelukkende skolen foregik udelukkende 
ved hjælp af frivillige un-ved hjælp af frivillige un-
dervisere. Det er da impo-dervisere. Det er da impo-
nerende, at der kan skaffes nerende, at der kan skaffes 
folk, så der hver dag i fem folk, så der hver dag i fem 
uger er fi re lærere, som un-uger er fi re lærere, som un-
derviser uden at få noget derviser uden at få noget 
for det ud over det, som er i for det ud over det, som er i 
gryderne. gryderne. 

De fl este af underviserne De fl este af underviserne 
var fra Juliaca, men der kom var fra Juliaca, men der kom 
også folk fra Arequipa. Jeg også folk fra Arequipa. Jeg 
tror, at stort set alle, som tror, at stort set alle, som 
underviste, har gået på det underviste, har gået på det 
teologiske fakultet SETELA teologiske fakultet SETELA 
i Arequipa. I de fi re uger, jeg i Arequipa. I de fi re uger, jeg 
var på bibelskolen, var jeg var på bibelskolen, var jeg 
den eneste ”gringo” (hvide den eneste ”gringo” (hvide 
mennesker, mennesker, red.red.).).

Benjamin, som stod for Benjamin, som stod for 
planlægning og gennemfø-planlægning og gennemfø-
relse af dette kursus, mød-relse af dette kursus, mød-

te klokken 7 om morgenen te klokken 7 om morgenen 
og kørte hjem igen klokken og kørte hjem igen klokken 
21 – hver dag i mere end én 21 – hver dag i mere end én 
måned. Det er da impone-måned. Det er da impone-
rende.rende.

Som højskole
Om aftenen var der bede-Om aftenen var der bede-
møde, lovsangssamlinger møde, lovsangssamlinger 
eller sociale samlinger på eller sociale samlinger på 
bedste efterskole-/højsko-bedste efterskole-/højsko-
levis. I fritiden blev der også levis. I fritiden blev der også 
spillet meget volleyball. spillet meget volleyball. 

Nogle eftermiddage var Nogle eftermiddage var 
der seminarer – for ek-der seminarer – for ek-
sempel om musiktjene-sempel om musiktjene-
sten i menigheden eller om, sten i menigheden eller om, 
hvordan man kan starte og hvordan man kan starte og 
drive en åben bibelstudie-drive en åben bibelstudie-
gruppe. Et par eftermiddage gruppe. Et par eftermiddage 
blev der afholdt diakoni-blev der afholdt diakoni-
seminar. Her blev eleverne seminar. Her blev eleverne 
delt ind i hold og sendt ud delt ind i hold og sendt ud 
for at besøge ældre og syge for at besøge ældre og syge 
for at hjælpe dem og bede for at hjælpe dem og bede 
for dem. for dem. 

En ting, som glæder mig, En ting, som glæder mig, 
er, at forbønnen har en stor er, at forbønnen har en stor 
plads. Selv fi k jeg lov til at plads. Selv fi k jeg lov til at 
være med på sygebesøg være med på sygebesøg 
på et hospital. En teenager på et hospital. En teenager 
var blevet opereret, og så var blevet opereret, og så 
skulle der bedes for ham, skulle der bedes for ham, 
og når vi nu var der, kunne og når vi nu var der, kunne 
vi jo lige bede også for en vi jo lige bede også for en 
anden dreng på stuen ved anden dreng på stuen ved 
siden af. siden af. 

Benjamin, som var med, Benjamin, som var med, 
fortalte, at hvis han gik med fortalte, at hvis han gik med 
sin bibel under armen på sin bibel under armen på 
sygehuset, var der mange, sygehuset, var der mange, 

som ville, at han skulle bede som ville, at han skulle bede 
for dem. Det er jo tankevæk-for dem. Det er jo tankevæk-
kende! kende! 

En ting, jeg ikke kan glem-En ting, jeg ikke kan glem-
me: I en af menighederne me: I en af menighederne 
hørte jeg, at der er bede-hørte jeg, at der er bede-
møde den første lørdag hver møde den første lørdag hver 
måned klokken 5 om morge-måned klokken 5 om morge-
nen! Kunne det forekomme i nen! Kunne det forekomme i 
Danmark?Danmark?

Det er meget almindeligt, Det er meget almindeligt, 
at der under en gudstjene-at der under en gudstjene-
ste – eller lige efter– er for-ste – eller lige efter– er for-
bøn med håndspålæggelse bøn med håndspålæggelse 
af folk, som ønsker det. Det af folk, som ønsker det. Det 
var dejligt at være med til. var dejligt at være med til. 
Og jeg skulle selvfølgelig Og jeg skulle selvfølgelig 
deltage.deltage.

Gamle bekendte
En af de helt store oplevel-En af de helt store oplevel-
ser var at møde en god del ser var at møde en god del 
”gamle” bekendte i Juliaca, ”gamle” bekendte i Juliaca, 
hvor vi jo fi k lov til at virke hvor vi jo fi k lov til at virke 
en god del af den tid, vi var en god del af den tid, vi var 
i Peru fra 1988-1997. Efter i Peru fra 1988-1997. Efter 
mere end 20 år var det me-mere end 20 år var det me-
get opmuntrende at møde get opmuntrende at møde 
dem igen og genopleve dem igen og genopleve 
både det menneskelige og både det menneskelige og 
det åndelige fællesskab, og det åndelige fællesskab, og 
specielt glædeligt var det specielt glædeligt var det 
at opleve, at mange fortsat at opleve, at mange fortsat 
er en del af det kristne fæl-er en del af det kristne fæl-
lesskab. lesskab. 

Det var også skønt at Det var også skønt at 
møde den nye generation. møde den nye generation. 
De børn, som legede med De børn, som legede med 
vores børn, var nu pludselig vores børn, var nu pludselig 
blevet voksne. Det var rigtig blevet voksne. Det var rigtig 
dejligt at træffe mange af dejligt at træffe mange af 

Jørgen Enevoldsen underviste på bibelskolen i Juliaca i Peru i fi re uger i januar/februar.Jørgen Enevoldsen underviste på bibelskolen i Juliaca i Peru i fi re uger i januar/februar.

dem. Flere af eleverne på bi-dem. Flere af eleverne på bi-
belskolen følte jeg pludselig, belskolen følte jeg pludselig, 
at jeg kendte, når jeg fi k at at jeg kendte, når jeg fi k at 
vide, hvem deres forældre vide, hvem deres forældre 
var. var. 

Nogle af de unge er nu Nogle af de unge er nu 
med til at trække læsset med til at trække læsset 
på forskellig måde, både i på forskellig måde, både i 
ledelse, forkyndelse og bør-ledelse, forkyndelse og bør-
nearbejde i forskellige me-nearbejde i forskellige me-
nigheder. nigheder. 

Besøg i menigheder
Jeg var den, som i 1995 på Jeg var den, som i 1995 på 
en måde overgav ejerskabet en måde overgav ejerskabet 
til kirken til peruanerne selv. til kirken til peruanerne selv. 
Det har ikke været nogen Det har ikke været nogen 
nem opgave for dem at over-nem opgave for dem at over-
tage. Måske var der ting, tage. Måske var der ting, 
som skulle have været gjort som skulle have været gjort 
anderledes? anderledes? 

Men Guds ord forkyndes Men Guds ord forkyndes 
trofast søndag efter søndag trofast søndag efter søndag 
af peruanere i en stribe kir-af peruanere i en stribe kir-
ker i Juliaca. ker i Juliaca. 

Vi missionærer er der Vi missionærer er der 
ikke mere, men hvor er de ikke mere, men hvor er de 
taknemmelige, når der taknemmelige, når der 
pludselig en søndag dukker pludselig en søndag dukker 
en gammel missionær op. en gammel missionær op. 
Så kan han lige få lov til at Så kan han lige få lov til at 
prædike! Og der bliver med prædike! Og der bliver med 
store armbevægelser sendt store armbevægelser sendt 
mange hilsner til alle brød-mange hilsner til alle brød-
rene i Danmark.rene i Danmark.

Det er fortsat ikke de Det er fortsat ikke de 
voldsomt store fl okke, som voldsomt store fl okke, som 
samles. Men der er i de for-samles. Men der er i de for-
løbne år bygget fl ere fi ne løbne år bygget fl ere fi ne 
kirkelokaler, og så var det kirkelokaler, og så var det 
interessant at opleve, at interessant at opleve, at 

gudstjenesterne fl ere steder gudstjenesterne fl ere steder 
nu foregår med alle sange, nu foregår med alle sange, 
bibeltekster med mere bibeltekster med mere 
på PowerPoint. Musikken på PowerPoint. Musikken 
fi nder vej via mixerpult og fi nder vej via mixerpult og 
store højtalere. store højtalere. 

I en kirke var jeg med til I en kirke var jeg med til 
indvielse af nogle tilstøden-indvielse af nogle tilstøden-
de lokaler, som de har byg-de lokaler, som de har byg-
get med henblik på at udleje get med henblik på at udleje 
dem, så de kan få indtæg-dem, så de kan få indtæg-
ter til blandt andet afl øn-ter til blandt andet afl øn-
ning af præst. Jeg kom ikke ning af præst. Jeg kom ikke 
uden om at måtte klippe et uden om at måtte klippe et 
af båndene, selv om jeg ikke af båndene, selv om jeg ikke 
havde haft nogen som helst havde haft nogen som helst 
aktie i hele projektet. aktie i hele projektet. 

Et andet sted oplevede jeg Et andet sted oplevede jeg 
det glædelige, at der var et det glædelige, at der var et 
ægtepar, som sammen med ægtepar, som sammen med 
deres fem voksne børn og deres fem voksne børn og 
svigerbørn havde besluttet svigerbørn havde besluttet 
at blive en del af kirken. Det at blive en del af kirken. Det 
var resultatet af arbejdet var resultatet af arbejdet 
i en cellegruppe. Dem blev i en cellegruppe. Dem blev 
der takket og bedt meget for der takket og bedt meget for 
ved gudstjenesten – og nu ved gudstjenesten – og nu 
skal præsten så gennemfø-skal præsten så gennemfø-
re medlemsskabsoplæring re medlemsskabsoplæring 
med dem, inden de bliver med dem, inden de bliver 
medlemmer.medlemmer.

På væggen i denne kirke På væggen i denne kirke 
var der en liste over navne var der en liste over navne 
på medlemmer og sympati-på medlemmer og sympati-

sører, som omfattede i alt 81 sører, som omfattede i alt 81 
navne. Nu er der vel så syv navne. Nu er der vel så syv 
mere ...mere ...

Åbenhed – og lukkethed
En ting, som slog mig er, at En ting, som slog mig er, at 
man i Peru ikke skal sige man i Peru ikke skal sige 
ret meget om hvem man ret meget om hvem man 
er, før den helt store snak er, før den helt store snak 
helt naturligt er i gang. En helt naturligt er i gang. En 
taxichauffør ville gerne høre taxichauffør ville gerne høre 
forskellen på at være katolik forskellen på at være katolik 
og lutheraner, en skopudser og lutheraner, en skopudser 
skal lige under skopudsnin-skal lige under skopudsnin-
gen fortælle, at han læser gen fortælle, at han læser 
i Bibelen, og fi re tilfældige i Bibelen, og fi re tilfældige 
mennesker på en bænk vil mennesker på en bænk vil 
gerne snakke. gerne snakke. 

Der er altså virkelig åben-Der er altså virkelig åben-
hed for mange snakke – hed for mange snakke – 
også om åndelige ting, men også om åndelige ting, men 
samtidig er der en lukket-samtidig er der en lukket-
hed for evangeliet.hed for evangeliet.

Da vi var udsendt, var Da vi var udsendt, var 
det en meget vanskelig tid det en meget vanskelig tid 
økonomisk i Peru. Der var økonomisk i Peru. Der var 
mange, som havde brug mange, som havde brug 
for hjælp til det ene og det for hjælp til det ene og det 
andet. Vi kunne ikke hjælpe andet. Vi kunne ikke hjælpe 
alle. Men nogle har vi åben-alle. Men nogle har vi åben-
bart hjulpet. I hvert fald var bart hjulpet. I hvert fald var 
der nogen, som huskede det der nogen, som huskede det 
og takkede for hjælp. og takkede for hjælp. 

En kristen kvinde, som vi En kristen kvinde, som vi 
havde hjulpet lidt dengang, havde hjulpet lidt dengang, 
kom med en ret stor penge-kom med en ret stor penge-
gave til mig. Den syntes jeg gave til mig. Den syntes jeg 
ikke, at jeg kunne tage imod. ikke, at jeg kunne tage imod. 
Jeg vægrede mig og sagde, Jeg vægrede mig og sagde, 
at hun havde meget mere at hun havde meget mere 
brug for pengene end mig. brug for pengene end mig. 
Men hun sagde bare: ”Jeg Men hun sagde bare: ”Jeg 
har det godt. ’Herren har har det godt. ’Herren har 
velsignet mig rigt. Jeg giver velsignet mig rigt. Jeg giver 
jo tiende!’” Og jeg tror fak-jo tiende!’” Og jeg tror fak-
tisk, at hun nu har det godt tisk, at hun nu har det godt 
økonomisk. økonomisk. 

Der var også nogle, som Der var også nogle, som 
huskede noget af det, som i huskede noget af det, som i 
tidens løb er blevet sagt og tidens løb er blevet sagt og 
forkyndt. Det er mit klare forkyndt. Det er mit klare 
indtryk, at det arbejde, som indtryk, at det arbejde, som 
er blevet gjort i Peru, ikke har er blevet gjort i Peru, ikke har 
været forgæves. Men der er været forgæves. Men der er 
stadig brug for megen for-stadig brug for megen for-
bøn. Bed også for de tre, som bøn. Bed også for de tre, som 
disse måneder får et kursus, disse måneder får et kursus, 
fordi de inden så længe skal fordi de inden så længe skal 
til Bogotá i Columbia for at til Bogotá i Columbia for at 
være missionærer. En af dem være missionærer. En af dem 
er en ung pige fra Juliaca. er en ung pige fra Juliaca. 
Det har sat mange tanker i Det har sat mange tanker i 
gang hos nogle af hendes gang hos nogle af hendes 
jævnaldrende. jævnaldrende. 

JØRGEN ENEVOLDSEN   I en af menighederne i Peru 
hørte jeg, at der er bedemøde den første lørdag i hver måned 
klokken 5 om morgenen! Kunne det forekomme i Danmark?

Støt missionsarbejdet i Peru

Send en gave mærket ”Peru” til:Send en gave mærket ”Peru” til:
Bankoverførsel: 2230-0726496390, MobilePay: 66288Bankoverførsel: 2230-0726496390, MobilePay: 66288
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Når det gælder det teologi-Når det gælder det teologi-
ske indhold af de lutherske ske indhold af de lutherske 
bekendelsesskrifter, betyder bekendelsesskrifter, betyder 
det ikke noget, om man er i det ikke noget, om man er i 
Danmark eller Etiopien.Danmark eller Etiopien.
Det forklarer Peter Olsen, der Det forklarer Peter Olsen, der 
underviste på et kompakt-underviste på et kompakt-
kursus på Mekane Yesus Se-kursus på Mekane Yesus Se-
minary (MYS) i Addis Abeba i minary (MYS) i Addis Abeba i 
Etiopien i januar måned. Em-Etiopien i januar måned. Em-
net for kurset var ”Theology net for kurset var ”Theology 
of the Lutheran Confessions”. of the Lutheran Confessions”. 

”Her siger jeg det samme, ”Her siger jeg det samme, 
uafhængig af hvor jeg er, uafhængig af hvor jeg er, 
men jeg ville kvie mig meget men jeg ville kvie mig meget 
ved at undervise i pastorale ved at undervise i pastorale 
fag som sjælesorg og etik fag som sjælesorg og etik 
uden kendskab til den lo-uden kendskab til den lo-
kale kultur,” siger han.kale kultur,” siger han.

Et par af de studerende Et par af de studerende 
var fungerende præster, og var fungerende præster, og 
når de kom ind på områder, når de kom ind på områder, 
hvor det manglende kend-hvor det manglende kend-
skab til kulturen pressede skab til kulturen pressede 
sig på – kirketugt for ek-sig på – kirketugt for ek-
sempel – valgte han at tage sempel – valgte han at tage 
udgangspunkt i, hvordan de udgangspunkt i, hvordan de 
greb det an.greb det an.

Bevare kontakt til  
Skandinavien
Peter Olsen er til daglig lek-Peter Olsen er til daglig lek-
tor på Dansk Bibel-Institut tor på Dansk Bibel-Institut 
(DBI) i København. Fire un-(DBI) i København. Fire un-
dervisere herfra er på korte dervisere herfra er på korte 
undervisningsophold i Addis undervisningsophold i Addis 
Abeba i foråret.Abeba i foråret.

Årsagen er, at MYS har Årsagen er, at MYS har 
brug for undervisere udefra. brug for undervisere udefra. 
Mekane Yesus Kirken opret-Mekane Yesus Kirken opret-
tede skolen i 1960 allerede tede skolen i 1960 allerede 
et år efter, at kirken var dan-et år efter, at kirken var dan-
net, for at kunne uddanne net, for at kunne uddanne 
ledere, og inden for de sid-ledere, og inden for de sid-
ste par år har de lavet en ste par år har de lavet en 
overbygning, hvor de tilbyder overbygning, hvor de tilbyder 
en mastergrad i teologi.en mastergrad i teologi.

Peter Olsen forklarer, at Peter Olsen forklarer, at 
der internationalt er krav der internationalt er krav 
om, at undervisere på ma-om, at undervisere på ma-
sterniveau skal have en sterniveau skal have en 
ph.d.-grad eller lignende, ph.d.-grad eller lignende, 
og derfor kan MYS ikke selv og derfor kan MYS ikke selv 
dække behovet her. dække behovet her. 

”De bruger en del ameri-”De bruger en del ameri-
kanske undervisere, men da kanske undervisere, men da 
MYK blev til med stor ind-MYK blev til med stor ind-
fl ydelse fra skandinaviske fl ydelse fra skandinaviske 
missionærer, vil de gerne missionærer, vil de gerne 
bevare kontakten til Skandi-bevare kontakten til Skandi-
navien,” siger han og tilføjer, navien,” siger han og tilføjer, 
at nu hvor LM har trukket at nu hvor LM har trukket 
sig fra den klassiske indsats sig fra den klassiske indsats 

DBI-lærer underviste på 
universitet i Etiopien

DBI-lektor Peter Olsen udfyldte et hehov for undervisning på højt niveau 
på  Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba

i Etiopien, vil DBI gerne le-i Etiopien, vil DBI gerne le-
vere, hvad de kan.vere, hvad de kan.

”Imidlertid er det nødven-”Imidlertid er det nødven-
digt for DBI at samarbejde digt for DBI at samarbejde 
med et af missionsselska-med et af missionsselska-
berne LM og Promissio.”berne LM og Promissio.”

Lavere niveau   
end på DBI
Peter Olsen har undervist Peter Olsen har undervist 
i over 20 år, men kompakt-i over 20 år, men kompakt-
kurset på MYS var hans kurset på MYS var hans 
første møde med uddannel-første møde med uddannel-
sessystemet i Etiopien.sessystemet i Etiopien.

Kurset, der bestod af 48 Kurset, der bestod af 48 
lektioner, begyndte to dage lektioner, begyndte to dage 
efter etiopisk jul, der bliver efter etiopisk jul, der bliver 
fejret den 6.-7. januar. Seks fejret den 6.-7. januar. Seks 
ud af ni studerende nåede ud af ni studerende nåede 
imidlertid først frem dagen imidlertid først frem dagen 
efter, men så var fremmø-efter, men så var fremmø-
det også stabilt, da de ikke det også stabilt, da de ikke 
måtte tage den afsluttende måtte tage den afsluttende 
skriftlige eksamen, hvis de skriftlige eksamen, hvis de 
havde mere end otte lektio-havde mere end otte lektio-
ners fravær.ners fravær.

Ud fra både eksamens-Ud fra både eksamens-
resultater og den daglige resultater og den daglige 
undervisning må han kon-undervisning må han kon-
statere, at selv om de kalder statere, at selv om de kalder 
det en masteruddannelse, det en masteruddannelse, 
er niveauet lavere end på er niveauet lavere end på 
bachelorniveau på DBI. bachelorniveau på DBI. 

”På DBI forventer vi for ”På DBI forventer vi for 
eksempel, at de studerende eksempel, at de studerende 
læser bekendelsesskrif-læser bekendelsesskrif-
terne på latin og græsk, men terne på latin og græsk, men 
det kunne de etiopiske stu-det kunne de etiopiske stu-
derende ikke,” uddyber han.derende ikke,” uddyber han.

Det var ikke kun det fag-Det var ikke kun det fag-
lige niveau, men også infra-lige niveau, men også infra-
struktur på MYS, som lod struktur på MYS, som lod 
noget tilbage at ønske. Det noget tilbage at ønske. Det 
gjorde det udfordrende at gjorde det udfordrende at 
gennemføre undervisningen.gennemføre undervisningen.

Peter Olsen havde på for-Peter Olsen havde på for-
hånd fået at vide, at han hånd fået at vide, at han 
skulle lægge pensum i en skulle lægge pensum i en 
Dropboks på nettet, så de Dropboks på nettet, så de 
studerende kunne forberede studerende kunne forberede 
sig. Det gjorde han i septem-sig. Det gjorde han i septem-
ber, men ingen af de stude-ber, men ingen af de stude-
rende havde fået det at vide, rende havde fået det at vide, 
ligesom fl ere af dem heller ligesom fl ere af dem heller 
ikke havde råd til at købe det ikke havde råd til at købe det 
fulde pensum på 800 sider. fulde pensum på 800 sider. 
De havde dog en bog med De havde dog en bog med 
bekendelsesskrifterne på bekendelsesskrifterne på 
både amharisk og engelsk.både amharisk og engelsk.

Både udfordrende 
og udviklende
Før Peter Olsen rejste til Eti-Før Peter Olsen rejste til Eti-
opien, var han lidt spændt opien, var han lidt spændt 
på at skulle undervise på på at skulle undervise på 
engelsk. engelsk. 

”Jeg bruger normalt fuldt ”Jeg bruger normalt fuldt 
manuskript, når jeg under-manuskript, når jeg under-
viser, og jeg havde tænkt, at viser, og jeg havde tænkt, at 
jeg kunne bruge det danske jeg kunne bruge det danske 
og så bare tale engelsk. og så bare tale engelsk. 
Men det viste sig at være Men det viste sig at være 
nødvendigt at oversætte nødvendigt at oversætte 
manuskriptet, og det var et manuskriptet, og det var et 
knokkelarbejde.”  knokkelarbejde.”  

Det gjorde, at han ikke fi k Det gjorde, at han ikke fi k 
tid til at se så meget af Etio-tid til at se så meget af Etio-
pien. Men han fi k mulighed pien. Men han fi k mulighed 
for at opleve den etiopiske for at opleve den etiopiske 
julefejring efter ortodoks julefejring efter ortodoks 
tradition i byen Asella syd tradition i byen Asella syd 
for Addis Abeba, og efter ek-for Addis Abeba, og efter ek-
samen var der tid til at se et samen var der tid til at se et 
par museer.par museer.

Han og de studerende Han og de studerende 
havde også lidt udfordrin-havde også lidt udfordrin-
ger med at forstå hinandens ger med at forstå hinandens 
engelsk. engelsk. 

”Det virkede til, at de ”Det virkede til, at de 
studerende kom med ret studerende kom med ret 

Her er den klasse, som Peter Olsen underviste på Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba.Her er den klasse, som Peter Olsen underviste på Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba.

hurtigt, men mine ører blev hurtigt, men mine ører blev 
aldrig kalibreret helt godt,” aldrig kalibreret helt godt,” 
siger Peter Olsen.siger Peter Olsen.

”Samtidig med at det var ”Samtidig med at det var 
udfordrende for mig selv at udfordrende for mig selv at 
skulle undervise på et andet skulle undervise på et andet 
sprog og skulle formulere sprog og skulle formulere 
det samme med andre ord, det samme med andre ord, 
var det pædagogisk udvik-var det pædagogisk udvik-
lende for mig at blive sat lende for mig at blive sat 
under pres.”under pres.”

Han forklarer, at med hans Han forklarer, at med hans 
forelæsende undervisnings-forelæsende undervisnings-
stil er der en risiko for, at han stil er der en risiko for, at han 
– som man sagde om den – som man sagde om den 
tidligere rektor på DBI N.O. tidligere rektor på DBI N.O. 
Vigilius – kan fortsætte med Vigilius – kan fortsætte med 
at forelæse, når den sidste at forelæse, når den sidste 
student har forladt lokalet. student har forladt lokalet. 

”Men her var jeg nødt til at ”Men her var jeg nødt til at 
stoppe op ofte for at fi nde stoppe op ofte for at fi nde 
ud af, om de forstod det, jeg ud af, om de forstod det, jeg 
sagde.” sagde.” 

Vil gerne undervise  
på MYS igen
Peter Olsen er indstillet på Peter Olsen er indstillet på 
at tage til MYS igen, hvis det at tage til MYS igen, hvis det 
kan passe ind med hans un-kan passe ind med hans un-
dervisning på DBI. Men han dervisning på DBI. Men han 
slår fast, at det skal være et slår fast, at det skal være et 
kompaktkursus i samme fag. kompaktkursus i samme fag. 

LM har leveret evange-LM har leveret evange-
lister og bibelskolelærere lister og bibelskolelærere 
til Etiopien i mange år. Det til Etiopien i mange år. Det 
er man stoppet med, og er man stoppet med, og 
han ser det som et udmær-han ser det som et udmær-
ket projekt for LM at sende ket projekt for LM at sende 
hjælp til højere uddannelse. hjælp til højere uddannelse. 
”Det må gerne være tidligere ”Det må gerne være tidligere 
missionærer, der pendler, for missionærer, der pendler, for 
de kan sproget, men det vil de kan sproget, men det vil 
være udmærket at kombine-være udmærket at kombine-
re med nålestiks-ekspert-re med nålestiks-ekspert-
hjælp,” siger han. hjælp,” siger han. 

PETER OLSEN  Det var udfordrende for mig at 
skulle undervise på en andet sprog, men samtidig var 
det pædagogisk udviklende for mig

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

Estland og 
Letland

En oplevelsesrig rundtur med storbyer og nationalpar-
ker. Vi besøger blandt andet stedet hvor Dannebrog 
faldt ned, ser et monument for faldne danske frivillige i 
2. verdenskrig og møder en dansk landmand.

29. juni - 5. juli
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Aarhus
Studievenlige lejlig-

heder

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

Tjek ind på vores hjemmeside og få 
indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.
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LEDERSØGES
Udviklingsorienteret stilling på 
KFUMs Soldaterhjem i Skive

Vi søger en udviklingsorienteret og dynamisk le-

skabe et kristent hjem for soldater. Som leder 
skal du brænde igennem overfor unge menne-
sker. KFUMs Soldaterhjem i Skive står overfor et 
spændende projekt i de kommende år med om-
bygning og videreudvikling af vores koncept. 
I hverdagen vil du opleve stor selvstændighed. 
Vi forventer at du har mod på personaleledelse, 
sans for driftsøkonomi, og at du kan tage fat på 
en række praktiske opgaver. Som leder skal du 
have overblik over hjemmets mange opgaver og 

Hør mere om jobbet ved generalsekretær Per 
Møller Henriksen på tlf. 7620 4480. Ansøgnings-
frist: 28. marts. Forventet jobstart: 1. juni. 
Læs mere: kfums-soldatermission.dk/lederjob

Udviklingsorienteret stilling på 
KFUMs Soldaterhjem i Skive

Vi søger en udviklingsorienteret og dynamisk le-

skabe et kristent hjem for soldater. Som leder 
skal du brænde igennem overfor unge menne-
sker. KFUMs Soldaterhjem i Skive står overfor et 
spændende projekt i de kommende år med om-
bygning og videreudvikling af vores koncept. 
I hverdagen vil du opleve stor selvstændighed.
Vi forventer at du har mod på personaleledelse,
sans for driftsøkonomi, og at du kan tage fat på 
en række praktiske opgaver. Som leder skal du
have overblik over hjemmets mange opgaver og 

Hør mere om jobbet ved generalsekretær Per 
Møller Henriksen på tlf. 7620 4480. Ansøgnings-
frist: 28. marts. Forventet jobstart: 1. juni. 
Læs mere: kfums-soldatermission.dk/lederjob
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”Jeg har fået lyst til at læse ”Jeg har fået lyst til at læse 
meget i Bibelen. Studere meget i Bibelen. Studere 
den nærmere og genlæse de den nærmere og genlæse de 
historier, jeg kender fra min historier, jeg kender fra min 
søndagsskoletid.”søndagsskoletid.”

Lisa Clausen deltager i Lisa Clausen deltager i 
det kristendomskursus, det kristendomskursus, 
som afdelingsmissionær i som afdelingsmissionær i 
LM Jesper Iversen holder i LM Jesper Iversen holder i 
Sønderborg.  Selv om hun Sønderborg.  Selv om hun 
ikke betegner sig selv som ikke betegner sig selv som 
bibelstærk, har det ikke væ-bibelstærk, har det ikke væ-
ret noget problem for hende, ret noget problem for hende, 
at kursets udgangspunkt er at kursets udgangspunkt er 
det, der står i Bibelen.det, der står i Bibelen.

”Jeg kan rigtig godt lide at ”Jeg kan rigtig godt lide at 
få tingene sat ind i en sam-få tingene sat ind i en sam-
menhæng – og så har det menhæng – og så har det 
bare været en inspiration til bare været en inspiration til 
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Jeg har fået lyst til at læse meget i Bibelen
Lisa Clausens genbo inviterede hende med på kristendomskursus i Sønderborg LM

at gå i gang med at læse,” at gå i gang med at læse,” 
siger hun og glæder sig over siger hun og glæder sig over 
alle de ting, hun har genop-alle de ting, hun har genop-
daget.daget.

En anden ting, Lisa Clau-En anden ting, Lisa Clau-
sen fremhæver, er, at der på sen fremhæver, er, at der på 
kurset har været plads til at kurset har været plads til at 
fi nde glæden i Bibelen.fi nde glæden i Bibelen.

”Det viser, at det ikke har ”Det viser, at det ikke har 
været helt ude i hampen, været helt ude i hampen, 
når jeg har gået og følt, at når jeg har gået og følt, at 
glæden nogle gange kan bli-glæden nogle gange kan bli-
ve væk. I stedet skal vi lære ve væk. I stedet skal vi lære 
af glæden i Bibelen.”af glæden i Bibelen.”

Stor oplevelse
Den 67-årige kvinde, der lige Den 67-årige kvinde, der lige 
nu er i Dansk-Vestindien nu er i Dansk-Vestindien 
som rejseleder, har længe som rejseleder, har længe 

godt kunnet tænke sig at få godt kunnet tænke sig at få 
noget af sin børnelærdom noget af sin børnelærdom 
genopfrisket.genopfrisket.

Det havde hun fortalt et Det havde hun fortalt et 
genbopar, og en dag, da de genbopar, og en dag, da de 
drak formiddagskaffe sam-drak formiddagskaffe sam-
men, gav genboen hende en men, gav genboen hende en 
folder om det kristendoms-folder om det kristendoms-
kursus, som Iversen udbød i kursus, som Iversen udbød i 
LM’s missionhus.LM’s missionhus.

Hun var ikke i tvivl om, at Hun var ikke i tvivl om, at 
hun skulle med på kurset, og hun skulle med på kurset, og 
hun fortæller, at det har væ-hun fortæller, at det har væ-
ret en meget stor oplevelse.ret en meget stor oplevelse.

Ikke fremmed
Lisa Clausen er ikke totalt Lisa Clausen er ikke totalt 
fremmed for kristendom. fremmed for kristendom. 

”Jeg har hele mit liv været ”Jeg har hele mit liv været 

regelmæssig kirkegænger, regelmæssig kirkegænger, 
og jeg tror aldrig, det forla-og jeg tror aldrig, det forla-
der mig. Mit syn på Jesus der mig. Mit syn på Jesus 
som frelser er også lige så som frelser er også lige så 
forankret, som det altid har forankret, som det altid har 
været,” siger hun og tilføjer, været,” siger hun og tilføjer, 
at det giver hende ro.at det giver hende ro.

”Mennesker har til alle ”Mennesker har til alle 
tider haft brug for noget tider haft brug for noget 
større end dem selv. Et sted, større end dem selv. Et sted, 
hvor de kan fi nde styrke og hvor de kan fi nde styrke og 
trøst.”trøst.”

Genboparret har også Genboparret har også 
fl ere gange inviteret hende fl ere gange inviteret hende 
med til arrangementer i LM. med til arrangementer i LM. 

”Det betyder, at jeg kender ”Det betyder, at jeg kender 
en del mennesker derinde. en del mennesker derinde. 
De er meget imødekom-De er meget imødekom-
mende, og det har generelt mende, og det har generelt 

AF KAJA LAUTERBACH

”Kurser handler om, at man ”Kurser handler om, at man 
gerne vil dygtiggøre sig i gerne vil dygtiggøre sig i 
nogle ting. Sådan er alle nogle ting. Sådan er alle 
kurser, og sådan er det også kurser, og sådan er det også 
med det her kursus.” med det her kursus.” 

Det siger afdelingsmis-Det siger afdelingsmis-
sionær Jesper Iversen om sionær Jesper Iversen om 
det kristendomskursus, som det kristendomskursus, som 
han holder i Sønderborg.han holder i Sønderborg.

Kurset minder på nogle Kurset minder på nogle 
punkter om de traditionelle punkter om de traditionelle 
Alpha-kurser og kristen-Alpha-kurser og kristen-
domskurser. Det er nogen-domskurser. Det er nogen-
lunde de samme temaer, lunde de samme temaer, 
de tager op, og der er også de tager op, og der er også 
skabt plads i kurset til at skabt plads i kurset til at 
snakke med hinanden om snakke med hinanden om 
de emner, de har oppe den de emner, de har oppe den 
pågældende dag. Men kur-pågældende dag. Men kur-
set er langt mere undervi-set er langt mere undervi-
sende. sende. 

”Min oplevelse med kri-”Min oplevelse med kri-
stendomskurser har været, stendomskurser har været, 
at man ofte snakker om, at man ofte snakker om, 
hvem Gud er ud fra et lille hvem Gud er ud fra et lille 
kort oplæg og for eksempel kort oplæg og for eksempel 
taler om ’Hvem tror du Gud taler om ’Hvem tror du Gud 
er”. Med mit kursus vil jeg er”. Med mit kursus vil jeg 
hellere fortælle folk, hvad hellere fortælle folk, hvad 
Bibelen siger om Gud og om Bibelen siger om Gud og om 
alle de andre emner,” forkla-alle de andre emner,” forkla-
rer Iversen.rer Iversen.

”Dette siger Bibelen, og så ”Dette siger Bibelen, og så 
kan folk jo selv forholde sig kan folk jo selv forholde sig 
til det.” til det.” 

Aha-oplevelser
Der er 25 deltagere på kur-Der er 25 deltagere på kur-
set i Sønderborg, der løber set i Sønderborg, der løber 

over ti gange. En del af dem over ti gange. En del af dem 
kommer i LM, men der kom-kommer i LM, men der kom-
mer også nogle, som ikke mer også nogle, som ikke 
har haft deres gang der. Del-har haft deres gang der. Del-
tagerne er også forskellige, tagerne er også forskellige, 
når det gælder bibelviden. når det gælder bibelviden. 

Hans store udfordring er Hans store udfordring er 
at formidle det bibelske stof at formidle det bibelske stof 
på en måde, så det ramme på en måde, så det ramme 
både den bibellæsende både den bibellæsende 
LM’er og samtidig også er LM’er og samtidig også er 
relevant for den, som ikke er relevant for den, som ikke er 
så kendt i sin Bibelen.så kendt i sin Bibelen.

”Det dejlige ved et kursus ”Det dejlige ved et kursus 
er, at jeg ikke kun har en er, at jeg ikke kun har en 
halv time til rådighed, men halv time til rådighed, men 
ti gange. For mig handler ti gange. For mig handler 

det om, at jeg forklarer de det om, at jeg forklarer de 
svære udtryk, som vi har svære udtryk, som vi har 
kendt hele livet igennem kendt hele livet igennem 
det kristne arbejde, og så det kristne arbejde, og så 
forsøger at illustrere de bi-forsøger at illustrere de bi-
belske sandheder igennem belske sandheder igennem 
billeder.”  billeder.”  

Den her form for kursus er Den her form for kursus er 
lidt tungere end de gængse lidt tungere end de gængse 
kristendomskurser, men kristendomskurser, men 
afdelingsmissionæren op-afdelingsmissionæren op-
lever ikke, at det skræmmer lever ikke, at det skræmmer 
nogen.nogen.

”Tværtimod oplever jeg, at ”Tværtimod oplever jeg, at 
de fl este får en aha-oplevel-de fl este får en aha-oplevel-
se. De begynder at se nogle se. De begynder at se nogle 
sammenhænge og dybder i sammenhænge og dybder i 
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Guds ord, som de ikke havde Guds ord, som de ikke havde 
set før,” uddyber han.set før,” uddyber han.

Undervisning og samtale
Kurset begynder med fæl-Kurset begynder med fæl-
lesspisning klokken 17.30. lesspisning klokken 17.30. 
Det står de lokale LM’ere for. Det står de lokale LM’ere for. 

”Her er der god mulighed ”Her er der god mulighed 
for, at deltagerne kan lære for, at deltagerne kan lære 
hinanden at kende, og vi har hinanden at kende, og vi har 
ligeledes talt om nødvendig-ligeledes talt om nødvendig-
heden af, at man bliver budt heden af, at man bliver budt 
velkommen og oplever at velkommen og oplever at 
blive set,” siger Iversen. blive set,” siger Iversen. 

Efter maden holder Iver-Efter maden holder Iver-
sen et lille oplæg om afte-sen et lille oplæg om afte-
nens tema. Derefter sidder nens tema. Derefter sidder 

deltagerne selv og læser deltagerne selv og læser 
nogle tekster, som han har nogle tekster, som han har 
udvalgt og printet til dem, og udvalgt og printet til dem, og 
det følges op af en gruppe-det følges op af en gruppe-
samtale om det, de har læst. samtale om det, de har læst. 

”Det er min oplevelse, at ”Det er min oplevelse, at 
de sætter meget stor pris på de sætter meget stor pris på 
det,” siger han. det,” siger han. 

Efter en opsamling har Efter en opsamling har 
Iversen en længere under-Iversen en længere under-
visningsdel om aftenens visningsdel om aftenens 
emne, og til sidst giver han emne, og til sidst giver han 
det, han kalder bonus-un-det, han kalder bonus-un-
dervisning.dervisning.

”Her gennemgår vi, hvor-”Her gennemgår vi, hvor-
dan man i det hele taget læ-dan man i det hele taget læ-
ser i sin bibel, hvordan Bibe-ser i sin bibel, hvordan Bibe-
len er blevet til, noget om de len er blevet til, noget om de 
forskellige kirker, og hvorfor forskellige kirker, og hvorfor 
der er så mange. Jeg har der er så mange. Jeg har 
også et forløb på fem gange, også et forløb på fem gange, 
hvor jeg gennemgår Bibelen hvor jeg gennemgår Bibelen 
i store træk så deltagerne i store træk så deltagerne 
lærer, hvordan tingene pas-lærer, hvordan tingene pas-

ser sammen kronologisk.”ser sammen kronologisk.”
Hver deltager får en map-Hver deltager får en map-

pe med noter fra undervis-pe med noter fra undervis-
ningen og med mulighed ningen og med mulighed 
for selv at skrive noter. Den for selv at skrive noter. Den 
skulle gerne være en hjælp skulle gerne være en hjælp 
under kurset, men også i ti-under kurset, men også i ti-
den bagefter, hvor man kan den bagefter, hvor man kan 
søge viden om de emner, de søge viden om de emner, de 
har været igennem.har været igennem.

Hørt og læst det samme
Noget af det, Iversen har Noget af det, Iversen har 
sagt til deltagerne på kur-sagt til deltagerne på kur-
set, er, at de skal være nys-set, er, at de skal være nys-
gerrige. Både på Guds ord og gerrige. Både på Guds ord og 
hinanden. hinanden. 

”Og så skal de turde stille ”Og så skal de turde stille 
spørgsmål. Dette resulterer spørgsmål. Dette resulterer 
nogle gange i nogle interes-nogle gange i nogle interes-
sante snakke i grupperne, sante snakke i grupperne, 
når man opfatter noget for-når man opfatter noget for-
skelligt,” forklarer han. skelligt,” forklarer han. 

”Derfor er deltagerne på ”Derfor er deltagerne på 
kurset også med til at forme kurset også med til at forme 
kurset, og jeg synes, det er kurset, og jeg synes, det er 
spændende, når de begyn-spændende, når de begyn-
der at vidne for hinanden der at vidne for hinanden 
–både om det man læser –både om det man læser 
og hører og om sin egen op-og hører og om sin egen op-
levelse som kristen – og til-levelse som kristen – og til-
føjer, at han glæder sig over, føjer, at han glæder sig over, 
at man ønsker at fi nde ud af, at man ønsker at fi nde ud af, 
hvorfor det står der.”hvorfor det står der.”

”Når vi beskæftiger os ”Når vi beskæftiger os 
så meget med Ordet, som så meget med Ordet, som 
Jesus jo siger, at han er Jesus jo siger, at han er 
(Joh 1,1), er det også min (Joh 1,1), er det også min 
oplevelse, at det smitter af oplevelse, at det smitter af 
på tilhørerne, og det er en på tilhørerne, og det er en 
spændende proces at være spændende proces at være 
en del af,” siger Iversen.en del af,” siger Iversen.

Aafdelingsmissionær i LM Sønderjylland-Fyn Jesper Iversen lavede bibelkurset til en gruppe i Aafdelingsmissionær i LM Sønderjylland-Fyn Jesper Iversen lavede bibelkurset til en gruppe i 
Faaborg. Nu bruger han det i Sønderbog, og han vil gerne fortælle, hvad Bibelen siger om Gud.Faaborg. Nu bruger han det i Sønderbog, og han vil gerne fortælle, hvad Bibelen siger om Gud.

JESPER IVERSEN   Jeg vil gerne fortælle, hvad 
Bibelen siger om Gud og om alle de andre emner

været en god oplevelse,” slår været en god oplevelse,” slår 
hun fast.hun fast.

Ikke sidste kursus
Lisa Clausen er helt klar i Lisa Clausen er helt klar i 
mælet, når hun slår fast, at mælet, når hun slår fast, at 
det ikke er sidste gang, hun det ikke er sidste gang, hun 
har været med på sådan et har været med på sådan et 
kursus. kursus. 

”Jeg har snakket med Iver-”Jeg har snakket med Iver-
sen, om han ikke kan lave sen, om han ikke kan lave 
noget om Paulus,” siger hun.noget om Paulus,” siger hun.

”Jeg synes, Paulus er lidt ”Jeg synes, Paulus er lidt 
svær retorisk, og det opfat-svær retorisk, og det opfat-
ter jeg, som at han er ret ter jeg, som at han er ret 
nedsættende. Men jeg kun-nedsættende. Men jeg kun-
ne godt tænke mig at lære ne godt tænke mig at lære 
ham at kende.”     ham at kende.”     

                    kl                    kl

25 til kristendomskursus i Sønderborg
Spændende proces, når mennesker sammen beskæftiger sig med Guds ord, siger afdelingsmissionær

Iversen tænker, at det grun-Iversen tænker, at det grun-
dige arbejde med Bibelen, dige arbejde med Bibelen, 
måske kan gøre det nem-måske kan gøre det nem-
mere at komme ind i  kristen mere at komme ind i  kristen 
sammenhæng bagefter.sammenhæng bagefter.

Lisa Clausen har været glad Lisa Clausen har været glad 
for at være med på kristen-for at være med på kristen-
domskursus. Ikke mindst, domskursus. Ikke mindst, 
fordi der har været plads til fordi der har været plads til 
at fi nde glæden i Bibelen.at fi nde glæden i Bibelen.
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AF ROLF W. JØRGENSEN

“Mådehold i verdenshi-“Mådehold i verdenshi-
storiens rigeste samfund, storiens rigeste samfund, 
Danmark, er en perifer ting, Danmark, er en perifer ting, 
og internationalt set er må-og internationalt set er må-
dehold her en sandhed med dehold her en sandhed med 
modifi kationer. Det handler modifi kationer. Det handler 
om, hvordan man prioriterer om, hvordan man prioriterer 
sine midler. Når jeg læser Bi-sine midler. Når jeg læser Bi-
belen som helhed, er det no-belen som helhed, er det no-
get med førstegrøden, der er get med førstegrøden, der er 
Guds. Desuden er der noget Guds. Desuden er der noget 
om tiende, og i Jesu udlæg-om tiende, og i Jesu udlæg-
ning af moseloven, afskaffer ning af moseloven, afskaffer 
han den ikke, men tolker den han den ikke, men tolker den 
mere rabiat end jøderne.” mere rabiat end jøderne.” 

Det forklarer Lars Haahr Det forklarer Lars Haahr 
Andersen, der er bosat på Andersen, der er bosat på 
en nedlagt landejendom lidt en nedlagt landejendom lidt 
uden for Voel ved Silkeborg.uden for Voel ved Silkeborg.

Egne behov og andres
“Tiende er et godt sted at “Tiende er et godt sted at 
starte, og jeg forsøger at starte, og jeg forsøger at 
give tiende efter bedste give tiende efter bedste 
evne – som det første. Så er evne – som det første. Så er 
der stadig 90 procent, og i der stadig 90 procent, og i 
Danmark er det rigtig mange Danmark er det rigtig mange 
penge, jeg skal administre-penge, jeg skal administre-
re,” siger Lars og antyder re,” siger Lars og antyder 

Mådehold og gavmildhed 
giver Gud plads i mit liv

Lars Haahr Andersen: Planlæg økonomien, så Gud får først og ikke kun det, der er tilovers, når jeg har fået mit

dermed, at selv når Gud har dermed, at selv når Gud har 
fået sit, er der rigelig plads fået sit, er der rigelig plads 
til såvel mådehold som gav-til såvel mådehold som gav-
mildhed.mildhed.

“Hvordan kan jeg bruge “Hvordan kan jeg bruge 
penge ansvarligt? Jeg bru-penge ansvarligt? Jeg bru-
ger ikke kun mine penge til ger ikke kun mine penge til 
egen glæde, men vil gerne egen glæde, men vil gerne 
glæde så mange som muligt. glæde så mange som muligt. 
Jeg kan købe et fjernsyn, Jeg kan købe et fjernsyn, 
men så kan jeg også invitere men så kan jeg også invitere 
andre til at kigge med. Og andre til at kigge med. Og 
når jeg indretter mit hjem, når jeg indretter mit hjem, 
kan jeg gøre det, så jeg kan kan jeg gøre det, så jeg kan 
have gæster. Ikke kun til have gæster. Ikke kun til 
maksimal nydelse for Lars,” maksimal nydelse for Lars,” 
forklarer han på vej hjem fra forklarer han på vej hjem fra 
et landbrug, hvor han har et landbrug, hvor han har 
været i sin egenskab af svi-været i sin egenskab af svi-
nedyrlæge.nedyrlæge.

“Hvis jeg har mere, end jeg “Hvis jeg har mere, end jeg 
skal bruge, kan jeg ikke sige skal bruge, kan jeg ikke sige 
mig fri fra at bidrage. Det er mig fri fra at bidrage. Det er 

Resursechef: Der er mange bibelske argumenter for gavmildhed, men LM skal også fortælle om sine behov

Vi får sjældent Guds velsignelse på forhånd

AF KAJA LAUTERBACH

Samlet set er gaverne til LM Samlet set er gaverne til LM 
steget de sidste mange år. steget de sidste mange år. 

Det fortæller resursechef Det fortæller resursechef 
Johnny Lindgreen og tilføjer, Johnny Lindgreen og tilføjer, 
at de dog måske er faldet at de dog måske er faldet 
lidt i 2018. Men det ser han lidt i 2018. Men det ser han 
mest, som at giverne sidste mest, som at giverne sidste 
år placerede deres penge år placerede deres penge 
andre steder, da fl ere andre andre steder, da fl ere andre 
organisationer fi k gode re-organisationer fi k gode re-
sultater.sultater.

”Hvis jeg imidlertid skal ”Hvis jeg imidlertid skal 
tage de bekymrede briller tage de bekymrede briller 
på, bemærker jeg, at stor-på, bemærker jeg, at stor-
giverne – dem, der virkelig giverne – dem, der virkelig 
bærer igennem – tilhører bærer igennem – tilhører 
den ældre generation,” siger den ældre generation,” siger 
han uden at kunne afgøre, han uden at kunne afgøre, 
om det er et generations-om det er et generations-
spørgsmål, så der kommer spørgsmål, så der kommer 
nye storgivere, eller det er nye storgivere, eller det er 

en udvikling, der sker.en udvikling, der sker.
”I hvert fald oplever vi, ”I hvert fald oplever vi, 

at de unge er supergode at de unge er supergode 
til at lave betalingsaftaler. til at lave betalingsaftaler. 
Spørgsmålet er så bare, om Spørgsmålet er så bare, om 
de får skruet op for beløbe-de får skruet op for beløbe-
ne, før de sætter sig i hus.”ne, før de sætter sig i hus.”

Gud velsigner
Resursechefen vil imidler-Resursechefen vil imidler-
tid ikke sætte beløb på, hvor tid ikke sætte beløb på, hvor 
dyrt man kan tillade sig at dyrt man kan tillade sig at 
købe hus – eller på forbrug købe hus – eller på forbrug 
i øvrigt.i øvrigt.

Men han er overbevist om, Men han er overbevist om, 
at Gud velsigner gavmild-at Gud velsigner gavmild-
hed, og så retter det øjnene hed, og så retter det øjnene 
væk fra en selv.væk fra en selv.

”Man skal ikke være gav-”Man skal ikke være gav-
mild med det sigte at opnå mild med det sigte at opnå 
velsignelse, men faktum er, velsignelse, men faktum er, 
at Gud velsigner,” siger han. at Gud velsigner,” siger han. 

”Gud er normalt ikke kar-”Gud er normalt ikke kar-
rig med velsignelse – der er rig med velsignelse – der er 

ikke en minimumspakke. Og ikke en minimumspakke. Og 
Paulus sparer ikke på til-Paulus sparer ikke på til-
lægsordene, når han taler lægsordene, når han taler 
om en glad giver i Andet Ko-om en glad giver i Andet Ko-
rintherbrev.”rintherbrev.”

Der er bare det med vel-Der er bare det med vel-
signelse, at man ikke får den signelse, at man ikke får den 
på forhånd. Den er erfa-på forhånd. Den er erfa-
ringsbaseret og kan derfor ringsbaseret og kan derfor 
være svær at gå ud på, tilfø-være svær at gå ud på, tilfø-
jer Johnny Lindgreen.jer Johnny Lindgreen.

Skattefradrag 
Der er dog en ting, der un-Der er dog en ting, der un-
drer LM’s resursechef, og drer LM’s resursechef, og 
det er, hvor mange givere der det er, hvor mange givere der 
giver lige til beløbsgrænsen giver lige til beløbsgrænsen 
for at få skattefradrag.for at få skattefradrag.

”Selvfølgelig skal vi bruge ”Selvfølgelig skal vi bruge 
de muligheder, der er for de muligheder, der er for 
skattefradrag, men jeg kan skattefradrag, men jeg kan 
ikke lade være med at tæn-ikke lade være med at tæn-
ke, om de bevidst eller ube-ke, om de bevidst eller ube-
vidst lader sig styre af det.”vidst lader sig styre af det.”

 Johnny Lindgreen mener  Johnny Lindgreen mener 
ikke, det vil være en kata-ikke, det vil være en kata-
strofe for LM, hvis mulig-strofe for LM, hvis mulig-
heden for skattefradrag heden for skattefradrag 
forsvinder. forsvinder. 

”Vi må i hvert fald aldrig ”Vi må i hvert fald aldrig 
bruge den mulighed som bruge den mulighed som 
argument for at give. I stedet argument for at give. I stedet 
skal vi bruge bibelske argu-skal vi bruge bibelske argu-
menter,” siger han og hen-menter,” siger han og hen-
viser til de meget konkrete viser til de meget konkrete 
anvisninger der er om orden anvisninger der er om orden 
i givertjenesten i Korinther-i givertjenesten i Korinther-
brevene.brevene.

Det, vi har brug for
Sammen med de bibelske Sammen med de bibelske 
argumenter for at give er der argumenter for at give er der 
også det, Johnny Lingreen også det, Johnny Lingreen 
kalder det aktivitetsmæs-kalder det aktivitetsmæs-
sige.sige.

”Vi skal fortælle om vores ”Vi skal fortælle om vores 
arbejde og vores behov. Folk arbejde og vores behov. Folk 
giver kun, hvis vi fortæller giver kun, hvis vi fortæller 

nogle pejlemærker, jeg har nogle pejlemærker, jeg har 
sat for mig selv,” siger Lars sat for mig selv,” siger Lars 
og pointerer: og pointerer: 

“Hvis jeg kun skal gøre “Hvis jeg kun skal gøre 
det, når jeg føler for det, bli-det, når jeg føler for det, bli-
ver det ikke til noget.”ver det ikke til noget.”

Afguden mammon
“I Vesten er mammon den “I Vesten er mammon den 
største afgud af alle. Jeg største afgud af alle. Jeg 
ligger selv under for mate-ligger selv under for mate-
rialisme. Jeg vil gerne have rialisme. Jeg vil gerne have 
et pænt hus og en bil som et pænt hus og en bil som 
naboen. Vi påvirkes af, at vi naboen. Vi påvirkes af, at vi 

Mette og Lars Haahr Ander-Mette og Lars Haahr Ander-
sen og deres fi re børn bor i sen og deres fi re børn bor i 
Voel. Han peger på, at når Voel. Han peger på, at når 

Gud har fået sit, er der stadig Gud har fået sit, er der stadig 
rigeligt til gavmildhed.rigeligt til gavmildhed.

skal realisere os selv, på ski-skal realisere os selv, på ski-
tur og til USA og så videre. I tur og til USA og så videre. I 
det hele taget er der mange det hele taget er der mange 
ting, hvor man kan dyrke sig ting, hvor man kan dyrke sig 
selv og sin familie. Det er selv og sin familie. Det er 
ikke ubibelsk, men det kan ikke ubibelsk, men det kan 
blive et præsentationsræs, blive et præsentationsræs, 
hvor vi viser, at vi har penge hvor vi viser, at vi har penge 
og succes,” siger Lars, der er og succes,” siger Lars, der er 
gift med Mette og far til fi re.gift med Mette og far til fi re.

“Hvad er det, vi jager: at “Hvad er det, vi jager: at 
mennesker kender Jesus, mennesker kender Jesus, 
eller er det en rejse mere? eller er det en rejse mere? 
Tør vi opgive noget af det for Tør vi opgive noget af det for 

om udfordringerne og spør-om udfordringerne og spør-
ger om penge.”ger om penge.”

Det er dog en balance, er-Det er dog en balance, er-
kender han.kender han.

”På den ene side skal bud-”På den ene side skal bud-
getterne sættes så højt, at getterne sættes så højt, at 
der er noget at gå efter. På der er noget at gå efter. På 
den anden side skal vi bruge den anden side skal vi bruge 
vores sunde fornuft og til-vores sunde fornuft og til-
passe budgetterne efter ga-passe budgetterne efter ga-
veniveauet.”veniveauet.”

Selv om LM’s landskasse Selv om LM’s landskasse 
i 2018 fi k færre gaver end i 2018 fi k færre gaver end 
året før, mangler der ikke året før, mangler der ikke 
penge. Der kom nemlig store penge. Der kom nemlig store 
arvebeløb ind.arvebeløb ind.

Johnny Lindgreen citerer Johnny Lindgreen citerer 
i den forbindelse LM’s for-i den forbindelse LM’s for-
mand Henrik P. Jensen for mand Henrik P. Jensen for 
at sige: ”Gud giver det, vi har at sige: ”Gud giver det, vi har 
brug for, og så er det ligegyl-brug for, og så er det ligegyl-
digt, om det er som arv eller digt, om det er som arv eller 
som gaver.”som gaver.”

”Den holdning giver en ”Den holdning giver en 

form for tilfredshed – uan-form for tilfredshed – uan-
set hvad vi får. Som arbej-set hvad vi får. Som arbej-
derne i vingården, der alle derne i vingården, der alle 
fi k en denar, får vi det, der fi k en denar, får vi det, der 
er nødvendigt, uanset hvor er nødvendigt, uanset hvor 
meget vi arbejder. Både som meget vi arbejder. Både som 
person og som organisati-person og som organisati-
on,” siger Johnny Lindgreen. on,” siger Johnny Lindgreen. 
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LARS HAAHR ANDERSEN   Hvis ikke Gud har plads 
i vores økonomi, tror jeg ikke, han får bestemmelsesret 
over ret meget

at vinde en anden for Je-at vinde en anden for Je-
sus?” spørger han.sus?” spørger han.

“Jeg kan undre mig over “Jeg kan undre mig over 
alle de nye biler og huse og alle de nye biler og huse og 
ting, vi køber som kristne, ting, vi køber som kristne, 
samtidig med at så mange samtidig med at så mange 
organisationer og kirker organisationer og kirker 
ikke får de penge, de skal ikke får de penge, de skal 
bruge. Vi forholder os meget bruge. Vi forholder os meget 
lidt til, at vi lever i verdens-lidt til, at vi lever i verdens-
historiens rigeste land. De historiens rigeste land. De 
afkald, vi bliver bedt om at afkald, vi bliver bedt om at 
give, er meget små i global give, er meget små i global 
sammenhæng,” refl ekterer sammenhæng,” refl ekterer 

han og opmuntrer på den han og opmuntrer på den 
baggrund:baggrund:

Tal om det!
“I første omgang skal vi må-“I første omgang skal vi må-
ske i det hele taget begynde ske i det hele taget begynde 
at tale med hinanden om at tale med hinanden om 
det som troende brødre og det som troende brødre og 
søstre, der kender hinanden søstre, der kender hinanden 
godt og har tillid til hinan-godt og har tillid til hinan-
den.”den.”

“I prædikener generalise-“I prædikener generalise-
res der tit, så folk selv kan res der tit, så folk selv kan 
tolke, og der skal være plads tolke, og der skal være plads 
til være på vej, men i dette til være på vej, men i dette 
spørgsmål er det bemærkel-spørgsmål er det bemærkel-
sesværdigt, hvor mange der sesværdigt, hvor mange der 
stadig er på vej efter 20-30 stadig er på vej efter 20-30 
år i missionshuset. Måske år i missionshuset. Måske 
fordi det bliver for vattet og fordi det bliver for vattet og 
uden inddragelse af Gam-uden inddragelse af Gam-
mel Testamentes rammer mel Testamentes rammer 
for god levevis?” siger Lars, for god levevis?” siger Lars, 
der er overbevist om, at der er overbevist om, at 
mådehold og gavmildhed er mådehold og gavmildhed er 
måder til, at Gud kan få en måder til, at Gud kan få en 
plads i dagliglivet: plads i dagliglivet: 

“Hvis ikke også han har “Hvis ikke også han har 
plads i vores økonomi, tror plads i vores økonomi, tror 
jeg ikke, han får bestemmel-jeg ikke, han får bestemmel-
sesret over ret meget. Det er sesret over ret meget. Det er 
en del af discipelskabet.”en del af discipelskabet.”

”Folk giver kun, hvis vi for-”Folk giver kun, hvis vi for-
tæller om LM’s behov,” siger tæller om LM’s behov,” siger 
Johnny Lindgreen.Johnny Lindgreen.
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Gud velsigner altid det, vi har
Gilmar Núñez kom fra fattige kår i Peru til et liv i velfærd i Danmark. 

Han understreger betydningen af at være taknemmelig under alle forhold

AF KARIN BORUP RAVNBORG

For godt 12 år siden fl yttede For godt 12 år siden fl yttede 
Gilmar Núñez fra Tacna i Gilmar Núñez fra Tacna i 
Peru til Danmark. Han var Peru til Danmark. Han var 
netop blevet gift med dan-netop blevet gift med dan-
ske Karna, som han mødte, ske Karna, som han mødte, 
da hun var udsendt som vo-da hun var udsendt som vo-
lontør til Peru for LM i 2003.lontør til Peru for LM i 2003.

”Vores oprindelige plan ”Vores oprindelige plan 
var at bosætte os i Peru. var at bosætte os i Peru. 
Men så ville vi ikke have råd Men så ville vi ikke have råd 
til at rejse til Danmark for til at rejse til Danmark for 
at besøge Karnas familie,” at besøge Karnas familie,” 
forklarer den nu 39-årige forklarer den nu 39-årige 
peruaner. peruaner. 

Han læste til journalist Han læste til journalist 
og boede hjemme hos sine og boede hjemme hos sine 
forældre i Tacna. Hans far, forældre i Tacna. Hans far, 
der er præst i den lutherske der er præst i den lutherske 
kirke, tjente ikke meget. Han kirke, tjente ikke meget. Han 
var ene om at forsørge den var ene om at forsørge den 
store familie med fi re børn store familie med fi re børn 
og en farmor, der boede hos og en farmor, der boede hos 
dem. dem. 

Spiste tørre 
kartofl er og majs
”Vi havde kun til det vigtig-”Vi havde kun til det vigtig-
ste – mad og tøj og sådan ste – mad og tøj og sådan 
noget. Jeg kan huske som noget. Jeg kan huske som 

barn, når vi ikke havde barn, når vi ikke havde 
penge til at købe brød til penge til at købe brød til 
morgenmad. Så lærte vi morgenmad. Så lærte vi 
at nøjes med det, vi havde at nøjes med det, vi havde 
i køkkenet. Vi fandt tørre i køkkenet. Vi fandt tørre 
kartofl er og majs eller an-kartofl er og majs eller an-
det, og så spiste vi det i det, og så spiste vi det i 
stedet. Når vi ikke havde stedet. Når vi ikke havde 

Friluftsmissionær efter 24 år uden fast indtægt: Vi har aldrig manglet noget!

Intet er vores – alt er Guds

AF ROLF W. JØRGENSEN

Daglig leder af Friluftsmis-Daglig leder af Friluftsmis-
sionen, Torben Østermark, sionen, Torben Østermark, 
har været ansat i 24 år uden har været ansat i 24 år uden 
fast løn. Han lever af det, fast løn. Han lever af det, 
der bliver givet til arbejdet. der bliver givet til arbejdet. 
Flere har spurgt, om det er Flere har spurgt, om det er 
mere åndeligt eller rigtigt mere åndeligt eller rigtigt 
end et job med fast løn, end et job med fast løn, 
hvortil han svarer: hvortil han svarer: 

“Det tror jeg ikke. Det er “Det tror jeg ikke. Det er 
bare en anden måde at gøre bare en anden måde at gøre 
det på.”det på.”

“Det var egentlig ikke pla-“Det var egentlig ikke pla-
nen, at jeg skulle det her,” nen, at jeg skulle det her,” 
husker friluftsmissionæren, husker friluftsmissionæren, 
der oprindeligt er bank-der oprindeligt er bank-
uddannet, men fi k kald til uddannet, men fi k kald til 
blandt andet at være bymis-blandt andet at være bymis-
sionær i København, ansat sionær i København, ansat 
af Indre Mission.af Indre Mission.

“På et tidspunkt mødte “På et tidspunkt mødte 
jeg OAC (Open Air Cam-jeg OAC (Open Air Cam-
paigners) og synes, det var paigners) og synes, det var 

meget spændende. Jeg ville meget spændende. Jeg ville 
bruge det i mit arbejde, men bruge det i mit arbejde, men 
samtidig blev jeg måned samtidig blev jeg måned 
for måned mindet om, at for måned mindet om, at 
jeg skulle være med til at jeg skulle være med til at 
starte en dansk afdeling op. starte en dansk afdeling op. 
Det blev til Friluftsmissio-Det blev til Friluftsmissio-
nen, der formelt hedder OAC nen, der formelt hedder OAC 
Danmark,” fortæller han.Danmark,” fortæller han.

“Jeg tænkte og bad over “Jeg tænkte og bad over 
det i lang tid, for vi ville bru-det i lang tid, for vi ville bru-
ge deres økonomiske model. ge deres økonomiske model. 
I de fl este kirkelige organi-I de fl este kirkelige organi-
sationer i verden er det al-sationer i verden er det al-
mindeligt, at der ikke er fast mindeligt, at der ikke er fast 
afl ønning. Vi lever i tro. I det afl ønning. Vi lever i tro. I det 
store internationale billede store internationale billede 
er det den danske måde er det den danske måde 
med fast afl ønning i kristne med fast afl ønning i kristne 
organisationer, der er ual-organisationer, der er ual-
mindelig,” pointerer Torben mindelig,” pointerer Torben 
Østermark.Østermark.

Udregning gav ro
“Med min bankbaggrund “Med min bankbaggrund 
synes jeg, det var mærkeligt, synes jeg, det var mærkeligt, 

han indtægterne meget han indtægterne meget 
nøje, men efter 24 år tænker nøje, men efter 24 år tænker 
han ikke meget på det. han ikke meget på det. 

“Udsvingene er ikke så sto-“Udsvingene er ikke så sto-
re. Og vi har fl ere givere, der re. Og vi har fl ere givere, der 
har givet trofast i alle 24 år.”har givet trofast i alle 24 år.”

Altid nok
“Der har været mange pe-“Der har været mange pe-
rioder hvor folk følger me-rioder hvor folk følger me-

råd til at købe frugt, spiste råd til at købe frugt, spiste 
vi tomater eller gulerødder. vi tomater eller gulerødder. 
Det var sådan, vi klarede os Det var sådan, vi klarede os 
i hverdagen,” fortæller han.i hverdagen,” fortæller han.

Det var særligt slemt Det var særligt slemt 
under den økonomiske under den økonomiske 
krise i landet i slutningen af krise i landet i slutningen af 
1980’erne, husker han, hvor 1980’erne, husker han, hvor 

Gilmar Núñez sammen med sin familie Lucia (9), Alex (8) og Karna (42), der arbejder som pæ-Gilmar Núñez sammen med sin familie Lucia (9), Alex (8) og Karna (42), der arbejder som pæ-
dagog i en vuggestue i Gentofte Kommune.dagog i en vuggestue i Gentofte Kommune.

varerne blev dyrere og dyre-varerne blev dyrere og dyre-
re for hver dag, og man skul-re for hver dag, og man skul-
le stå i lange køer for at få le stå i lange køer for at få 
basale ting som mel og ris. basale ting som mel og ris. 
Han har også oplevet men-Han har også oplevet men-
nesker sulte og lide nød. nesker sulte og lide nød. 

I dag har Gilmar og Karna I dag har Gilmar og Karna 
to børn og bor i Herlev, hvor to børn og bor i Herlev, hvor 

de kommer i NordvestKir-de kommer i NordvestKir-
ken. Sammenlignet med ken. Sammenlignet med 
livet i Peru lever Gilmar livet i Peru lever Gilmar 
Núñez et liv i velstand. Al-Núñez et liv i velstand. Al-
ligevel mener han ikke, de ligevel mener han ikke, de 
lever i overfl od. Opvæksten lever i overfl od. Opvæksten 
i Peru har lært ham at nøjes i Peru har lært ham at nøjes 
med det, han har.med det, han har.

”For eksempel har vi ingen ”For eksempel har vi ingen 
bil. Vi cykler bare. Vores to bil. Vi cykler bare. Vores to 
børn cykler frem og tilbage børn cykler frem og tilbage 
til skole. Vi snakker en gang til skole. Vi snakker en gang 
imellem om, at det kunne imellem om, at det kunne 
være rart at have en bil i det være rart at have en bil i det 
våde og kolde vejr. Men vi våde og kolde vejr. Men vi 
kan sagtens klare os. Vi ejer kan sagtens klare os. Vi ejer 
heller ikke et hus, vi lejer os heller ikke et hus, vi lejer os 
ind. Det er kun min kone, der ind. Det er kun min kone, der 
har job, mens jeg læser teo-har job, mens jeg læser teo-
logi. Men jeg klager ikke. Jeg logi. Men jeg klager ikke. Jeg 
har det super godt. Tænk, har det super godt. Tænk, 
at vi har et hus med varme. at vi har et hus med varme. 
Og kan drikke vand direkte Og kan drikke vand direkte 
fra vandhanen uden at blive fra vandhanen uden at blive 
syge af det. Gud velsigner syge af det. Gud velsigner 
altid det, vi har. Det takker altid det, vi har. Det takker 
jeg for,” siger han.jeg for,” siger han.

Tak Gud i nød   
og i overfl od
”Når mine børn sammen-”Når mine børn sammen-
ligner sig med andre børn ligner sig med andre børn 

i skolen, siger jeg: ’Du har i skolen, siger jeg: ’Du har 
dit eget tøj, du har legetøj. dit eget tøj, du har legetøj. 
Du behøver ikke have det Du behøver ikke have det 
samme som de andre. Du samme som de andre. Du 
skal være taknemmelig for skal være taknemmelig for 
det, du har’.”det, du har’.”

Det er vigtigt, at man kan Det er vigtigt, at man kan 
takke Gud, også når man takke Gud, også når man 
mangler noget, når man ikke mangler noget, når man ikke 
har de materielle ting, man har de materielle ting, man 
ønsker sig eller har brug for, ønsker sig eller har brug for, 
understreger han.understreger han.

”Jeg har lært som barn at ”Jeg har lært som barn at 
takke Gud – både i nød og takke Gud – både i nød og 
i overfl od. Men det er godt i overfl od. Men det er godt 
at blive mindet om igen og at blive mindet om igen og 
igen. Jeg kommer nemt til igen. Jeg kommer nemt til 
at miste fokus, og mit blik at miste fokus, og mit blik 
falder over de jordiske ting. falder over de jordiske ting. 
Folk i Peru mangler altid Folk i Peru mangler altid 
noget, men jeg vil vove at noget, men jeg vil vove at 
sige, at det gør folk i Dan-sige, at det gør folk i Dan-
mark også. Vi mennesker er mark også. Vi mennesker er 
aldrig tilfredse. Vi vil altid aldrig tilfredse. Vi vil altid 
have mere. Sådan er vores have mere. Sådan er vores 
menneskelige natur. Gud menneskelige natur. Gud 
ønsker at ændre vores fokus ønsker at ændre vores fokus 
og rette vores opmærksom-og rette vores opmærksom-
hed på det himmelske, så vi hed på det himmelske, så vi 
samler skatte i evigheden. samler skatte i evigheden. 
For hvor din skat er, vil også For hvor din skat er, vil også 
dit hjerte være.”dit hjerte være.”

get med i både arbejdet og get med i både arbejdet og 
familiens ve og vel, fordi de familiens ve og vel, fordi de 
giver til arbejdet. En anden giver til arbejdet. En anden 
vinkel er, at hvis gaveind-vinkel er, at hvis gaveind-
tægterne falder, så mærker tægterne falder, så mærker 
vi det med det samme, og vi det med det samme, og 
skal overveje, om vi kan leve skal overveje, om vi kan leve 
med det niveau, fi nde sup-med det niveau, fi nde sup-
plerende indtægt eller have plerende indtægt eller have 
et andet job.”et andet job.”

“Vi har ikke oplevet ikke “Vi har ikke oplevet ikke 
at vide, hvad vi skulle have at vide, hvad vi skulle have 
til aftensmad. Vi har altid til aftensmad. Vi har altid 
haft, hvad vi havde brug for. haft, hvad vi havde brug for. 
Som alle andre har vi op-Som alle andre har vi op-
levet uforudsete ting. Men levet uforudsete ting. Men 
Gud kan sørge for, at det Gud kan sørge for, at det 
fungerer på mange måder,” fungerer på mange måder,” 
siger evangelisten og for-siger evangelisten og for-
tæller:tæller:

“En dag ringede en be-“En dag ringede en be-
kendt på døren og gav mig kendt på døren og gav mig 
en kasse, som han sagde, en kasse, som han sagde, 
jeg havde glemt, sidst jeg jeg havde glemt, sidst jeg 
var på Færøerne. Den var var på Færøerne. Den var 
fyldt med fi sk, og det blev fyldt med fi sk, og det blev 

så til forret til konfi rmati-så til forret til konfi rmati-
onsfesten for et af vores onsfesten for et af vores 
børn.”børn.”

“Efter syv-otte år gik min “Efter syv-otte år gik min 
indtægt markant ned et år, indtægt markant ned et år, 
men et par år senere da men et par år senere da 
vi skulle have børn på ef-vi skulle have børn på ef-
terskole, skulle tilskuddet terskole, skulle tilskuddet 
udregnes efter året med lav udregnes efter året med lav 
indkomst. På den måde fi k indkomst. På den måde fi k 
vi to på efterskole til prisen vi to på efterskole til prisen 
for én.”for én.”

“Vi kan ikke se frem i ti-“Vi kan ikke se frem i ti-
den, men det kan Gud, og den, men det kan Gud, og 
han har styr på, hvordan han har styr på, hvordan 
den slags skal være. Det er den slags skal være. Det er 
vigtigt at lægge det i Guds vigtigt at lægge det i Guds 
hænder – uanset om man hænder – uanset om man 
har fast eller varierende har fast eller varierende 
indtægt,” siger han.indtægt,” siger han.

“Selvstændige har ofte “Selvstændige har ofte 
også varierende indtægt, og også varierende indtægt, og 
sørger for at spare op i gode sørger for at spare op i gode 
tider, så der er til mindre tider, så der er til mindre 
gode tider. Så i det lys er det gode tider. Så i det lys er det 
heller ikke mere specielt.”heller ikke mere specielt.”
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GILMAR NÚÑEZ   Folk i Peru mangler altid noget, 
men det gør folk i Danmark også. Vi mennesker er aldrig 
tilfredse og vil altid have mere. Sådan er vores natur

men jeg oplevede et stærkt men jeg oplevede et stærkt 
kald, og så satte vi os ned kald, og så satte vi os ned 
og regnede på det. Hvor galt og regnede på det. Hvor galt 
kan det gå på et halvt eller kan det gå på et halvt eller 
et helt år? Når alt kom til alt, et helt år? Når alt kom til alt, 
var det ikke store beløb, vi var det ikke store beløb, vi 
ville miste, hvis folk ikke gav. ville miste, hvis folk ikke gav. 
Det beroligede mig,” husker Det beroligede mig,” husker 
han.han.

De første måneder fulgte De første måneder fulgte 

Torben Østermark forkynder ved Jesperhus Gospel.Torben Østermark forkynder ved Jesperhus Gospel.
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At være tilfreds er en 
undervurderet tilstand

Tilfredshed er at stole på Gud og ikke forlange eller ønske mere

AF ROLF W. JØRGENSENAF ROLF W. JØRGENSEN

Spøgsmålet ”Hvem vil være Spøgsmålet ”Hvem vil være 
millionær? ” er nemt at svare millionær? ” er nemt at svare 
på, for det vil de fl este. Og på, for det vil de fl este. Og 
mange er det allerede – mange er det allerede – 
det gælder også disciple det gælder også disciple 
af Jesus. Det afspejler sig af Jesus. Det afspejler sig 
generelt i samfundet, at generelt i samfundet, at 
der er overfl od. I 1820 skrev der er overfl od. I 1820 skrev 
Grundtvig sangen Grundtvig sangen Langt hø-Langt hø-
jere bjerge så vide på jordjere bjerge så vide på jord. . 
Herfra har vi to kendte sæt-Herfra har vi to kendte sæt-
ninger: “ved jorden at blive, ninger: “ved jorden at blive, 
det tjener os bedst”,  og “da det tjener os bedst”,  og “da 
har i rigdom vi drevet det har i rigdom vi drevet det 
vidt, når få har for meget og vidt, når få har for meget og 
færre for lidt”.færre for lidt”.

På baggrund af nutidens På baggrund af nutidens 
levestandard i Danmark kan levestandard i Danmark kan 
man fristes til at tviste den man fristes til at tviste den 
sidste til noget i retning af sidste til noget i retning af 
“de fl este har for meget”. “de fl este har for meget”. 
Forbrugstemplerne, der går Forbrugstemplerne, der går 
under betegnelsen “ind-under betegnelsen “ind-
købscentre”, gør, hvad de købscentre”, gør, hvad de 
kan for at få os til at bruge kan for at få os til at bruge 
noget af det, vi har for meget noget af det, vi har for meget 
af, til det ekstra(vagante), af, til det ekstra(vagante), 
som hæver os lidt over jor-som hæver os lidt over jor-
den – og også gerne lidt over den – og også gerne lidt over 
naboen. naboen. 

For vi har drevet det vidt i For vi har drevet det vidt i 
rigdom i Danmark, selv om rigdom i Danmark, selv om 
der fortsat er nogle, som har der fortsat er nogle, som har 
mindre.mindre.

Hvis vi omformulerer Hvis vi omformulerer 
spørgsmålet til: “Hvorfor vil spørgsmålet til: “Hvorfor vil 
jeg være millionær?”, bliver jeg være millionær?”, bliver 
det måske lidt sværere at det måske lidt sværere at 
svare på og i nogle tilfælde svare på og i nogle tilfælde 
afslørende. For hvad vil vi afslørende. For hvad vil vi 
med så mange penge?med så mange penge?

For en million kan man for For en million kan man for 
eksempel købe en god bil, eksempel købe en god bil, 
eller to. Eller der kan blive til eller to. Eller der kan blive til 
renovering af både badevæ-renovering af både badevæ-
relse og køkken plus eksoti-relse og køkken plus eksoti-
ske rejser og så videre.ske rejser og så videre.

De færreste af os er upå-De færreste af os er upå-
virkede af tidens parole om virkede af tidens parole om 
plads til forbedringer. Vi er plads til forbedringer. Vi er 
ikke helt tilfredse med alt ikke helt tilfredse med alt 
det, vi allerede har.det, vi allerede har.

Finanskrisen i 2008 og Finanskrisen i 2008 og 
hvidvask i Danske Banks hvidvask i Danske Banks 
estiske fi lial ti år senere er estiske fi lial ti år senere er 
nogle få synlige udslag af nogle få synlige udslag af 
griskhed, som mange ta-griskhed, som mange ta-

ger afstand fra, selv om de ger afstand fra, selv om de 
sikkert gerne ville have en sikkert gerne ville have en 
million til det løse og lidt million til det løse og lidt 
ekstra.ekstra.

Misforstået 
Griskhed og grådighed er Griskhed og grådighed er 
synonyme udtryk for over-synonyme udtryk for over-
dreven ivrighed efter at eje dreven ivrighed efter at eje 
eller få så meget som muligt eller få så meget som muligt 
af noget – ofte på bekost-af noget – ofte på bekost-
ning af eller uden hensyn til ning af eller uden hensyn til 
andre.andre.

Penge, ting, mad, sex og Penge, ting, mad, sex og 
nydelsesmidler er ofte i spil nydelsesmidler er ofte i spil 
her. I den ene ende af ska-her. I den ene ende af ska-

laen kan man se helt små laen kan man se helt små 
børn tage det største stykke børn tage det største stykke 
kage. I den anden ende har kage. I den anden ende har 
vi for eksempel handel med vi for eksempel handel med 
kvinder og underbetaling af kvinder og underbetaling af 
fremmed arbejdskraft.fremmed arbejdskraft.

Overordnet set er det ud-Overordnet set er det ud-
tryk for mangel på tilfreds-tryk for mangel på tilfreds-
hed, som så søges udfyldt hed, som så søges udfyldt 
med noget, man mener med noget, man mener 
bringer glæde. På trods af at bringer glæde. På trods af at 
alle har erfaring med, at den alle har erfaring med, at den 
type glæder er kortvarige og type glæder er kortvarige og 
utilfredsstillende, fortsætter utilfredsstillende, fortsætter 
de fl este alligevel i sporet. de fl este alligevel i sporet. 
De kender ikke noget, der De kender ikke noget, der 
kan stille længslen, eller kan stille længslen, eller 
også vil de ikke vide af det, også vil de ikke vide af det, 
der kan.der kan.

I Bibelen kan vi fi nde ud-I Bibelen kan vi fi nde ud-
tryk som ”tomhed” om disse tryk som ”tomhed” om disse 
ikke-tilfredsstillere, ligesom ikke-tilfredsstillere, ligesom 
de jævnt hen sidestilles de jævnt hen sidestilles 
med afguder.med afguder.

Ægte tilfredshed
Flere steder i Bibelen kan vi Flere steder i Bibelen kan vi 
læse om tilfredshed. Det er læse om tilfredshed. Det er 
imidlertid værd at bemærke, imidlertid værd at bemærke, 
at tilfredsheden står i skarp at tilfredsheden står i skarp 
kontrast til de misforstå-kontrast til de misforstå-
ede tilfredsstillelser, verden ede tilfredsstillelser, verden 
tilbyder.tilbyder.

I Luk 12,15 siger Jesus: “Se I Luk 12,15 siger Jesus: “Se 
jer for og vær på vagt over jer for og vær på vagt over 
for al griskhed, for et men-for al griskhed, for et men-
neskes liv afhænger ikke neskes liv afhænger ikke 
af, hvad det ejer, selv om af, hvad det ejer, selv om 
det har overfl od.” Derefter det har overfl od.” Derefter 

fortæller han lignelsen om fortæller han lignelsen om 
den rige mand, som byggede den rige mand, som byggede 
større lader for at kunne større lader for at kunne 
gemme den overfl od, han gemme den overfl od, han 
havde samlet. Han ønskede havde samlet. Han ønskede 
at slå sig til ro, spise, drikke at slå sig til ro, spise, drikke 
og være glad. Da han dør, er og være glad. Da han dør, er 
pointen: “Sådan går det den, pointen: “Sådan går det den, 
der samler sig skatte, men der samler sig skatte, men 
ikke er rig hos Gud” (Luk ikke er rig hos Gud” (Luk 
12,21).12,21).

Den rige mand var tilfreds Den rige mand var tilfreds 
– med det forkerte.– med det forkerte.

Paulus skriver: “... jeg har Paulus skriver: “... jeg har 
lært at nøjes med, hvad jeg lært at nøjes med, hvad jeg 
har. Jeg kender til at have har. Jeg kender til at have 
ringe kår, og jeg kender ringe kår, og jeg kender 
til at have overfl od. I ét og til at have overfl od. I ét og 
alt er jeg indviet, både at alt er jeg indviet, både at 
være mæt og at sulte, både være mæt og at sulte, både 
at have overfl od og at lide at have overfl od og at lide 
mangel. Alt formår jeg i mangel. Alt formår jeg i 
ham, der giver mig kraft” (Fil ham, der giver mig kraft” (Fil 
4,11f).4,11f).

Hvordan har Paulus lært Hvordan har Paulus lært 
at nøjes med det, han har? at nøjes med det, han har? 
– sådan som Hebr 13,5a – sådan som Hebr 13,5a 
opmuntrer: “Lad ikke kær-opmuntrer: “Lad ikke kær-
lighed til penge bestemme lighed til penge bestemme 
jeres adfærd, men stil jer jeres adfærd, men stil jer 
tilfreds med det, I har.”tilfreds med det, I har.”

Ikke nok med at han nø-Ikke nok med at han nø-
jes med det, han har, han jes med det, han har, han 
er også “godt tilfreds under er også “godt tilfreds under 
magtesløshed” (2 Kor 12,10). magtesløshed” (2 Kor 12,10). 
Er det en særlig paulinsk Er det en særlig paulinsk 
opfi ndelse. eller havde han opfi ndelse. eller havde han 
en særlig nådegave til det? en særlig nådegave til det? 
Næppe. For han havde lært Næppe. For han havde lært 

det samme som kong David det samme som kong David 
og hans lovsangsleder, Asaf. og hans lovsangsleder, Asaf. 

I Sl 73 konkluderer Asaf, at I Sl 73 konkluderer Asaf, at 
hans lykke består i at være hans lykke består i at være 
Gud nær (v.28), mens han i Gud nær (v.28), mens han i 
v.25 synger: “Hos dig ønsker v.25 synger: “Hos dig ønsker 
jeg intet på jorden.”jeg intet på jorden.”

Dér – hos Gud – var hans Dér – hos Gud – var hans 
tilfredshed. Det var hans tilfredshed. Det var hans 
højeste tilfredsstillelse. Dér højeste tilfredsstillelse. Dér 
fandt han det, som også Da-fandt han det, som også Da-
vids sjæl skriger og tørster vids sjæl skriger og tørster 
efter i Sl 42,2-3: Gud, den efter i Sl 42,2-3: Gud, den 
levende Gud. Deres længsel levende Gud. Deres længsel 
efter tilfredshed blev stillet efter tilfredshed blev stillet 
hos Gud alene. hos Gud alene. 

David udtrykker det på en David udtrykker det på en 
anden måde i Sl 23: “Herren anden måde i Sl 23: “Herren 
er min hyrde, jeg lider ingen er min hyrde, jeg lider ingen 
nød.” Han mangler med an-nød.” Han mangler med an-
dre ord ikke noget. Han er dre ord ikke noget. Han er 
tilfreds, når Herren viser vej tilfreds, når Herren viser vej 
og dækker bord for ham. Og og dækker bord for ham. Og 
når han går i mørket dals, er når han går i mørket dals, er 
han tryg, “for du er hos mig”.han tryg, “for du er hos mig”.

Tilfredshed i Gud er må-Tilfredshed i Gud er må-
ske endda ligefrem propor-ske endda ligefrem propor-
tionalt med, hvor stor magt tionalt med, hvor stor magt 
verdens ikke-tilfredsstillere verdens ikke-tilfredsstillere 
har over mine tanker og min har over mine tanker og min 
adfærd.adfærd.

Den del kan vi imidlertid Den del kan vi imidlertid 
ikke selv styre. Ligesom sal-ikke selv styre. Ligesom sal-
mister og apostle kan vi dog mister og apostle kan vi dog 
lære det af Gud selv, som lære det af Gud selv, som 
giver os kraft. Vi kan lære at giver os kraft. Vi kan lære at 
elske Gud mere end verden - elske Gud mere end verden - 
ligesom det gamle ord lyder ligesom det gamle ord lyder 
i Jesu mund: “‘Du skal elske i Jesu mund: “‘Du skal elske 

Herren din Gud af hele dit Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og hjerte og af hele din sjæl og 
af hele dit sind.’  Det er det af hele dit sind.’  Det er det 
største og det første bud” største og det første bud” 
(Matt 22,37f).(Matt 22,37f).

Kærlig tilfredshed
Tilfredshed hænger sam-Tilfredshed hænger sam-
men med kærligheden fra men med kærligheden fra 
Gud. Først skal vi lære at Gud. Først skal vi lære at 
tage ham på ordet, når han tage ham på ordet, når han 
siger, at han gør os totalt og siger, at han gør os totalt og 
aldeles retfærdige gennem aldeles retfærdige gennem 
troen på Jesus. Vi må – og troen på Jesus. Vi må – og 
skal – stille os tilfreds med, skal – stille os tilfreds med, 
at han har sørget for alt, at han har sørget for alt, 
hvad der er nødvendigt, og hvad der er nødvendigt, og 
lade være med at forsøge at lade være med at forsøge at 
tilføje noget. tilføje noget. 

Den oprindelige betydning Den oprindelige betydning 
af tilfredshed er ”at give sig af tilfredshed er ”at give sig 
til fred”, det vil sige ”ophøre til fred”, det vil sige ”ophøre 
med krig og overgå til fre-med krig og overgå til fre-
delige tilstande”. Eller sagt delige tilstande”. Eller sagt 
på en anden måde: at have på en anden måde: at have 
affundet sig med noget og affundet sig med noget og 
ikke forlange, forvente eller ikke forlange, forvente eller 
ønske mere.ønske mere.

Tilfredshed hænger også Tilfredshed hænger også 
sammen med kærlighed til sammen med kærlighed til 
Gud. Når vi har lært at stole Gud. Når vi har lært at stole 
på ham, begynder vi at elske på ham, begynder vi at elske 
ham og ønsker at leve i over-ham og ønsker at leve i over-
ensstemmelse med det, der ensstemmelse med det, der 
gælder i Guds rige. “Vi elsker, gælder i Guds rige. “Vi elsker, 
fordi han elskede os først”  fordi han elskede os først”  
(1 Joh 4,19).(1 Joh 4,19).

“Den, der har mine bud og “Den, der har mine bud og 
holder dem, han er den, der holder dem, han er den, der 
elsker mig; og den, der el-elsker mig; og den, der el-
sker mig, skal elskes af min sker mig, skal elskes af min 
fader; også jeg skal elske fader; også jeg skal elske 
ham og give mig til kende for ham og give mig til kende for 
ham” (Joh 14,21). Når Jesu ham” (Joh 14,21). Når Jesu 
disciple holder hans bud, vil disciple holder hans bud, vil 
det også “gå ud over andre” det også “gå ud over andre” 
i form af kærlighedsgernin-i form af kærlighedsgernin-
ger, sandhed, gavmildhed. ger, sandhed, gavmildhed. 
Det er fortsættelsen af det Det er fortsættelsen af det 
første og største bud, som første og største bud, som 
Jesus forklarede: “Der er et Jesus forklarede: “Der er et 
andet, som står lige med andet, som står lige med 
det: ‘Du skal elske din næste det: ‘Du skal elske din næste 
som dig selv” (Matt 22,39).som dig selv” (Matt 22,39).

Det er nådens dobbelte Det er nådens dobbelte 
mirakel, at Gud stiller sig mirakel, at Gud stiller sig 
selv tilfreds ved at rense os selv tilfreds ved at rense os 
i sin søns blod, og samtidig i sin søns blod, og samtidig 
stiller han os tilfreds ved stiller han os tilfreds ved 
at genoprette os og gøre os at genoprette os og gøre os 
i stand til at leve sammen i stand til at leve sammen 
med ham, efter hans vilje, i med ham, efter hans vilje, i 
hans rige, mens vi udøver de hans rige, mens vi udøver de 
gode gerninger, vi er skabt gode gerninger, vi er skabt 
til og elsker Gud og vores til og elsker Gud og vores 
næste.næste.
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Jesus fortæller en lignelse om en rig mand, som byggede sine lader større for at få plads til hele sin høst. Han var tilfreds – men Jesus fortæller en lignelse om en rig mand, som byggede sine lader større for at få plads til hele sin høst. Han var tilfreds – men 
med det forkerte, påpeger Rof W. Jørgensen.med det forkerte, påpeger Rof W. Jørgensen.

ROLF W. JØRGENSEN   Når vi har lært at stole på Gud, 
begynder vi at elske ham og ønsker at leve i overensstemmelse 
med det, der gælder i Guds rige

 
Tilfredshed hæn-
ger sammen med 
kærligheden fra 
Gud. Vi må – og 
skal – stille os til-
freds med, at han 
har sørget for alt, 
hvad der er nød-
vendigt, og lade 
være med at forsø-
ge at tilføje noget

Rolf W. JørgensenRolf W. Jørgensen

TEMA



Dåbstal i folkekirken stiger
Folkekirken taber fortsat medlemmer, og for første gang Folkekirken taber fortsat medlemmer, og for første gang 
er medlemstallet nu under tre fjerdele af den danske be-er medlemstallet nu under tre fjerdele af den danske be-
folkning eller helt præcist på 74,7 procent. Det fremgår folkning eller helt præcist på 74,7 procent. Det fremgår 
af den årlige opgørelse over folkekirkens nøgletal, som af den årlige opgørelse over folkekirkens nøgletal, som 
Danmarks statistik netop har udgivet. Folkekirken havde Danmarks statistik netop har udgivet. Folkekirken havde 
ved årsskiftet 4.339.511 medlemmer. ved årsskiftet 4.339.511 medlemmer. 

Bag tallet gemmer sig store geografi ske forskelle. Vi-Bag tallet gemmer sig store geografi ske forskelle. Vi-
borg Stift er topscorer med en medlemsprocent på 84,2, borg Stift er topscorer med en medlemsprocent på 84,2, 
mens Københavns Stift skraber bunden med kun 56,9 mens Københavns Stift skraber bunden med kun 56,9 
procent.procent.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at dåbstallet er ste-Mest bemærkelsesværdigt er det, at dåbstallet er ste-
get det sidste år. 42.335 personer blev døbt i folkekirken i get det sidste år. 42.335 personer blev døbt i folkekirken i 
2018 svarende til 67,7 procent. Frem til 2014 var dåbstal-2018 svarende til 67,7 procent. Frem til 2014 var dåbstal-
let i et markant fald, men siden da har det været nogen-let i et markant fald, men siden da har det været nogen-
lunde stabilt, og i 2018 blev der døbt knap 600 fl ere end lunde stabilt, og i 2018 blev der døbt knap 600 fl ere end 
i 2017. i 2017. 

Antallet af indmeldelser i folkekirken er også steget Antallet af indmeldelser i folkekirken er også steget 
svagt i de sidste fi re år, ligesom antallet af udmeldelser svagt i de sidste fi re år, ligesom antallet af udmeldelser 
er faldet markant siden 2016, hvor tallet dog også var er faldet markant siden 2016, hvor tallet dog også var 
historisk højt. historisk højt. 

Særligt to begivenheder inden for de seneste år ser Særligt to begivenheder inden for de seneste år ser 
ud til at have kostet folkekirken medlemmer. Det gælder ud til at have kostet folkekirken medlemmer. Det gælder 
debatten om kirkelig vielse af homoseksuelle i 2012 og debatten om kirkelig vielse af homoseksuelle i 2012 og 
Ateistisk Samfunds kampagne for at få folk til at melde Ateistisk Samfunds kampagne for at få folk til at melde 
sig ud af folkekirken i 2016. Men det tyder ikke på, at sig ud af folkekirken i 2016. Men det tyder ikke på, at 
disse begivenheder har fået en varig effekt.  disse begivenheder har fået en varig effekt.  

              brs              brs

Ny formand for DanskOase
Sognepræst Ole Bacher Mogensen fra Sognepræst Ole Bacher Mogensen fra 
Græsted i Nordsjælland er ny formand Græsted i Nordsjælland er ny formand 
for DanskOase. Han afl øser Peter Sode for DanskOase. Han afl øser Peter Sode 
Jensen, tidligere præst ved Silkeborg Jensen, tidligere præst ved Silkeborg 
Oasekirke, som er udtrådt af lederska-Oasekirke, som er udtrådt af lederska-
bet i DanskOase.bet i DanskOase.

Den nye formand har siddet i leder-Den nye formand har siddet i leder-
skabet i to år og siger, at han ønsker en ”Jesus-centreret, skabet i to år og siger, at han ønsker en ”Jesus-centreret, 
Helligåndsbåret bevægelse, som spejder efter Gudsri-Helligåndsbåret bevægelse, som spejder efter Gudsri-
gets tegn i livet, i tiden”. gets tegn i livet, i tiden”. 

”Vi bærer en arv fra det karismatiske, som er en god ”Vi bærer en arv fra det karismatiske, som er en god 
arv, vi skal bære videre. Vi er placeret i og omkring folke-arv, vi skal bære videre. Vi er placeret i og omkring folke-
kirken, som er en kirke jeg værdsætter og elsker,” siger kirken, som er en kirke jeg værdsætter og elsker,” siger 
Ole Bacher Mogensen.   Ole Bacher Mogensen.       

             brs             brs
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AF KAJA LAUTERBACH

I fasten, fra den 6. marts til I fasten, fra den 6. marts til 
14. april, lancerer Retten 14. april, lancerer Retten 
til Liv aktionen til Liv aktionen 40 dage for 40 dage for 
LivetLivet. I 40 dage vil menig-. I 40 dage vil menig-
heder, kristne fællesskaber heder, kristne fællesskaber 
og enkeltpersoner ud over og enkeltpersoner ud over 
landet samle sig i bøn for de landet samle sig i bøn for de 
ufødte, der trues af abort, og ufødte, der trues af abort, og 
for de mødre og fædre, der for de mødre og fædre, der 
efterlades alene i en van-efterlades alene i en van-
skelig situation. skelig situation. 

Sådan skriver organisatio-Sådan skriver organisatio-
nen i en pressemeddelelse.nen i en pressemeddelelse.

”Gud, den almægtige, hø-”Gud, den almægtige, hø-
rer bøn og venter på, at vi rer bøn og venter på, at vi 
erkender vores dybe afhæn-erkender vores dybe afhæn-
gighed af ham, hvis vores gighed af ham, hvis vores 
kultur skal forandres. For kultur skal forandres. For 
ham er intet umuligt! Tør vi ham er intet umuligt! Tør vi 
bede, som om Gud kan for-bede, som om Gud kan for-
andre alt?” spørger Retten andre alt?” spørger Retten 
til Livs landssekretær Ellen til Livs landssekretær Ellen 
Højlund Wibe. Højlund Wibe. 

”Det er dette fællesskab, ”Det er dette fællesskab, 
vi gerne vil invitere enkelt-vi gerne vil invitere enkelt-
personer og menigheder personer og menigheder 
med ind i.” med ind i.” 

Selvfølgelig er vi med
LM-frimenigheden ”Kirken LM-frimenigheden ”Kirken 
ved Søerne” i Silkeborg er ved Søerne” i Silkeborg er 
en af de kirker, der i år lader en af de kirker, der i år lader 
forbønnen for de ufødte få forbønnen for de ufødte få 

Torben Søndergaard 
forlader Danmark
Torben Søndergaard, der er leder af bevægelsen ”The Torben Søndergaard, der er leder af bevægelsen ”The 
Last Reformation”, har valgt af forlade Danmark. Han ved Last Reformation”, har valgt af forlade Danmark. Han ved 
endnu ikke, hvor han vil bosætte sig, men vil foreløbig endnu ikke, hvor han vil bosætte sig, men vil foreløbig 
rejse rundt i USA, Canada og Australien.rejse rundt i USA, Canada og Australien.

Beslutningen følger i kølvandet på den mediestorm, Beslutningen følger i kølvandet på den mediestorm, 
som Torben Søndergaard har været udsat for, efter TV2-som Torben Søndergaard har været udsat for, efter TV2-
udsendelserne om udsendelserne om Guds bedste børnGuds bedste børn, som han i øvrigt , som han i øvrigt 
har indbragt for Pressenævnet.har indbragt for Pressenævnet.

Torben Søndergaard er skuffet over, at han ikke har Torben Søndergaard er skuffet over, at han ikke har 
fået mere opbakning fra det kirkelige Danmark.fået mere opbakning fra det kirkelige Danmark.

”Vi har været stemt ude i fl ere år i Danmark. I udlan-”Vi har været stemt ude i fl ere år i Danmark. I udlan-
det er der en helt anden åbenhed og frihed til at arbejde det er der en helt anden åbenhed og frihed til at arbejde 
sammen med forskellige kirker og kirkesamfund,” siger sammen med forskellige kirker og kirkesamfund,” siger 
han til han til Ugeavisen UdfordringenUgeavisen Udfordringen.

Bevægelsen ”The Last Reformation” har det sidste år Bevægelsen ”The Last Reformation” har det sidste år 
boet til leje i Thy hos den tidligere professionelle fod-boet til leje i Thy hos den tidligere professionelle fod-
boldspiller Peter Rasmussen, der købte en konkursramt boldspiller Peter Rasmussen, der købte en konkursramt 
idrætsefterskole til formålet.idrætsefterskole til formålet.

Han siger til Han siger til UdfordringenUdfordringen, at han og Torben Sønder-, at han og Torben Sønder-
gaard skilles som venner, men ”at der nok er nogle pro-gaard skilles som venner, men ”at der nok er nogle pro-
blemer med, at bevægelsen har været for topstyret.”    blemer med, at bevægelsen har været for topstyret.”    

brsbrs

40 dage for livet
Retten til Liv ønsker at samle kristne i Danmark til at forsvare 

ufødte og forandre abortkulturen gennem bøn

en mere tydelig plads i me-en mere tydelig plads i me-
nighedens liv i fasten.nighedens liv i fasten.

Peter Rask, der er præst Peter Rask, der er præst 
i kirken, begrunder kirkens i kirken, begrunder kirkens 
deltagelse: deltagelse: 

”Selvfølgelig er vi med. Alt ”Selvfølgelig er vi med. Alt 
andet ville være et svigt. Vi andet ville være et svigt. Vi 
tjener livets Gud, og der-tjener livets Gud, og der-
for vil vi altid til det sidste for vil vi altid til det sidste 
kæmpe for livet og retten kæmpe for livet og retten 
til det.” til det.” 

Man kan deltage i ”40 Man kan deltage i ”40 
dage for livet” som menig-dage for livet” som menig-
hed, som bibelgruppe/bede-hed, som bibelgruppe/bede-
gruppe eller som enkelt-gruppe eller som enkelt-
person.person.

”Vær med til at ændre ”Vær med til at ændre 
abortkulturen i vores land,” abortkulturen i vores land,” 
opfordrer Ellen Højlund opfordrer Ellen Højlund 
Wibe.Wibe.

Retten til Liv vil gerne ud-Retten til Liv vil gerne ud-
ruste til kampen mod abort ruste til kampen mod abort 
og tilbyder:og tilbyder:

ELN-formand fastholder, at folkekirkens ægtskabsbegreb 
er i direkte modstrid med Bibelen

Flere homoseksuelle bliver kirkeligt viet

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Antallet af homoseksuelle Antallet af homoseksuelle 
vielser udgør kun 1,6 pro-vielser udgør kun 1,6 pro-
cent af det samlede antal cent af det samlede antal 
vielser i Danmark. Ifølge vielser i Danmark. Ifølge 
Danmarks Statistik var der Danmarks Statistik var der 
i 2018 i alt 476 homoseksu-i 2018 i alt 476 homoseksu-
elle vielser. elle vielser. 

Andelen af homoseksu-Andelen af homoseksu-
elle kirkelige vielser er dog elle kirkelige vielser er dog 
stigende. Den er vokset fra stigende. Den er vokset fra 
51 i 2012 til 126 i 2018, hvor 51 i 2012 til 126 i 2018, hvor 
den udgjorde 1,2 procent af den udgjorde 1,2 procent af 
det samlede antal kirkelige det samlede antal kirkelige 
vielser.vielser.

Ulla Morre Bidstrup, der Ulla Morre Bidstrup, der 
er uddannelsesleder på er uddannelsesleder på 
Pastoralseminariet i Kø-Pastoralseminariet i Kø-
benhavn, vurderer, at en af benhavn, vurderer, at en af 

grundene til stigningen er, grundene til stigningen er, 
at der ikke længere er de-at der ikke længere er de-
bat om sagen.bat om sagen.

”Efter år med en del virak ”Efter år med en del virak 
om kirkelige vielser af per-om kirkelige vielser af per-
soner af samme køn er de-soner af samme køn er de-
batten nu generelt forstum-batten nu generelt forstum-

met,” siger hun til met,” siger hun til Kristeligt Kristeligt 
DagbladDagblad.

Antallet spiller 
ingen rolle
Jens Lomborg, der er for-Jens Lomborg, der er for-
mand for Evangelisk-Lu-mand for Evangelisk-Lu-

thersk Netværk, vil dog ger-thersk Netværk, vil dog ger-
ne fortsætte debatten.ne fortsætte debatten.

”Det spiller ingen rolle, ”Det spiller ingen rolle, 
om det er ét par eller tu-om det er ét par eller tu-
sind par af samme køn, der sind par af samme køn, der 
bliver viet. Sagen er den, at bliver viet. Sagen er den, at 
folkekirken har indført et folkekirken har indført et 
nyt ægteskabsbegreb, som nyt ægteskabsbegreb, som 
står i direkte modstrid med står i direkte modstrid med 
Bibelens tale om mennesket Bibelens tale om mennesket 
som skabt i Guds billede som skabt i Guds billede 
som mand og kvinde”,  siger som mand og kvinde”,  siger 
han til han til Tro & MissionTro & Mission. . 

”Folkekirkens magthavere ”Folkekirkens magthavere 
strøg på en måde korsfl aget strøg på en måde korsfl aget 
og hejste regnbuefl aget i ste-og hejste regnbuefl aget i ste-
det, vel vidende at regnbuen det, vel vidende at regnbuen 
i Bibelen er et tegn på, at i Bibelen er et tegn på, at 
Gud før har dømt jorden for Gud før har dømt jorden for 
frafald og synd, og at han vil frafald og synd, og at han vil 
gøre det igen i tidens fylde.”gøre det igen i tidens fylde.”

• En bedefolder med bøn-• En bedefolder med bøn-
ner til hver dag i de 40 dage, ner til hver dag i de 40 dage, 
blandt andet til distribue-blandt andet til distribue-
ring i kirker og menigheder.ring i kirker og menigheder.

• En udarbejdet gudstje-• En udarbejdet gudstje-
nesteliturgi med særligt nesteliturgi med særligt 
fokus på bod og forbøn for fokus på bod og forbøn for 

Retten til Liv har i anledning Retten til Liv har i anledning 
af bønnekampagnen ”40 af bønnekampagnen ”40 

dage for livet” udgivet hæftet dage for livet” udgivet hæftet 
”Bønner for det ufødte barn”, ”Bønner for det ufødte barn”, 

der indeholder en bøn til der indeholder en bøn til 
hver dag i fasten. Hæftet kan hver dag i fasten. Hæftet kan 

købes eller downloades købes eller downloades 
på rettentilliv.dk. på rettentilliv.dk. 

de ufødte.de ufødte.
• At besøge menigheder • At besøge menigheder 

for at inspirere og fortælle for at inspirere og fortælle 
om arbejdet.om arbejdet.

Yderligere info på Yderligere info på 
www.40dageforlivet.dk.www.40dageforlivet.dk.

Læs leder side 11Læs leder side 11

PETER RASK  Vi tjener livets Gud, og derfor vil vi 
altid til det sidste kæmpe for livet og retten til detKIRKE

Bønner 
– for det ufødte barn
til fastetidens 40 dage - fra askeonsdag til palmesøndag

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;  alle dagene stod skrevet i din bog,  de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig,  hvor stor er dog summen af dem, Gud!      Salme 139 vers 16

”…for skilt fra mig kan I slet intet gøre”, siger Jesus.Johannesevangeliet kapitel 15, vers 5   

40 DAGE FOR LIVET

HETERO-HETERO-
SEKSUELLESEKSUELLE

KIRKELIGT KIRKELIGT 
VIETVIET

BORGER-BORGER-
LIGT VIETLIGT VIET

20122012

5151

214214

20122012

9.8889.888

16.23816.238

20182018

126126

350350

20182018

10.48810.488

19.39419.394

HOMO-HOMO-
SEKSUELLESEKSUELLE
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VIL DU VÆRE  
MISSIONÆR I CAMBODJA?

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

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

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

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

 

 

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. 

Andreasskolen søger ny viceskolelederAndreasskolen søger ny viceskoleleder
Andreasskolen er en kristen friskole i Holbæk på et fælleskirkeligt grundlag med både Andreasskolen er en kristen friskole i Holbæk på et fælleskirkeligt grundlag med både 
skole, SFO, børnehave og vuggestue. Der er 270 elever i skolen, 55 børn i vuggestue og skole, SFO, børnehave og vuggestue. Der er 270 elever i skolen, 55 børn i vuggestue og 
børnehave – og ca. 50 faste medarbejdere. børnehave – og ca. 50 faste medarbejdere. 

Tiltrædelse: august 2019 Tiltrædelse: august 2019 
Ansøgningsfrist: 11. marts 2019 til job@andreasskolen.dkAnsøgningsfrist: 11. marts 2019 til job@andreasskolen.dk

Se mere på andreasskolen.dkSe mere på andreasskolen.dk

 

KA HOVEDORGANISATION
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV
Tlf.: 82 132 132
www.ka.dk

Antal timer pr. uge er min. 25, men kan aftales
ud fra dine ønsker og behov. Du kommer til 
at arbejde sammen med dygtige kolleger, der 
har et fælles mål om at skabe en arbejdsgiver-
forening, der kan yde den bedste rådgivning 
til alle godt 1.000 medlemsvirksomheder. 

Du skal føle dig hjemme i en organisation, 
der bygger på sine værdier på et positivt 
kristent livs- og menneskesyn. Vi mener, at 
alle mennesker har lige stor værdi – og har 
krav på at blive mødt med tillid, respekt og 
oprigtig interesse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte direktør Karsten Høgild på 
tlf. 82 132 101. Send din ansøgning med 
relevant dokumentation på mail til: 
karsten@ka.dk

Ansøgningsfrist: 8. marts 2019.

 Arbejdsopgaver:
– Daglig bogføring
– Betaling af kreditorer
– Momsafstemning
– Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
– Årsafslutning og udarbejdelse af årsregnskaber
– Handel med værdipapirer
– Lønindberetning
– Timesagsstyring

 Kvalifi kationer:
 Vi forventer at du
–  har en relevant uddannelse inden for regnskab 

og økonomi
– har erfaring med Navision økonomisystem
– er fleksibel
– evner at strukturere din arbejdsdag selvstændigt
– har gode samarbejdsevner

Bogholder
med erfaring
Vi søger en person, der kan arbejde selvstændigt 
og har erfaring med bogholderifunktion, til 
tiltrædelse senest 1. maj 2019.

Du bliver ansat i KAH, der er hovedorganisation for 
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje. Som bogholder 
vil du derfor være ansvarlig for tre foreningers regnskaber.

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF MARIA SJÆLLANDAF MARIA SJÆLLAND

STØTTEPÆDAGOGSTØTTEPÆDAGOG

Carsten Hjorth Pedersen:Carsten Hjorth Pedersen:
Påvirk med respektPåvirk med respekt
LogosMedia 2019LogosMedia 2019

176 sider – 149,95 kroner176 sider – 149,95 kroner

Bogen Bogen Påvirk med respektPåvirk med respekt 
giver et nuanceret billede af giver et nuanceret billede af 
de forskellige faktorer, der de forskellige faktorer, der 
spiller ind, når mennesker spiller ind, når mennesker 
er sammen.er sammen.

Der sættes på en god Der sættes på en god 
måde fokus på, hvor, hvor-måde fokus på, hvor, hvor-
dan og hvorfor vi påvirker og dan og hvorfor vi påvirker og 
påvirkes af hinanden. Fak-påvirkes af hinanden. Fak-
tisk kan vi ikke undgå at på-tisk kan vi ikke undgå at på-
virke hinanden, og forfatte-virke hinanden, og forfatte-
rens opfordring er, at vi skal rens opfordring er, at vi skal 
ville påvirke med respekt, ville påvirke med respekt, 
således at det bliver en be-således at det bliver en be-
vidst handling.vidst handling.

Bogen tager sit udgangs-Bogen tager sit udgangs-
punkt i fi re begreber: In-punkt i fi re begreber: In-
timisering, Desertering, timisering, Desertering, 
Konfrontering og Tilbage-Konfrontering og Tilbage-
trækning. Disse bliver belyst trækning. Disse bliver belyst 
ud fra rollemodeller som ud fra rollemodeller som 
forældre, lærere og forkyn-forældre, lærere og forkyn-
dere.dere.

Der stilles skarpt på Der stilles skarpt på 
forældrerollen og opdra-forældrerollen og opdra-
gelse i dag, hvor der ses gelse i dag, hvor der ses 

Aktuel bog opfordrer til 
positiv påvirkning 

en tendens til, at foræl-en tendens til, at foræl-
dre trækker sig både fysisk dre trækker sig både fysisk 
og mentalt i stedet for at og mentalt i stedet for at 
gå med deres børn. Denne gå med deres børn. Denne 
tendens ses også i nogle  tendens ses også i nogle  
menighedssammenhænge, menighedssammenhænge, 
hvor forkyndelsen bør være hvor forkyndelsen bør være 
nærværende med plads til nærværende med plads til 
konfrontation og refl eksion konfrontation og refl eksion 
og ikke intimisering. Der og ikke intimisering. Der 
gives forslag og vinkler på, gives forslag og vinkler på, 
hvordan lærere kan skabe hvordan lærere kan skabe 
et læringsmiljø, hvor eleven et læringsmiljø, hvor eleven 
oplever frihed og tydelighed oplever frihed og tydelighed 
i undervisningen.i undervisningen.

Påvirk med respektPåvirk med respekt tager  tager 
også et emne som religiøs også et emne som religiøs 
ekstremisme, social kontrol ekstremisme, social kontrol 
og fundamentalisme op og og fundamentalisme op og 
belyser fordele og ulemper belyser fordele og ulemper 
ved at være en del af en mi-ved at være en del af en mi-
noritetsgruppe.noritetsgruppe.

Som mor til to og som Som mor til to og som 
støttepædagog på en kri-støttepædagog på en kri-
sten friskole er bogens titel sten friskole er bogens titel 
og indhold ikke revolu-og indhold ikke revolu-
tionerende og ny viden for tionerende og ny viden for 
mig. Det er dog et vigtigt og mig. Det er dog et vigtigt og 
vedkommende emne, at vi vedkommende emne, at vi 
er eller bliver bevidste om, er eller bliver bevidste om, 
hvilken påvirkning, vi har på hvilken påvirkning, vi har på 
andre. Det er ikke muligt at andre. Det er ikke muligt at 
være neutral!være neutral!

Forfatteren giver forskel-Forfatteren giver forskel-
lige vinkler på emnet og lige vinkler på emnet og 
krydrer det med indlæg fra krydrer det med indlæg fra 
interview og underbygger interview og underbygger 
teorien med letforståelige teorien med letforståelige 

fi gurer.fi gurer.
Som pædagog savner jeg Som pædagog savner jeg 

i bogen mere konkret hjælp i bogen mere konkret hjælp 
i forhold til, hvordan jeg kan i forhold til, hvordan jeg kan 
påvirke med respekt, når påvirke med respekt, når 
det, jeg møder, er disre-det, jeg møder, er disre-
spekt.spekt.

Bogen henvender sig pri-Bogen henvender sig pri-
mært til forældre, lærere, mært til forældre, lærere, 

pædagoger og forkyndere pædagoger og forkyndere 
med kristen baggrund. Den med kristen baggrund. Den 
kan dog efter min mening kan dog efter min mening 
læses af alle, der har med læses af alle, der har med 
børn, unge og voksne at børn, unge og voksne at 
gøre.gøre.

Påvirk med respektPåvirk med respekt er en  er en 
fi n og letlæselig bog med fi n og letlæselig bog med 
fl ere og gode illustrationer.fl ere og gode illustrationer.

AF SAMUEL ROSWALLAF SAMUEL ROSWALL

HILLERØDHILLERØD

Jeg hører til dem, der ærgrer Jeg hører til dem, der ærgrer 
sig over, at Menighedsfakul-sig over, at Menighedsfakul-
tetet (MF) har meldt sig ud tetet (MF) har meldt sig ud 
af  Samtaleforum for Mis-af  Samtaleforum for Mis-
sion og Kirke (SMK).sion og Kirke (SMK).

Dermed fi nder jeg, at MF Dermed fi nder jeg, at MF 
betræder en vej, som er en betræder en vej, som er en 
anden end den, jeg selv var anden end den, jeg selv var 
med til at betræde for år til-med til at betræde for år til-
bage som næstformand for bage som næstformand for 
repræsentantskabet. repræsentantskabet. 

MF var for mig et for-MF var for mig et for-
friskende og berigende friskende og berigende 
tilskud til kristent liv og tilskud til kristent liv og 
tænkning.tænkning.

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

inspiration            nærvær            holdning

”ABORTKAMP ER ÅNDSKAMP.”ABORTKAMP ER ÅNDSKAMP. Og åndskamp er bøns- Og åndskamp er bøns-
kamp. Bønnen er den altafgørende forskel, når vi kamp. Bønnen er den altafgørende forskel, når vi 
kæmper mod ”magter og myndigheder”. Fordi Gud, kæmper mod ”magter og myndigheder”. Fordi Gud, 
den almægtige, hører bøn og venter på, at vi erkender den almægtige, hører bøn og venter på, at vi erkender 
vores dybe afhængighed af ham, hvis vi skal forandre vores dybe afhængighed af ham, hvis vi skal forandre 
vores kultur. Og for ham er intet umuligt!”vores kultur. Og for ham er intet umuligt!”

Med disse formuleringer lancerer Retten til liv ak-Med disse formuleringer lancerer Retten til liv ak-
tionen ”40 dage for Livet” i fastetiden fra 6. marts til tionen ”40 dage for Livet” i fastetiden fra 6. marts til 
14. april. Foreningen opfordrer menigheder, kristne 14. april. Foreningen opfordrer menigheder, kristne 
fællesskaber og enkeltpersoner ud over landet til i fællesskaber og enkeltpersoner ud over landet til i 
40 dage at samle sig i bøn for de ufødte, der trues af 40 dage at samle sig i bøn for de ufødte, der trues af 
abort, og for de mødre og fædre, der efterlades alene i abort, og for de mødre og fædre, der efterlades alene i 
en vanskelig situation.en vanskelig situation.

DET AFTVINGER RESPEKT, DET AFTVINGER RESPEKT, at Retten til liv nu igen at Retten til liv nu igen 
forsøger at kalde kristenfolket sammen i kampen for forsøger at kalde kristenfolket sammen i kampen for 
det ufødte barn. Efter næsten 50 år med fri abort i det ufødte barn. Efter næsten 50 år med fri abort i 
Danmark er det så godt som umuligt at fi nde bare en Danmark er det så godt som umuligt at fi nde bare en 
millimeter forståelse for denne kamp i den politi-millimeter forståelse for denne kamp i den politi-
ske debat, og langt ind i den kristne menighed råder ske debat, og langt ind i den kristne menighed råder 
tavsheden og resignationen. Det virker, som om vi har tavsheden og resignationen. Det virker, som om vi har 
accepteret, at mere end 15.000 børn hvert år dræbes accepteret, at mere end 15.000 børn hvert år dræbes 
ved en provokeret abort.ved en provokeret abort.

Og ser vi os lidt omkring, bliver situationen ikke Og ser vi os lidt omkring, bliver situationen ikke 
mindre alvorlig!mindre alvorlig!

Staten New York har netop som den ottende stat Staten New York har netop som den ottende stat 
i USA besluttet at tillade abort helt frem til fødslen, i USA besluttet at tillade abort helt frem til fødslen, 
så længe abort bedømmes til at fremme moderens så længe abort bedømmes til at fremme moderens 
”sundhed”, som vel at mærke også omfatter faktorer ”sundhed”, som vel at mærke også omfatter faktorer 
som familieforhold og alder. som familieforhold og alder. 

Den demokratiske guvernør Andrew Cuomo kaldte Den demokratiske guvernør Andrew Cuomo kaldte 
den nye lov for en historisk sejr for New Yorks indbyg-den nye lov for en historisk sejr for New Yorks indbyg-
gere og deres progressive værdier og fi k efter afstem-gere og deres progressive værdier og fi k efter afstem-
ningen World Trade Center oplyst i pink for at fejre ningen World Trade Center oplyst i pink for at fejre 
”resultatet og for at skinne som et klart lys for resten ”resultatet og for at skinne som et klart lys for resten 
af nationen”.af nationen”.

I Norge har den borgerlige regering besluttet at for-I Norge har den borgerlige regering besluttet at for-
byde såkaldt tvillingeabort, hvor man fjerner det ene byde såkaldt tvillingeabort, hvor man fjerner det ene 
foster i en tvillingegraviditet. Det var en del af prisen foster i en tvillingegraviditet. Det var en del af prisen 
for, at Kristeligt Folkeparti indtrådte i regeringen. Men for, at Kristeligt Folkeparti indtrådte i regeringen. Men 
denne meget beskedne begrænsning i abortloven denne meget beskedne begrænsning i abortloven 
førte til betydelig debat og ligefrem demonstrationer. førte til betydelig debat og ligefrem demonstrationer. 
Altså demonstrationer for, at det ikke længere er mu-Altså demonstrationer for, at det ikke længere er mu-
ligt at dræbe et af de to sunde børn under gravidite-ligt at dræbe et af de to sunde børn under gravidite-
ten, fordi man kun ønsker at få ét barn.ten, fordi man kun ønsker at få ét barn.

DEN SVENSKE TEOLOGDEN SVENSKE TEOLOG Olof Edsinger nævner disse  Olof Edsinger nævner disse 
to eksempler i et blogindlæg og kalder det tegn på et to eksempler i et blogindlæg og kalder det tegn på et 
samfund, ”der helt har mistet følelsen af, hvad der er samfund, ”der helt har mistet følelsen af, hvad der er 
godt og rigtigt. En dødskultur, som synes at opfatte godt og rigtigt. En dødskultur, som synes at opfatte 
børnene som en hindring for ens egen selvrealise-børnene som en hindring for ens egen selvrealise-
ring.”ring.”

Denne tidsånd råder også i Danmark. Lad os bruge Denne tidsånd råder også i Danmark. Lad os bruge 
fastetiden til at bede.fastetiden til at bede.

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Bønskamp mod 
dødens kultur

Endvidere kan skridtet Endvidere kan skridtet 
næsten ikke undgå at sig-næsten ikke undgå at sig-
nalere, at teologi i praksis nalere, at teologi i praksis 
betyder en distance til væk-betyder en distance til væk-
kelsesbevægelsernes un-kelsesbevægelsernes un-
derstregning af det person-derstregning af det person-
lige kristenliv som en frugt lige kristenliv som en frugt 
af bibelsk teologi.af bibelsk teologi.

Endelig kan MF’s beslut-Endelig kan MF’s beslut-
ning forstås som en form ning forstås som en form 
for teologisk fi nhed, som for teologisk fi nhed, som 
ikke må grises til af lægfolks ikke må grises til af lægfolks 
eventuelle misforståelser af eventuelle misforståelser af 
bibelske udsagn.bibelske udsagn.

Vel – det kan være smer-Vel – det kan være smer-
teligt, når man oplever en teligt, når man oplever en 
distance til noget, som var distance til noget, som var 
en hjertesag, som det var en hjertesag, som det var 
værd at kæmpe for. værd at kæmpe for. 
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MARIA SJÆLLAND  Som pædagog savner jeg mere 
konkret hjælp i forhold til, hvordan jeg kan påvirke med 
respekt, når det, jeg møder, er disrespekt

SYNSPUNKT   

Hvor er MF på vej hen?

LEDER 

UDSENDELSESFEST
søndag den 10. marts kl. 13.30-17.00søndag den 10. marts kl. 13.30-17.00
på Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 9på Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 9

HANNE OG JENS ERIK AGERBO
udsendes til en tjeneste i Tanzania.udsendes til en tjeneste i Tanzania.

• • Missionskonsulent Christian Lund Pedersen Missionskonsulent Christian Lund Pedersen 
prædikerprædiker

• • Lovsangsjam synger og spillerLovsangsjam synger og spiller
• • KaffeKaffe
• • Mulighed for at bringe hilsenerMulighed for at bringe hilsener
• • Børnepasning efter kaffenBørnepasning efter kaffen
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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LÆS PÅ DLM.DK

Nye volontører til Tanzania
LM har nu ansat de volontører, der skal arbejde i Tanzania i LM har nu ansat de volontører, der skal arbejde i Tanzania i 
det kommende skoleår. Fire unge glæder sig til at tage fat på det kommende skoleår. Fire unge glæder sig til at tage fat på 
opgaver i børnehave, på børnehjem og med at sælge bøger. opgaver i børnehave, på børnehjem og med at sælge bøger. 

Kirkeindvielse i Bogotá
En lille luthersk menighed i Colombia har med støtte fra LM En lille luthersk menighed i Colombia har med støtte fra LM 
fået større lokaler med plads til fl ere kirkegængere. Søndag fået større lokaler med plads til fl ere kirkegængere. Søndag 
den 17. februar blev det nye kirkerum indviet.den 17. februar blev det nye kirkerum indviet.

Rod
21/02/2019 | JULIE SOLGAARD, MISSIONÆR I PERU21/02/2019 | JULIE SOLGAARD, MISSIONÆR I PERU

I bogstaveligste forstand har vi efterladt os en hel del rod I bogstaveligste forstand har vi efterladt os en hel del rod 
hjemme i Danmark. På et loftsrum står mange af vores ejen-hjemme i Danmark. På et loftsrum står mange af vores ejen-
dele opmagasineret, da vi ikke skulle have det hele med os til dele opmagasineret, da vi ikke skulle have det hele med os til 
Peru. Vi udvalgte de mest uundværlige ting og lod resten stå. Peru. Vi udvalgte de mest uundværlige ting og lod resten stå. 
I farten nåede vi ikke at få sat alt det tilbageværende i orden, I farten nåede vi ikke at få sat alt det tilbageværende i orden, 
hvilket er tydeligt at se, hvis døren bliver lukket op. hvilket er tydeligt at se, hvis døren bliver lukket op. 

Men hvad fi k vi så med os i bagagen? Det kan man jo spe-Men hvad fi k vi så med os i bagagen? Det kan man jo spe-
kulere lidt over. Både helt konkret i vores rygsække  ...kulere lidt over. Både helt konkret i vores rygsække  ...

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