
LM beder om nye missionærer i år. De første er ansat!

Direktør for Soma Biblia ansat
AF KAJA LAUTERBACH

Det første bønnesvar er Det første bønnesvar er 
kommet!kommet!

Ledelsen af LM’s mis-Ledelsen af LM’s mis-
sionsarbejde opfordrer til, sionsarbejde opfordrer til, 
at LM’erne beder konkret at LM’erne beder konkret 
om fem nye missionærer i om fem nye missionærer i 
år, og i weekenden blev det år, og i weekenden blev det 
tidligere missionærpar Vivi tidligere missionærpar Vivi 
og Bent Houmaa Jørgen-og Bent Houmaa Jørgen-
sen, Aalborg, ansat til en ny sen, Aalborg, ansat til en ny 
periode i Tanzania fra januar periode i Tanzania fra januar 
2020.2020.

Parret bliver begge ansat i Parret bliver begge ansat i 
forlaget Soma Biblia – Bent forlaget Soma Biblia – Bent 
som ny direktør og Vivi med som ny direktør og Vivi med 
ansvar for udgivelser for ansvar for udgivelser for 
børn, teenagere og deres børn, teenagere og deres 
undervisere. De skal afl øse undervisere. De skal afl øse 
Lene og Ole Malmgaard i Lene og Ole Malmgaard i 
Dar es Salaam, der stopper, Dar es Salaam, der stopper, 
når deres kontrakt udløber når deres kontrakt udløber 
til sommer. til sommer. 

Ole Malmgaard vil dog Ole Malmgaard vil dog 
fortsat stå i spidsen for fortsat stå i spidsen for 
Soma Biblia i overgangspe-Soma Biblia i overgangspe-
rioden frem til, at Bent over-rioden frem til, at Bent over-

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Der er et stort behov for ”Der er et stort behov for 
kristne, der vil være med-kristne, der vil være med-
vandrere for asylansøgere, vandrere for asylansøgere, 
der er blevet kristne. Vi må der er blevet kristne. Vi må 
høre, når Gud kalder os til høre, når Gud kalder os til 
denne opgave”.denne opgave”.

Det siger Else Wiwe, der er Det siger Else Wiwe, der er 
tværkulturel konsulent i LM. tværkulturel konsulent i LM. 
Hun er netop i gang med at Hun er netop i gang med at 
fi nde medvandrere til fem fi nde medvandrere til fem 
unge, som er fl yttet til Kø-unge, som er fl yttet til Kø-
benhavn.benhavn.

”Der er tale om døbte ”Der er tale om døbte 
medkristne, der har brug for medkristne, der har brug for 
det kristne fællesskab. De det kristne fællesskab. De 
er ofte blevet afvist af deres er ofte blevet afvist af deres 
familie og tidligere venner, familie og tidligere venner, 

Menneskelige relationer er uendelig vigtige for de døbte asylansøgere 

Kristne nydanskere har brug for medvandrere

og derfor er menneskelige og derfor er menneskelige 
relationer uendelig vigtige relationer uendelig vigtige 
for dem,” siger Else Wiwe.for dem,” siger Else Wiwe.

Da der er tale om nye Da der er tale om nye 
kristne, har de et stort be-kristne, har de et stort be-
hov for oplæring og også hov for oplæring og også 
bibelstudiekredse, som vil bibelstudiekredse, som vil 
invitere dem med og gen-invitere dem med og gen-
nemgå bibelteksterne lidt nemgå bibelteksterne lidt 
langsommere, end man er langsommere, end man er 
vant til. vant til. 

”Men det kan vi danskere ”Men det kan vi danskere 
såmænd også have brug for,” såmænd også have brug for,” 
mener hun.mener hun.

Tre grupper har brug for Tre grupper har brug for 
medvandrere: dem, der medvandrere: dem, der 
endnu ikke har fået afgjort endnu ikke har fået afgjort 
deres sag, dem, der har fået deres sag, dem, der har fået 
opholdstilladelse, og de opholdstilladelse, og de 
afviste asylansøgere i udrej-afviste asylansøgere i udrej-

secentrene i Sjælsmark el-secentrene i Sjælsmark el-
ler på Kærshovedgård.ler på Kærshovedgård.

Klar til vækkelse 
Else Wiwes opfordring er Else Wiwes opfordring er 
en kommentar til en række en kommentar til en række 
artikler i artikler i Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad, , 
hvor der bliver stillet spørgs-hvor der bliver stillet spørgs-
målstegn ved, om de nydøbte målstegn ved, om de nydøbte 
asylansøgere mener det asylansøgere mener det 
alvorligt med deres nye tro. alvorligt med deres nye tro. 
En del af dem bliver nemlig En del af dem bliver nemlig 
tilsyneladende ikke en del af tilsyneladende ikke en del af 
en kristen menighed, når de en kristen menighed, når de 
fl ytter rundt i landet. fl ytter rundt i landet. 

Indvandrerpræst Niels Indvandrerpræst Niels 
Nymann Eriksen fra Apo-Nymann Eriksen fra Apo-
stelkirken på Vesterbro stelkirken på Vesterbro 
siger således til avisen, at siger således til avisen, at 
han ”ikke længere er så højt han ”ikke længere er så højt 
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tager posten i foråret 2020.tager posten i foråret 2020.
Vivi Agerbo Jørgensen, 60 Vivi Agerbo Jørgensen, 60 

år, er lærer på Tange Kristne år, er lærer på Tange Kristne 
Friskole, mens 62-årige Friskole, mens 62-årige 
Bent Houmaa Jørgensen er Bent Houmaa Jørgensen er 
præst i Aalborg Frimenig-præst i Aalborg Frimenig-
hed. De ser det som et privi-hed. De ser det som et privi-
legium at få lov til at afslutte legium at få lov til at afslutte 
deres arbejdsliv i Tanzania, deres arbejdsliv i Tanzania, 
hvor de var missionærer fra hvor de var missionærer fra 
1983-1997.1983-1997.

Styrke samarbejdet
Bestyrelsesformand Christi-Bestyrelsesformand Christi-
an Feldbech Nissen glæder an Feldbech Nissen glæder 
sig over, at der er fundet en sig over, at der er fundet en 
god løsning på direktørpo-god løsning på direktørpo-
sten for Soma Biblia. sten for Soma Biblia. 

Han fortæller, at de netop Han fortæller, at de netop 
nu ønsker at styrke samar-nu ønsker at styrke samar-
bejdet med kirken og de øv-bejdet med kirken og de øv-
rige samarbejdspartnere og rige samarbejdspartnere og 
fokusere yderligere på egne fokusere yderligere på egne 
udgivelser. udgivelser. 

”Og så sender Gud Vivi og ”Og så sender Gud Vivi og 
Bent Houmaa Jørgensen, Bent Houmaa Jørgensen, 
som har forudsætninger og som har forudsætninger og 
nådegaver på netop disse nådegaver på netop disse 
områder”, siger han.områder”, siger han.

oppe på barrikaderne, som oppe på barrikaderne, som 
han var engang”.han var engang”.

Else Wiwe ser den samme Else Wiwe ser den samme 
tendens, men hun mener, tendens, men hun mener, 
det i højere grad handler om, det i højere grad handler om, 
at vi gammeldanskere har at vi gammeldanskere har 
svært ved at give dem det svært ved at give dem det 
fællesskab, de har brug for.fællesskab, de har brug for.

Og hun tror, at denne ud-Og hun tror, at denne ud-
fordring kun vil vokse.fordring kun vil vokse.

”Jeg tror, at den vækkelse, ”Jeg tror, at den vækkelse, 
som vi ser i dag verden over som vi ser i dag verden over 
blandt det persiske folk, alt-blandt det persiske folk, alt-
så iranere og afghanere, vil så iranere og afghanere, vil 
sprede sig til kurdere og de sprede sig til kurdere og de 
arabiske syrere. Hvis vi skal arabiske syrere. Hvis vi skal 
være klar til det, må vi bede være klar til det, må vi bede 
Gud give mange LM’ere kald Gud give mange LM’ere kald 
til at være medvandrere. til at være medvandrere. 

Læs side 9.Læs side 9.

At have brødre og søstre i Herren er et vigtigt At have brødre og søstre i Herren er et vigtigt 
dna for en kristen. I LM Lemvig kender alle dna for en kristen. I LM Lemvig kender alle 
hinanden og er hinandens ”familie”. Hvert hinanden og er hinandens ”familie”. Hvert 
fjerde år blander de bibelkredsene, og til fjerde år blander de bibelkredsene, og til 
møderne kommer de tidligt, så de kan nå at møderne kommer de tidligt, så de kan nå at 
hilse på hinanden. Det er vigtigt for dem at hilse på hinanden. Det er vigtigt for dem at 
følge med i hinandens liv.følge med i hinandens liv.

De er ikke mange, aldersforskellen er til De er ikke mange, aldersforskellen er til 
at få øje på, og på personlighedspaletten at få øje på, og på personlighedspaletten 
spænder de bredt. Nogle er gode til at vise spænder de bredt. Nogle er gode til at vise 
omsorg med samtale, blomster eller måske omsorg med samtale, blomster eller måske 
et spil UNO, andre giver en kop kaffe eller et spil UNO, andre giver en kop kaffe eller 
kørelejlighed – nogle er tænkende, andre kørelejlighed – nogle er tænkende, andre 
handlende. Til fester samles de også – og til handlende. Til fester samles de også – og til 
begravelser.begravelser.

De små steder: Lemvig

Fællesskab på tværkulturel lejr i Agerskov.Fællesskab på tværkulturel lejr i Agerskov.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Soma Biblia har fl ere gange Soma Biblia har fl ere gange 
været med til at evangelise-været med til at evangelise-
re i Nyakipande – et område re i Nyakipande – et område 
200 kilometer syd for Dar es 200 kilometer syd for Dar es 
Salaam.Salaam.

Siden er der vokset en lille Siden er der vokset en lille 
luthersk menighed frem, luthersk menighed frem, 
som er ved at bygge en kirke som er ved at bygge en kirke 
i området.i området.

Nu har en gruppe kristne Nu har en gruppe kristne 
masaier og sukumaer, som masaier og sukumaer, som 
bor 14 kilometer længere bor 14 kilometer længere 
ude i bushen, tilkendegivet, ude i bushen, tilkendegivet, 
at de også gerne vil høre til at de også gerne vil høre til 
den nye menighed.den nye menighed.

Vil være luthersk
Gruppen på omkring 40-60 Gruppen på omkring 40-60 
nomader har i længere tid nomader har i længere tid 

Masaier knytter sig til ny kirke

søgt efter en luthersk me-søgt efter en luthersk me-
nighed at slutte sig til. nighed at slutte sig til. 

En af de ældste, en masai-En af de ældste, en masai-
kvinde ved navn Magdalena, kvinde ved navn Magdalena, 
har i fl ere år kaldt sammen har i fl ere år kaldt sammen 

til gudstjeneste under et til gudstjeneste under et 
træ.træ.

Gruppen er tidligere blevet Gruppen er tidligere blevet 
kontaktet af en pinsekirke kontaktet af en pinsekirke 
i nærheden, men den lille i nærheden, men den lille 

masai-menighed sagde ”nej masai-menighed sagde ”nej 
tak” til at blive medlemmer. tak” til at blive medlemmer. 
De ønskede at høre til i den De ønskede at høre til i den 
lutherske kirke.lutherske kirke.

Da de hørte om kirkebyg-Da de hørte om kirkebyg-
geriet i Nyakipande, kom de geriet i Nyakipande, kom de 
for at bede om hjælp til un-for at bede om hjælp til un-
dervisning.dervisning.

Præsten på besøg
Den gamle Magdalena er Den gamle Magdalena er 
nu lykkelig over udsigten til nu lykkelig over udsigten til 
at få besøg af en præst og at få besøg af en præst og 
evangelist på deres lille mø-evangelist på deres lille mø-
deplads under træet.deplads under træet.

Nomaderne har et stort Nomaderne har et stort 
ønske om undervisning af ønske om undervisning af 
deres børn og unge, både deres børn og unge, både 
søndagsskole og almindelig søndagsskole og almindelig 
skolegang, da den nærme-skolegang, da den nærme-
ste grundskole ligger langt ste grundskole ligger langt 
væk.væk.

Kristne nomader syd for Dar es Salaam opsøger luthersk menighed

Kristne nomader og Magdalena (siddende) samlet under træet.Kristne nomader og Magdalena (siddende) samlet under træet.

AF HENRIK BJÆRRE JAKOBSENAF HENRIK BJÆRRE JAKOBSEN

MEDLEM AF LANDSSTYRELSENMEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

HENRIKBJAERREJAKOBSEN@HENRIKBJAERREJAKOBSEN@

GMAIL.COMGMAIL.COM

I Luthersk Mission har vi an-I Luthersk Mission har vi an-
sat en familiekonsulent fra sat en familiekonsulent fra 
1. august 2019. Vi ønsker at 1. august 2019. Vi ønsker at 
sætte fokus på den kristne sætte fokus på den kristne 
familie, hvordan vi får den familie, hvordan vi får den 
til at fungere rent praktisk, til at fungere rent praktisk, 
men også hvordan vi lever et men også hvordan vi lever et 
kristent liv som familie.kristent liv som familie.

Israelitterne får i 5 Mo-Israelitterne får i 5 Mo-
sebog 6 at vide af Gud, at sebog 6 at vide af Gud, at 
de skal lægge sig lovene og de skal lægge sig lovene og 
retsreglerne på sinde, og at retsreglerne på sinde, og at 
de skal gentage dem for de-de skal gentage dem for de-
res sønner, og de skal frem-res sønner, og de skal frem-

Familieandagten – hot or not?
sige dem, når de er hjemme, sige dem, når de er hjemme, 
og når de er ude, når de går og når de er ude, når de går 
i seng, og når de står op. Or-i seng, og når de står op. Or-
dene skal stå som overskrift dene skal stå som overskrift 
i hjemmet – der står, at de i hjemmet – der står, at de 
skal skrives på dørstolperne.skal skrives på dørstolperne.

Disse ord, Guds ord, gæl-Disse ord, Guds ord, gæl-
der også for os i dag. Guds der også for os i dag. Guds 
ord skal have førstepriori-ord skal have førstepriori-
tet i hjemmet. Vi skal leve tet i hjemmet. Vi skal leve 
kristenlivet ud, når vi er der-kristenlivet ud, når vi er der-
hjemme, og når vi er ude. Vi hjemme, og når vi er ude. Vi 
skal fortælle vores børn om skal fortælle vores børn om 
Gud og opdrage dem i den Gud og opdrage dem i den 
kristne tro. Guds ord skal kristne tro. Guds ord skal 
lyde både morgen og aften.lyde både morgen og aften.

I mange kristne hjem er I mange kristne hjem er 
der mindst lige så meget der mindst lige så meget 
”run” på som i ikke-kristne ”run” på som i ikke-kristne 
hjem. Vi skal nå det hele. hjem. Vi skal nå det hele. 
Mor og far arbejder, børn Mor og far arbejder, børn 
skal i skole, og alle har en skal i skole, og alle har en 
eller fl ere fritidsaktiviteter, eller fl ere fritidsaktiviteter, 
som også skal passes. Det som også skal passes. Det 
kan være svært at fi nde et kan være svært at fi nde et 
tidspunkt, hvor hele fami-tidspunkt, hvor hele fami-

lien kan være samlet og om lien kan være samlet og om 
Guds ord. Mange kristne Guds ord. Mange kristne 
hjem prioriterer derfor ikke hjem prioriterer derfor ikke 
familieandagten særlig højt.familieandagten særlig højt.

Mange af os er vokset op Mange af os er vokset op 
i et hjem, hvor der blev læst i et hjem, hvor der blev læst 
enten fra Bibelen eller en enten fra Bibelen eller en 
andagtsbog ved afslutningen andagtsbog ved afslutningen 
på måltidet. Da var vi nemlig på måltidet. Da var vi nemlig 
samlet, og så var det let at samlet, og så var det let at 
læse et stykke og bede sam-læse et stykke og bede sam-
men. Det har været en beri-men. Det har været en beri-
gelse. Men det behøver ikke gelse. Men det behøver ikke 
være i forbindelse med et være i forbindelse med et 
måltid, Guds ord bliver delt. måltid, Guds ord bliver delt. 
Hvis det er lettere at gøre det Hvis det er lettere at gøre det 
på et andet tidspunkt, er det på et andet tidspunkt, er det 
også fi nt.også fi nt.

Det er bare så vigtigt, at vi Det er bare så vigtigt, at vi 
dagligt deler Guds ord sam-dagligt deler Guds ord sam-
men i familien og på den men i familien og på den 
måde bliver styrket i troen. måde bliver styrket i troen. 
Vi skal lære vores børn at Vi skal lære vores børn at 
læse dagligt i Bibelen og læse dagligt i Bibelen og 
bede til Gud. Hold gerne bede til Gud. Hold gerne 
jævnligt et bedemøde sam-jævnligt et bedemøde sam-

men, helst fra de er helt men, helst fra de er helt 
små. Små børn er ikke så små. Små børn er ikke så 
blufærdige omkring at bede blufærdige omkring at bede 
højt. Det er vanskeligere, højt. Det er vanskeligere, 
hvis de først skal lære det i hvis de først skal lære det i 
ungdomsårene. Så kan det ungdomsårene. Så kan det 
godt være, at børnene i star-godt være, at børnene i star-
ten beder for deres bamse ten beder for deres bamse 
eller hamster, men så tag en eller hamster, men så tag en 
snak om, hvad der er vigtigt snak om, hvad der er vigtigt 
at bede om. at bede om. 

Bedsteforældre kan også Bedsteforældre kan også 
hjælpe til, når børnene er på hjælpe til, når børnene er på 
ferie hos dem.ferie hos dem.

Hjemmet er klart det vig-Hjemmet er klart det vig-
tigste sted, hvor Guds ord tigste sted, hvor Guds ord 
skal gå videre til næste ge-skal gå videre til næste ge-
neration. Hjemmet er også neration. Hjemmet er også 
det vigtigste sted for et det vigtigste sted for et 
menighedsliv. Menigheds-menighedsliv. Menigheds-
livet bliver, som kristenli-livet bliver, som kristenli-
vet er i hjemmet. Derfor en vet er i hjemmet. Derfor en 
opfordring til alle: Sats på et opfordring til alle: Sats på et 
levende kristenliv i hjemmet levende kristenliv i hjemmet 
for at få et levende menig-for at få et levende menig-
hedsliv i LM.hedsliv i LM.
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Missionskonsulent er ny  
formand for DBI

Christian Lund Pedersen er netop blevet Christian Lund Pedersen er netop blevet 
valgt til formand for Dansk Bibel-Insti-valgt til formand for Dansk Bibel-Insti-
tut (DBI). Men det er ikke nyt for ham tut (DBI). Men det er ikke nyt for ham 
at arbejde med teologisk uddannelse. at arbejde med teologisk uddannelse. 
Han har nemlig været missionær for Lu-Han har nemlig været missionær for Lu-
thersk Mission i Etiopien, og her under-thersk Mission i Etiopien, og her under-
viste han på Tabor Evangelical College i viste han på Tabor Evangelical College i 

Hawassa fra 2009-2016.Hawassa fra 2009-2016.
”Jeg glæder mig over at kunne kombinere mine interes-”Jeg glæder mig over at kunne kombinere mine interes-

ser for teologi med mission, og jeg ser frem til at kunne ser for teologi med mission, og jeg ser frem til at kunne 
gøre bruge af min erfaring fra Etiopien,” siger han.gøre bruge af min erfaring fra Etiopien,” siger han.

”Både erfaringen fra at være missionær og erfaringen ”Både erfaringen fra at være missionær og erfaringen 
fra at give teologisk uddannelse.”fra at give teologisk uddannelse.”

Som forhenværende missionær vil Christian Lund Pe-Som forhenværende missionær vil Christian Lund Pe-
dersen også arbejde for, at der fortsat skal være en tvær-dersen også arbejde for, at der fortsat skal være en tvær-
kulturel dimension i DBI’s undervisning og forskning. kulturel dimension i DBI’s undervisning og forskning. 

”Det skal ikke kun være for at kunne uddanne fl ere ”Det skal ikke kun være for at kunne uddanne fl ere 
missionærer til udlandet, men også for at præster og missionærer til udlandet, men også for at præster og 
andre kirkeligt ansatte i Danmark kan få de nødvendige andre kirkeligt ansatte i Danmark kan få de nødvendige 
kundskaber til at arbejde i en mere multikulturel kon-kundskaber til at arbejde i en mere multikulturel kon-
tekst i Danmark,” siger han.tekst i Danmark,” siger han.

Christian Lund Pedersen er stadig aktiv i LM’s interna-Christian Lund Pedersen er stadig aktiv i LM’s interna-
tionale missionsarbejde, hvor han er ansat som missi-tionale missionsarbejde, hvor han er ansat som missi-
onskonsulent med særligt ansvar for Tanzania og Peru.onskonsulent med særligt ansvar for Tanzania og Peru.

Som formand for DBI afl øser han Christian Jensen, der Som formand for DBI afl øser han Christian Jensen, der 
har været på posten i syv år.                     har været på posten i syv år.                     klkl

Musikstuderende med i   
bestyrelsen for LM Musik
Anders Wiwe Philipps fra Frederiksberg er blevet valgt Anders Wiwe Philipps fra Frederiksberg er blevet valgt 
ind i LM’s musikbestyrelse fra 1. marts.ind i LM’s musikbestyrelse fra 1. marts.

23-årige Anders W. Philipps studerer musikvidenskab 23-årige Anders W. Philipps studerer musikvidenskab 
på Københavns Universitet. Han glæder sig til at begynde på Københavns Universitet. Han glæder sig til at begynde 
arbejdet i musikbestyrelsen. Det er ikke nyt for ham at arbejdet i musikbestyrelsen. Det er ikke nyt for ham at 
arbejde med lovsang, og han håber, at han kan bidrage til arbejde med lovsang, og han håber, at han kan bidrage til 
samtalen om, hvad musik betyder i samfundet.samtalen om, hvad musik betyder i samfundet.

”Både vores små ’LM-samfund’, men også vores danske ”Både vores små ’LM-samfund’, men også vores danske 
samfund og internationale samfund, som LM’ere jo alle samfund og internationale samfund, som LM’ere jo alle 
er en del af og bliver påvirket af,” siger han.                   er en del af og bliver påvirket af,” siger han.                   klkl

Direktør i Soma Biblia   
vender tilbage til Danmark
Lene og Ole Malmgaard afslutter deres tjeneste som Lene og Ole Malmgaard afslutter deres tjeneste som 
missionærer i Tanzania ved udløbet af deres kontrakt i missionærer i Tanzania ved udløbet af deres kontrakt i 
begyndelsen af juli. Siden 2016 har Ole været direktør for begyndelsen af juli. Siden 2016 har Ole været direktør for 
Soma Biblia, og Lene har undervist på skolen HOPAC.Soma Biblia, og Lene har undervist på skolen HOPAC.

Parret vender tilbage til Danmark og bosætter sig i Sil-Parret vender tilbage til Danmark og bosætter sig i Sil-
keborg. keborg. 

Soma Biblias bestyrelse har ansat Bent Houmaa Jør-Soma Biblias bestyrelse har ansat Bent Houmaa Jør-
gensen som ny direktør fra 1. januar 2020. I overgangspe-gensen som ny direktør fra 1. januar 2020. I overgangspe-
rioden vil Ole Malmgaard fortsat stå i spidsen for Soma rioden vil Ole Malmgaard fortsat stå i spidsen for Soma 
Biblia i en 70 %-stilling. Den ansættelse vil indebære Biblia i en 70 %-stilling. Den ansættelse vil indebære 
nogle rejser til Tanzania.                                nogle rejser til Tanzania.                                klkl
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Sats på stærke relationer
Fællesskabet er afgørende for unge og yngre familier, mener frimenighedspræst Andres Ipsen

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

LM’s kredse og frimenighe-LM’s kredse og frimenighe-
der skal satse på at opbygge der skal satse på at opbygge 
stærke relationelle og missi-stærke relationelle og missi-
onale fællesskaber, som fav-onale fællesskaber, som fav-
ner de unge, og hvor de unge ner de unge, og hvor de unge 
mærker, at de kan være.mærker, at de kan være.

Det sagde frimenigheds-Det sagde frimenigheds-
præst og tidligere LMBU-præst og tidligere LMBU-
konsulent Andreas Ipsen på konsulent Andreas Ipsen på 
Lærerådsmødet, hvor han Lærerådsmødet, hvor han 
var blevet bedt om at ind-var blevet bedt om at ind-
lede en debat om, hvordan vi lede en debat om, hvordan vi 
får sænket gennemsnitsal-får sænket gennemsnitsal-
deren i LM.deren i LM.

Bogstavblinde
”Det handler om langt mere ”Det handler om langt mere 
end bare at købe et nyt end bare at købe et nyt 
trommesæt, hvis vi ønsker trommesæt, hvis vi ønsker 
at se fl ere unge til vores at se fl ere unge til vores 
møder og gudstjenester. møder og gudstjenester. 
Rigtig mange unge har ikke Rigtig mange unge har ikke 
længere en naturlig identi-længere en naturlig identi-
tet i den organisation, de er tet i den organisation, de er 
vokset op i. De er bogstav-vokset op i. De er bogstav-
blinde og fl øjtende ligeglade blinde og fl øjtende ligeglade 
med, hvad deres organi-med, hvad deres organi-
sation hedder. De spørger i sation hedder. De spørger i 
stedet efter lokale fælles-stedet efter lokale fælles-
skaber, hvor de kan trives.” skaber, hvor de kan trives.” 
sagde han.sagde han.

Derfor nytter det ifølge Derfor nytter det ifølge 
Andreas Ipsen heller ikke at Andreas Ipsen heller ikke at 
invitere unge ind i en fælles invitere unge ind i en fælles 
LM-identitet.LM-identitet.

”Det duer ikke, hvis det ”Det duer ikke, hvis det 
første, de unge oplever, når første, de unge oplever, når 
de kommer til os, er, at de de kommer til os, er, at de 
skal have en kasket med skal have en kasket med 

LM-logo på. De skal opleve LM-logo på. De skal opleve 
en menighed, som er for en menighed, som er for 
alle. Det er fi nt nok at hedde alle. Det er fi nt nok at hedde 
LM, men det bærende er LM, men det bærende er 
fællesskabet.”fællesskabet.”

Andreas Ipsen gjorde også Andreas Ipsen gjorde også 
stærkt gældende, at de unge stærkt gældende, at de unge 
ønsker helmenigheder med ønsker helmenigheder med 

LM’s Læreråd var samlet den 15.-16. marts på lejren Hemmet Strand. Lærerådet består af Landsstyrelsen, formændene for de LM’s Læreråd var samlet den 15.-16. marts på lejren Hemmet Strand. Lærerådet består af Landsstyrelsen, formændene for de 
syv landsdelsafdelinger i LM samt en ekstra repræsentant for hver af de største afdelinger.syv landsdelsafdelinger i LM samt en ekstra repræsentant for hver af de største afdelinger.

både kirkefællesskab og både kirkefællesskab og 
menighedsliv.menighedsliv.

”Den klassiske ellipse-”Den klassiske ellipse-
struktur er ikke naturlig for struktur er ikke naturlig for 
de unge,” sagde han.de unge,” sagde han.

Forbrugermentalitet
I den efterfølgende debat I den efterfølgende debat 

Ønskes: Modkultur til det perfekte liv

PETER RASK   Vi skal bekæmpe forbrugermentaliteten 
ved at gøre vores menighed til et åndeligt hjem, hvor vi 
hver især hjælper til og får en lokal identitet som kristen

LM’s generalsekretær talte til deltagerne på Lærerådsmødet om sårbarhedens styrke

Et fast punkt på det årlige Et fast punkt på det årlige 
lærerådsmøde er lærerådsmøde er Fra gene-Fra gene-
ralsekretærens udsigtspostralsekretærens udsigtspost. . 
I år havde Søren Skovgaard I år havde Søren Skovgaard 
Sørensen valgt at sætte fo-Sørensen valgt at sætte fo-
kus på sårbarhedens styrke, kus på sårbarhedens styrke, 
og hans indlæg kan læses i og hans indlæg kan læses i 
en let forkortet form i kronik-en let forkortet form i kronik-
ken på side 8 i denne avis.ken på side 8 i denne avis.

I den efterfølgende debat I den efterfølgende debat 
slog han den mere selvkri-slog han den mere selvkri-
tiske tone an og henviste til tiske tone an og henviste til 
den klassiske organisati-den klassiske organisati-
onscyklus, man kalder De onscyklus, man kalder De 

fi re M’er: Man (mennesket), fi re M’er: Man (mennesket), 
Movement (bevægelsen), Movement (bevægelsen), 
Machinery (maskinen) og Machinery (maskinen) og 
Monument (monumentet).Monument (monumentet).

”Er vi i LM kommet til det ”Er vi i LM kommet til det 
punkt, hvor vi er blevet en punkt, hvor vi er blevet en 
velsmurt maskine, som imid-velsmurt maskine, som imid-
lertid ikke kan række nåden lertid ikke kan række nåden 
længere ud?” spurgte han.længere ud?” spurgte han.

Han henviste også til den Han henviste også til den 
generelle udvikling på ar-generelle udvikling på ar-
bejdsmarkedet, hvor forti-bejdsmarkedet, hvor forti-
dens job handlede om musk-dens job handlede om musk-
ler, nutidens om hovedet, ler, nutidens om hovedet, 

men fremtidens om hjertet.men fremtidens om hjertet.
”En af de store udfordrin-”En af de store udfordrin-

ger for os lige nu er, hvordan ger for os lige nu er, hvordan 
vi når fl ere nydanskere med vi når fl ere nydanskere med 
evangeliet, og især hvordan evangeliet, og især hvordan 
vi kommer til at tage imod vi kommer til at tage imod 
dem og bruge deres nåde-dem og bruge deres nåde-
gaver i vores forsamlinger. gaver i vores forsamlinger. 
De beriger os, men vi har en De beriger os, men vi har en 
stor opgave her,” sagde han.stor opgave her,” sagde han.

Gud har altid   
en næste til os
I den efterfølgende drøftelse I den efterfølgende drøftelse 

opfordrede vicegeneralse-opfordrede vicegeneralse-
kretær Carsten Skovgaard-kretær Carsten Skovgaard-
Holm lærerådsdeltagerne Holm lærerådsdeltagerne 
til at skabe modkultur til til at skabe modkultur til 
X-Faktor-kulturen, og også X-Faktor-kulturen, og også 
LS-medlem Karl Haahr fra LS-medlem Karl Haahr fra 
Ølgod advarede mod per-Ølgod advarede mod per-
fekthedskulturen i samfun-fekthedskulturen i samfun-
det.det.

”Vi er i høj grad påvirket af ”Vi er i høj grad påvirket af 
vores kultur, men vi burde vores kultur, men vi burde 
være de første til at bryde være de første til at bryde 
med den. Vi skal kunne med den. Vi skal kunne 
vedgå vores fejl og sige und-vedgå vores fejl og sige und-

blev der spurgt, om de unge blev der spurgt, om de unge 
har fået en forbrugermen-har fået en forbrugermen-
talitet i forhold til valg af talitet i forhold til valg af 
menighed. Det var der delte menighed. Det var der delte 
meninger om, og fl ere gjorde meninger om, og fl ere gjorde 
gældende, at det i givet fald gældende, at det i givet fald 
ikke kun gælder de unge.ikke kun gælder de unge.

”Gode, betroede LM’ere ”Gode, betroede LM’ere 

kigger jo også menigheder kigger jo også menigheder 
ud. Vi skal bekæmpe forbru-ud. Vi skal bekæmpe forbru-
germentaliteten ved at gøre germentaliteten ved at gøre 
vores menighed til et ånde-vores menighed til et ånde-
ligt hjem, hvor vi hver især ligt hjem, hvor vi hver især 
hjælper til og får en lokal hjælper til og får en lokal 
identitet som kristen,” sagde identitet som kristen,” sagde 
LS-medlem Peter Rask.LS-medlem Peter Rask.

Martin Jefsen, der er af-Martin Jefsen, der er af-
delingsformand for Sønder-delingsformand for Sønder-
jylland-Fyns afdeling, men-jylland-Fyns afdeling, men-
te, at den vigtigste faktor er te, at den vigtigste faktor er 
det åndelige fællesskab, og det åndelige fællesskab, og 
at mennesker bliver taget at mennesker bliver taget 
godt imod og oplever en godt imod og oplever en 
glæde ved at være en del af glæde ved at være en del af 
fællesskabet.fællesskabet.

Vicegeneralsekretær Vicegeneralsekretær 
Carsten Skovgaard-Holm Carsten Skovgaard-Holm 
mente, at LM er udsat for en mente, at LM er udsat for en 
global trend.global trend.

”Der er i øjeblikket en glo-”Der er i øjeblikket en glo-
bal menighedstrend. Vi er bal menighedstrend. Vi er 
trætte af organisationer, for-trætte af organisationer, for-
eninger og store systemer. eninger og store systemer. 
For mange nutidskristne er For mange nutidskristne er 
forening yt, og menighed in. forening yt, og menighed in. 
Men det er vigtigt, at vi også Men det er vigtigt, at vi også 
tænker i mission. Hvordan tænker i mission. Hvordan 
når vi mennesker med evan-når vi mennesker med evan-
geliet? Ellers bliver det for geliet? Ellers bliver det for 
nøjsomt og navlepillende. nøjsomt og navlepillende. 
Det er jo den måde, vi skal Det er jo den måde, vi skal 
vokse på,” sagde han.vokse på,” sagde han.
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I Københavns afdeling har I Københavns afdeling har 
man i år prøvekaldet tre man i år prøvekaldet tre 
unge forkyndere og ti nye er i unge forkyndere og ti nye er i 
kikkerten. kikkerten. 

Det fortalte afdelingsfor-Det fortalte afdelingsfor-
mand Peter Idorn på Lære-mand Peter Idorn på Lære-
rådsmødet, og bordet rundt rådsmødet, og bordet rundt 

Møde i LM’s Læreråd

Artiklerne på denne side er fra det årlige møde i LM’s Artiklerne på denne side er fra det årlige møde i LM’s 
Læreråd, der i år fandt sted den 15.-16. marts på lejren Læreråd, der i år fandt sted den 15.-16. marts på lejren 
Hemmet Strand. Lærerådet består af Landsstyrelsen og Hemmet Strand. Lærerådet består af Landsstyrelsen og 
afdelingsformændene og har sammen med Landsstyrel-afdelingsformændene og har sammen med Landsstyrel-
sen det overordnede ansvar på vegne af hele LM.sen det overordnede ansvar på vegne af hele LM.

skyld,” sagde han.skyld,” sagde han.
LS-medlem Peter Rask fra LS-medlem Peter Rask fra 

Silkeborg mindede om, at Silkeborg mindede om, at 
kultur ikke er en uforander-kultur ikke er en uforander-
lig størrelse.lig størrelse.

”Vi skal ikke bare overtage ”Vi skal ikke bare overtage 
en kultur, men skabe en ny. en kultur, men skabe en ny. 
Det er vigtigt for åbenheden Det er vigtigt for åbenheden 
imellem os, at vi insisterer imellem os, at vi insisterer 
på at dele tro og liv, når vi er på at dele tro og liv, når vi er 
sammen for eksempel ved sammen for eksempel ved 
at have åben mikrofon ved at have åben mikrofon ved 
vores møder og gudstjene-vores møder og gudstjene-
ster. Vi skal skabe våger i ster. Vi skal skabe våger i 

isen, så andre kan trække isen, så andre kan trække 
vejret,” sagde han.vejret,” sagde han.

Thomas Kristensen fra Thomas Kristensen fra 
Vestjyllands afdeling frem-Vestjyllands afdeling frem-
hævede, at Gud altid har en hævede, at Gud altid har en 
næste til os.næste til os.

”Gud sender mennesker ”Gud sender mennesker 
til os. Det handler helt lav-til os. Det handler helt lav-
praktisk om at være tro mod praktisk om at være tro mod 
den næste, som Gud minder den næste, som Gud minder 
os om. Det gælder også for os om. Det gælder også for 
os i de mindre forsamlinger,” os i de mindre forsamlinger,” 
sagde han.  sagde han.  

             brs             brs

Flere LM-afdelinger har unge forkyndere på vej

var der fl ere positive tegn på, var der fl ere positive tegn på, 
at en ny generation af for-at en ny generation af for-
kyndere er på vej.kyndere er på vej.

Bornholms og Nordsjæl-Bornholms og Nordsjæl-
lands Afdeling har truffet lands Afdeling har truffet 
aftale med en gruppe unge aftale med en gruppe unge 
fra København, primært fra København, primært 

DBI-studerende, om præ-DBI-studerende, om præ-
dikenopgaver. Afdelingerne dikenopgaver. Afdelingerne 
i Vest- og Østjylland har i Vest- og Østjylland har 
et samarbejde i gang med  et samarbejde i gang med  
kontakt til 10-15 poten-kontakt til 10-15 poten-
tielle unge forkyndere, og tielle unge forkyndere, og 
på Bornholm er man også i på Bornholm er man også i 

gang med at oprette et for-gang med at oprette et for-
kynderkursus.kynderkursus.

Landsformand Henrik P. Landsformand Henrik P. 
Jensen gav udtryk for sin Jensen gav udtryk for sin 
glæde over, at der så mange glæde over, at der så mange 
steder er fokus på oplæring steder er fokus på oplæring 
af unge forkyndere.            af unge forkyndere.            brsbrs



”Bibelen indeholder et vig-”Bibelen indeholder et vig-
tigt budskab for både børn tigt budskab for både børn 
og voksne. Vi vil gerne hjæl-og voksne. Vi vil gerne hjæl-
pe familierne til at få den pe familierne til at få den 
åbnet – fysisk, men også åbnet – fysisk, men også 
mentalt.”mentalt.”

Det siger Lars B. Larsen, Det siger Lars B. Larsen, 
der er landsleder i Luthersk der er landsleder i Luthersk 
Missions Børn og Unge om Missions Børn og Unge om 
hæftet hæftet Hæng ud med Gud – Hæng ud med Gud – 
bibelåbner for familierbibelåbner for familier, som , som 
LMBU er medudgiver af.LMBU er medudgiver af.

Det er en bibellæseplan, Det er en bibellæseplan, 
der løber over en fi reårig pe-der løber over en fi reårig pe-
riode med fi re hæfter hvert riode med fi re hæfter hvert 
år. Den er rettet til 8-13-åri-år. Den er rettet til 8-13-åri-
ge, men mindre søskende ge, men mindre søskende 
kan også være med, og der kan også være med, og der 
er også refl eksionsspørgs-er også refl eksionsspørgs-
mål til de voksne.mål til de voksne.

Nysgerrige efter Bibelens 
budskab sammen
Lars B. Larsen forklarer, at Lars B. Larsen forklarer, at 
bibelteksten er omdrejnings-bibelteksten er omdrejnings-
punktet i hæftet, og med de punktet i hæftet, og med de 
redskaber, hæftet giver, kan redskaber, hæftet giver, kan 
familiens medlemmer sam-familiens medlemmer sam-
men være nysgerrige efter men være nysgerrige efter 
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Hæng ud med Gud i familien
En ny bibellæseplan giver familier redskaber til at tale sammen om Bibelen

Bibelens budskab.Bibelens budskab.
”Konceptet er simpelt: ”Konceptet er simpelt: 

Læs en bibeltekst, tal om Læs en bibeltekst, tal om 
den i familien og afslut med den i familien og afslut med 
bøn,” siger han og tilføjer:bøn,” siger han og tilføjer:

”Netop fordi fokus er på ”Netop fordi fokus er på 
Bibelen og familiesamvær Bibelen og familiesamvær 
uden afbrydelser, lægger vi uden afbrydelser, lægger vi 
helt bevidst ikke op til en helt bevidst ikke op til en 
masse kreative eller digitale masse kreative eller digitale 
aktiviteter.”aktiviteter.”

”Det er ikke, fordi vi har ”Det er ikke, fordi vi har 
noget imod digitale løsnin-noget imod digitale løsnin-
ger til bibelbrug, men fordi ger til bibelbrug, men fordi 
skærme gør det sværere for skærme gør det sværere for 
både børn og forældre at både børn og forældre at 
tale uforstyrret sammen,” tale uforstyrret sammen,” 
uddyber Cecilie Nord Han-uddyber Cecilie Nord Han-
sen fra Bibellæser-Ringen, sen fra Bibellæser-Ringen, 
der er med i projektet.der er med i projektet.

Hæfterne er også fyldt Hæfterne er også fyldt 
med temasider om den med temasider om den 
kristne tro, livstemaer, over-kristne tro, livstemaer, over-
blik over Bibelens bøger og blik over Bibelens bøger og 
fakta- og vidensblokke.fakta- og vidensblokke.

Hjælp til at sætte 
ord på troen
Lars B. Larsen fortæller, Lars B. Larsen fortæller, 

at en af intentionerne bag at en af intentionerne bag 
Hæng ud med GudHæng ud med Gud er at give  er at give 
redskaber til familieandag-redskaber til familieandag-
ter.ter.

”Vi oplever, at mange fami-”Vi oplever, at mange fami-
lier synes, det er besværligt lier synes, det er besværligt 
at få det til at fungere, og at at få det til at fungere, og at 
mange forældre har svært mange forældre har svært 
ved at sætte ord på troen ved at sætte ord på troen 
over for deres børn.”over for deres børn.”

Betweenkonsulent Dorthe Betweenkonsulent Dorthe 
Hjorth Schmidt har været Hjorth Schmidt har været 
LMBU’s repræsentant i det LMBU’s repræsentant i det 
udvalg, der har udarbejdet udvalg, der har udarbejdet 

Hæng ud med GudHæng ud med Gud.
”I familieandagten bliver ”I familieandagten bliver 

man stille for Gud – og gør man stille for Gud – og gør 
det sammen i familien,” si-det sammen i familien,” si-
ger hun og forklarer, at det ger hun og forklarer, at det 
er så vigtigt, at det er Bibe-er så vigtigt, at det er Bibe-
len, der er udgangspunktet len, der er udgangspunktet 
for, hvad man snakker om. for, hvad man snakker om. 

”Det er den, børnene skal ”Det er den, børnene skal 
lære at kende og have med lære at kende og have med 
sig hele livet,” uddyber hun.sig hele livet,” uddyber hun.

Til hver dag er der en kort Til hver dag er der en kort 
bibeltekst, en ganske kort bibeltekst, en ganske kort 
forklaring og nogle spørgs-forklaring og nogle spørgs-

AF KAJA LAUTERBACH

”Al Massira” betyder en rejse ”Al Massira” betyder en rejse 
eller vandring sammen med eller vandring sammen med 
venner, og det er også nav-venner, og det er også nav-
net på et videobaseret kri-net på et videobaseret kri-
stendomskursus. stendomskursus. 

Materialet er produce-Materialet er produce-
ret i Mellemøsten og tager ret i Mellemøsten og tager 
udgangspunkt i de profe-udgangspunkt i de profe-
tier, der peger på Messias, tier, der peger på Messias, 
og nogle beretninger fra Det og nogle beretninger fra Det 
gamle Testamente, som er gamle Testamente, som er 
genkendelige for muslimer. genkendelige for muslimer. 
Der er også meget fokus på, Der er også meget fokus på, 
at treenigheden er tydelig i at treenigheden er tydelig i 
alt, hvad der sker – også før alt, hvad der sker – også før 
Jesu fødsel og pinsen. Jesu fødsel og pinsen. 

Det er lavet på dagligdags Det er lavet på dagligdags 
arabisk og oversat til fl ere arabisk og oversat til fl ere 
andre sprog. Inden for en andre sprog. Inden for en 
måned fi ndes dele af det måned fi ndes dele af det 
også på dansk.også på dansk.

Til hver video er udarbej-Til hver video er udarbej-
det en række spørgsmål, det en række spørgsmål, 
som deltagerne taler sam-som deltagerne taler sam-
men om i grupper. Det er men om i grupper. Det er 
spørgsmål, som muslimer spørgsmål, som muslimer 
ofte har til kristendommen ofte har til kristendommen 
– også kritiske spørgsmål, – også kritiske spørgsmål, 
forklarer tværkulturel kon-forklarer tværkulturel kon-

sulent Else Wiwe.sulent Else Wiwe.
”Men Al Massira er ikke ”Men Al Massira er ikke 

kun til muslimer. Det kan kun til muslimer. Det kan 
sagtens bruges i grupper fra sagtens bruges i grupper fra 
andre religioner og måske andre religioner og måske 
endda i en dansk gruppe,” endda i en dansk gruppe,” 
vurderer hun.vurderer hun.

Værne om og beskytte 
konceptet Al Massira
Al Massira kom til Danmark Al Massira kom til Danmark 
i 2016, og den 15.-16. marts i 2016, og den 15.-16. marts 
var der for tredje gang kur-var der for tredje gang kur-
sus i at bruge materialerne sus i at bruge materialerne 
i Danmark. 20 mennesker i Danmark. 20 mennesker 
deltog i kurset, der fandt deltog i kurset, der fandt 
sted på Gammelbro Cam-sted på Gammelbro Cam-
ping ved Haderslev.ping ved Haderslev.

”De er alle nogle, der ”De er alle nogle, der 
brænder for at evangelisere brænder for at evangelisere 
for muslimer, og de kommer for muslimer, og de kommer 
fra både LM, Indre Mission, fra både LM, Indre Mission, 

folkekirken og frikirker. Der folkekirken og frikirker. Der 
var også tre ikke-etniske var også tre ikke-etniske 
danskere med,” siger Else danskere med,” siger Else 
Wiwe.Wiwe.

Indtil nu er 58 mennesker Indtil nu er 58 mennesker 
blevet oplært til gruppele-blevet oplært til gruppele-
dere. 26 af dem er LM’ere. dere. 26 af dem er LM’ere. 

De første to gange er un-De første to gange er un-
derviseren kommet fra Eng-derviseren kommet fra Eng-
land og Holland, men denne land og Holland, men denne 
gang underviste LM’s tre gang underviste LM’s tre 
tværkulturelle konsulenter tværkulturelle konsulenter 
Else Wiwe, Claus Kristensen Else Wiwe, Claus Kristensen 
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og Enok Sørensen. Senior-og Enok Sørensen. Senior-
træner Laurens van Dieren træner Laurens van Dieren 
fra Holland var med for at fra Holland var med for at 
evaluere undervisningen, så evaluere undervisningen, så 
de kan blive akkrediteret til de kan blive akkrediteret til 
selv at oplære nye gruppe-selv at oplære nye gruppe-
ledere. ledere. 

Else Wiwe erkender, at det Else Wiwe erkender, at det 
godt kan synes pedantisk, godt kan synes pedantisk, 
at det skal være nødvendigt at det skal være nødvendigt 
med en akkreditering.med en akkreditering.

”Men det handler dels om ”Men det handler dels om 
at værne om konceptet, ma-at værne om konceptet, ma-

terialet og dets kernevær-terialet og dets kernevær-
dier samt sørge for, at den dier samt sørge for, at den 
rette undervisning bliver rette undervisning bliver 
givet, og dels om at beskytte givet, og dels om at beskytte 
dem, der er med i Al Mas-dem, der er med i Al Mas-
sira,” forklarer hun.sira,” forklarer hun.

Har aldrig hørt det 
på den måde før
En af deltagerne på Al En af deltagerne på Al 
Massira-kurset var Daniel Massira-kurset var Daniel 
Christiansen, der bor på Christiansen, der bor på 
Udrejsecenter Kærshoved-Udrejsecenter Kærshoved-

gård. Han er vokset op som gård. Han er vokset op som 
muslim og blev kristen for et muslim og blev kristen for et 
års tid siden.års tid siden.

”Jeg har aldrig hørt det ”Jeg har aldrig hørt det 
forklaret på den måde før, forklaret på den måde før, 
hvordan Jesus var med helt hvordan Jesus var med helt 
fra starten, og hvordan Gud fra starten, og hvordan Gud 
viser sin kærlighed gen-viser sin kærlighed gen-
nem Jesus. Det giver en helt nem Jesus. Det giver en helt 
anden mening for mig nu,” anden mening for mig nu,” 
siger han.siger han.

Daniel er ikke i tvivl om, Daniel er ikke i tvivl om, 
at det er et godt kursus for at det er et godt kursus for 
muslimer, fordi det giver muslimer, fordi det giver 
svar på mange spørgsmål, svar på mange spørgsmål, 
som de har så svært ved at som de har så svært ved at 
forholde sig til. Han nævner forholde sig til. Han nævner 
tre ting: tre ting: 

Hvorfor kalder de kristne Hvorfor kalder de kristne 
Jesus for Gud? Hvorfor Jesus for Gud? Hvorfor 
kalder de kristne Jesus for kalder de kristne Jesus for 
Guds søn? Og hvordan kan Guds søn? Og hvordan kan 
det være, at man kun kan det være, at man kun kan 
komme til Gud gennem Je-komme til Gud gennem Je-
sus for at få fred?sus for at få fred?

Ud over at han selv har Ud over at han selv har 
fået meget ud af kurset, fået meget ud af kurset, 
glæder Daniel sig til at bruge glæder Daniel sig til at bruge 
alt det, han har lært. Han vil alt det, han har lært. Han vil 
nemlig gerne være med til at nemlig gerne være med til at 
lave en Al Massira-gruppe i lave en Al Massira-gruppe i 
Bibelcaféen i Bording.Bibelcaféen i Bording.

På Al Massira-kurset lærte På Al Massira-kurset lærte 
20 mennesker om at evan-20 mennesker om at evan-

gelisere for muslimer.gelisere for muslimer.

DANIEL CHRISTIANSEN   Jeg har aldrig hørt det forklaret 
på den måde før, hvordan Jesus var med helt fra starten. Det 
giver en helt anden mening for mig nu

mål til samtale i familien. mål til samtale i familien. 
Der er også spørgsmål til Der er også spørgsmål til 
de voksne i familien, som de voksne i familien, som 
de kan sidde og refl ektere de kan sidde og refl ektere 
videre over, når børnene er videre over, når børnene er 
gået. gået. 

”Forældre er forbilleder, og ”Forældre er forbilleder, og 
hvis børn ser, at far og mor hvis børn ser, at far og mor 
sidder og snakker videre, sidder og snakker videre, 
oplever de, at de synes, det oplever de, at de synes, det 
er vigtigt – og tænker så er vigtigt – og tænker så 
måske, at det er nok også måske, at det er nok også 
vigtigt for dem,” forklarer vigtigt for dem,” forklarer 
Dorthe Hjorth Schmidt.Dorthe Hjorth Schmidt.

Bibelen skal bruges af  
så mange som muligt
Ud over LMBU og Bibellæ-Ud over LMBU og Bibellæ-
ser-Ringen står Indre Mis-ser-Ringen står Indre Mis-
sions Familiearbejde, Evan-sions Familiearbejde, Evan-
gelisk Luthersk Missions gelisk Luthersk Missions 
familiearbejde g Danmarks familiearbejde g Danmarks 
Folkekirkelige Søndagssko-Folkekirkelige Søndagssko-
ler bag den nye læseplan.ler bag den nye læseplan.

De fem organisationer øn-De fem organisationer øn-
sker, at materialet også skal sker, at materialet også skal 
blive kendt uden for deres blive kendt uden for deres 
egne organisationer. Sådan egne organisationer. Sådan 
at så mange mennesker at så mange mennesker 

som overhovedet muligt får som overhovedet muligt får 
mulighed for at åbne Bibe-mulighed for at åbne Bibe-
len sammen, forklarer Lars len sammen, forklarer Lars 
B. Larsen.B. Larsen.

Derfor bliver der trykt Derfor bliver der trykt 
6.000 eksemplarer af de 6.000 eksemplarer af de 
første to numre, som bliver første to numre, som bliver 
delt gratis ud i juniorklub-delt gratis ud i juniorklub-
ber og kristne friskoler, og ber og kristne friskoler, og 
de efterfølgende numre kan de efterfølgende numre kan 
købes billigt.købes billigt.

Landslederen fortæller, at Landslederen fortæller, at 
der er planlagt en omfat-der er planlagt en omfat-
tende reklamekampagne tende reklamekampagne 
for for Hæng ud med GudHæng ud med Gud til  til 
efteråret. efteråret. 

”Vi har fået fondsmidler, ”Vi har fået fondsmidler, 
så de kan nå rigtig langt ud, så de kan nå rigtig langt ud, 
og vi håber, at det vil gøre, og vi håber, at det vil gøre, 
at materialet også bliver at materialet også bliver 
kendt af nogle, der ikke har kendt af nogle, der ikke har 
kirkelig tilknytning i forve-kirkelig tilknytning i forve-
jen, men som gerne vil have jen, men som gerne vil have 
hjælp til at tale med deres hjælp til at tale med deres 
børn om, hvad Bibelen er og børn om, hvad Bibelen er og 
siger. For eksempel børn, siger. For eksempel børn, 
der kommer hjem fra skole der kommer hjem fra skole 
og stiller spørgsmål,” siger og stiller spørgsmål,” siger 
Lars B. Larsen.                      Lars B. Larsen.                      klkl

Evangeliet forklaret for muslimer
LM’s tværkulturelle konsulenter ønsker at udbrede Al Massira-kurser i Danmark
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Jeg står i en forstad til Tyr-Jeg står i en forstad til Tyr-
kiets hovedstad, Ankara. kiets hovedstad, Ankara. 
Klokken er 23.00. Det har Klokken er 23.00. Det har 
været en lang dag, og jeg været en lang dag, og jeg 
burde være træt. Men hjer-burde være træt. Men hjer-
tet banker, hjernen kører tet banker, hjernen kører 
med 180 kilometer i timen, med 180 kilometer i timen, 
og jeg er slet ikke klar til at og jeg er slet ikke klar til at 
sove. Smilet bliver større og sove. Smilet bliver større og 
større, da jeg træder ind ad større, da jeg træder ind ad 
døren til min vens hus og døren til min vens hus og 
fortæller ham om aftenens fortæller ham om aftenens 
oplevelser. oplevelser. 

”Du ved godt, hvad du lige ”Du ved godt, hvad du lige 
har oplevet, ikk’? Vi er skabt har oplevet, ikk’? Vi er skabt 
til gode gerninger, som Gud til gode gerninger, som Gud 
forud har lagt til rette for os forud har lagt til rette for os 
at vandre i,” reciterer han at vandre i,” reciterer han 
med et smil, der går op til med et smil, der går op til 
begge ører. begge ører. 

”Det var ikke tilfældigt, at ”Det var ikke tilfældigt, at 
du skulle sætte dig lige præ-du skulle sætte dig lige præ-
cis på dén vandpibecafé, cis på dén vandpibecafé, 
Anders.”Anders.”

En forvildet turist
Jeg er her for at besøge en Jeg er her for at besøge en 
ven, og denne eftermiddag ven, og denne eftermiddag 
er jeg gået alene på opda-er jeg gået alene på opda-
gelse i byens centrum. Jeg gelse i byens centrum. Jeg 
kan ikke fi nde rundt, og mit kan ikke fi nde rundt, og mit 
tyrkiske er begrænset til tyrkiske er begrænset til 
enkelte hilsner og ord. Mens enkelte hilsner og ord. Mens 
jeg nysgerrigt går rundt i jeg nysgerrigt går rundt i 
Ankara, ser jeg en vandpi-Ankara, ser jeg en vandpi-
becafé. Jeg bestiller en kop becafé. Jeg bestiller en kop 
kaffe og en vandpibe på kaffe og en vandpibe på 
hakkende engelsk hos tje-hakkende engelsk hos tje-
neren Efes, der ikke taler et neren Efes, der ikke taler et 
pluk engelsk. pluk engelsk. 

Jeg er en forvildet turist i Jeg er en forvildet turist i 
Ankara, der ikke umiddel-Ankara, der ikke umiddel-
bart passer ind. Jeg smiler bart passer ind. Jeg smiler 
til nabobordet, hvor der til nabobordet, hvor der 
sidder tre unge tyrkere, der sidder tre unge tyrkere, der 
ryger, griner og taler sam-ryger, griner og taler sam-
men. De spørger, hvor jeg er men. De spørger, hvor jeg er 
fra, og vender så tilbage til fra, og vender så tilbage til 
deres samtale. deres samtale. 

Min vandpibe kommer, og Min vandpibe kommer, og 
jeg sidder og læser i en af jeg sidder og læser i en af 
mine bøger til studiet, mens mine bøger til studiet, mens 
jeg skriver på Snapchat. jeg skriver på Snapchat. 

Efter tre kvarter skal jeg Efter tre kvarter skal jeg 
til at gå for at fi nde mig en til at gå for at fi nde mig en 
durumrulle, da de unge ven-durumrulle, da de unge ven-
der sig mod mig og inviterer der sig mod mig og inviterer 
mig over til deres bord. To af mig over til deres bord. To af 
dem taler heldigvis engelsk, dem taler heldigvis engelsk, 
og den tredje er ved at lære og den tredje er ved at lære 
det. Jeg tøver lidt, men ma-det. Jeg tøver lidt, men ma-
vefornemmelsen er ikke til vefornemmelsen er ikke til 
at tage fejl af – jeg er nødt at tage fejl af – jeg er nødt 
til at sige ”ja”. til at sige ”ja”. 

Nu er jeg en forvildet turist Nu er jeg en forvildet turist 
ved et bord med tre tyrkere ved et bord med tre tyrkere 
– jeg passer endnu mindre – jeg passer endnu mindre 

En vandpibe åbnede døren til tyrkere
Gud valgte  – ud af det blå – at bruge en ikke-tyrkisktalende turist til

at præsentere evangeliet for tre unge tyrkere på en vandpibecafé

ind. Denne aften skal jeg ind. Denne aften skal jeg 
lære, at det kan Gud sagtens lære, at det kan Gud sagtens 
bruge.bruge.

Jesus på bordet
Vi udveksler høfl igheder, og Vi udveksler høfl igheder, og 
da de hører, at jeg læser teo-da de hører, at jeg læser teo-
logi, lyser den ene op. logi, lyser den ene op. 

”Så ved du meget om re-”Så ved du meget om re-
ligion? Jeg har så mange ligion? Jeg har så mange 
spørgsmål! Men jeg tror spørgsmål! Men jeg tror 
ikke, at der er en Gud.” ikke, at der er en Gud.” 

Lige pludselig ændrer Lige pludselig ændrer 
samtalen karakter. Nu gri-samtalen karakter. Nu gri-
ner vi ikke af min fjollede ner vi ikke af min fjollede 
tyrkiske udtale eller vores tyrkiske udtale eller vores 
tegnsprog, når ordene slip-tegnsprog, når ordene slip-
per op. Det her er virkeligt. per op. Det her er virkeligt. 
Jeg sidder over for tre tyr-Jeg sidder over for tre tyr-
kere, der er søgende. Én kal-kere, der er søgende. Én kal-
der sig muslim, men lytter der sig muslim, men lytter 
nysgerrigt, den anden tror, nysgerrigt, den anden tror, 
der er en Gud, men ved ikke der er en Gud, men ved ikke 
hvilken, og den sidste mener hvilken, og den sidste mener 
ikke, der fi ndes en Gud. ikke, der fi ndes en Gud. 

Jeg er så uforberedt, som Jeg er så uforberedt, som 
man kan forestille sig. Jeg man kan forestille sig. Jeg 
har kun sjældent evangeli-har kun sjældent evangeli-
seret på engelsk, jeg kender seret på engelsk, jeg kender 
ikke de tre unge, og jeg ken-ikke de tre unge, og jeg ken-

der ikke den tyrkiske kultur der ikke den tyrkiske kultur 
eller religiøsitet. Men nu er eller religiøsitet. Men nu er 
det mig, der sidder her, og det mig, der sidder her, og 
så må jeg tage opgaven på så må jeg tage opgaven på 
mig. mig. 

Jeg beder en stille bøn, Jeg beder en stille bøn, 
og ordene begynder at og ordene begynder at 
fl yde. Jeg forsøger at for-fl yde. Jeg forsøger at for-
klare, hvorfor jeg er kristen. klare, hvorfor jeg er kristen. 
Hvorfor jeg tror, der er en Hvorfor jeg tror, der er en 
Gud. Hvordan det hænger Gud. Hvordan det hænger 
sammen, at der er ondskab sammen, at der er ondskab 
i verden. De stiller mange i verden. De stiller mange 
seriøse spørgsmål. De vil seriøse spørgsmål. De vil 
virkelig gerne vide, hvordan virkelig gerne vide, hvordan 

Turisten oplevede, at alt pe-Turisten oplevede, at alt pe-
gede på Jesus på sin egen gede på Jesus på sin egen 
måde en aften på en vandpi-måde en aften på en vandpi-
becafé i Ankara. Han føler sig becafé i Ankara. Han føler sig 
så privilegeret over, at Gud så privilegeret over, at Gud 
kunne bruge hans vandpibe-kunne bruge hans vandpibe-
trang til at pege på ham.trang til at pege på ham.

tingene hænger sammen, tingene hænger sammen, 
og de kender ikke nogen og de kender ikke nogen 
kristne. kristne. 

Højdepunktet kommer, da Højdepunktet kommer, da 
ateisten siger, at religion jo ateisten siger, at religion jo 
bare er en masse regler og bare er en masse regler og 
noget, man skal adlyde for noget, man skal adlyde for 
at optjene retten til at kom-at optjene retten til at kom-
me i Himlen. Og mens jeg me i Himlen. Og mens jeg 
sidder og tænker over mit sidder og tænker over mit 
svar, bliver det stort for mig. svar, bliver det stort for mig. 

Det er ikke sådan, kristen-Det er ikke sådan, kristen-
dommen er. Retfærdig-dommen er. Retfærdig-
gørelsen af nåde gennem gørelsen af nåde gennem 
Jesu død er den springende Jesu død er den springende 
forskel. forskel. 

Jeg forklarer dem, hvor-Jeg forklarer dem, hvor-
dan jeg oplever islam – at dan jeg oplever islam – at 
de gode gerninger skal være de gode gerninger skal være 
fl ere end de onde, for at man fl ere end de onde, for at man 
kan komme i Himlen. De nik-kan komme i Himlen. De nik-
ker til min gengivelse, og da ker til min gengivelse, og da 
jeg fortæller dem, at sådan jeg fortæller dem, at sådan 
er kristendommen ikke, står er kristendommen ikke, står 
tiden stille. tiden stille. 

”I kristendommen er Guds ”I kristendommen er Guds 
kærlighed gratis. Du kan kærlighed gratis. Du kan 
ikke fortjene den. Han el-ikke fortjene den. Han el-
sker alle og tilbyder frelsen sker alle og tilbyder frelsen 
gennem Jesus til alle, og du gennem Jesus til alle, og du 

TURIST I ANKARA   Jeg er en forvildet turist ved et 
bord med tre tyrkere. Denne aften skal jeg lære, at det 
kan Gud sagtens bruge

 
Jeg er så uforbe-
redt, man kan fore-
stille sig. Men nu 
er det mig, der sid-
der her, og så må 
jeg tage opgaven 
på mig 

Turist i AnkaraTurist i Ankara

 
De ser undrende 
ud, mens de tyg-
ger på den radikalt 
anderledes tro, jeg 
præsenterer for 
dem 

Turist i AnkaraTurist i Ankara

skal bare sige ja.” skal bare sige ja.” 
De ser undrende ud, mens De ser undrende ud, mens 

de tygger på den radikalt de tygger på den radikalt 
anderledes tro, jeg præsen-anderledes tro, jeg præsen-
terer for dem. Jesus er i den terer for dem. Jesus er i den 
grad kommet på bordet. Og grad kommet på bordet. Og 
han gør noget ved dem.han gør noget ved dem.

Dørene er vidt åbne
Samtalen går videre, og jeg Samtalen går videre, og jeg 
deler mit personlige vidnes-deler mit personlige vidnes-
byrd om de ting, Gud har byrd om de ting, Gud har 
gjort i mit liv. De fortæller, gjort i mit liv. De fortæller, 
hvordan deres tro hænger hvordan deres tro hænger 
sammen, og vi kommer vidt sammen, og vi kommer vidt 
omkring, mens vandpibekul-omkring, mens vandpibekul-
lene gløder, og røgen bliver lene gløder, og røgen bliver 
tykkere og tykkere omkring tykkere og tykkere omkring 
vores bord. vores bord. 

Den ene kop tyrkiske te Den ene kop tyrkiske te 
efter den anden skylles ned. efter den anden skylles ned. 
Samtalen vandrer videre Samtalen vandrer videre 
til uddannelse, politik, sex, til uddannelse, politik, sex, 
alkohol, Netfl ix-serier, og alt alkohol, Netfl ix-serier, og alt 
den her aften peger på sin den her aften peger på sin 
egen måde på Jesus. Vi gri-egen måde på Jesus. Vi gri-
ner med hinanden og driller ner med hinanden og driller 
kærligt.kærligt.

Jeg føler mig så privilege-Jeg føler mig så privilege-
ret over, at Gud kunne bruge ret over, at Gud kunne bruge 

min vandpibetrang til at min vandpibetrang til at 
pege på ham. Jeg føler mig pege på ham. Jeg føler mig 
også utrolig heldig, men når også utrolig heldig, men når 
jeg taler med mine kristne jeg taler med mine kristne 
venner i Ankara, opdager venner i Ankara, opdager 
jeg, at denne historie ikke jeg, at denne historie ikke 
er unik. er unik. 

Gud bruger de kristne i Gud bruger de kristne i 
Tyrkiet til at pege på ham Tyrkiet til at pege på ham 
på alverdens måder. Og i de på alverdens måder. Og i de 
her år ses en tendens sær-her år ses en tendens sær-
ligt hos de unge. De er åbne. ligt hos de unge. De er åbne. 
De er åbne for et alternativ De er åbne for et alternativ 
til islams hårde gernings-til islams hårde gernings-
retfærdighed. De er træt af retfærdighed. De er træt af 
de religiøse kræfter i deres de religiøse kræfter i deres 
land og søger aktivt efter land og søger aktivt efter 
et alternativ. Dørene er vidt et alternativ. Dørene er vidt 
åbne. åbne. 

Denne aften var døren Denne aften var døren 
vidt åben hos tre tyrkere på vidt åben hos tre tyrkere på 
vandpibecaféen – hvem ved, vandpibecaféen – hvem ved, 
hvor den åbner næste gang, hvor den åbner næste gang, 
jeg går forvildet rundt i An-jeg går forvildet rundt i An-
kara? spørger jeg mig selv, kara? spørger jeg mig selv, 
mens jeg ligger i sengen. Det mens jeg ligger i sengen. Det 
ved Gud. Men jeg er virkelig ved Gud. Men jeg er virkelig 
utålmodig efter at se, hvad utålmodig efter at se, hvad 
der sker, når jeg vågner i der sker, når jeg vågner i 
morgen. morgen. 

”For hans værk er vi, skabt ”For hans værk er vi, skabt 
i Kristus Jesus til gode ger-i Kristus Jesus til gode ger-
ninger, som Gud forud har ninger, som Gud forud har 
lagt til rette for os at vandre lagt til rette for os at vandre 
i” (Ef 2,10).i” (Ef 2,10).
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AF ROLF W. JØRGENSEN

“Vi håber på Jesus Kristus! “Vi håber på Jesus Kristus! 
Det er søndagskolesvaret Det er søndagskolesvaret 
på, hvad det kristne håb er. på, hvad det kristne håb er. 
Og det er også det bibel-Og det er også det bibel-
ske svar, for alt med håb og ske svar, for alt med håb og 
Guds rige er kvalifi ceret af Guds rige er kvalifi ceret af 
håbet til og på ham,” lyder håbet til og på ham,” lyder 
det fra huset på hovedga-det fra huset på hovedga-
den i Skjern, hvor frimenig-den i Skjern, hvor frimenig-
hedspræst Jens Lomborg hedspræst Jens Lomborg 
bor med sin familie.bor med sin familie.

Fortid og nutid
“Håbet har rødder i fortiden “Håbet har rødder i fortiden 
– ikke mindst i Jesu død og – ikke mindst i Jesu død og 
opstandelse. Men det går opstandelse. Men det går 
også helt tilbage til skabel-også helt tilbage til skabel-
sen, hvor det er Gud, der sen, hvor det er Gud, der 
taler verden til stede, som taler verden til stede, som 
han vil have den, og indsæt-han vil have den, og indsæt-
ter Adam og Eva til at herske ter Adam og Eva til at herske 
over det rige, han har givet over det rige, han har givet 
dem. Det kristne håb er en dem. Det kristne håb er en 
person. Det er Guds søn og person. Det er Guds søn og 
det rige, han bringer med det rige, han bringer med 
sig,” siger han, og fortsætter:sig,” siger han, og fortsætter:

“Ved himmelfarten bliver “Ved himmelfarten bliver 
håbet nutidigt, for der bliver håbet nutidigt, for der bliver 
Jesus igen taget ud af tid, Jesus igen taget ud af tid, 
rum og geografi . I Ef 4 skri-rum og geografi . I Ef 4 skri-
ver Paulus om Jesus, som ver Paulus om Jesus, som 
er steget ned – og dernæst er steget ned – og dernæst 
steget op for at opfylde alt. steget op for at opfylde alt. 
Derefter fokuserer Pau-Derefter fokuserer Pau-
lus på, hvad kirken er. Det lus på, hvad kirken er. Det 
er, fordi himmelfarten også er, fordi himmelfarten også 
er begyndelsen på Hellig-er begyndelsen på Hellig-
åndens tidsalder, og det er åndens tidsalder, og det er 
nutid, at Jesus er hos os ved nutid, at Jesus er hos os ved 
sin ånd. Vi kan ikke se ham, sin ånd. Vi kan ikke se ham, 
men han er den samme, men han er den samme, 
som da han stod op af gra-som da han stod op af gra-
ven.”ven.”

Fremtid
“Når det gælder det kristne “Når det gælder det kristne 
håb i forhold til fremtiden, håb i forhold til fremtiden, 
ender vi hurtigt med noget ender vi hurtigt med noget 
i retning af, at vi kommer i i retning af, at vi kommer i 

Skabertro og fremtidshåb er 
to sider af samme sag

Uden håb og længsel vil vi miste gejsten og retningen, siger frimenighedspræst Jens Lomborg

Himlen. Men hvad siger Bi-Himlen. Men hvad siger Bi-
belen om Jesu komme? Den belen om Jesu komme? Den 
siger, at Guds rige kommer siger, at Guds rige kommer 
på samme måde som Jesus. på samme måde som Jesus. 
Og hvad skal der ske, når Og hvad skal der ske, når 
Kristus kommer?” spørger Kristus kommer?” spørger 
Jens retorisk og svarer:Jens retorisk og svarer:

“Gudsriget var synligt ved “Gudsriget var synligt ved 
Jesu første komme. Det Jesu første komme. Det 
manifesterede sig for ek-manifesterede sig for ek-
sempel ved helbredelser og sempel ved helbredelser og 
dødeopvækkelser. Gudsriget dødeopvækkelser. Gudsriget 
er på mange måder skjult er på mange måder skjult 
nu, men Jesus er alligevel til nu, men Jesus er alligevel til 
stede hos de troende. Når stede hos de troende. Når 
den skjulthed forsvinder, og den skjulthed forsvinder, og 
han træder frem igen synligt han træder frem igen synligt 
og fysisk, kommer Gudsri-og fysisk, kommer Gudsri-
get også til at blive synligt. get også til at blive synligt. 
Det er det, vi længes efter. Det er det, vi længes efter. 
I nutiden fi nder vi trøst i, I nutiden fi nder vi trøst i, 
hvad Kristus allerede har hvad Kristus allerede har 
gjort, men håbet rækker gjort, men håbet rækker 
også frem til en tilværelse også frem til en tilværelse 
sammen med ham på en ny sammen med ham på en ny 
jord.”jord.”

“Uden håb og længsel vil “Uden håb og længsel vil 
vi miste gejsten og retnin-vi miste gejsten og retnin-
gen. Et menneske uden håb gen. Et menneske uden håb 
og længsel resignerer og er og længsel resignerer og er 
reelt på vej til at dø,” under-reelt på vej til at dø,” under-
streger Jens Lomborg.streger Jens Lomborg.

Selv Bibelens tale om evig Selv Bibelens tale om evig 
dom rummer ifølge frime-dom rummer ifølge frime-
nighedspræsten håb.nighedspræsten håb.

“Dommen rummer også “Dommen rummer også 
håb, fordi det er Gud, der er håb, fordi det er Gud, der er 
dommeren. Dommens dag dommeren. Dommens dag 
er den mørke baggrund, er den mørke baggrund, 
men det kristne håb er, at men det kristne håb er, at 

mennesker kan undgå den mennesker kan undgå den 
dom, som Bibelen taler klart dom, som Bibelen taler klart 
om. Gud vil dømme gennem om. Gud vil dømme gennem 
Jesus.”Jesus.”

“Det er en befrielse, at det “Det er en befrielse, at det 
er Gud selv, der vil holde er Gud selv, der vil holde 
dom. Han dømmer retfær-dom. Han dømmer retfær-
digt over uretfærdighed, digt over uretfærdighed, 
ondskab og Djævelen. Som ondskab og Djævelen. Som 
troende er vi kaldet til at troende er vi kaldet til at 
give afkald på hævn og lade give afkald på hævn og lade 
Gud stå for det, for han Gud stå for det, for han 
alene kan gøre det retfær-alene kan gøre det retfær-
digt. Hvis vi prøver at rette digt. Hvis vi prøver at rette 
op på det, går det dårligt, op på det, går det dårligt, 
og i værste fald ender det og i værste fald ender det 
med krige,” forklarer Jens med krige,” forklarer Jens 
Lomborg.Lomborg.

Håb og klima
I disse år advares der om, I disse år advares der om, 
hvor galt det hele kan gå, hvor galt det hele kan gå, 
når klimaet ændrer sig. Jens når klimaet ændrer sig. Jens 
Lomborg mener også, at det Lomborg mener også, at det 
kristne håb har noget at sige kristne håb har noget at sige 

”Uden håb og længsel vil vi ”Uden håb og længsel vil vi 
miste gejsten og retningen,” miste gejsten og retningen,” 

siger frimenighedspræst siger frimenighedspræst 
Jens Lomborg.Jens Lomborg.

ind i det.ind i det.
“Vi har brug for at tage os “Vi har brug for at tage os 

god tid til at lære om, hvad god tid til at lære om, hvad 
Bibelen siger om Paradisets Bibelen siger om Paradisets 
have. Vi kigger gerne i de to have. Vi kigger gerne i de to 
sidste kapitler i Johannes’ sidste kapitler i Johannes’ 
Åbenbaring for at forstå, Åbenbaring for at forstå, 
hvordan det skal blive. Men hvordan det skal blive. Men 
de to sidste kapitler i Bibe-de to sidste kapitler i Bibe-
len er faktisk et spejl af de len er faktisk et spejl af de 
første to: 1 Mos 1-2.”første to: 1 Mos 1-2.”

“Livets træ optræder “Livets træ optræder 
begge steder, og hele guds-begge steder, og hele guds-
billedet og menneskesynet billedet og menneskesynet 
bliver givet os i de to første bliver givet os i de to første 
kapitler. Og det er det, Gud kapitler. Og det er det, Gud 
vil genoprette,” siger han og vil genoprette,” siger han og 
trækker tråden til klimabe-trækker tråden til klimabe-
kymringerne:kymringerne:

“Mennesket er sat til at “Mennesket er sat til at 
forvalte skaberværket, her-forvalte skaberværket, her-
under beskyttelse af natur, under beskyttelse af natur, 
dyr, ufødte, ægteskab og dyr, ufødte, ægteskab og 
mennesker. Det udspringer mennesker. Det udspringer 
af, at skabertro og fremtids-af, at skabertro og fremtids-
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JENS LOMBORG   Jorden er vores 
evige eje i Kristus – det er her, Guds rige 
skal bryde igennem ved Kristi genkomst

Bed
Bed så skal der gives jer; søg så skal I fi nde; bank på Bed så skal der gives jer; søg så skal I fi nde; bank på 
så skal der lukkes op for jer, Mat 7,7.så skal der lukkes op for jer, Mat 7,7.

Bed høstens herre om at sende arbejdere ud til sin Bed høstens herre om at sende arbejdere ud til sin 
høst, Luk 10,2.høst, Luk 10,2.

Bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men Bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men 
kødet er skrøbeligt, Mar 14,38.kødet er skrøbeligt, Mar 14,38.

Våg og arbejd
Våg ... for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer, Våg ... for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer, 
Matt 24,42Matt 24,42

Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslip-Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslip-
pe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneske-pe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneske-
sønnen, Luk 21,36.sønnen, Luk 21,36.

Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den 
mad, som består til evigt liv, den som Menneskesøn-mad, som består til evigt liv, den som Menneskesøn-
nen vil give jer, Joh 6,27.nen vil give jer, Joh 6,27.

Forvent
Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og 
løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig, Luk løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig, Luk 
21,28.21,28.

Vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i for-Vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i for-
ventning om barnekår, vort legemes forløsning.  Til det ventning om barnekår, vort legemes forløsning.  Til det 
håb er vi frelst! Rom 8,23.håb er vi frelst! Rom 8,23.

håb er to sider af samme håb er to sider af samme 
sag. Der er ingen tvivl om, at sag. Der er ingen tvivl om, at 
jorden skal gå under, men jorden skal gå under, men 
det er jo ikke det egentlige. det er jo ikke det egentlige. 
Håbet består også af, at den Håbet består også af, at den 
jord, vi ifølge Bibelen skal jord, vi ifølge Bibelen skal 
arve, er en nyskabt jord. arve, er en nyskabt jord. 
Som troende skal vi selv Som troende skal vi selv 
forvandles, og det samme forvandles, og det samme 
gælder jorden,” lyder det fra gælder jorden,” lyder det fra 
Jens Lomborg.Jens Lomborg.

“Bibelen taler om verdens-“Bibelen taler om verdens-
genfødelsen, og at alt skal genfødelsen, og at alt skal 
genoprettes. Der er tale om genoprettes. Der er tale om 
noget andet end et luftigt noget andet end et luftigt 
himmerige, hvor Gud bor, og himmerige, hvor Gud bor, og 
noget med at vi skal fjernes noget med at vi skal fjernes 
fra jorden.”fra jorden.”

“Virkeligheden er, at “Virkeligheden er, at 
Kristus kommer til jorden. Kristus kommer til jorden. 
Det er opfyldelsen af det, Det er opfyldelsen af det, 
vi har bedt om, siden Jesus vi har bedt om, siden Jesus 
lærte sine disciple at bede: lærte sine disciple at bede: 
‘komme dit rige, ske din ‘komme dit rige, ske din 
vilje på jorden’. Endemålet vilje på jorden’. Endemålet 

er Himlen, og himlenes rige er Himlen, og himlenes rige 
kommer til os med Kristus kommer til os med Kristus 
– det skal fylde og forvandle – det skal fylde og forvandle 
jorden.”jorden.”

“Det er ikke et evakue-“Det er ikke et evakue-
ringshåb, vi har, men ringshåb, vi har, men 
tværtimod et invasionshåb. tværtimod et invasionshåb. 
Gudsriget kommer til og Gudsriget kommer til og 
fylder jorden, ganske som fylder jorden, ganske som 
profeterne forudsagde – for profeterne forudsagde – for 
eksempel i Es 11.”eksempel i Es 11.”

Pas på skaberværket
“Når Bibelens ord foldes “Når Bibelens ord foldes 
ud, vil det medføre en sund ud, vil det medføre en sund 
længsel, som netop får os til længsel, som netop får os til 
at bevare jordforbindelsen. at bevare jordforbindelsen. 
Det er håb for den jord, vi le-Det er håb for den jord, vi le-
ver på. Jorden er vores evige ver på. Jorden er vores evige 
eje i Kristus – det er her, eje i Kristus – det er her, 
Guds rige skal bryde igen-Guds rige skal bryde igen-
nem ved Kristi genkomst,” nem ved Kristi genkomst,” 
fastslår Jens Lomborg og fastslår Jens Lomborg og 
spørger:spørger:

“Når Gud kommer og ord-“Når Gud kommer og ord-
ner det hele, kan vi så ikke ner det hele, kan vi så ikke 
bare svine og ødelægge og bare svine og ødelægge og 
misbruge dyr og natur?” misbruge dyr og natur?” 

Han svarer selv:Han svarer selv:
“Når jeg hører veganere “Når jeg hører veganere 

gå på krigsstien, har de på gå på krigsstien, har de på 
nogle måder en pointe – nogle måder en pointe – 
selv om de ikke henter den selv om de ikke henter den 
fra Kristus. Men dyr har en fra Kristus. Men dyr har en 
værdi, og som kristne kan værdi, og som kristne kan 
vi godt tage skaberværket i vi godt tage skaberværket i 
forsvar og passe på det i ord forsvar og passe på det i ord 
og handling. Den jord, Gud og handling. Den jord, Gud 
vil forløse, består af andet vil forløse, består af andet 
end mennesker – fl ora og end mennesker – fl ora og 
fauna. Skabningen bliver fauna. Skabningen bliver 
befriet sammen med de befriet sammen med de 
kristne ifølge Rom 8.”kristne ifølge Rom 8.”

Derfor må vi ifølge Jens Derfor må vi ifølge Jens 
Lomborg godt tænke over, Lomborg godt tænke over, 
hvordan vi behandler ska-hvordan vi behandler ska-
berværket – natur, dyr, men-berværket – natur, dyr, men-
nesker. nesker. 

“Forbandelsen forsvinder “Forbandelsen forsvinder 
først senere, men her og nu først senere, men her og nu 
er vi kaldede til at kæmpe er vi kaldede til at kæmpe 
imod den.”imod den.”
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Håbet overtrumfer undertrykkelsen
Trængsel er i udgangspunktet et grundvilkår for Jesu efterfølgere,” siger souschef i Open Doors

AF ROLF W. JØRGENSEN

Antallet af kristne marty-Antallet af kristne marty-
rer i den globale kirke bliver rer i den globale kirke bliver 
opgjort på forskellige måder. opgjort på forskellige måder. 
Nyere tal svinger mellem Nyere tal svinger mellem 
7.000 og 90.000 pr. år afhæn-7.000 og 90.000 pr. år afhæn-
gig af optællingsmetode. gig af optællingsmetode. 
Uanset tallet tyder det dog Uanset tallet tyder det dog 
generelt på, at omfanget af generelt på, at omfanget af 
undertrykkelse og drab på undertrykkelse og drab på 
kristne stiger år for år.kristne stiger år for år.

Samtidig tegner der sig Samtidig tegner der sig 
et billede af, at jo hårdere et billede af, at jo hårdere 
undertrykkelsen er, jo mere undertrykkelsen er, jo mere 
vokser antallet af kristne.vokser antallet af kristne.
Håbet i den undertrykte Håbet i den undertrykte 
kirke er på nogle måder som kirke er på nogle måder som 
i den ”frie” kirke i Vesten – i den ”frie” kirke i Vesten – 
nemlig håbet om Kristi gen-nemlig håbet om Kristi gen-
komst og livet på en ny jord, komst og livet på en ny jord, 
under hans retfærdige her-under hans retfærdige her-
redømme.redømme.

“De forfulgte kristnes håb “De forfulgte kristnes håb 
er imidlertid meget anderle-er imidlertid meget anderle-
des på andre måder, navn-des på andre måder, navn-
lig i forhold til hvad vi som lig i forhold til hvad vi som 
vestlige troende måske ville vestlige troende måske ville 
håbe for dem. Troende i lan-håbe for dem. Troende i lan-
de med meget forfølgelse si-de med meget forfølgelse si-
ger til besøgende kristne fra ger til besøgende kristne fra 
Vesten: ‘I skal ikke bede for Vesten: ‘I skal ikke bede for 
os, men med os.’ De håber os, men med os.’ De håber 

nemlig på, at deres naboer nemlig på, at deres naboer 
må komme til tro. De håber må komme til tro. De håber 
derimod ikke på, at det ikke derimod ikke på, at det ikke 
gør ondt eller er ubehageligt gør ondt eller er ubehageligt 
at være Jesu vidne.” at være Jesu vidne.” 

Sådan fortæller Golriz Sådan fortæller Golriz 
Ghozati, der er souschef i Ghozati, der er souschef i 
Open Doors Denmark (bedre Open Doors Denmark (bedre 
kendt som Åbne Døre).kendt som Åbne Døre).

“Helt overordnet håber de “Helt overordnet håber de 
troende i den forfulgte kirke, troende i den forfulgte kirke, 
at Guds rige må komme i at Guds rige må komme i 
alle mulige former i de om-alle mulige former i de om-
givelser, de befi nder sig i. De givelser, de befi nder sig i. De 
har den indstilling, at hvis vi har den indstilling, at hvis vi 
beder om Guds riges komme beder om Guds riges komme 
– som vi for eksempel gør i – som vi for eksempel gør i 
Fadervor – må vi også være Fadervor – må vi også være 
ihærdige med at dele det ihærdige med at dele det 
budskab, Jesus kom med: budskab, Jesus kom med: 
Himmeriget er kommet nær; Himmeriget er kommet nær; 
omvend jer og tro.”omvend jer og tro.”

 Trængsel er et vilkår
“Det handler ikke om bare “Det handler ikke om bare 
at komme hurtigt igennem at komme hurtigt igennem 
trængslen, for den er vi ble-trængslen, for den er vi ble-
vet lovet. Trængsel er i ud-vet lovet. Trængsel er i ud-
gangspunktet et grundvilkår gangspunktet et grundvilkår 
for Jesu efterfølgere,” siger for Jesu efterfølgere,” siger 
Golriz Ghozani, der selv kom Golriz Ghozani, der selv kom 
til Danmark fra Iran som til Danmark fra Iran som 
tiårig og konverterede til kri-tiårig og konverterede til kri-
stendom som 16-årig. Hun stendom som 16-årig. Hun 

Kristian Skov: Forventningen til Jesu genkomst hjælper mig til at løsne grebet om denne verden

Jesus, er det i dag, du kommer og henter os?

AF KAJA LAUTERBACH

”Det kristne håb er, at vi skal ”Det kristne håb er, at vi skal 
være sammen med Jesus. være sammen med Jesus. 
Det er det, vi er skabt til. Det Det er det, vi er skabt til. Det 
er unaturligt, at vi er adskilt er unaturligt, at vi er adskilt 
som nu.”som nu.”

Det siger Kristian Skov fra Det siger Kristian Skov fra 
Helsinge. Han peger på, at Helsinge. Han peger på, at 
Jesu genkomst er en del af Jesu genkomst er en del af 
det kristne håb. Jesu gen-det kristne håb. Jesu gen-
komst er ikke et emne, der komst er ikke et emne, der 
fylder ret meget for mange fylder ret meget for mange 
kristne, men det er vigtigt, kristne, men det er vigtigt, 
understreger han.understreger han.

”Det er det, fordi det var ”Det er det, fordi det var 
vigtigt for Jesus. Inden han vigtigt for Jesus. Inden han 
gik til Golgata, var det magt-gik til Golgata, var det magt-
påliggende for ham at tale påliggende for ham at tale 
om, hvilke tegn vi skal være om, hvilke tegn vi skal være 
opmærksomme på, og ikke opmærksomme på, og ikke 
mindst om, at han kommer mindst om, at han kommer 
fysisk en dag for at hente fysisk en dag for at hente 
menigheden. ”menigheden. ”

Kristian Skov minder om, Kristian Skov minder om, 

at Jesus ikke bare kom med at Jesus ikke bare kom med 
et par hentydninger om, at et par hentydninger om, at 
verden har en udløbsdato, verden har en udløbsdato, 
men at han gentog det ad-men at han gentog det ad-
skillige gange.skillige gange.

”Bibelen er ikke tavs om ”Bibelen er ikke tavs om 
tiden før Jesu genkomst, og tiden før Jesu genkomst, og 
Gud ønsker, at vi skal vide, Gud ønsker, at vi skal vide, 

den det levende håb.den det levende håb.
”Det er Jesu genkomst i ”Det er Jesu genkomst i 

skyen, men ikke på jorden, skyen, men ikke på jorden, 
hvor alle skal se ham, og der hvor alle skal se ham, og der 
står i Bibelen, at efter det står i Bibelen, at efter det 
skal vi altid være sammen skal vi altid være sammen 
med Jesus, og den kristne med Jesus, og den kristne 
menighed skal aldrig skilles menighed skal aldrig skilles 
fra ham mere,” uddyber han.fra ham mere,” uddyber han.

Løsner grebet om verden
Håbet om at Jesus snart Håbet om at Jesus snart 
kommer igen, må føre til kommer igen, må føre til 
missionsiver – en dag bliver missionsiver – en dag bliver 
det for sent, påpeger Kri-det for sent, påpeger Kri-
stian Skov.stian Skov.

”Vi må for alt i verden ikke ”Vi må for alt i verden ikke 
sætte os med hænderne i sætte os med hænderne i 
skødet og vente. Det værste, skødet og vente. Det værste, 
der kan ske, er, at vi bliver der kan ske, er, at vi bliver 
lammede og inaktive.”lammede og inaktive.”

Han oplever, at mange – Han oplever, at mange – 
ubevidst – tænker: Bare Je-ubevidst – tænker: Bare Je-
sus venter lidt, for jeg kunne sus venter lidt, for jeg kunne 
godt tænke mig, at .... godt tænke mig, at .... 

”Men intet bliver dårligere, ”Men intet bliver dårligere, 

fortsætter med en fortælling fortsætter med en fortælling 
fra et af sine første besøg fra et af sine første besøg 
hos en forfulgt menighed:hos en forfulgt menighed:

“Under opholdet hørte vi “Under opholdet hørte vi 
om, hvordan folk blev forfulgt om, hvordan folk blev forfulgt 
og mishandlet. Vi syntes, det og mishandlet. Vi syntes, det 
var synd for dem, og ønskede var synd for dem, og ønskede 
at bede Gud om, at forføl-at bede Gud om, at forføl-

”For kristne i lande med forfølgelse er undertrykkelse og forfølgelse intet i forhold til håbet og ”For kristne i lande med forfølgelse er undertrykkelse og forfølgelse intet i forhold til håbet og 
livet i Kristus,” siger Golriz Ghozani, der er souschef i Open Doors Denmark.livet i Kristus,” siger Golriz Ghozani, der er souschef i Open Doors Denmark.

gelsen måtte stoppe, så vi gelsen måtte stoppe, så vi 
foreslog, at vi rejste hjem og foreslog, at vi rejste hjem og 
satte det på den vestlige kir-satte det på den vestlige kir-
kes dagsorden at bede med. kes dagsorden at bede med. 
Og så var det, at præsten Og så var det, at præsten 
så på os, som om han ikke så på os, som om han ikke 
forstod, hvad vi sagde. Han forstod, hvad vi sagde. Han 
grinede – og sagde: grinede – og sagde: 

”Jeres hjerte er på rette ”Jeres hjerte er på rette 
plads, men I skal ikke bede plads, men I skal ikke bede 
om, at forfølgelsen må stop-om, at forfølgelsen må stop-
pe. Vi har sagt ja til at leve et pe. Vi har sagt ja til at leve et 
liv som det, Ny Testamente liv som det, Ny Testamente 
lover dem, der giver livet til lover dem, der giver livet til 
Kristus og deler evangeliet.”Kristus og deler evangeliet.”

For Golriz Ghozani satte For Golriz Ghozani satte 

det tingene i et nyt perspek-det tingene i et nyt perspek-
tiv.tiv.

“I Vesten betaler vi ikke “I Vesten betaler vi ikke 
den pris – og det er stort den pris – og det er stort 
set uden omkostninger at set uden omkostninger at 
bekende sig til Kristus her. bekende sig til Kristus her. 
Derfor har vi vanskeligt ved Derfor har vi vanskeligt ved 
at forstå værdien af den at forstå værdien af den 
gave, det er at betale den gave, det er at betale den 
pris, eller hvad det er Paulus pris, eller hvad det er Paulus 
mener, når han skriver i Fil mener, når han skriver i Fil 
2,29, at det er nåde at lide 2,29, at det er nåde at lide 
for Kristi skyld. Vi fornem-for Kristi skyld. Vi fornem-
mer ikke helt, hvad Kristus mer ikke helt, hvad Kristus 
betyder for os.”betyder for os.”

“Når kristne i lande med “Når kristne i lande med 
forfølgelse tager af sted for forfølgelse tager af sted for 
at være sammen med andre at være sammen med andre 
troende et hemmeligt sted, troende et hemmeligt sted, 
gør de det med bevidsthe-gør de det med bevidsthe-
den om, at de måske sidder den om, at de måske sidder 
i fængsel om få timer og kan i fængsel om få timer og kan 
vente at blive tortureret. For vente at blive tortureret. For 
at gøre det, er man virkelig at gøre det, er man virkelig 
nødt til at overveje sin kær-nødt til at overveje sin kær-
lighed til Kristus, og hvad lighed til Kristus, og hvad 
han betyder for én. Så er fo-han betyder for én. Så er fo-
kus ikke vestlig bekvemme-kus ikke vestlig bekvemme-
lighed og det gode liv uden li-lighed og det gode liv uden li-
delse,” forklarer souschefen.delse,” forklarer souschefen.

“Håbet og livet i Kristus er “Håbet og livet i Kristus er 
det hele værd – undertryk-det hele værd – undertryk-
kelse og forfølgelse er intet i kelse og forfølgelse er intet i 
forhold til det.”forhold til det.”

når Jesus kommer!” slår han når Jesus kommer!” slår han 
fast.fast.

”Hver morgen, når jeg står ”Hver morgen, når jeg står 
op, spørger jeg Jesus:  ’Er op, spørger jeg Jesus:  ’Er 
det i dag, du kommer og det i dag, du kommer og 
henter os?’ Den tanke hjæl-henter os?’ Den tanke hjæl-
per mig til at løsne grebet per mig til at løsne grebet 
om denne verden.”om denne verden.”

Mange tegn samtidig
Kristian Skov nævner en Kristian Skov nævner en 
række af de tegn, Bibe-række af de tegn, Bibe-
len giver på, at Jesus snart len giver på, at Jesus snart 
kommer:kommer:

Ondt bliver kaldt godt, Ondt bliver kaldt godt, 
angreb på Guds skaberord-angreb på Guds skaberord-
ning, dyrkelse af selvet, tegn ning, dyrkelse af selvet, tegn 
i teknologien, tegn i den po-i teknologien, tegn i den po-
litiske verden, åndelige tegn, litiske verden, åndelige tegn, 
frafald og naturkatastrofer frafald og naturkatastrofer 
med stigende frekvens og med stigende frekvens og 
styrke.styrke.

”Meget af det her der al-”Meget af det her der al-
tid været, men når tegnene tid været, men når tegnene 
sker samtidig, er det for mig sker samtidig, er det for mig 
et kæmpe tegn, der styrker et kæmpe tegn, der styrker 

håbet,” siger han.håbet,” siger han.
Han oplever imidlertid, at Han oplever imidlertid, at 

for mange mennesker kan for mange mennesker kan 
tanken om Jesu genkomst tanken om Jesu genkomst 
og verdens afslutning være og verdens afslutning være 
lidt af en trussel. Han me-lidt af en trussel. Han me-
ner, det skyldes, at de har ner, det skyldes, at de har 
lagt sig lidt for godt til rette i lagt sig lidt for godt til rette i 
denne verden. denne verden. 

”Men Jesus siger, at vi ”Men Jesus siger, at vi 
skal løfte hovedet, når tiden skal løfte hovedet, når tiden 
nærmer sig, og hvis vi tyder nærmer sig, og hvis vi tyder 
tidens tegn, vil det ikke ske tidens tegn, vil det ikke ske 
som en overraskelse. Dertil som en overraskelse. Dertil 
kommer, at evangeliet snart kommer, at evangeliet snart 
er nået til alle folkeslag, og er nået til alle folkeslag, og 
– allermest betydningsfuldt – allermest betydningsfuldt 
– genetableringen af Israel – genetableringen af Israel 
som en jødisk stat. som en jødisk stat. 

”Den onde arbejder imid-”Den onde arbejder imid-
lertid drastisk på, at håbet lertid drastisk på, at håbet 
bliver fjernt og sløret, og bliver fjernt og sløret, og 
derfor skal vi kristne ar-derfor skal vi kristne ar-
bejde og opmuntre hinan-bejde og opmuntre hinan-
den til at holde fast i det,” den til at holde fast i det,” 
siger han.siger han.
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GOLRIZ GHOZANI   I Vesten har vi vanskeligt ved 
at forstå, hvad Paulus mener, når han kalder det en 
nåde at lide for Kristi skyld

hvad hans plan er. Ellers hvad hans plan er. Ellers 
havde han ikke fortalt om havde han ikke fortalt om 
den i Bibelen,” siger han.den i Bibelen,” siger han.

”Hvis vi læser Bibelen di-”Hvis vi læser Bibelen di-
rekte, møder vi mange pro-rekte, møder vi mange pro-
fetier om, hvad der skal ske. fetier om, hvad der skal ske. 
Ligesom Jesus sagde til Em-Ligesom Jesus sagde til Em-
mausvandrerne, at de havde mausvandrerne, at de havde 
vidst, hvad der skulle ske i vidst, hvad der skulle ske i 
påsken, hvis de havde kendt påsken, hvis de havde kendt 
og troet skrifterne.”og troet skrifterne.”

Han tilføjer, at netop fordi Han tilføjer, at netop fordi 
Emmausvandrerne ikke Emmausvandrerne ikke 
havde læst og ikke mindst havde læst og ikke mindst 
troet profetierne, kunne de troet profetierne, kunne de 
ikke forstå nutiden.ikke forstå nutiden.

”Når Gud fortæller os, ”Når Gud fortæller os, 
hvad der kommer til at ske, hvad der kommer til at ske, 
er det både for at vi – når er det både for at vi – når 
det sker – skal give ham det sker – skal give ham 
ære og tro, at han er den, ære og tro, at han er den, 
han siger, han er, og for at vi han siger, han er, og for at vi 
kan stole på, at vores liv er kan stole på, at vores liv er 
i hans hånd,” siger han og i hans hånd,” siger han og 
tilføjer, at i hans verden er tilføjer, at i hans verden er 
bortrykkelsen af menighe-bortrykkelsen af menighe-

Verden har en udløbsdato, Verden har en udløbsdato, 
og Gud ønsker, at vi skal vide, og Gud ønsker, at vi skal vide, 
hvad hans plan er, siger Kri-hvad hans plan er, siger Kri-
stian Skov.stian Skov.
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Vi skal turde vise vores sårbarhed
Netop der, hvor vi er mest sårbare, står det frigørende evangelium og Guds kraft stærkest

AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆR I LMGENERALSEKRETÆR I LM

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

Skam lever bedst af ikke at Skam lever bedst af ikke at 
blive set. Ja den vokser sig blive set. Ja den vokser sig 
endda større, så længe man endda større, så længe man 
er tavs om det, man skam-er tavs om det, man skam-
mer sig over. Jo bedre man mer sig over. Jo bedre man 
kan skjule sit skamfulde liv, kan skjule sit skamfulde liv, 
desto større kraft får skam-desto større kraft får skam-
men i ens liv.men i ens liv.

Derfor giver det mening at Derfor giver det mening at 
få talt ud med hinanden om få talt ud med hinanden om 
det, som bringer skam med det, som bringer skam med 
sig i livet. Også at få sat ord sig i livet. Også at få sat ord 
på, at det ikke er unormalt på, at det ikke er unormalt 
at møde sine egne begræns-at møde sine egne begræns-
ninger og sin skam. Vi har ninger og sin skam. Vi har 
mere end nogensinde brug mere end nogensinde brug 
for gode og sunde rollemo-for gode og sunde rollemo-
deller, som tør sige åbent deller, som tør sige åbent 
og ærligt, at de faktisk også og ærligt, at de faktisk også 
kan have lyst til at gemme kan have lyst til at gemme 
sig og skjule udfordringerne sig og skjule udfordringerne 
i deres liv. i deres liv. 

Jeg kender desværre fl ere, Jeg kender desværre fl ere, 
der er holdt op med at kom-der er holdt op med at kom-
me i missionshuset, fordi de me i missionshuset, fordi de 
ikke følte, at de kunne leve ikke følte, at de kunne leve 
op til det, som de troede var op til det, som de troede var 
kammertonen blandt de fl e-kammertonen blandt de fl e-
ste kristne. De tog egentlig ste kristne. De tog egentlig 
ikke afstand fra Jesus, men ikke afstand fra Jesus, men 
magtede bare ikke at leve op magtede bare ikke at leve op 
til det overskudsagtige liv, til det overskudsagtige liv, 
som det så ud, som om alle som det så ud, som om alle 
andre havde. andre havde. 

Jeg bliver så ked af det, Jeg bliver så ked af det, 
når jeg hører sådanne hi-når jeg hører sådanne hi-
storier. storier. 

Jesus gav sig tid og rum Jesus gav sig tid og rum 
til alle, han mødte – høj som til alle, han mødte – høj som 
lav, rig eller fattig, rodet el-lav, rig eller fattig, rodet el-
ler struktureret, single eller ler struktureret, single eller 

storfamilie. Han gik ind i for-storfamilie. Han gik ind i for-
skellige folks liv og gav hver skellige folks liv og gav hver 
især et personligt møde, så-især et personligt møde, så-
dan som de havde brug for. dan som de havde brug for. 

Vær ærlig og 
erkend dine fejl
Denne forskellighed skal Denne forskellighed skal 
vi ikke blot rumme i LM. Vi vi ikke blot rumme i LM. Vi 
skal bevidst opsøge dem, skal bevidst opsøge dem, 
som har brug for en støt-som har brug for en støt-
tende skulder eller hjæl-tende skulder eller hjæl-
pende hånd. Vi har et kald pende hånd. Vi har et kald 
til at deltage i andres liv og til at deltage i andres liv og 
være oprigtige sammen – være oprigtige sammen – 
både om det lette og svære. både om det lette og svære. 
Derfor er det også vigtigt, Derfor er det også vigtigt, 
at vi ved vores møder giver at vi ved vores møder giver 
mulighed for at komme med mulighed for at komme med 
et ord fra hverdagen om li-et ord fra hverdagen om li-
vet med Jesus og om det, vi vet med Jesus og om det, vi 
bakser med.  bakser med.  

Vi har brug for kvinder Vi har brug for kvinder 
og mænd, der tør sætte og mænd, der tør sætte 
ord på deres liv. Det er ikke ord på deres liv. Det er ikke 
sundt, hvis der er for stort et sundt, hvis der er for stort et 
spænd mellem idealerne og spænd mellem idealerne og 
realiteterne. realiteterne. 

Brené Brown, som har Brené Brown, som har 
forsket i sårbarhed, mener, forsket i sårbarhed, mener, 
at den, der tør vise sine be-at den, der tør vise sine be-
grænsninger og endda er-grænsninger og endda er-
kende sine fejl, er modig. kende sine fejl, er modig. 

Når jeg bliver spurgt rundt Når jeg bliver spurgt rundt 
omkring i landet, hvad jeg omkring i landet, hvad jeg 
synes er vigtigst for ledelsen synes er vigtigst for ledelsen 
af LM, er det selvsagt ker-af LM, er det selvsagt ker-
neværdier, der ligger mig på neværdier, der ligger mig på 
sinde. sinde. 
• Frit evangelium• Frit evangelium

• Troværdig bibel• Troværdig bibel
• Tydelig mission• Tydelig mission
• Nådegaver i funktion• Nådegaver i funktion
De peger nemlig hen imod De peger nemlig hen imod 
Jesus. Jesus. 

Når jeg så bliver spurgt Når jeg så bliver spurgt 
om, hvordan jeg vil sætte om, hvordan jeg vil sætte 
rammerne omkring dem, vil rammerne omkring dem, vil 
jeg svare: gennem sårbar-jeg svare: gennem sårbar-
hed! For det er ikke altid, i hed! For det er ikke altid, i 
selv føler, at vi kan leve op selv føler, at vi kan leve op 
til kerneværdierne. Synden, til kerneværdierne. Synden, 
som vi alle slås med, ønsker som vi alle slås med, ønsker 
ikke, at vi skal vie vores liv ikke, at vi skal vie vores liv 
til det menneskeligt gode til det menneskeligt gode 
og åndeligt sunde. Synden og åndeligt sunde. Synden 
ønsker at gøre oprør imod ønsker at gøre oprør imod 
kerneværdierne. kerneværdierne. 

Korset er   
sårbarhedens vej 
LM’s fi re kerneværdier er LM’s fi re kerneværdier er 
ikke bare en teori i et hæfte, ikke bare en teori i et hæfte, 
som ligger i skuffen. De er som ligger i skuffen. De er 
bæredygtige livsytringer, bæredygtige livsytringer, 
som kan sætte os menne-som kan sætte os menne-
sker fri til at være dem, vi er sker fri til at være dem, vi er 
skabt til at være. skabt til at være. 

I dag ligger der et pres I dag ligger der et pres 
på os om, at vi skal sætte på os om, at vi skal sætte 
spor og skabe resultater og spor og skabe resultater og 
opfylde nogle mål i verden. opfylde nogle mål i verden. 
LM’s kerneværdier må ikke LM’s kerneværdier må ikke 
være vores kriterium for et være vores kriterium for et 
vellykket discipelliv i vækst, vellykket discipelliv i vækst, 
for så bliver de til usunde for så bliver de til usunde 
love. De gerninger, vi gør, love. De gerninger, vi gør, 
skal udspringe af vores re-skal udspringe af vores re-
lation til Jesus. Og sådan er lation til Jesus. Og sådan er 
kerneværdierne tiltænkt at kerneværdierne tiltænkt at 

sætte sig igennem via vores sætte sig igennem via vores 
samliv med Jesus, som på samliv med Jesus, som på 
korset har sat os fri til at føl-korset har sat os fri til at føl-
ge ham af taknemmelighed. ge ham af taknemmelighed. 
Ikke som et krav, der skal Ikke som et krav, der skal 
overholdes, men som en overholdes, men som en 
følge af vores afhængighed følge af vores afhængighed 
af Jesu kors. Som en frugt af Jesu kors. Som en frugt 
af et samliv med den kors-af et samliv med den kors-
fæstede, der afslører vores fæstede, der afslører vores 
sårbarhed til fulde. sårbarhed til fulde. 

Sårbarhed er den følelse, Sårbarhed er den følelse, 
vi oplever, når vi udsættes vi oplever, når vi udsættes 
for modstand og usikker-for modstand og usikker-
hed. Og her har vi brug for hed. Og her har vi brug for 
at lade sårbarheden fi nde at lade sårbarheden fi nde 
sit sprog og tale til os alle, sit sprog og tale til os alle, 
så vi tør vise hinanden, så vi tør vise hinanden, 
hvem vi virkelig er. Vi lever hvem vi virkelig er. Vi lever 
ikke under et krav om at ikke under et krav om at 
lykkes, men med et kald til lykkes, men med et kald til 
at vise vores taknemmelig-at vise vores taknemmelig-
hed i praksis.hed i praksis.

Og det er her, korset fak-Og det er her, korset fak-
tisk giver os kraften. Evan-tisk giver os kraften. Evan-
geliet om korset sætter geliet om korset sætter 
os nemlig fri til at handle os nemlig fri til at handle 
modigt, fordi vi dér ser be-modigt, fordi vi dér ser be-
frielsen fra synden. Også frielsen fra synden. Også 
fra den synd, der viser, at fra den synd, der viser, at 
jeg har min skat på jorden, jeg har min skat på jorden, 
i andre menneskers an-i andre menneskers an-
erkendelse og mediernes erkendelse og mediernes 
hyldest.hyldest.

 Jesu kors afslører for os,  Jesu kors afslører for os, 
at vi samtidig er både ret-at vi samtidig er både ret-
færdige og syndere, og at færdige og syndere, og at 
Gud har valgt at virke i os Gud har valgt at virke i os 
gennem korsets kraft, hvor gennem korsets kraft, hvor 
vi er afhængige af Gud i det vi er afhængige af Gud i det 

liv, som han kalder os til at liv, som han kalder os til at 
leve. Det er et vovestykke, leve. Det er et vovestykke, 
hvor vi skal have mod til at hvor vi skal have mod til at 
være sårbare og netop ikke være sårbare og netop ikke 
være afhængig af vores være afhængig af vores 
egen vellykkethed. Evange-egen vellykkethed. Evange-
liet kan videregives til andre liet kan videregives til andre 
på trods af vores skam og på trods af vores skam og 
svaghed og synd. svaghed og synd. 

Befriet fra   
vellykketheden
Ingen af os kommer uden Ingen af os kommer uden 
om sårbarheden, når vi skal om sårbarheden, når vi skal 
vove noget nyt – eller bare vove noget nyt – eller bare 
være kristne der, hvor vi er. være kristne der, hvor vi er. 
Det er så svært! Og det gør Det er så svært! Og det gør 

så ondt i selvforståelsen, så ondt i selvforståelsen, 
fordi vi bygger på nogle an-fordi vi bygger på nogle an-
dre værdier end mennesker dre værdier end mennesker 
fl est.fl est.

 Forfatteren C.S. Lewis har  Forfatteren C.S. Lewis har 
sagt det sådan: ”At elske er sagt det sådan: ”At elske er 
at gøre sig sårbar. Elsk en at gøre sig sårbar. Elsk en 
anden, og du vil med sik-anden, og du vil med sik-
kerhed opleve, at dit hjerte kerhed opleve, at dit hjerte 
kan blive opvredet, ja slået kan blive opvredet, ja slået 
itu. Hvis du vil være sikker itu. Hvis du vil være sikker 
på, at du ikke kommer uden på, at du ikke kommer uden 
for din komfortzone, så lad for din komfortzone, så lad 
være med at give dit hjerte være med at give dit hjerte 
til nogen.”til nogen.”

Det er i bønnen til Gud, at Det er i bønnen til Gud, at 
du oplever, at du kan være du oplever, at du kan være 
stærk i din afmægtighed. stærk i din afmægtighed. 
Kristus er vores bedste Kristus er vores bedste 
eksempel på, at netop der, eksempel på, at netop der, 
hvor vi ser mest sårbare ud, hvor vi ser mest sårbare ud, 
er Guds kraft gennemgri-er Guds kraft gennemgri-
bende mægtig. bende mægtig. 

Der er noget i selve tjene-Der er noget i selve tjene-
sten, som grundlæggende sten, som grundlæggende 
ikke handler så meget om ikke handler så meget om 
vores formåen og styrke, vores formåen og styrke, 
men om muligheden for at men om muligheden for at 
tjene til Guds ære! Vi arbej-tjene til Guds ære! Vi arbej-
der i LM dybest set ikke for, der i LM dybest set ikke for, 
at LM skal vokse, eller at at LM skal vokse, eller at 
LM skal på verdenskortet, LM skal på verdenskortet, 
men for at Gud skal blive men for at Gud skal blive 
æret. Det gør vi i fælles-æret. Det gør vi i fælles-
skab, og det fællesskab må skab, og det fællesskab må 
vi styrke.vi styrke.

Det er i samlivet og af-Det er i samlivet og af-
hængigheden af Jesus, at hængigheden af Jesus, at 
han sætter frugt i de krist-han sætter frugt i de krist-
nes liv, ikke ved at jeg af nes liv, ikke ved at jeg af 
mig selv kan fremvise og mig selv kan fremvise og 
efterleve nogle leveregler. efterleve nogle leveregler. 
Hemmeligheden bag det di-Hemmeligheden bag det di-
scipelskabende liv, som jeg scipelskabende liv, som jeg 
ønsker, at LM skal kendes ønsker, at LM skal kendes 
på, er at lade korsets sår-på, er at lade korsets sår-
bare vej bane retning for det bare vej bane retning for det 
frigørende evangelium, ved frigørende evangelium, ved 
at vi er tydelige om Bibelen, at vi er tydelige om Bibelen, 
missionen og Guds gaver missionen og Guds gaver 
til os. til os. 

Vores svaghed og skam-Vores svaghed og skam-
fuldhed fi nder kun sin hjælp fuldhed fi nder kun sin hjælp 
i at se hen til Jesus og det, i at se hen til Jesus og det, 
han har fyldt os med, nemlig han har fyldt os med, nemlig 
den Hellige Ånds kraft. Det den Hellige Ånds kraft. Det 
er jo det helt fantastiske ved er jo det helt fantastiske ved 
kristendommen, at vi her kristendommen, at vi her 
kan virke på trods af vores kan virke på trods af vores 
egen svaghed og skam. Og egen svaghed og skam. Og 
det gør vi ved at synliggøre det gør vi ved at synliggøre 
den, ligesom Paulus afslører den, ligesom Paulus afslører 
sin svaghed og opgivenhed sin svaghed og opgivenhed 
ved at italesætte den (2 Kor ved at italesætte den (2 Kor 
11,29).11,29).
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”I LM skal vi bevidst opsøge dem, som har brug for en støttende skulder eller hjælpende hånd,” skriver Søren S. Sørensen.”I LM skal vi bevidst opsøge dem, som har brug for en støttende skulder eller hjælpende hånd,” skriver Søren S. Sørensen.

SØREN SKOVGAARD SØRENSEN   Når jeg bliver 
spurgt, hvordan jeg vil sætte rammerne omkring LM’s 
kerneværdier, vil jeg svare: gennem sårbarhed!

 
LM’s kerneværdier 
må ikke være vo-
res kriterium for et 
vellykket discipel-
liv i vækst, for så 
bliver de til usun-
de love

Søren Skovgaard SørensenSøren Skovgaard Sørensen

Kronikken er en redigeret udgave af Kronikken er en redigeret udgave af Generalsekretærens Generalsekretærens 
udsigtspostudsigtspost, der var udgangspunkt for debat på LM’s Læ-, der var udgangspunkt for debat på LM’s Læ-
rerådsmøde på lejren Hemmet Strand den 15.-16. marts.rerådsmøde på lejren Hemmet Strand den 15.-16. marts.

 
Hemmeligheden 
bag det discipel-
skabende liv, som 
jeg ønsker, at LM 
skal kendes på, er 
at lade korsets sår-
bare vej bane ret-
ning for det frigø-
rende evangelium

Søren Skovgaard SørensenSøren Skovgaard Sørensen



Kæmpestor statue af Jesus  
i stedet for Lenin
Myndighederne og private investorer i den russiske by Myndighederne og private investorer i den russiske by 
Vladivostok har planer om at rejse en 38 meter høj sta-Vladivostok har planer om at rejse en 38 meter høj sta-
tue af Jesus på en 30 meter høj sokkel. Den får dermed tue af Jesus på en 30 meter høj sokkel. Den får dermed 
samme størrelse som Jesus-statuen i Rio de Janeiro, samme størrelse som Jesus-statuen i Rio de Janeiro, 
som dog ”kun” står på en otte meter høj søjle.som dog ”kun” står på en otte meter høj søjle.

Planen er, at statuen skal stå på toppen af en klippe Planen er, at statuen skal stå på toppen af en klippe 
med ansigtet mod Stillehavet tæt på grænserne til Nord-med ansigtet mod Stillehavet tæt på grænserne til Nord-
korea og Kina. Her skal den ifølge en russisk analytiker korea og Kina. Her skal den ifølge en russisk analytiker 
tjene som vagtpost for Rusland og også ”velsigne skibe-tjene som vagtpost for Rusland og også ”velsigne skibe-
ne” i den store havneby, skriver ne” i den store havneby, skriver Religion News ServiceReligion News Service.

Det er endnu uafklaret, hvordan den russisk ortodokse Det er endnu uafklaret, hvordan den russisk ortodokse 
kirke vil forholde sig til projektet. Mens der i den katolske kirke vil forholde sig til projektet. Mens der i den katolske 
kirke er en lang tradition for at bygge Kristus-statuer, har kirke er en lang tradition for at bygge Kristus-statuer, har 
den ortodokse kirke prioriteret at rejse kors.den ortodokse kirke prioriteret at rejse kors.

Tilbage i 1972 besluttede de sovjetiske myndigheder, Tilbage i 1972 besluttede de sovjetiske myndigheder, 
at der på selvsamme klippe skulle bygges en høj bronze-at der på selvsamme klippe skulle bygges en høj bronze-
statue af Lenin, men den plan blev endelig opgivet i 1990. statue af Lenin, men den plan blev endelig opgivet i 1990. 
Nu skal det så vise sig, om Jesus kommer til at overtage Nu skal det så vise sig, om Jesus kommer til at overtage 
Lenins plads.                   Lenins plads.                   brsbrs
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AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Stadig fl ere af de nydan-Stadig fl ere af de nydan-
skere, der er konverteret til skere, der er konverteret til 
kristendommen, får afslag kristendommen, får afslag 
på deres ansøgning om op-på deres ansøgning om op-
holdstilladelse. Mens 76 pro-holdstilladelse. Mens 76 pro-
cent af sagerne i 2015 førte cent af sagerne i 2015 førte 
til asyl, gælder det kun 30 til asyl, gælder det kun 30 
procent i 2018. I samme tids-procent i 2018. I samme tids-
rum er antallet af sager dog rum er antallet af sager dog 
steget fra omkring 50 til 200.steget fra omkring 50 til 200.

Udlændingeadvokat Da-Udlændingeadvokat Da-
niel Nørrung mener ifølge niel Nørrung mener ifølge 
Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad, at Flygt-, at Flygt-
ningenævnet er begyndt at ningenævnet er begyndt at 
vurdere konvertitsagerne vurdere konvertitsagerne 
meget hårdere.meget hårdere.

”Det er min klare opfat-”Det er min klare opfat-
telse, at der i dag skal meget telse, at der i dag skal meget 
mere til for at overbevise mere til for at overbevise 
nævnet om, at man reelt er nævnet om, at man reelt er 
kristen,” siger han.kristen,” siger han.

Sekretariatschef i Flygt-Sekretariatschef i Flygt-
ningenævnet Stig Torp Hen-ningenævnet Stig Torp Hen-
riksen mener dog, at forkla-riksen mener dog, at forkla-
ringen snarere er, at nogle ringen snarere er, at nogle 
asylansøgere har ladet sig asylansøgere har ladet sig 
døbe på skrømt i håbe om at døbe på skrømt i håbe om at 
det ville sikre dem opholds-det ville sikre dem opholds-
tilladelse.tilladelse.

Dåben er et meget  
stort skridt
Indvandrerpræst Niels Ny-Indvandrerpræst Niels Ny-

Unge i bestyrelsen for   
MAF Danmark
To LMU’ere er blevet valgt ind i bestyrelsen for MAF Dan-To LMU’ere er blevet valgt ind i bestyrelsen for MAF Dan-
mark (Mission Aviation Fellowship). Det er 21-årige Jo-mark (Mission Aviation Fellowship). Det er 21-årige Jo-
hanna Lund Larsen og 26-årige Lars Stoltenberg Grove, hanna Lund Larsen og 26-årige Lars Stoltenberg Grove, 
begge fra København.begge fra København.

De nye bestyrelsesmedlemmer har begge stort kend-De nye bestyrelsesmedlemmer har begge stort kend-
skab til MAF’s arbejde – som missionærbarn har Johan-skab til MAF’s arbejde – som missionærbarn har Johan-
na Lund Larsen benyttet sig af deres tjenester i Tanza-na Lund Larsen benyttet sig af deres tjenester i Tanza-
nia, og Lars S. Grove er uddannet pilot. De afl øser Merete nia, og Lars S. Grove er uddannet pilot. De afl øser Merete 
Mogensen og Arne Puggaard, der begge har siddet i Mogensen og Arne Puggaard, der begge har siddet i 
MAF’s bestyrelse i en længere årrække. De seneste 12 år MAF’s bestyrelse i en længere årrække. De seneste 12 år 
har Arne Puggaard været formand for bestyrelsen, og på har Arne Puggaard været formand for bestyrelsen, og på 
denne post er han blevet afl øst af advokat Martin Gräs denne post er han blevet afl øst af advokat Martin Gräs 
Lind fra Aarhus.Lind fra Aarhus.

Bestyrelsens første store opgave bliver at ansætte en Bestyrelsens første store opgave bliver at ansætte en 
generalsekretær for MAF Danmark. Det skyldes, at den generalsekretær for MAF Danmark. Det skyldes, at den 
hidtidige landssekretær, Øjvind Thomasen, pr. 1. marts er hidtidige landssekretær, Øjvind Thomasen, pr. 1. marts er 
blevet ansat som pilot i fi rmaet North Flying. Han har dog blevet ansat som pilot i fi rmaet North Flying. Han har dog 
ikke sluppet MAF helt, men er overgået til en deltidsstil-ikke sluppet MAF helt, men er overgået til en deltidsstil-
ling som administrationsmedarbejder.                   ling som administrationsmedarbejder.                   klkl

Markant fl ere konvertitter 
får afslag på asyl
I 2015 fi k 76 procent af de konverterede asyl 

– sidste år faldt andelen til 30 procent 

mann Eriksen i Apostelkir-mann Eriksen i Apostelkir-
ken på Vesterbro, siger, at ken på Vesterbro, siger, at 
han ”ikke længere er så højt han ”ikke længere er så højt 
oppe på barrikaderne”, når oppe på barrikaderne”, når 
det gælder kampen for at det gælder kampen for at 
konvertitterne kan få op-konvertitterne kan få op-
holdstilladelse i Danmark. holdstilladelse i Danmark. 

”Det skyldes ikke mindst, ”Det skyldes ikke mindst, 
at jeg over årene har set, at at jeg over årene har set, at 
de, der er blevet døbt, ofte de, der er blevet døbt, ofte 
er blevet mere passive i for-er blevet mere passive i for-
hold til kirken,” siger han.hold til kirken,” siger han.

Lindvig Osmundsen, der Lindvig Osmundsen, der 
er pensioneret sognepræst er pensioneret sognepræst 
og aktiv i det kristne arbejde og aktiv i det kristne arbejde 

Biskop mener, at Ateistisk Selskab taler ned til danskerne i nyt fremstød

Bio-reklame: Meld dig ud af folkekirken

AF KAJA LAUTERBACH

”Hvis du alligevel ikke tror ”Hvis du alligevel ikke tror 
på Jesus, hvorfor så betale på Jesus, hvorfor så betale 
til ham? Du kan melde dig til ham? Du kan melde dig 
ud af folkekirken på et mi-ud af folkekirken på et mi-
nut, og du kan gøre det her nut, og du kan gøre det her 
og nu, mens du venter på, at og nu, mens du venter på, at 
fi lmen starter.”fi lmen starter.”

Det er budskabet i den Det er budskabet i den 
kampagne, som Ateistisk kampagne, som Ateistisk 
Selskab (AS) for tiden kører Selskab (AS) for tiden kører 
i 19 lokalbiografer på Sjæl-i 19 lokalbiografer på Sjæl-
land. Det sker i en lille fi lm, land. Det sker i en lille fi lm, 
der bliver vist sammen med der bliver vist sammen med 
reklamefi lmene. reklamefi lmene. 

Kampagnen har allerede Kampagnen har allerede 
haft effekt, fortalte formand haft effekt, fortalte formand 

for AS Simon Nielsen Ør-for AS Simon Nielsen Ør-
regaard i Kristeligt Dagblad regaard i Kristeligt Dagblad 
den 22. marts. den 22. marts. 

”De seneste dage har vi ”De seneste dage har vi 
fået 150 fl ere udmelselser fået 150 fl ere udmelselser 
om dagen end sædvanligt.”om dagen end sædvanligt.”

Lad os kæmpe sammen
AS’s kampagne har imid-AS’s kampagne har imid-
lertid mødt en del kritik. lertid mødt en del kritik. 
Både fra kirkelig side og fra Både fra kirkelig side og fra 
kommunikationsrådgivere. kommunikationsrådgivere. 
Blandt andre har sogne-Blandt andre har sogne-
præst Sørine Godtfredsen præst Sørine Godtfredsen 
kaldt deres video for ”dybt kaldt deres video for ”dybt 
usympatisk”.usympatisk”.

En anden sognepræst –En anden sognepræst –
og folketingskandidat (C) – og folketingskandidat (C) – 
René Nord Hansen fra Her-René Nord Hansen fra Her-

ning undrer sig over, at AS ning undrer sig over, at AS 
”ikke kæmper for undertryk-”ikke kæmper for undertryk-
te og forfulgte åndsfæller i te og forfulgte åndsfæller i 
verden i stedet for at bekrige verden i stedet for at bekrige 
folkekirken.”folkekirken.”

”Har AS virkelig ikke andet ”Har AS virkelig ikke andet 
at have deres ateisme i end at have deres ateisme i end 
en grundlæggende antipati en grundlæggende antipati 
og modstand mod folkekir-og modstand mod folkekir-
ken?” spørger han i et de-ken?” spørger han i et de-
batindlæg på jv.dk og giver batindlæg på jv.dk og giver 
en invitation og opfordring en invitation og opfordring 
til AS:til AS:

”Fortæl nu, hvad I står for, ”Fortæl nu, hvad I står for, 
og lad os sammen kæmpe og lad os sammen kæmpe 
for retten til at tro, tænke og for retten til at tro, tænke og 
tale frit overalt i verden.”tale frit overalt i verden.”

I en kommentar til René I en kommentar til René 
Nord Hansens indlæg skri-Nord Hansens indlæg skri-

ver Rasmus Jensen:ver Rasmus Jensen:
”Det virker lidt underligt, ”Det virker lidt underligt, 

at man har et selskab med at man har et selskab med 
det formål ikke at tro på det formål ikke at tro på 
noget. Jeg er selv ateist og noget. Jeg er selv ateist og 
kan ikke se mig forenet med kan ikke se mig forenet med 
andre ateister. Det er som andre ateister. Det er som 
at mødes med folk, der ikke at mødes med folk, der ikke 
samler frimærker.”samler frimærker.”

Taler ned til folk
Hverken kommunkations-Hverken kommunkations-
fådgiver Claus Bendsen el-fådgiver Claus Bendsen el-
ler Mathias Holm Pedersen, ler Mathias Holm Pedersen, 
der er rådgiver i strategisk der er rådgiver i strategisk 
kommunikation, ville umid-kommunikation, ville umid-
delbart svare på en kam-delbart svare på en kam-
pagne som den, Ateistisk pagne som den, Ateistisk 
Selskab kører.Selskab kører.

på Udrejsecenter Kærsho-på Udrejsecenter Kærsho-
vedgård kan godt forstå, at vedgård kan godt forstå, at 
der opstår en mistanke om, der opstår en mistanke om, 
at nogle asylansøgere bliver at nogle asylansøgere bliver 
kristne, fordi de tror, at det kristne, fordi de tror, at det 
kan sikre dem asyl. kan sikre dem asyl. 

”Men min oplevelse er, at ”Men min oplevelse er, at 
det at modtage dåbsunder-det at modtage dåbsunder-
visning og ikke mindst at visning og ikke mindst at 
blive døbt reelt er et meget blive døbt reelt er et meget 
stor skridt for dem i den stor skridt for dem i den 
vanskelige situation, de be-vanskelige situation, de be-
fi nder sig i. Desuden skal fi nder sig i. Desuden skal 
man huske, at det langtfra man huske, at det langtfra 
kun er i Danmark, at iranere kun er i Danmark, at iranere 

I august 2018 blev Daniel I august 2018 blev Daniel 
Christiansen døbt i Hillerød Christiansen døbt i Hillerød 
Frimenighed. Han bor nu på Frimenighed. Han bor nu på 
Udrejsecenter Kærshoved-Udrejsecenter Kærshoved-
gård.gård.

konverterer. Deres ople-konverterer. Deres ople-
velser med islam i Iran gør velser med islam i Iran gør 
åbenbart, at mange tager åbenbart, at mange tager 
deres tro op til genoverve-deres tro op til genoverve-
jelse,” siger han til jelse,” siger han til Kristeligt Kristeligt 
DagbladDagblad.

Og det synspunkt deler Og det synspunkt deler 
tværkulturel konsulent i LM tværkulturel konsulent i LM 
Else Wiwe, som det fremgår Else Wiwe, som det fremgår 
af artiklen på forsiden af af artiklen på forsiden af 
dette nummer af dette nummer af Tro & Mis-Tro & Mis-
sionsion. Hun bruger meget tid . Hun bruger meget tid 
på at holde kontakt med de på at holde kontakt med de 
nye kristne, som ikke har så nye kristne, som ikke har så 
let ved at fi nde ind i menig-let ved at fi nde ind i menig-
hederne.hederne.

”Forleden var jeg for ek-”Forleden var jeg for ek-
sempel sammen med to sempel sammen med to 
afghanske venner, og vi afghanske venner, og vi 
havde en fjerde person med havde en fjerde person med 
på Skype fra Paris. Ved-på Skype fra Paris. Ved-
kommende er fl ygtet fra kommende er fl ygtet fra 
Danmark efter at have fået Danmark efter at have fået 
afslag på asyl, og han har jo afslag på asyl, og han har jo 
også brug for kristne med-også brug for kristne med-
vandrere,” fortæller hun.vandrere,” fortæller hun.
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LINDVIG OSMUNDSEN   Det er langfra kun i Danmark, 
at iranere konverterer. Deres oplevelser med islam gør 
åbenbart, at mange tager deres tro op til overvejelseKIRKE  

”Men man kan benytte ”Men man kan benytte 
det som en lejlighed til at det som en lejlighed til at 
fortælle, hvad man bidrager fortælle, hvad man bidrager 
med i samfundet,” siger Ma-med i samfundet,” siger Ma-
thias Holm Pedersen.thias Holm Pedersen.

Biskop Henrik Wigh-Poul-Biskop Henrik Wigh-Poul-
sen fra Aarhus Stift mener sen fra Aarhus Stift mener 
heller ikke, at kampagnen heller ikke, at kampagnen 
kalder på et svar fra folke-kalder på et svar fra folke-
kirken.kirken.

”Jeg mener, at AS taler ned ”Jeg mener, at AS taler ned 
til folk, og det er, som om til folk, og det er, som om 
de tror, at folk slet ikke har de tror, at folk slet ikke har 
gjort sig nogen tanker om gjort sig nogen tanker om 
folkekirken,” siger han. folkekirken,” siger han. 

Udmeldelser stagnerer
Det er anden gang på tre Det er anden gang på tre 
år, at AS laver et offentligt år, at AS laver et offentligt 

fremstød for at få fl ere til at fremstød for at få fl ere til at 
melde sig ud af folkekirken. I melde sig ud af folkekirken. I 
2016 fi k en række busrekla-2016 fi k en række busrekla-
mer fl ere end 16.000 men-mer fl ere end 16.000 men-
nesker til at benytte sig af nesker til at benytte sig af 
hjemmesiden udmeldelse.hjemmesiden udmeldelse.
dk. I alt meldte 24.728 sig ud dk. I alt meldte 24.728 sig ud 
af folkekirken i 2016.af folkekirken i 2016.

Nye tal fra Danmarks Sta-Nye tal fra Danmarks Sta-
tistik viser dog, at antallet tistik viser dog, at antallet 
af udmeldte var faldet til af udmeldte var faldet til 
9.699 i 2018. Samtidig viser 9.699 i 2018. Samtidig viser 
tallene, at antallet af ind-tallene, at antallet af ind-
meldelser stiger, og at 8.670 meldelser stiger, og at 8.670 
personer meldte sig ind i personer meldte sig ind i 
folkekirken i 2018.folkekirken i 2018.

I alt er 74,7 procent af I alt er 74,7 procent af 
danskerne medlemmer af danskerne medlemmer af 
folkekirken.folkekirken.
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Brændstrup Kristne Friskole søger lærerBrændstrup Kristne Friskole søger lærer
Til skoleåret 2019-2020 søges en lærer til fagene: natur-Til skoleåret 2019-2020 søges en lærer til fagene: natur-
fag, natur/teknik, matematik, fysik/kemi samt øvrige fag fag, natur/teknik, matematik, fysik/kemi samt øvrige fag 
efter aftale.efter aftale.

Oplysninger fås hos skoleleder Oplysninger fås hos skoleleder 
Ebbe Kaas. Ebbe Kaas. 
Privattlf: 26 94 05 59.   Privattlf: 26 94 05 59.   
Email: skoleleder@bkfriskole.dk. Email: skoleleder@bkfriskole.dk. 
Skolens tlf.nr. 74 82 25 51. Skolens tlf.nr. 74 82 25 51. 

Aftal evt. et uforpligtende besøg.Aftal evt. et uforpligtende besøg.

Få fl ere oplysninger om jobbet og Få fl ere oplysninger om jobbet og 
skolen på: www.bkfri.dkskolen på: www.bkfri.dk

PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

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

VIL DU VÆRE  
MISSIONÆR I CAMBODJA?

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

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

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

NOMADEEVANGELIST OG 
UNDERVISER I TANZANIA

LM søger en missionær, som via evangelisations-LM søger en missionær, som via evangelisations-
ture og undervisning på bibelskolen i Ilambilole ture og undervisning på bibelskolen i Ilambilole 
ved Iringa vil arbejde på at nå længere ud med ved Iringa vil arbejde på at nå længere ud med 
evangeliet blandt nomader.evangeliet blandt nomader.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/job/missionaerLæs mere på dlm.dk/job/missionaer

Vil du vide mere?
Kontakt missionskonsulent Christian Lund Peder-Kontakt missionskonsulent Christian Lund Peder-
sen på telefon 93 88 02 56 / clp@dlm.dk.sen på telefon 93 88 02 56 / clp@dlm.dk.

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

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

institutioner.

Tjek ind på vores hjemmeside og få 
indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.

Tjek ind på vores hjemmeside og få 
indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.
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Ro · Tid
Respekt · Omsorg

Nærvær
Vi står til rådighed og

hjælper med alle praktiske 
opgaver i en svær tid, så 
du får overskud til en 

værdig afsked

Tlf. 70 70 21 10 www.hb-begravelse.dk

Bjarne Christensen Henrik Kristensen
Vi kører i hele 

Sønderjylland og 
Sydvestjylland 
- uden merpris.

Vi træffes 
hele døgnet.

 

 

LÆRER SØGES  
Vi søger en lærer pr. 1.august 2019 til en fast stilling på 100%. 

Om dig 

 Du er uddannet lærer med dansk og evt. tysk som linjefag 
 Du har kompetencer til at undervise i dansk i indskolingen  
 Du har lyst til og meget gerne erfaring med undervisning i dansk af elever med 

særlige behov  
 Du kan tilslutte dig og arbejde aktivt ud fra skolens vedtægter og værdier 
 Du elsker at undervise og kan lide at samarbejde både med kolleger og 

forældre 

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 dette skoleår 280 elever fra 0.-
9.klasse og 35 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? 

Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian Bruun cbr@thomasskolen.dk. Løn- 
og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
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 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest torsdag den 11.april 2019. 

Læs mere om rejsen på 
felixrejser.dk/krakow eller 
bestil program på 7592 2022

Krakow

Tag med til byen der er en af de smukkeste og mest 
spændende byer i Polen. Vi besøger mange af de kend-
te steder i Krakow, slottet Wawel, torvehallerne i cen-
trum, Mariakirken,  Oscar Schindlers fabrik og den jødi-
ske bydel Kazimierz. Foredrag af lokalboende dansker.

15. - 21. juli

ViceskolelederViceskoleleder
Friskolen BylderupBov – en kristen friskole     Friskolen BylderupBov – en kristen friskole     
– søger viceskoleleder pr. 1. august 2019.– søger viceskoleleder pr. 1. august 2019.

Læs mere på skolens hjemmeside: Læs mere på skolens hjemmeside: 
bylderup-friskole.dkbylderup-friskole.dk

Engelsklærer
Vi mangler en frisk engelsklærer til Vi mangler en frisk engelsklærer til 
august 2019 – hvis du også kan tage august 2019 – hvis du også kan tage 
andre fag, vil det bare være perfekt.andre fag, vil det bare være perfekt.

Læs mere på skolens hjemmeside: Læs mere på skolens hjemmeside: 
 bylderup-friskole.dk bylderup-friskole.dk
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STUDERENDESTUDERENDE

Mathias Secher Rom:Mathias Secher Rom:
Magtesløs styrkeMagtesløs styrke
LogosMedia 2019LogosMedia 2019

64 sider – 49,95 kroner64 sider – 49,95 kroner

Magtesløs StyrkeMagtesløs Styrke er en bog,  er en bog, 
der skal læses langsomt, der skal læses langsomt, 
mens man efterprøver ordet mens man efterprøver ordet 
hos sig selv. hos sig selv. 

Den handler kort om, hvor-Den handler kort om, hvor-
dan Bibelens ord om mag-dan Bibelens ord om mag-
tesløshed bliver virkelighed tesløshed bliver virkelighed 
for den enkelte. Stærkt bun-for den enkelte. Stærkt bun-
det op på Bibelens ord er det op på Bibelens ord er 
det en bog, der tjener til at det en bog, der tjener til at 
fi nde ro i magtesløshedens fi nde ro i magtesløshedens 
tilstand. Samtidig virker den tilstand. Samtidig virker den 
som modgift mod åndelig som modgift mod åndelig 
uro i afmagt, vildfarelse i uro i afmagt, vildfarelse i 
vores kultur, herlighedsteo-vores kultur, herlighedsteo-
logi, dovenskab, og usund logi, dovenskab, og usund 
selvofring. selvofring. 

Det er en bog for den, der Det er en bog for den, der 
oplever sig magtesløs, til at oplever sig magtesløs, til at 
fi nde accept og velsignelse, fi nde accept og velsignelse, 
men også for den, der ikke men også for den, der ikke 

Kort og konkret hjælp til 
at leve med magtesløshed

fysisk eller psykisk oplever fysisk eller psykisk oplever 
sig magtesløs. For dem vil sig magtesløs. For dem vil 
bogen give indblik i vores bogen give indblik i vores 
magtesløse grundtilstand magtesløse grundtilstand 
og konkret vejledning i, hvad og konkret vejledning i, hvad 
det vil sige at tage sit kors det vil sige at tage sit kors 
op. op. 

Jeg oplevede det selv som Jeg oplevede det selv som 
et godt servicetjek. et godt servicetjek. 

Forfatteren tager læseren Forfatteren tager læseren 
igennem, hvordan der i Bi-igennem, hvordan der i Bi-
belen bliver talt om magtes-belen bliver talt om magtes-
løshed. Men han efterlader løshed. Men han efterlader 
ikke emnet der. Læseren ikke emnet der. Læseren 
skal ikke stå tilbage med skal ikke stå tilbage med 
en teoretisk forståelse. Det en teoretisk forståelse. Det 
skal blive virkelighed for den skal blive virkelighed for den 
enkelte gennem konkrete enkelte gennem konkrete 
eksempler og vejledning. eksempler og vejledning. 

Bogen er ganske kortfat-Bogen er ganske kortfat-
tet. Det er på ingen måde tet. Det er på ingen måde 
en udtømmende teologisk en udtømmende teologisk 
afhandling over emnet. Det, afhandling over emnet. Det, 
mener jeg, er en genistreg. mener jeg, er en genistreg. 

Jeg har svært ved at fore-Jeg har svært ved at fore-
stille mig, at en, der oplever stille mig, at en, der oplever 
fysisk eller psykisk magtes-fysisk eller psykisk magtes-
løshed, har overskud til at løshed, har overskud til at 
læse den slags. læse den slags. Magtesløs Magtesløs 
styrkestyrke tjener i stedet til en  tjener i stedet til en 
indførelse i magtesløshed indførelse i magtesløshed 
efter Guds vilje. efter Guds vilje. 

Til sidst. Forfatteren har Til sidst. Forfatteren har 
lavet nogle sange, der pas-lavet nogle sange, der pas-

ser til bogen. De kan høres ser til bogen. De kan høres 
på www.mathiasrom.dk, på www.mathiasrom.dk, 
og noderne er gratis. Det er og noderne er gratis. Det er 
smart! Emnet er nemlig ikke smart! Emnet er nemlig ikke 

blot noget, man skal læse blot noget, man skal læse 
og forstå. Det er noget, man og forstå. Det er noget, man 
skal refl ektere over, udøve, skal refl ektere over, udøve, 
og lovprise på baggrund af.og lovprise på baggrund af.

inspiration            nærvær            holdning

DER EFTERLYSES RELATIONERDER EFTERLYSES RELATIONER og fællesskab fl ere  og fællesskab fl ere 
steder i denne avis. Migranterne, der kommer til tro steder i denne avis. Migranterne, der kommer til tro 
her i Danmark, har brug for mere fællesskab end her i Danmark, har brug for mere fællesskab end 
det, de kan blive en del af to timer om ugen, når den det, de kan blive en del af to timer om ugen, når den 
kristne menighed samles til møder og gudstjeneste. kristne menighed samles til møder og gudstjeneste. 
Og vores egne unge spørger efter relationelle og mis-Og vores egne unge spørger efter relationelle og mis-
sionale fællesskaber, når de leder efter en menighed sionale fællesskaber, når de leder efter en menighed 
at komme i.at komme i.

Det er i høj grad en udfordring til overfyldte kalen-Det er i høj grad en udfordring til overfyldte kalen-
dere, men også til en forståelse, som begrænser det dere, men også til en forståelse, som begrænser det 
kristne fællesskab til kirkens eller missionshusets kristne fællesskab til kirkens eller missionshusets 
geografi ske rum og gudstjenestens eller mødets tid. geografi ske rum og gudstjenestens eller mødets tid. 
Det kristne fællesskab er langt større.Det kristne fællesskab er langt større.

VI HAR I VI HAR I den lutherske kirke med rette lagt afgørende den lutherske kirke med rette lagt afgørende 
vægt på nådemidlerne og i LM især på ordets forkyn-vægt på nådemidlerne og i LM især på ordets forkyn-
delse. Det har været en vigtig del af vores dna. For år delse. Det har været en vigtig del af vores dna. For år 
tilbage kunne man bruge ordet ”min høreplads” om tilbage kunne man bruge ordet ”min høreplads” om 
det kristne fællesskab.det kristne fællesskab.

Spørgsmålet er så bare, om vi utilsigtet næsten er Spørgsmålet er så bare, om vi utilsigtet næsten er 
kommet til at privatisere den kristne tro. Vi samles for kommet til at privatisere den kristne tro. Vi samles for 
at høre, hvad en prædikant formidler til os, og så har at høre, hvad en prædikant formidler til os, og så har 
vi bibelkredsen, hvor vi kan tale sammen. Men bortset vi bibelkredsen, hvor vi kan tale sammen. Men bortset 
fra det er kristendommen reelt for mange kristne en fra det er kristendommen reelt for mange kristne en 
privatsag. privatsag. 

Det er den holdning, som mange nydanskere og Det er den holdning, som mange nydanskere og 
også mange unge nu ønsker at gøre op med, og det er også mange unge nu ønsker at gøre op med, og det er 
der rigtig god grund til.der rigtig god grund til.

IFØLGE NY TESTAMENTEIFØLGE NY TESTAMENTE er det kristne fællesskab  er det kristne fællesskab 
intet mindre end Kristi legeme med Jesus selv som intet mindre end Kristi legeme med Jesus selv som 
hovedet. Og det er ikke bare et billede, men en virke-hovedet. Og det er ikke bare et billede, men en virke-
lighed. Vi er virkelig Kristi legeme (1 Kor 12,27). Det lighed. Vi er virkelig Kristi legeme (1 Kor 12,27). Det 
kristne fællesskab består alene på grund af Jesus, og kristne fællesskab består alene på grund af Jesus, og 
han er til enhver tid kraftkilden og centrum for det. På han er til enhver tid kraftkilden og centrum for det. På 
den baggrund er vi alle kaldede til at lade Kristus for-den baggrund er vi alle kaldede til at lade Kristus for-
me os efter hans billede (Rom 8,29), så vi ligner ham, me os efter hans billede (Rom 8,29), så vi ligner ham, 
og til at tjene hinanden i fællesskabet hver især med og til at tjene hinanden i fællesskabet hver især med 
de nådegaver, han har givet os (1 Pet 4,10).de nådegaver, han har givet os (1 Pet 4,10).

Derfor er det kristne fællesskab principielt også et Derfor er det kristne fællesskab principielt også et 
24/7- fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden med 24/7- fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden med 
både åndelige og praktiske spørgsmål, og hvor det både åndelige og praktiske spørgsmål, og hvor det 
først og fremmest er Jesu kærlighed, der råder imel-først og fremmest er Jesu kærlighed, der råder imel-
lem os. lem os. 

Det udfordrer på en særlig måde en vestlig, indivi-Det udfordrer på en særlig måde en vestlig, indivi-
dualistisk og måske endda introvert kultur, og vi skal dualistisk og måske endda introvert kultur, og vi skal 
ikke for hurtigt hæve paraderne og forsvare vores ty-ikke for hurtigt hæve paraderne og forsvare vores ty-
piske danske levevis. Vi er Kristi Kirke, og Kristi kirke piske danske levevis. Vi er Kristi Kirke, og Kristi kirke 
består ikke kun af ører, men af en hel krop. Det vil for består ikke kun af ører, men af en hel krop. Det vil for 
alvor blive klart på den nye jord. Så lad os begynde at alvor blive klart på den nye jord. Så lad os begynde at 
erfare velsignelsen i den virkelighed allerede nu!erfare velsignelsen i den virkelighed allerede nu!

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Udfordring til 
fællesskabet
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ANDERS PHILIPPS  Bogen er på ingen 
måde en udtømmende afhandling over 
emnet. Det, mener jeg, er en genistreg

LEDER 

MINDEORD 

Erna Jensen, Esrum, sov Erna Jensen, Esrum, sov 
stille ind lørdag den 16. fe-stille ind lørdag den 16. fe-
bruar. bruar. 

Erna voksede op i Tikøb Erna voksede op i Tikøb 
i Nordsjælland som den i Nordsjælland som den 
yngste i en søskendefl ok yngste i en søskendefl ok 
på fem. I 1959 blev hun gift på fem. I 1959 blev hun gift 
med Kurt, og sammen fi k de med Kurt, og sammen fi k de 
to døtre. to døtre. 

Erna var uddannet på Erna var uddannet på 
kontor. I mange år var hun kontor. I mange år var hun 
hjemmegående, men var hjemmegående, men var 
også ansat i en del år ved også ansat i en del år ved 
Hillerød Kommune.Hillerød Kommune.

Det var magtpåliggende Det var magtpåliggende 
for Erna, at mennesker måt-for Erna, at mennesker måt-
te høre om Jesus og komme te høre om Jesus og komme 
til tro på ham. Hun og Kurt til tro på ham. Hun og Kurt 
var meget aktive i LM i Es-var meget aktive i LM i Es-
rum, hvor Kurt var formand rum, hvor Kurt var formand 
– blandt andet med børne- – blandt andet med børne- 
og ungdomsarbejde. Da og ungdomsarbejde. Da 
Esrum missionshus blev Esrum missionshus blev 
solgt, sluttede de sig til LM i solgt, sluttede de sig til LM i 
Helsinge. Helsinge. 

I Esrum nød vi godt af Er-I Esrum nød vi godt af Er-
nas spil til møderne, og hun nas spil til møderne, og hun 
fortsatte med at spille til fortsatte med at spille til 
seniormøderne, så længe seniormøderne, så længe 

kræfterne slog til.kræfterne slog til.
Erna var en bønnens kvin-Erna var en bønnens kvin-

de, og hun besøgte fl ittigt de, og hun besøgte fl ittigt 
syge og gamle. syge og gamle. 

Ved begravelsen i Es-Ved begravelsen i Es-
bønderup kirke talte Egon bønderup kirke talte Egon 
Kattner ud fra Salme 16, Kattner ud fra Salme 16, 
som var en af Ernas fore-som var en af Ernas fore-
trukne salmer i Bibelen. At trukne salmer i Bibelen. At 
have Jesus som frelser og have Jesus som frelser og 
høre ham til var den største høre ham til var den største 
glæde i Ernas liv. Hun vidste glæde i Ernas liv. Hun vidste 
sig i Herrens hænder lige til sig i Herrens hænder lige til 
det sidste.det sidste.

Æret være Ernas minde.    Æret være Ernas minde.    
Else MadsenElse Madsen

EsrumEsrum

Natten til den 7. marts døde Natten til den 7. marts døde 
Inger L. Strøm på plejehjem-Inger L. Strøm på plejehjem-
met Klokkebjerg i Skjern met Klokkebjerg i Skjern 
efter fl ere års sygdom.efter fl ere års sygdom.

Inger Strøm, der blev 86 Inger Strøm, der blev 86 
år, var født på Amager, men år, var født på Amager, men 
havde færøske rødder og havde færøske rødder og 
følte hele livet en stærk til-følte hele livet en stærk til-
knytning til Færøerne. Som knytning til Færøerne. Som 
ung uddannede hun sig ung uddannede hun sig 
som lærer og fi k ansættel-som lærer og fi k ansættel-
se i Hundested og senere i se i Hundested og senere i 
Nordborg på Als, inden hun Nordborg på Als, inden hun 
blev ansat ved den kristne blev ansat ved den kristne 
friskole på Amager, Filip-friskole på Amager, Filip-
skolen.skolen.

Inger brændte for missi-Inger brændte for missi-
onsarbejdet, og i to perioder onsarbejdet, og i to perioder 
fi k hun sit virke som missio-fi k hun sit virke som missio-
nær i Surinam.nær i Surinam.

I 1982 fl yttede Inger til I 1982 fl yttede Inger til 
Hillerød, hvor hun i mere Hillerød, hvor hun i mere 
end ti år underviste især de end ti år underviste især de 
yngste klasser på Johan-yngste klasser på Johan-
nesskolen. Inger var en le-nesskolen. Inger var en le-
vende og inspirerende lærer, vende og inspirerende lærer, 
der nød at fortælle og dra-der nød at fortælle og dra-
matisere for børnene.matisere for børnene.

Vi, der i 27 år var sammen Vi, der i 27 år var sammen 

med Inger Strøm i stue-med Inger Strøm i stue-
møde- eller bibelkredsen møde- eller bibelkredsen 
i Hillerød Øst, mødte den i Hillerød Øst, mødte den 
samme levende glæde for samme levende glæde for 
evangeliets budskab om evangeliets budskab om 
frelsen i Jesus, som lå Inger frelsen i Jesus, som lå Inger 
så stærkt på sinde. så stærkt på sinde. 

Hendes liv med Jesus Hendes liv med Jesus 
kom stærkt frem, også i de kom stærkt frem, også i de 
helt dagligdags spørgsmål, helt dagligdags spørgsmål, 
som hun altid lagde i Guds som hun altid lagde i Guds 
hænder.hænder.

Æret være Ingers minde.    Æret være Ingers minde.    
Anne-Marie Anne-Marie 

og Arne Pedersenog Arne Pedersen
HillerødHillerød

Tro & Mission bringer gerne Tro & Mission bringer gerne 
mindeord. Hvis det er læn-mindeord. Hvis det er læn-
gere end 1.000 anslag inklu-gere end 1.000 anslag inklu-
sive mellemrum, forbehol-sive mellemrum, forbehol-
der redaktionen sig ret til at der redaktionen sig ret til at 
forkorte det.forkorte det.

MINDEORD 

Telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag
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Volontørægtepar til Siem Reap
Malene og Frederik Wind glæder sig til at rejse til Cambodja Malene og Frederik Wind glæder sig til at rejse til Cambodja 
til august. Her skal de blandt andet undervise lokale børn og til august. Her skal de blandt andet undervise lokale børn og 
unge i engelsk og undervise missionærbørn i dansk.unge i engelsk og undervise missionærbørn i dansk.

.

Et år med LUMI i København
Lørdag den 16. marts åbnede LUMI Genbrug i København Lørdag den 16. marts åbnede LUMI Genbrug i København 
dørene for en stor etårs fødselsdagsfest. Butikken klarer sig dørene for en stor etårs fødselsdagsfest. Butikken klarer sig 
rigtig godt og har allerede givet overskud det første år.rigtig godt og har allerede givet overskud det første år.

Søndag på bogsafari
14/03/2019 | PAUL HØEG, KORTTIDSMISSIONÆR I TANZANIA14/03/2019 | PAUL HØEG, KORTTIDSMISSIONÆR I TANZANIA

Vi er netop begyndt på en 13-dages safari til det sydlige Tan-Vi er netop begyndt på en 13-dages safari til det sydlige Tan-
zania. Denne dag blev ikke ”en normal dag på kontoret”. Det zania. Denne dag blev ikke ”en normal dag på kontoret”. Det 
er søndag, og vi nåede to gudstjenester med efterfølgende er søndag, og vi nåede to gudstjenester med efterfølgende 
bogsalg ved kirkedøren. Med de økonomiske briller på blev bogsalg ved kirkedøren. Med de økonomiske briller på blev 
det en sølle dag, men arbejdet ved Soma Biblia skal ikke kun det en sølle dag, men arbejdet ved Soma Biblia skal ikke kun 
gøres op i penge. Vi fi k delt traktater ud og hejst Soma Bib-gøres op i penge. Vi fi k delt traktater ud og hejst Soma Bib-
lia-fl aget, og hvem ved: måske bliver salget lidt større, når vi lia-fl aget, og hvem ved: måske bliver salget lidt større, når vi 
vender tilbage om nogle måneder ...vender tilbage om nogle måneder ...

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

FOTO: PEXELS.COM

Kontakt 44 51 73 37
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