
Men nu er Kristus opstået!
Hvis der ikke fi ndes nogen Hvis der ikke fi ndes nogen 
opstandelse fra de døde, er opstandelse fra de døde, er 
Kristus heller ikke opstået; Kristus heller ikke opstået; 
men er Kristus ikke opstået, men er Kristus ikke opstået, 
er vores prædiken tom, og er vores prædiken tom, og 
jeres tro er også tom. Vi jeres tro er også tom. Vi 
kommer så også til at stå kommer så også til at stå 
som falske vidner om Gud, som falske vidner om Gud, 
fordi vi har vidnet imod Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, 
at han har oprejst Kristus, at han har oprejst Kristus, 
som han altså ikke har op-som han altså ikke har op-

AF KAJA LAUTERBACH

Mai-Britt og Claus Pihl er Mai-Britt og Claus Pihl er 
ansat som nyt forstander-ansat som nyt forstander-
par for Efterskolen Solgår-par for Efterskolen Solgår-
den i Tarm fra 1. august. den i Tarm fra 1. august. 
Claus Pihl afl øser Kristian Claus Pihl afl øser Kristian 
Andersen, der fratræder ef-Andersen, der fratræder ef-
ter 20 år på posten.ter 20 år på posten.

”Med Claus Pihl som for-”Med Claus Pihl som for-
stander får vi en entusia-stander får vi en entusia-
stisk og rigtig dygtig leder,” stisk og rigtig dygtig leder,” 
siger Jakob Morthorst-Jen-siger Jakob Morthorst-Jen-
sen, der er formand for ef-sen, der er formand for ef-
terskolens bestyrelse.terskolens bestyrelse.

”Vi er overbevist om, at ”Vi er overbevist om, at 
han vil være med til at ud-han vil være med til at ud-
vikle og fremme Efterskolen vikle og fremme Efterskolen 
Solgårdens position som en Solgårdens position som en 

Mai-Britt og Claus Pihl har stort kendskab til LM, og han har mange års erfaring som lærer og skoleleder

Nyt forstanderpar til Efterskolen Solgården 

særdeles attraktiv kristen særdeles attraktiv kristen 
efterskole.”efterskole.”

Prioritere undervisning
46-årige Claus Pihl var leder 46-årige Claus Pihl var leder 
af Den danske Skole i Iringa, af Den danske Skole i Iringa, 
Tanzania, fra 2006-2009, Tanzania, fra 2006-2009, 
har arbejdet som eftersko-har arbejdet som eftersko-
lelærer, været leder på en lelærer, været leder på en 
nystartet friskole og har i de nystartet friskole og har i de 
seneste år arbejdet i udsko-seneste år arbejdet i udsko-
lingen på Holstebro Kristne lingen på Holstebro Kristne 
Friskole.Friskole.

”Efterskolen er den skole-”Efterskolen er den skole-
form, som rimer mest på mig, form, som rimer mest på mig, 
og det kribler nærmest i mig og det kribler nærmest i mig 
for at bidrage med energi ogfor at bidrage med energi og

 kreativitet,” siger han. kreativitet,” siger han.
”Ikke mindst vil jeg sørge ”Ikke mindst vil jeg sørge 

for, at skolen holder ret-for, at skolen holder ret-

ningen som et sted, hvor ningen som et sted, hvor 
eleverne kan møde Bibe-eleverne kan møde Bibe-
lens budskab om Jesus som lens budskab om Jesus som 
deres frelser. Det ligger mig deres frelser. Det ligger mig 
meget på hjerte at møde meget på hjerte at møde 
dem og de ansatte, der hvor dem og de ansatte, der hvor 
de er, på en frisk og om-de er, på en frisk og om-
sorgsfuld måde.”sorgsfuld måde.”

Solgårdens nye forstan-Solgårdens nye forstan-
der vil desuden prioritere at der vil desuden prioritere at 
være en del af undervisnin-være en del af undervisnin-
gen på skolen for at komme gen på skolen for at komme 
tæt på eleverne. tæt på eleverne. 

Sport og musik
Familien Pihl bor i Holste-Familien Pihl bor i Holste-
bro, men ser frem til at fl ytte bro, men ser frem til at fl ytte 
ind i forstanderboligen på ind i forstanderboligen på 
Solgården.Solgården.

Claus Pihl er vild med Claus Pihl er vild med P
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rejst, hvis døde ikke opstår. rejst, hvis døde ikke opstår. 
For hvis døde ikke opstår, er For hvis døde ikke opstår, er 
Kristus heller ikke opstået; Kristus heller ikke opstået; 
men er Kristus ikke opstået, men er Kristus ikke opstået, 
er jeres tro forgæves, så er er jeres tro forgæves, så er 
I stadig i jeres synder, og så I stadig i jeres synder, og så 
er også de, som er sovet hen er også de, som er sovet hen 
i Kristus, gået fortabt. Har vi i Kristus, gået fortabt. Har vi 
alene i dette liv sat vort håb alene i dette liv sat vort håb 
til Kristus, er vi de ynkvær-til Kristus, er vi de ynkvær-
digste af alle mennesker.digste af alle mennesker.

sport – ikke mindst alt, hvori sport – ikke mindst alt, hvori 
der indgår en bold. Han spil-der indgår en bold. Han spil-
ler desuden guitar og trom-ler desuden guitar og trom-
mer og har stor glæde ved mer og har stor glæde ved 
at synge.at synge.

Mai-Britt Pihl er uddan-Mai-Britt Pihl er uddan-
net sygeplejerske og arbej-net sygeplejerske og arbej-
der på Vestjysk Øjenklinik der på Vestjysk Øjenklinik 
i Tarm. Hun fortsætter der i Tarm. Hun fortsætter der 
på deltid og bliver ansat i på deltid og bliver ansat i 
en stilling på 50 procent på en stilling på 50 procent på 
Solgården. Solgården. 

Hun glæder sig til at skulle Hun glæder sig til at skulle 
arbejde sammen med sin arbejde sammen med sin 
mand og til at komme tæt mand og til at komme tæt 
på eleverne på vagter og i på eleverne på vagter og i 
samtaler.  samtaler.  

Claus og Mai-Britt har fi re Claus og Mai-Britt har fi re 
børn, hvoraf de to yngste bor børn, hvoraf de to yngste bor 
hjemme.  hjemme.  

Tre søndage om måneden samles cirka 20 Tre søndage om måneden samles cirka 20 
mennesker fra 0-81 år til et forkyndende mennesker fra 0-81 år til et forkyndende 
møde i et lejet lokale i byen. Selv om resur-møde i et lejet lokale i byen. Selv om resur-
serne ikke er så store, er der et stort engage-serne ikke er så store, er der et stort engage-
ment i kredsens arbejde, omsorg og forbøn ment i kredsens arbejde, omsorg og forbøn 
for hinanden på tværs af aldersgrænser. for hinanden på tværs af aldersgrænser. 

En lille fl ok ældre mennesker samles i et En lille fl ok ældre mennesker samles i et 
privat hjem hver 14. dag til hyggeligt samvær privat hjem hver 14. dag til hyggeligt samvær 
med sang, kaffe og andagt.  Den første tors-med sang, kaffe og andagt.  Den første tors-
dag i hver måned mødes 15-20 mennesker dag i hver måned mødes 15-20 mennesker 
i værestedet ”Pusterummet” til kreativitet, i værestedet ”Pusterummet” til kreativitet, 
andagt og fællesspisning.andagt og fællesspisning.

 Hver sommer har kredsen besøg af LM  Hver sommer har kredsen besøg af LM 
Kids’ bil ”Boblen”, og her oplever de at få kon-Kids’ bil ”Boblen”, og her oplever de at få kon-
takt med en del af byens borgere og familier. takt med en del af byens borgere og familier. 

De små steder: Lobbæk

Men nu er Kristus opstået Men nu er Kristus opstået 
fra de døde som førstegrø-fra de døde som førstegrø-
den af dem, der er sovet den af dem, der er sovet 
hen. Fordi døden kom ved et hen. Fordi døden kom ved et 
menneske, er også de dødes menneske, er også de dødes 
opstandelse kommet ved opstandelse kommet ved 
et menneske. For ligesom et menneske. For ligesom 
alle dør med Adam, skal alle dør med Adam, skal 
også alle gøres levende med også alle gøres levende med 
Kristus. Kristus. 

1 Kor 15,13-221 Kor 15,13-22



Landsstyremødet (LS) den 5. april. Ved generalsekretær Landsstyremødet (LS) den 5. april. Ved generalsekretær 
Søren Skovgaard SørensenSøren Skovgaard Sørensen

Årsregnskab godkendt

LS godkendte årsregnskabet for 2018. Med ekstraordi-LS godkendte årsregnskabet for 2018. Med ekstraordi-
nære store arvebeløb blev det et stort driftsoverskud på nære store arvebeløb blev det et stort driftsoverskud på 
5,6 millioner kroner, hvilket LS glæder sig meget over. 5,6 millioner kroner, hvilket LS glæder sig meget over. 

Arvebeløbet har givet og vil i fremtiden give mulighe-Arvebeløbet har givet og vil i fremtiden give mulighe-
der for nye missionsindsatser. Det har allerede fi nansie-der for nye missionsindsatser. Det har allerede fi nansie-
ret ansættelsen af en familiekonsulent samt to deltids-ret ansættelsen af en familiekonsulent samt to deltids-
evangelister. Herudover har der i længere tid trængt til at evangelister. Herudover har der i længere tid trængt til at 
blive gennemført en række renoveringsforbedringer på blive gennemført en række renoveringsforbedringer på 
sekretariatet. Nye vinduer har allerede givet et bedre in-sekretariatet. Nye vinduer har allerede givet et bedre in-
deklima og fået skruet ned for termostaterne. deklima og fået skruet ned for termostaterne. 

Regnskabet viser samtidig en noget lavere gaveindtægt Regnskabet viser samtidig en noget lavere gaveindtægt 
end tidligere år på 14,1 millioner kroner, hvilket er 2 mil-end tidligere år på 14,1 millioner kroner, hvilket er 2 mil-
lioner lavere end budgetteret. Gaveudviklingen må derfor lioner lavere end budgetteret. Gaveudviklingen må derfor 
fortsat følges nøje. Der skal lyde en stor tak til alle jer, der fortsat følges nøje. Der skal lyde en stor tak til alle jer, der 
støtter Guds riges arbejde ved at sende penge til LM. støtter Guds riges arbejde ved at sende penge til LM. 

LM’s grund og bygninger i Iringa

LM’s grund og bygninger i Iringa, som tidligere har været LM’s grund og bygninger i Iringa, som tidligere har været 
Den danske Skole for missionærbørn, har længe stået Den danske Skole for missionærbørn, har længe stået 
til salg. LS tog en ny beslutning ved at ”fjerne salgsskil-til salg. LS tog en ny beslutning ved at ”fjerne salgsskil-
tet” og begynde at undersøge muligheder for nye tiltag i tet” og begynde at undersøge muligheder for nye tiltag i 
samarbejde med ELCT (Den evangeliske lutherske kirke samarbejde med ELCT (Den evangeliske lutherske kirke 
i Tanzania). i Tanzania). 

LM har haft nogle møder med både den lokale biskop LM har haft nogle møder med både den lokale biskop 
i Iringa samt den ledende biskop for hele ELCT. De ef-i Iringa samt den ledende biskop for hele ELCT. De ef-
terspørger korte kurser for deres præster, som sammen terspørger korte kurser for deres præster, som sammen 
med deres ægtefæller kan komme på åndelig retræte. med deres ægtefæller kan komme på åndelig retræte. 
Der bliver indlagt god tid til parsamtaler samt Guds ords Der bliver indlagt god tid til parsamtaler samt Guds ords 
forkyndelse. I første omgang som pilotprojekt med Iringa forkyndelse. I første omgang som pilotprojekt med Iringa 
Stift, senere er det planen at samle præstepar for alle Stift, senere er det planen at samle præstepar for alle 
stifter samtidig. LM er glad for at kunne stille sine byg-stifter samtidig. LM er glad for at kunne stille sine byg-
ninger til rådighed og er åbne for fl ere tiltag sammen ninger til rådighed og er åbne for fl ere tiltag sammen 
med ELCT. Vi vil gerne bede LM’s venner om forbøn, så vi med ELCT. Vi vil gerne bede LM’s venner om forbøn, så vi 
får de rette aktiviteter sat i gang.får de rette aktiviteter sat i gang.

Landsmøde i 2020

Vi glæder os til det kommende landsmøde den 8.-10. maj Vi glæder os til det kommende landsmøde den 8.-10. maj 
2020 i Skjern. Vi håber, at mange allerede har sat kryds 2020 i Skjern. Vi håber, at mange allerede har sat kryds 
i kalenderen, så vi talrigt kan lovsynge og tilbede Herren i kalenderen, så vi talrigt kan lovsynge og tilbede Herren 
sammen. Det bliver fokuseret på fem fællessamlinger sammen. Det bliver fokuseret på fem fællessamlinger 
under temaet: ”Fri-”: under temaet: ”Fri-”: 

Frikendt, ritaget, Frikøbt, Fristed og FrirumFrikendt, ritaget, Frikøbt, Fristed og Frirum
Lars Jensen, Niels Nymann Eriksen og Jakob Rahbek Lars Jensen, Niels Nymann Eriksen og Jakob Rahbek 

er forkyndere ved fællessamlingerne.er forkyndere ved fællessamlingerne.

Arbejdsudvalg

Herudover blev drøftet forskellige navneforslag til de for-Herudover blev drøftet forskellige navneforslag til de for-
skellige arbejdsudvalg, som LM har internt og eksternt. skellige arbejdsudvalg, som LM har internt og eksternt. 
Et nyt udvalg, som skal arbejde med Landslederkursus Et nyt udvalg, som skal arbejde med Landslederkursus 
til efteråret 2021, blev nedsat. LS lægger op til, at udval-til efteråret 2021, blev nedsat. LS lægger op til, at udval-
get spørger afdelingsstyrelserne om aktuelle emner.get spørger afdelingsstyrelserne om aktuelle emner.

Næste Landsstyremøde er den 21.-22. juni. Næste Landsstyremøde er den 21.-22. juni. 
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AF OLE SOLGAARD

Lederskab og autoritet er Lederskab og autoritet er 
vanskelige størrelser, der vanskelige størrelser, der 
både kan misbruges og fun-både kan misbruges og fun-
gere på en sund måde – også gere på en sund måde – også 
i et kristent fællesskab. i et kristent fællesskab. 

Nogle føler, at visioner og Nogle føler, at visioner og 
beslutninger trækkes ned beslutninger trækkes ned 
over hovedet på dem. Andre over hovedet på dem. Andre 
savner tydelige ledere, der savner tydelige ledere, der 
tør lede den kristne forsam-tør lede den kristne forsam-
ling med myndighed.ling med myndighed.

Samtidig tyder meget på, Samtidig tyder meget på, 
at man har svært ved at ac-at man har svært ved at ac-
ceptere andres autoritet. ceptere andres autoritet. 

Det er i hvert fald noget Det er i hvert fald noget 
af den problemstilling, som af den problemstilling, som 
DBI-teologen Michael Ager-DBI-teologen Michael Ager-
bo Mørch behandler i sin bo Mørch behandler i sin 
artikel i det nyeste nummer artikel i det nyeste nummer 
af Budskabet, der denne af Budskabet, der denne 
gang har et tema om me-gang har et tema om me-
nighedsledelse. Han skriver nighedsledelse. Han skriver 

Tema: Menighedsledelse

om det paradoksale behov om det paradoksale behov 
for god ledelsesautoritet i for god ledelsesautoritet i 
en tid, der er autoritetsfor-en tid, der er autoritetsfor-
skrækket.skrækket.

I den forbindelse har han I den forbindelse har han 

interviewet den norske interviewet den norske 
ledelsesfi losof Paul Otto ledelsesfi losof Paul Otto 
Brunstad, der hævder, at Brunstad, der hævder, at 
hvis ikke lederen tager auto-hvis ikke lederen tager auto-
riteten på sig, overlades an-riteten på sig, overlades an-

svaret ofte til nogle usynlige svaret ofte til nogle usynlige 
magtstrukturer, hvilket kan magtstrukturer, hvilket kan 
være katastrofalt for den være katastrofalt for den 
pågældende forsamling.pågældende forsamling.

Bibelsk lederideal 
Budskabets temaartikler ud-Budskabets temaartikler ud-
fordrer til at overveje, hvor-fordrer til at overveje, hvor-
dan ledelsen i kristne fælles-dan ledelsen i kristne fælles-
skaber bør udfolde sig i vores skaber bør udfolde sig i vores 
tid. DBI-lærer Jakob V. Olsen tid. DBI-lærer Jakob V. Olsen 
lader kirkehistorien kaste lader kirkehistorien kaste 
lys over forskellige ledelses-lys over forskellige ledelses-
former – med fokus på, at former – med fokus på, at 
strukturerne skal fremme strukturerne skal fremme 
evangeliets udbredelse. evangeliets udbredelse. 

Højskoleforstander Henrik Højskoleforstander Henrik 
Nymann Eriksen kommer Nymann Eriksen kommer 
med et indspil til, hvad et bi-med et indspil til, hvad et bi-
belsk lederideal indebærer. belsk lederideal indebærer. 
Hans artikel udfolder de 11 Hans artikel udfolder de 11 
karakteristika ved kristent karakteristika ved kristent 
lederskab, som Paulus læg-lederskab, som Paulus læg-
ger vægt på i sine breve til ger vægt på i sine breve til 
Timotheus og Titus.Timotheus og Titus.

AF HENRIK P. JENSENAF HENRIK P. JENSEN

LANDSFORMANDLANDSFORMAND

HPJ@DLM.DKHPJ@DLM.DK

Der er stort fokus på at fi nde Der er stort fokus på at fi nde 
den eneste ene. Det fylder den eneste ene. Det fylder 
under opvæksten, i littera-under opvæksten, i littera-
turen, fi lm og på de sociale turen, fi lm og på de sociale 
medier. Når vedkommende medier. Når vedkommende 
er fundet, handler det om at er fundet, handler det om at 
komme godt fra start, stifte komme godt fra start, stifte 
familie, blive gode forældre, familie, blive gode forældre, 
pleje hinanden og så vi-pleje hinanden og så vi-
dere. At det er hverdagen for dere. At det er hverdagen for 
mange, kommer også til at mange, kommer også til at 
præge vores måde at være præge vores måde at være 
sammen på i menigheden. sammen på i menigheden. 
Nogle gange så meget, at vi Nogle gange så meget, at vi 
helt overser, at der faktisk er helt overser, at der faktisk er 

Den eneste ene
nogen, der sidder med følel-nogen, der sidder med følel-
sen af, at jeg er den eneste, sen af, at jeg er den eneste, 
der er ene.der er ene.

Sådan kan det være for Sådan kan det være for 
den, der aldrig fandt den den, der aldrig fandt den 
eneste ene, men stadig læn-eneste ene, men stadig læn-
ges efter det, eller for den, ges efter det, eller for den, 
der fandt den eneste ene, der fandt den eneste ene, 
men mistede en ven, en for-men mistede en ven, en for-
trolig, en kærlighed og meget trolig, en kærlighed og meget 
mere på grund af dødsfald, mere på grund af dødsfald, 
sygdom eller skilsmisse. Er sygdom eller skilsmisse. Er 
vi gode nok til at tage os af vi gode nok til at tage os af 
den, der er ene? At være fa-den, der er ene? At være fa-
milie for vedkommende? Så milie for vedkommende? Så 
vedkommende ikke også fø-vedkommende ikke også fø-
ler sig alene. Er vi gode til at ler sig alene. Er vi gode til at 
være medvandrere?være medvandrere?

Paulus skrev til Timo-Paulus skrev til Timo-
theus, at ”enker, som virkelig theus, at ”enker, som virkelig 
er alene, skal du vise ær-er alene, skal du vise ær-
bødighed” (1 Tim 5,3), men bødighed” (1 Tim 5,3), men 
ellers taler han om, hvordan ellers taler han om, hvordan 
menigheden skal tage sig af menigheden skal tage sig af 
dem. Jesus nævner en enke, dem. Jesus nævner en enke, 
der har brug for hjælp af der har brug for hjælp af 

myndighederne (Luk 18), en-myndighederne (Luk 18), en-
ker som forbillede i givertje-ker som forbillede i givertje-
nesten (Mark 12 og Luk 21) nesten (Mark 12 og Luk 21) 
og rollemodel i tjenesten for og rollemodel i tjenesten for 
Gud gennem faste og bøn Gud gennem faste og bøn 
(Luk 2). Jakob fortæller, at (Luk 2). Jakob fortæller, at 
”en ren og ægte gudsdyrkel-”en ren og ægte gudsdyrkel-
se er, for Gud, vor Fader, at se er, for Gud, vor Fader, at 
tage sig af faderløse og en-tage sig af faderløse og en-
ker i deres nød” (Jak 1,27a).ker i deres nød” (Jak 1,27a).

Vi er der for hinanden, det Vi er der for hinanden, det 
er formålet med det kristne er formålet med det kristne 
fællesskab. Prædikeren si-fællesskab. Prædikeren si-
ger: ”Hellere to end én, de ger: ”Hellere to end én, de 
får god løn for deres slid. får god løn for deres slid. 
For hvis de falder, kan den For hvis de falder, kan den 
ene hjælpe den anden op. ene hjælpe den anden op. 
Men ve den, der er alene! Men ve den, der er alene! 
Hvis han falder, er der ingen Hvis han falder, er der ingen 
anden til at hjælpe ham op” anden til at hjælpe ham op” 
(Præd 4,10). (Præd 4,10). 

Er der nogen, der er virkelig Er der nogen, der er virkelig 
alene i LM? Er der nogen, vi alene i LM? Er der nogen, vi 
overser i vores måde at være overser i vores måde at være 
sammen på? Er der nogen, sammen på? Er der nogen, 
vi forsømmer, så de ingen vi forsømmer, så de ingen 

hjælp får, når de falder?hjælp får, når de falder?
Der er både en åndelig Der er både en åndelig 

og social dimension i vores og social dimension i vores 
kald. Der er særligt svære kald. Der er særligt svære 
kampe for den, som lever kampe for den, som lever 
livet ene, uden en ægtefælle, livet ene, uden en ægtefælle, 
og her må vi som menighed og her må vi som menighed 
ikke svigte. På det sociale ikke svigte. På det sociale 
område kan vejen frem være område kan vejen frem være 
at fi nde nye måder – måske at fi nde nye måder – måske 
nye typer arrangementer – nye typer arrangementer – 
der binder os sammen i at der binder os sammen i at 
være et menneske skabt i være et menneske skabt i 
Guds billede. Det åndelige Guds billede. Det åndelige 
handler om, at vi på den handler om, at vi på den 
ene side ikke taler om det ene side ikke taler om det 
at være ene, som om man at være ene, som om man 
fejler noget, men især er fejler noget, men især er 
opmærksomme på, at ingen opmærksomme på, at ingen 
lever livet alene. Det er vig-lever livet alene. Det er vig-
tigt, at vi på tværs af ægte-tigt, at vi på tværs af ægte-
skabelig status bliver bun-skabelig status bliver bun-
det sammen i det at være det sammen i det at være 
en synder, en kristen og en en synder, en kristen og en 
tjener, Pas godt på den, der tjener, Pas godt på den, der 
lever ene.lever ene.

HENRIK NYMANN ERIKSEN  Vægten i det bibelske 
lederideal ligger ikke på kompetencer, men på 
personlighed og karakter
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Kristne i fælles bøn for muslimer
Det tværkirkelige bedenetværk Mahabba Danmark vil samle kristne i lokale grupper

AF KAJA LAUTERBACH

”Visionen bag Mahabba er ”Visionen bag Mahabba er 
at få kristne fra forskellige at få kristne fra forskellige 
kirker, trossamfund og mis-kirker, trossamfund og mis-
sionsforeninger til at mødes sionsforeninger til at mødes 
til bøn for muslimerne og i til bøn for muslimerne og i 
dette forum lade Gud vække dette forum lade Gud vække 
kreative tanker og visioner kreative tanker og visioner 
til at nå muslimerne med til at nå muslimerne med 
evangeliet og elske musli-evangeliet og elske musli-
merne til tro på Jesus.”merne til tro på Jesus.”

Sådan lød det på indbydel-Sådan lød det på indbydel-
sen til åbningsdagen for Ma-sen til åbningsdagen for Ma-
habba Danmark, som fandt habba Danmark, som fandt 
sted i Odense den 6. april.sted i Odense den 6. april.

”Det vil vi gøre ved at op-”Det vil vi gøre ved at op-
muntre til at oprette lokale muntre til at oprette lokale 
bedegrupper i områder med bedegrupper i områder med 
mange muslimer, ” forkla-mange muslimer, ” forkla-
rer Niels Peder Nielsen. Han rer Niels Peder Nielsen. Han 
er hjælpepræst i Silkeborg er hjælpepræst i Silkeborg 
Oasekirke og med i styre-Oasekirke og med i styre-
gruppen for det nye bede-gruppen for det nye bede-
netværk.netværk.

”Fokus i dansk kirke-”Fokus i dansk kirke-
liv er ofte på aktiviteter og liv er ofte på aktiviteter og 
programmer, men modsat programmer, men modsat 
det er Mahab ba Danmarks det er Mahab ba Danmarks 
fokus på bøn, og vi inviterer fokus på bøn, og vi inviterer 
folk fra forskellige kirker til folk fra forskellige kirker til 
at fi nde sammen.”at fi nde sammen.”

Han understreger, at bøn Han understreger, at bøn 
er noget, man skal satse på er noget, man skal satse på 
– og sætte sin vilje ind på.– og sætte sin vilje ind på.

”Bøn er nemlig ikke noget, ”Bøn er nemlig ikke noget, 

vi er født med, men noget, vi vi er født med, men noget, vi 
skal lære hinanden.”skal lære hinanden.”

God ide at få til Danmark
Niels Peder Nielsen har væ-Niels Peder Nielsen har væ-
ret med helt fra de aller-ret med helt fra de aller-
første tanker om Mahabba første tanker om Mahabba 
Danmark i februar 2017.  Da Danmark i februar 2017.  Da 
var danske Patrick MacDo-var danske Patrick MacDo-
nald, der bor i Oxford i Eng-nald, der bor i Oxford i Eng-
land, på besøg i Silkeborg land, på besøg i Silkeborg 
Oasekirke, hvor han fortalte Oasekirke, hvor han fortalte 
om Mahab ba i England.om Mahab ba i England.

Mahabba blev startet i Mahabba blev startet i 
2005 med, at en lille gruppe 2005 med, at en lille gruppe 
mennesker samledes i Ox-mennesker samledes i Ox-
ford og bad for muslimer i ford og bad for muslimer i 
deres by. Der er nu 50 Maha-deres by. Der er nu 50 Maha-
bba-bedegrupper i England.bba-bedegrupper i England.

”Vi var et par stykker, der ”Vi var et par stykker, der 
tænkte, det kunne være en tænkte, det kunne være en 
god ide at få til Danmark,” god ide at få til Danmark,” 
siger han.siger han.

Sammen med Dansk Mis-Sammen med Dansk Mis-
sionsråd indkaldte de 20 sionsråd indkaldte de 20 

personer fra hele landet fra personer fra hele landet fra 
både folkekirker, frikirker både folkekirker, frikirker 
og missionsforeninger til et og missionsforeninger til et 
infomøde i Solvang Kirke i infomøde i Solvang Kirke i 
februar 2018 februar 2018 

Efter det møde arbej-Efter det møde arbej-
dede tre personer videre, dede tre personer videre, 
og i september inviterede og i september inviterede 
de til et nyt møde, hvor en de til et nyt møde, hvor en 
styregruppe blev nedsat. styregruppe blev nedsat. 
De arbejder på at trække De arbejder på at trække 
essensen ud af Mahabba-essensen ud af Mahabba-
konceptet og omsætte det konceptet og omsætte det 
til danske forhold. til danske forhold. 

”Vi er kommet et godt ”Vi er kommet et godt 

50 mennesker fra mange 50 mennesker fra mange 
kirkelige sammenhænge kirkelige sammenhænge 

deltog i åbningen af bede-deltog i åbningen af bede-
netværket Mahabba den 6. netværket Mahabba den 6. 
april i Odense. Asylkoret fra april i Odense. Asylkoret fra 
Kærshovedgård sang både Kærshovedgård sang både 

ved konferencen i IM’s Missi-ved konferencen i IM’s Missi-
onshus Betania og ved guds-onshus Betania og ved guds-

tjenesten i Skt. Hans Kirke.tjenesten i Skt. Hans Kirke.

skridt på vejen og glæder skridt på vejen og glæder 
os over at kunne holde en os over at kunne holde en 
offi ciel åbning,” siger Niels offi ciel åbning,” siger Niels 
Peder Nielsen.Peder Nielsen.

Bøn gør noget ved os
Tværkulturel konsulent i Tværkulturel konsulent i 
LM Else Wiwe er også med i LM Else Wiwe er også med i 
styregruppen bag Mahabba styregruppen bag Mahabba 
Danmark. Hun har person-Danmark. Hun har person-
ligt oplevet, at det gør noget ligt oplevet, at det gør noget 
ved en selv, når man beder ved en selv, når man beder 
for andre, og det, tror hun for andre, og det, tror hun 
også, vil ske i Mahabba-be-også, vil ske i Mahabba-be-
degrupperne.degrupperne.

”Når vi beder for musli-”Når vi beder for musli-
merne, vil Gud arbejde med merne, vil Gud arbejde med 
os, så vi bliver inspireret til os, så vi bliver inspireret til 
kreativt at fi nde mulighed kreativt at fi nde mulighed 
for at være sammen med for at være sammen med 
dem og dele Jesus med dem og dele Jesus med 
dem,” forklarer hun.dem,” forklarer hun.

”Gud møder muslimerne ”Gud møder muslimerne 
på de mest forunderlige på de mest forunderlige 
måder, og det er væsent-måder, og det er væsent-
ligt, at han får bearbejdet os ligt, at han får bearbejdet os 
kristne til at have kærlighed kristne til at have kærlighed 
til dem. Både så vi ikke er til dem. Både så vi ikke er 
bange for at dele Jesus med bange for at dele Jesus med 
dem, og så vi er klar til at dem, og så vi er klar til at 

give dem den undervisning give dem den undervisning 
og oplæring, som de har og oplæring, som de har 
brug for – og til at blive en brug for – og til at blive en 
ny familie og et nyt netværk ny familie og et nyt netværk 
for dem, der konverterer til for dem, der konverterer til 
kristendom.”kristendom.”

Else Wiwe er overbevist Else Wiwe er overbevist 
om, at Mahabba er et rigtig om, at Mahabba er et rigtig 
godt udgangspunkt for, at godt udgangspunkt for, at 
Gud kan bane vejen for, at Gud kan bane vejen for, at 
kristne får kald til at blive kristne får kald til at blive 
medvandrere – og at de bli-medvandrere – og at de bli-
ver villige til at følge kaldet.ver villige til at følge kaldet.

Bøn er fællesnævner
Else Wiwe oplever det som Else Wiwe oplever det som 
en styrke og glæde, at krist-en styrke og glæde, at krist-
ne fra forskellige kirkelige ne fra forskellige kirkelige 
baggrunde kan gå sammen baggrunde kan gå sammen 
og bede. og bede. 

”Der sker i forvejen rigtig ”Der sker i forvejen rigtig 
meget på tværs af kirker i meget på tværs af kirker i 
det tværkulturelle arbejde. det tværkulturelle arbejde. 
Bønnen er vores fællesnæv-Bønnen er vores fællesnæv-
ner, og Gud arbejder igen-ner, og Gud arbejder igen-
nem os hver især,” forklarer nem os hver især,” forklarer 
hun.hun.

Det er hendes erfaring Det er hendes erfaring 
fra tværkulturelt arbejde i fra tværkulturelt arbejde i 
Haderslev, at samarbejde i Haderslev, at samarbejde i 
øvrigt handler om, at man øvrigt handler om, at man 
sætter sig ned og fi nder vej sætter sig ned og fi nder vej 
sammen gennem en åben sammen gennem en åben 
og respektfuld dialog. og respektfuld dialog. 

”Gud har nemlig givet op-”Gud har nemlig givet op-
gaven til alle kristne om at gaven til alle kristne om at 
være der for den fremmede.”være der for den fremmede.”

De gode ideer skal deles

”Vi møder børneklubledere, ”Vi møder børneklubledere, 
der har rigtig mange gode der har rigtig mange gode 
ideer og et meget stort en-ideer og et meget stort en-
gagement. Men alle kender gagement. Men alle kender 
også til, at det kan være også til, at det kan være 
svært at få en bibeltekst åb-svært at få en bibeltekst åb-
net,” siger Kristian Larsen, net,” siger Kristian Larsen, 
der er LM Kids-konsulent i der er LM Kids-konsulent i 
Vestdanmark. Vestdanmark. 

For at kunne få alle ide-For at kunne få alle ide-
erne i spil og være til hjælp erne i spil og være til hjælp 
med forkyndelsen vil han og med forkyndelsen vil han og 
Janne Bak-Pedersen, der Janne Bak-Pedersen, der 
er Kids-konsulent i Østdan-er Kids-konsulent i Østdan-
mark, lave nogle netværks-mark, lave nogle netværks-
grupper for ledere fra to-fi re grupper for ledere fra to-fi re 
børneklubber i samme geo-børneklubber i samme geo-
grafi ske område.grafi ske område.

Konsulenterne fortæl-Konsulenterne fortæl-
ler, at som det er nu, står de ler, at som det er nu, står de 
enkelte børneklubber meget enkelte børneklubber meget 
alene, og så længe børne-alene, og så længe børne-
ne er små, kender de ikke ne er små, kender de ikke 

nødvendigvis børn i andre nødvendigvis børn i andre 
kredse. Samtidig arbejder kredse. Samtidig arbejder 
mange ledere også indivi-mange ledere også indivi-
duelt og bruger ikke lederne duelt og bruger ikke lederne 
i naboklubben eller sender i naboklubben eller sender 
bud efter en konsulent.bud efter en konsulent.

”Det er ikke nødvendigvis ”Det er ikke nødvendigvis 
negativt, men vi tror, at et negativt, men vi tror, at et 
øget samarbejde, hvor men øget samarbejde, hvor men 
inspirerer hinanden, kan inspirerer hinanden, kan 
være til gavn både for arbej-være til gavn både for arbej-
det og for de lokale ledere,” det og for de lokale ledere,” 
siger han.siger han.

Klublederne skal  
inspirere hinanden
”Mange inkarnerede bør-”Mange inkarnerede bør-
nemedarbejdere har meget nemedarbejdere har meget 
at byde på, og en af vores at byde på, og en af vores 
opgaver som konsulenter er opgaver som konsulenter er 
at sætte dem i gang med at at sætte dem i gang med at 
inspirere hinanden,” forkla-inspirere hinanden,” forkla-
rer Kristian Larsen.rer Kristian Larsen.

”Det giver gejst og energi – ”Det giver gejst og energi – 
begge veje – når de fortæller begge veje – når de fortæller 
det til hinanden. Når andre det til hinanden. Når andre 
synes, man har fået en god synes, man har fået en god 
ide, giver det en selv lyst til ide, giver det en selv lyst til 
at gøre det igen, og den an-at gøre det igen, og den an-
den får en ide at bruge i sin den får en ide at bruge i sin 
klub.”klub.”

Han ser også nogle mulig-Han ser også nogle mulig-
heder i, at lederne kan af-heder i, at lederne kan af-
tale at arbejde sammen om tale at arbejde sammen om 
bibeltimer.bibeltimer.

”Der er nogle emner – for ”Der er nogle emner – for 
eksempel dåb, Helligånden eksempel dåb, Helligånden 
eller skabelsen – hvor for-eller skabelsen – hvor for-
beredelsen kræver lidt mere, beredelsen kræver lidt mere, 
og man måske tænker, at og man måske tænker, at 
det er lettere at springe dem det er lettere at springe dem 
over,” siger han. over,” siger han. 

”Men hvis en leder synes, ”Men hvis en leder synes, 
det kunne være spændende det kunne være spændende 
at arbejde med det, kunne at arbejde med det, kunne 
han eller hun holde det i tre han eller hun holde det i tre 

klubber, og så kan de an-klubber, og så kan de an-
dre byde ind med noget af dre byde ind med noget af 
deres.” deres.” 

Konsulenterne vil gerne 
komme på besøg
Som de to Kids-konsulenter Som de to Kids-konsulenter 
forestiller sig, skal net-forestiller sig, skal net-
værksgrupperne samles to værksgrupperne samles to 
gange om året, hvor konsu-gange om året, hvor konsu-
lenterne også deltager. lenterne også deltager. 

Programmet skal dels Programmet skal dels 
have fokus på forkyndelsen have fokus på forkyndelsen 
i klubberne det næste halve i klubberne det næste halve 
år og dels på udveksling af år og dels på udveksling af 
ideer og erfaringer klubber-ideer og erfaringer klubber-
ne imellem. ne imellem. 

”Vi konsulenter vil altid ”Vi konsulenter vil altid 
gerne komme på besøg i gerne komme på besøg i 
en klub, og vi vil også gerne en klub, og vi vil også gerne 
være med til ledermøder, være med til ledermøder, 
men nogle gange kan det men nogle gange kan det 
være bedre for alle parter, være bedre for alle parter, 

ELSE WIWE   Når vi beder for muslimerne, vil Gud arbejde 
med os, så vi bliver inspireret til kreativt at fi nde mulighed 
for at være sammen med dem og dele Jesus med dem

LM Kids’ konsulenter vil hjælpe de lokale medarbejdere i børneklubber til at arbejde mere sammen

hvis der er ledere med fra hvis der er ledere med fra 
fl ere klubber,” siger Kristian fl ere klubber,” siger Kristian 
Larsen.Larsen.

”Så kan fl ere bidrage i for-”Så kan fl ere bidrage i for-
hold til den fælles opgave, hold til den fælles opgave, 
og det opstår heller ikke så og det opstår heller ikke så 
let et skævt forhold, hvor let et skævt forhold, hvor 
klubben ’har problemer’, og klubben ’har problemer’, og 
konsulenterne kommer ’med konsulenterne kommer ’med 
løsningen’.”løsningen’.”

Formandens ansvar
Det er udtrykt i LM’s for-Det er udtrykt i LM’s for-
målsparagraf, at evangeliet målsparagraf, at evangeliet 
skal længere ud, og her er skal længere ud, og her er 
børnearbejdet en af LM’s børnearbejdet en af LM’s 
vigtigste arbejdsgrene – lad vigtigste arbejdsgrene – lad 
os minde hinanden om det, os minde hinanden om det, 
mener Kristian Larsen.mener Kristian Larsen.

”Derfor er det vigtigt at få ”Derfor er det vigtigt at få 
menighedsledelserne med. menighedsledelserne med. 
Vi skal inspirere dem til at Vi skal inspirere dem til at 
blive bevidst om, at de har  blive bevidst om, at de har  

lederansvar for børnear-lederansvar for børnear-
bejdet, så de kan opfordre bejdet, så de kan opfordre 
lederne til at gå sammen og lederne til at gå sammen og 
bruge hinanden.”bruge hinanden.”

Han er fuldt ud klar over, Han er fuldt ud klar over, 
at nogle ledere sikkert vil at nogle ledere sikkert vil 
sige, at de ikke har tid til fl e-sige, at de ikke har tid til fl e-
re arrangementer, men har re arrangementer, men har 
fokus på det ugentlige.fokus på det ugentlige.

”Det er der ikke noget at ”Det er der ikke noget at 
sige til, men vi håber, at net-sige til, men vi håber, at net-
værksgrupperne kan berige værksgrupperne kan berige 
og inspirere, så det ikke og inspirere, så det ikke 
kræver fl ere kræfter, men kræver fl ere kræfter, men 
bliver en bedre udnyttelse af bliver en bedre udnyttelse af 
resurserne,” siger han.resurserne,” siger han.

”At være leder i en børne-”At være leder i en børne-
klub kan til tider være en klub kan til tider være en 
ensom post, og en side-ensom post, og en side-
gevinst, især for nye, unge gevinst, især for nye, unge 
ledere kan være, at man mø-ledere kan være, at man mø-
des med andre ledere.des med andre ledere.
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”Vi skal blive meget bedre til ”Vi skal blive meget bedre til 
at variere vores mødeformer, at variere vores mødeformer, 
så forkyndelse ikke alene så forkyndelse ikke alene 
bæres af de kaldede prædi-bæres af de kaldede prædi-
kanter.”kanter.”

Det mener efterskolefor-Det mener efterskolefor-
stander Kristian Andersen, stander Kristian Andersen, 
der er formand for et udvalg, der er formand for et udvalg, 
der på LM’s Rådsmøde den der på LM’s Rådsmøde den 
25. maj skal komme med et 25. maj skal komme med et 
oplæg til, hvordan vi styrker oplæg til, hvordan vi styrker 
evangelist- og profetnåde-evangelist- og profetnåde-
gaverne i LM.gaverne i LM.

I Luthersk Mission kaldes I Luthersk Mission kaldes 
mænd med lære- og hyrde-mænd med lære- og hyrde-
nådegaver som prædikan-nådegaver som prædikan-
ter, og sådan vil det fortsat ter, og sådan vil det fortsat 
være. Men konsekvensen være. Men konsekvensen 
af den struktur er blevet, at af den struktur er blevet, at 
den læremæssige undervis-den læremæssige undervis-
ning er kommet til at fylde ning er kommet til at fylde 
næsten hele billedet på be-næsten hele billedet på be-
kostning af evangelist- og kostning af evangelist- og 
profetnådegaverne, som for profetnådegaverne, som for 
eksempel viser sig i en mere eksempel viser sig i en mere 
direkte og personlig forkyn-direkte og personlig forkyn-
delse.delse.

Udvikling skal vendes
Det er den udvikling, råds-Det er den udvikling, råds-
mødet skal forsøge at vende. mødet skal forsøge at vende. 
Udvalget, der forbereder Udvalget, der forbereder 
dette punkt på dagsorde-dette punkt på dagsorde-
nen, vil blandt andet lægge nen, vil blandt andet lægge 
op til en langt større va-op til en langt større va-
riation af mødeformer. Det riation af mødeformer. Det 
vil sige, at der skal blive vil sige, at der skal blive 
mere plads til for eksempel mere plads til for eksempel 
dialogprædikener, vidnes-dialogprædikener, vidnes-
byrd, lovsang og tilbedelse, byrd, lovsang og tilbedelse, 
evangeliserende møder og evangeliserende møder og 
temamøder.temamøder.

Rygraden i LM’s virksom-Rygraden i LM’s virksom-
hed vil stadig være den hed vil stadig være den 
ordnede forkyndelse ved de ordnede forkyndelse ved de 
kaldede prædikanter, men kaldede prædikanter, men 

Ønskes: Flere evangelister 
og profeter i LM

På det kommende Rådsmøde den 25. maj skal man drøfte, 
hvordan forkyndelsen i LM får større bredde og bliver mere personlig

de andre talenådegaver, de andre talenådegaver, 
som vi fi nder i Ny Testamen-som vi fi nder i Ny Testamen-
te, skal fylde noget mere.te, skal fylde noget mere.

”Vi, som er kaldede præ-”Vi, som er kaldede præ-
dikanter, skal jo ikke have dikanter, skal jo ikke have 
monopol på forkyndelsen i monopol på forkyndelsen i 
hele sin bredde. Der foregår hele sin bredde. Der foregår 
jo også meget forkyndelse jo også meget forkyndelse 
i børne- og ungdomsarbej-i børne- og ungdomsarbej-
det,” siger efterskolefor-det,” siger efterskolefor-
standeren.standeren.

Kristian Andersen, der Kristian Andersen, der 
selv er medlem af Tarm Fri-selv er medlem af Tarm Fri-
menighed, mener i øvrigt, menighed, mener i øvrigt, 
at især frimenighederne er at især frimenighederne er 
udfordret på at variere mø-udfordret på at variere mø-
deformerne.deformerne.

”De fl este frimenigheder ”De fl este frimenigheder 
samles kun til gudstjeneste samles kun til gudstjeneste 
søndag formiddag, og det søndag formiddag, og det 
betyder, at vi meget let bliver betyder, at vi meget let bliver 
låst i en fast form,” mener låst i en fast form,” mener 
han. han. 

Et nyt forsøg
I de sidste mere end 20 år I de sidste mere end 20 år 
har man i LM talt om den har man i LM talt om den 
såkaldte vidneforkyndelse, såkaldte vidneforkyndelse, 
et begreb, som i sin tid blev et begreb, som i sin tid blev 
opfundet i LMU. Formålet opfundet i LMU. Formålet 
var at skabe en platform for var at skabe en platform for 
forkyndelse ved især kvin-forkyndelse ved især kvin-
der og stadig fastholde det der og stadig fastholde det 
klassiske tjenestedelings-klassiske tjenestedelings-
syn om, at hyrde- og læreop-syn om, at hyrde- og læreop-
gaven er forbeholdt mænd.gaven er forbeholdt mænd.

Det har imidlertid vist sig Det har imidlertid vist sig 
mere end svært, og nu gøres mere end svært, og nu gøres 
der derfor endnu et forsøg. der derfor endnu et forsøg. 
Men i modsætning til tidlige-Men i modsætning til tidlige-
re er fokus denne gang ikke re er fokus denne gang ikke 
først og fremmest på kvinde-først og fremmest på kvinde-

lige forkyndere, men derimod lige forkyndere, men derimod 
på både mænd og kvinder på både mænd og kvinder 
med profet- og evangelistnå-med profet- og evangelistnå-
degaver. LM’s Landsstyrelse, degaver. LM’s Landsstyrelse, 
som inviterer til rådsmødet som inviterer til rådsmødet 
har meget tydeligt gjort det har meget tydeligt gjort det 
klart, at det ikke er teologien klart, at det ikke er teologien 
og synet på tjenestedeling, og synet på tjenestedeling, 
der skal ændres.  der skal ændres.  

Udfordringen er at skabe Udfordringen er at skabe 
en større bredde ved at ud-en større bredde ved at ud-
nytte mulighederne inden nytte mulighederne inden 
for den nuværende struktur.for den nuværende struktur.

Lokale hyrder
Ud over mere varierede mø-Ud over mere varierede mø-
deformer mener Kristian deformer mener Kristian 
Andersen også, at det er Andersen også, at det er 
vigtigt at arbejde meget be-vigtigt at arbejde meget be-
vidst for en decentralisering vidst for en decentralisering 
af hyrdeansvaret. Tidligere af hyrdeansvaret. Tidligere 
var dette ansvar placeret i var dette ansvar placeret i 
afdelingsstyrelsen og i præ-afdelingsstyrelsen og i præ-

LM’s seneste Rådsmøde blev holdt i 2014 på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.LM’s seneste Rådsmøde blev holdt i 2014 på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.

dikantgruppen, men frime-dikantgruppen, men frime-
nighederne har taget dette nighederne har taget dette 
ansvar på sig lokalt i den ansvar på sig lokalt i den 
enkelte menighed.enkelte menighed.

”Det kan de traditionelle ”Det kan de traditionelle 
kredse også gøre. Og når kredse også gøre. Og når 
man har lokale hyrder, der man har lokale hyrder, der 
påtager sig ansvaret, er det påtager sig ansvaret, er det 
lettere at variere mødefor-lettere at variere mødefor-
merne og forkyndelsen.”merne og forkyndelsen.”

Kristian Andersen håber, Kristian Andersen håber, 
at både rådsmødet og ef-at både rådsmødet og ef-
terfølgende LM’erne ud over terfølgende LM’erne ud over 
landet vil tage godt imod landet vil tage godt imod 
oplægget. Og han opfordrer oplægget. Og han opfordrer 
til at tænke nyt om forkyn-til at tænke nyt om forkyn-
delsen ved vores møder og delsen ved vores møder og 
vove nye initiativer med stor vove nye initiativer med stor 
frimodighed.frimodighed.

”Vi skal passe på, at vi ikke ”Vi skal passe på, at vi ikke 
bliver så bange for at lave bliver så bange for at lave 
fejl, at vi ikke tør nogen form fejl, at vi ikke tør nogen form 
for fornyelse,” siger han.for fornyelse,” siger han.

KRISTIAN ANDERSEN  Vi skal passe på, at vi ikke 
bliver så bange for at lave fejl, at vi ikke tør nogen form 
for fornyelse

RÅDSMØDE 2019

Rådsmøde om tale-nådegaver

Den 25. maj 2019 samles 100 mennesker til Rådsmø-Den 25. maj 2019 samles 100 mennesker til Rådsmø-
de i Luthersk Mission for at tale sammen om, hvor-de i Luthersk Mission for at tale sammen om, hvor-
dan man styrker evangelist- og profetnådegavernedan man styrker evangelist- og profetnådegaverne i i 
LMLM. Formålet er, at den undervisende prædiken ved  Formålet er, at den undervisende prædiken ved 
kaldede prædikanter bliver suppleret af en mere di-kaldede prædikanter bliver suppleret af en mere di-
rekte og personlig forkyndelse.rekte og personlig forkyndelse.

Det andet tema på Rådsmødet er Det andet tema på Rådsmødet er 
Fælles livsvandring.Fælles livsvandring.Kratholmskolen

- EN KRISTEN FRISKOLE
Byghøjvej 27-33 . 5250 Odense SV . www.kratholmskolen.dk

Med tiltrædelse den 1. august 2019 
Begge stillinger er på 100 %
Vi har behov for at få dækket følgende fag: 
Dansk, matematik, kristendom, tysk og klasse-
lærerfunktion samt specialundervisning.
Vi er også interesseret i at høre fra dig, selvom 
du ikke kan dække alle nævnte fag.

Hvem er vi?
Kratholmskolen er en kristen friskole med 204 
elever. Kratholmskolen er en faglig og socialt 
velfungerende skole med dygtige og engagerede
medarbejdere, der giver en grundig undervisning 
i trygge og gode rammer. Skolen lægger vægt 
på det kristne livs- og menneskesyn, og ansøgere
skal være i overensstemmelse hermed samt 
aktivt arbejde for det.

Du kan forvente
en spændende arbejdsplads med åbenhed for 
nye idéer, et godt kollegialt samarbejde og gode 
fysiske rammer. 

Vi forventer, 
at du er fagligt dygtig, ansvarsbevidst, aktiv og 
engageret, har et godt humør, er god til at sam-
arbejde og har lyst til at arbejde med børn.

Ansættelsen 
sker i henhold til overenskomst mellem Lærer-
nes Centralorganisation og Finansministeriet.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag skal være 
skolen i hænde senest fredag den 26. april 2019. 

Ansøgningen sendes til 
Skoleleder Bent Skovdal Møller på 
bm@kratholmskolen.dk

Samtalerne 
forventes gennemført tirsdag den 14. maj 2019 
og onsdag den 15. maj 2019 mellem kl. 17 og 
kl. 21.

Kratholmskolen 
søger to lærere

Yderligere oplysninger 
Kontakt skoleleder Bent Skovdal Møller på 

tlf. 65 96 22 69 eller 30 51 60 70

Er du vores nye lærer?Er du vores nye lærer?
Ølgod Kristne Friskole søger lærer til fast stilling i ind-Ølgod Kristne Friskole søger lærer til fast stilling i ind-
skoling og mellemtrin pr. 1. august 2019. skoling og mellemtrin pr. 1. august 2019. 

Din faglige profi l:Din faglige profi l:
Dansk, håndværk/design og Dansk, håndværk/design og 
natur/teknologi. Andre fag natur/teknologi. Andre fag 
kan komme på tale.  kan komme på tale.  

Se hele stillingsopslaget Se hele stillingsopslaget 
på www.økf.dkpå www.økf.dk

Kristian Andersen mener, at Kristian Andersen mener, at 
det er vigtigt at arbejde me-det er vigtigt at arbejde me-
get bevidst for en decentrali-get bevidst for en decentrali-
sering af hyrdeansvaret.sering af hyrdeansvaret.
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AF ROLF W. JØRGENSEN

I 2012 søgte Henrik Hadberg I 2012 søgte Henrik Hadberg 
en stilling som forsamlings-en stilling som forsamlings-
leder i Kristiansand i Norge. leder i Kristiansand i Norge. 
Det blev til seks år med læ-Det blev til seks år med læ-
ring, udvikling, berigelse og ring, udvikling, berigelse og 
velsignelse for både ham velsignelse for både ham 
selv og menigheden i Norsk selv og menigheden i Norsk 
Luthersk Misjonssambands Luthersk Misjonssambands 
(NLM) missionshus i Kristi-(NLM) missionshus i Kristi-
ansand, der har hjemmesi-ansand, der har hjemmesi-
den misjonshuset.com.den misjonshuset.com.

“Jeg kan godt lide ordet “Jeg kan godt lide ordet 
forsamlingsleder, fordi det forsamlingsleder, fordi det 
rummer ledelsesopgaver for rummer ledelsesopgaver for 
både ansatte og frivillige. både ansatte og frivillige. 
Det lægger op til strategi, Det lægger op til strategi, 
struktur og værdier. Sam-struktur og værdier. Sam-
tidig var der også den pasto-tidig var der også den pasto-
rale virkelighed i jobbet med rale virkelighed i jobbet med 
forkyndelse, samtaler og forkyndelse, samtaler og 
vejledning af ansatte og fri-vejledning af ansatte og fri-
villige,” forklarer Henrik.villige,” forklarer Henrik.

”Der er ikke mange, der ”Der er ikke mange, der 
søger den type stillinger. Det søger den type stillinger. Det 
er en rekrutteringsudfor-er en rekrutteringsudfor-
dring, som vi også kommer dring, som vi også kommer 
til at møde i LM i Danmark, til at møde i LM i Danmark, 
ikke mindst når pionertiden ikke mindst når pionertiden 
for frimenigheder begynder for frimenigheder begynder 
at klinge af.”at klinge af.”

Han har tidligere arbejdet Han har tidligere arbejdet 
i LM - som teenagesekre-i LM - som teenagesekre-
tær og efter det 20 år som tær og efter det 20 år som 
evangelist på Fyn, hvor han evangelist på Fyn, hvor han 
arbejdede meget alene.arbejdede meget alene.

“Jeg trængte til noget an-“Jeg trængte til noget an-
det at lave. Jeg havde behov det at lave. Jeg havde behov 
for kollegafællesskab, og for kollegafællesskab, og 
det fi k jeg meget af i Norge. det fi k jeg meget af i Norge. 
Jeg er meget taknemmelig Jeg er meget taknemmelig 
for de seks år og kommer af-for de seks år og kommer af-
gjort til at savne det i vores gjort til at savne det i vores 
nye danske virkelighed. Men nye danske virkelighed. Men 
jeg har fået tanket op, så jeg jeg har fået tanket op, så jeg 
kan klare nogle år igen, og kan klare nogle år igen, og 
så vil jeg gøre mere ud af at så vil jeg gøre mere ud af at 
opsøge fællesskab med an-opsøge fællesskab med an-
dre kirkeligt ansatte.”dre kirkeligt ansatte.”

Tydelig profi l
I Kristiansand er der ifølge I Kristiansand er der ifølge 
Henrik kirker på hvert ga-Henrik kirker på hvert ga-
dehjørne. Tyve procent af dehjørne. Tyve procent af 
byens indbyggere går re-byens indbyggere går re-
gelmæssigt i kirke. Derfor gelmæssigt i kirke. Derfor 
spørger han: Hvorfor skal de spørger han: Hvorfor skal de 
vælge NLM? vælge NLM? 

“Det drøftede og arbejde-“Det drøftede og arbejde-
de vi med i bestyrelsen. Jeg de vi med i bestyrelsen. Jeg 
glæder mig over, at folk går i glæder mig over, at folk går i 
kirke, men der var en grund kirke, men der var en grund 
til, at jeg valgte NLM. I det til, at jeg valgte NLM. I det 
spil er værdier en væsentlig spil er værdier en væsentlig 
brik,” siger han og forklarer:brik,” siger han og forklarer:

“Nogle kirker har for ek-“Nogle kirker har for ek-
sempel værdierne ’Lovsang, sempel værdierne ’Lovsang, 
Ledelse, Liv’. Det er der ikke Ledelse, Liv’. Det er der ikke 

noget galt i, men jeg vil ger-noget galt i, men jeg vil ger-
ne have noget mere.”ne have noget mere.”

“Efterhånden registrerede “Efterhånden registrerede 
folk, at vi var meget tydelige folk, at vi var meget tydelige 
med ydre mission. Vi spid-med ydre mission. Vi spid-
sede den profi l, og der var sede den profi l, og der var 
tydelig forskel til andre i det. tydelig forskel til andre i det. 
Jeg mødte nogle missio-Jeg mødte nogle missio-
nærer, som NLM sendte til nærer, som NLM sendte til 
Nordafrika – de var fra fri-Nordafrika – de var fra fri-
kirkelig sammenhæng, hvor kirkelig sammenhæng, hvor 
de blev skældt ud over, at de de blev skældt ud over, at de 
tog deres børn ud af norsk tog deres børn ud af norsk 
sammenhæng, hvis de ville sammenhæng, hvis de ville 
være missionærer. Hos os være missionærer. Hos os 
kunne de udleve deres kald kunne de udleve deres kald 
og få opbakning – selv om og få opbakning – selv om 
de selv og deres børn beta-de selv og deres børn beta-
ler en pris.”ler en pris.”

“NLM er en missionsor-“NLM er en missionsor-
ganisation – det er en del af ganisation – det er en del af 
deres dna, og det betyder, at deres dna, og det betyder, at 
der er stor kaldsbevidsthed. der er stor kaldsbevidsthed. 
For eksempel havde vi en For eksempel havde vi en 
ung medarbejder, der rejste ung medarbejder, der rejste 
ud som volontør, og efter et ud som volontør, og efter et 
år spurgte han mig: ‘Hvad år spurgte han mig: ‘Hvad 
siger du til, hvis jeg bli-siger du til, hvis jeg bli-
ver missionær i mange år?’ ver missionær i mange år?’ 
Han er single-missionær i Han er single-missionær i 
et muslimsk land nu. Han et muslimsk land nu. Han 
betaler en pris – og det gør betaler en pris – og det gør 
hans forældre og søskende hans forældre og søskende 
også.”også.”

Tydelig ledelse
Som leder af forsamlin-Som leder af forsamlin-
gen tilførte Henrik tydelig gen tilførte Henrik tydelig 

ledelse.ledelse.
“De havde tidligere defi -“De havde tidligere defi -

neret noget at arbejde ud neret noget at arbejde ud 
fra, men i praksis blev det fra, men i praksis blev det 
ikke rigtig brugt. Så vi tog ikke rigtig brugt. Så vi tog 
fat på at tænke i kernevær-fat på at tænke i kernevær-
dier, og jeg lærte dem, at dier, og jeg lærte dem, at 
man til generalforsamlingen man til generalforsamlingen 
kan bruge dem til at sætte kan bruge dem til at sætte 
retning og skabe tydelighed retning og skabe tydelighed 
om, hvad vi står for. Er arbej-om, hvad vi står for. Er arbej-
det for eksempel præget af det for eksempel præget af 
de vedtagne værdier? Eller de vedtagne værdier? Eller 
er der noget, vi skal fokusere er der noget, vi skal fokusere 
på, for at værdien bliver en på, for at værdien bliver en 
del af menighedens bevidst-del af menighedens bevidst-
hed og dagligdag?”hed og dagligdag?”

“Man kan også prædike “Man kan også prædike 
ud fra værdierne. Eller bruge ud fra værdierne. Eller bruge 
bibelteksten til at fortælle bibelteksten til at fortælle 
noget om, hvad det betyder noget om, hvad det betyder 
i forhold til vores værdier,” i forhold til vores værdier,” 
forklarer Henrik.forklarer Henrik.

Han fortæller, at nord-Han fortæller, at nord-
mændene generelt godt kan mændene generelt godt kan 
lide dansk bibelundervis-lide dansk bibelundervis-
ning. ning. 

“I Norge er der fl ere præ-“I Norge er der fl ere præ-
dike-historier med saft og dike-historier med saft og 
liv. Vores danske tilgang kan liv. Vores danske tilgang kan 
blive meget korrekt og mæt-blive meget korrekt og mæt-
tet af bibelsk substans. I tet af bibelsk substans. I 
Norge kan der være ‘meget Norge kan der være ‘meget 
snak’,” som han udtrykker snak’,” som han udtrykker 
det.det.

Han sammenligner det Han sammenligner det 
med KFS-undervisnin-med KFS-undervisnin-
gen, hvor der i dag i højere gen, hvor der i dag i højere 
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grad tales til intellekt og grad tales til intellekt og 
tanke – og den gamle type tanke – og den gamle type 
lægprædikant, som måske lægprædikant, som måske 
ikke brugte teksten så me-ikke brugte teksten så me-
get, men hvor der var liv og get, men hvor der var liv og 
kraft.kraft.

Tydeligt fællesskab
En anden vigtig ting, Henrik En anden vigtig ting, Henrik 
nævner om ledelse af en nævner om ledelse af en 
menighed, er, at fokusere menighed, er, at fokusere 
på, at alle bliver en del af på, at alle bliver en del af 
noget.noget.

“Vi satte en overskrift med “Vi satte en overskrift med 
tre punkter, der forpligtede tre punkter, der forpligtede 
os til, at alle medlemmer os til, at alle medlemmer 
skulle have mulighed for skulle have mulighed for 
at opleve en forsamling, en at opleve en forsamling, en 
smågruppe og en tjeneste.”smågruppe og en tjeneste.”

Og netop tjenesten er Og netop tjenesten er 
ifølge Henrik en væsentlig ifølge Henrik en væsentlig 
ting, når nye skal falde til i ting, når nye skal falde til i 
en menighed.en menighed.

“Da Inge (min kone) og jeg “Da Inge (min kone) og jeg 
fl yttede til Kristiansand, fl yttede til Kristiansand, 
gik der et stykke tid, før jeg gik der et stykke tid, før jeg 
var dus med arbejdet, og vi var dus med arbejdet, og vi 
havde en fornemmelse af at havde en fornemmelse af at 
høre til.”høre til.”

“Inge gik ind i en møde-“Inge gik ind i en møde-
værtsgruppe og hjalp med værtsgruppe og hjalp med 
at sige velkommen, lavede at sige velkommen, lavede 
kaffe, luftede ud og i det kaffe, luftede ud og i det 
hele taget hjalp til. De tre-hele taget hjalp til. De tre-
fi re andre, hun var sammen fi re andre, hun var sammen 
med i gruppen, fi k hun sær-med i gruppen, fi k hun sær-
lig relation til.”lig relation til.”

Og så understreger præ-Og så understreger præ-

sten, at tjeneste ikke hand-sten, at tjeneste ikke hand-
ler om, at vi skal udføre en ler om, at vi skal udføre en 
opgave. Det er derimod en opgave. Det er derimod en 
væsentlig del af at være væsentlig del af at være 
menneske.menneske.

“Den lille gruppe er ste-“Den lille gruppe er ste-
det, hvor man kan få og give det, hvor man kan få og give 
omsorg i modsætning til den omsorg i modsætning til den 
store gruppe. Jo større for-store gruppe. Jo større for-
samling, jo vigtigere er det samling, jo vigtigere er det 
lille nære fællesskab.”lille nære fællesskab.”

Endelig skal der være fo-Endelig skal der være fo-

kus på den store forsamling, kus på den store forsamling, 
hele menigheden.hele menigheden.

“Søndag er for alle gene-“Søndag er for alle gene-
rationer og alle nationalite-rationer og alle nationalite-
ter. Når nogle af de gamle ter. Når nogle af de gamle 
klagede over, at der var for klagede over, at der var for 
få sange fra sangbogen, få sange fra sangbogen, 
spurgte jeg dem altid, om de spurgte jeg dem altid, om de 
ikke var med på, at det skulle ikke var med på, at det skulle 
være en menighed for alle? være en menighed for alle? 
Der skal være sang for børn, Der skal være sang for børn, 
unge og måske engelsk, når unge og måske engelsk, når 
der er udlændinge. Og så en der er udlændinge. Og så en 
sang til de gamle. Vil vi hin-sang til de gamle. Vil vi hin-
anden, så betaler vi en pris,” anden, så betaler vi en pris,” 
lyder ræsonnementet.lyder ræsonnementet.

Tilbage til LM
På spørgsmålet om, hvad På spørgsmålet om, hvad 
han observerer i LM i Dan-han observerer i LM i Dan-
mark efter seks år i Norge, mark efter seks år i Norge, 
svarer Henrik:svarer Henrik:

“Mission står ikke stærke-“Mission står ikke stærke-
re generelt i Norge i forhold re generelt i Norge i forhold 
til Danmark, men det gør det til Danmark, men det gør det 
i NLM.”i NLM.”

”I Kristiansand var der tre ”I Kristiansand var der tre 
store frikirker, som alene store frikirker, som alene 
havde over 6.000 medlem-havde over 6.000 medlem-
mer. De var – i mine øjne – mer. De var – i mine øjne – 
optaget af sig selv og deres optaget af sig selv og deres 
eget. Synet for mission stod eget. Synet for mission stod 
ikke højt på deres dagsor-ikke højt på deres dagsor-
den. Men jeg tror, det er godt den. Men jeg tror, det er godt 
at løfte blikket og se noget at løfte blikket og se noget 
andet end ens egen navle – andet end ens egen navle – 
og være villige til at betale og være villige til at betale 
prisen. Når min bøn og mine prisen. Når min bøn og mine 
penge også skal række til penge også skal række til 
missionærer, opstår der en missionærer, opstår der en 
synergi, og det smitter af på synergi, og det smitter af på 
min egen virkelighed.”min egen virkelighed.”

Efter en tænkepause, til-Efter en tænkepause, til-
føjer han: føjer han: 

“Jeg er i tvivl. om vi er gode “Jeg er i tvivl. om vi er gode 
til at indlemme nye og be-til at indlemme nye og be-
rige hinanden i LM. Jeg tror rige hinanden i LM. Jeg tror 
på forskellige arbejdsgrene på forskellige arbejdsgrene 
for seniorer, børn og så vi-for seniorer, børn og så vi-
dere. Men det er godt at se dere. Men det er godt at se 
hinanden og høre troshisto-hinanden og høre troshisto-
rier og lade sig berige. Det rier og lade sig berige. Det 
må vi forsøge at etablere må vi forsøge at etablere 
muligheder for, og det er en muligheder for, og det er en 
ledelsesopgave.”ledelsesopgave.”

”Jeg havde opgaven med ”Jeg havde opgaven med 
at lede, og det handler også at lede, og det handler også 
om at italesætte noget for om at italesætte noget for 
en forsamling, en gruppe en forsamling, en gruppe 
og en tjeneste. Det er noget og en tjeneste. Det er noget 
med at stikke en kurs ud.”med at stikke en kurs ud.”

“Det foregår i nogen grad i “Det foregår i nogen grad i 
LM, men måske for lidt,” fi -LM, men måske for lidt,” fi -
losoferer han og tilføjer:losoferer han og tilføjer:

“Der er en spænding mel-“Der er en spænding mel-
lem det at sætte en kurs og lem det at sætte en kurs og 
at tjene. Som lederskab er vi at tjene. Som lederskab er vi 
kaldet til at sige ‘det er den kaldet til at sige ‘det er den 
vej’. Men vi har et tjenende vej’. Men vi har et tjenende 
lederskab.”lederskab.”

Henrik Hadberg var forsamlingsleder i Kristiansand i seks år. Nu er han igen klar til at skifte spor til danske sammenhænge.Henrik Hadberg var forsamlingsleder i Kristiansand i seks år. Nu er han igen klar til at skifte spor til danske sammenhænge.

HENRIK HADBERG   Søndag er for alle 
generationer og alle nationaliteter. Vil vi 
hinanden, så betaler vi en pris

Vigtigt med tydelige værdier
Tidligere teenagesekretær og evangelist i LM har arbejdet som menighedsleder i Norge.

Nu er han tilbage som præst i Fyns Frimenighed

 
Jeg tror, det er 
godt at løfte blik-
ket og se noget an-
det end ens egen 
navle – og være 
villige til at betale 
prisen. Når min 
bøn og mine penge 
også skal række til 
missionærer, op-
står der en synergi, 
og det smitter af 
på min egen virke-
lighed

Henrik HadbergHenrik Hadberg
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AF ROLF W. JØRGENSEN

Afshin Shabani har boet i Afshin Shabani har boet i 
Danmark i tre år. Han er kur-Danmark i tre år. Han er kur-
der fra Iran.der fra Iran.

”Jeg synes selv, jeg var kri-”Jeg synes selv, jeg var kri-
sten i mit hjemland. Men det sten i mit hjemland. Men det 
har jeg ikke altid været. En har jeg ikke altid været. En 
ven i Frankrig fortalte mig ven i Frankrig fortalte mig 
om Jesus via nettet, og så om Jesus via nettet, og så 
kom jeg til tro på ham. Men kom jeg til tro på ham. Men 
jeg blev først døbt, da jeg jeg blev først døbt, da jeg 
kom til Danmark,” fortæller kom til Danmark,” fortæller 
han indledningsvist.han indledningsvist.

På spørgsmålet om, hvad På spørgsmålet om, hvad 
han tænkte, da han hørte han tænkte, da han hørte 
om påsken første gang, sva-om påsken første gang, sva-
rer han:rer han:

”Det var dejligt, men jeg ”Det var dejligt, men jeg 
blev ærlig talt også ked af blev ærlig talt også ked af 
det. For vi kender ikke til det det. For vi kender ikke til det 
i mit land. Da jeg læste om i mit land. Da jeg læste om 
påsken i Bibelen, følte jeg påsken i Bibelen, følte jeg 
mig nok også lidt snydt, for mig nok også lidt snydt, for 
det betød, at alt det, jeg har det betød, at alt det, jeg har 
hørt i Iran, faktisk har været hørt i Iran, faktisk har været 
modsat sandheden.”modsat sandheden.”

”Jeg er selvfølgelig glad for, ”Jeg er selvfølgelig glad for, 
at jeg selv har lært sandhe-at jeg selv har lært sandhe-
den at kende. Det er fanta-den at kende. Det er fanta-
stisk, men jeg er også ked af, stisk, men jeg er også ked af, 
at ingen af mine landsmænd at ingen af mine landsmænd 
kender til påsken og alt, kender til påsken og alt, 
hvad der skete i forbindelse hvad der skete i forbindelse 
med Jesu død og opstandel-med Jesu død og opstandel-

Påsken viser mig Guds magt
”Troen på opstandelsen gør, at jeg ikke behøver være bange mere,” siger iransk fl ygtning

se,” siger Afshin, der er 23 år se,” siger Afshin, der er 23 år 
og læser HF i Aalborg.og læser HF i Aalborg.

Påske viser Guds magt
Selvom påsken var ukendt Selvom påsken var ukendt 
for ham, tænkte han ikke, for ham, tænkte han ikke, 
at det var noget mærkeligt at det var noget mærkeligt 
noget.noget.

”For mig var det fanta-”For mig var det fanta-
stisk, for det viste mig Guds stisk, for det viste mig Guds 
magt. Og han siger til mig, at magt. Og han siger til mig, at 
hvis jeg dør, så vil han oprej-hvis jeg dør, så vil han oprej-
se mig fra de døde igen.”se mig fra de døde igen.”

Det, Gud har gjort, er et anker i en fuld kalender
Når Eva Agerbo fra Ran-Når Eva Agerbo fra Ran-
ders skal sætte ord på, hvad ders skal sætte ord på, hvad 
påskens budskab om Jesu påskens budskab om Jesu 
død og opstandelse betyder død og opstandelse betyder 
for hende, kommer hun til at for hende, kommer hun til at 
tænke på en påskelilje. tænke på en påskelilje. 

“Den repræsenterer det, “Den repræsenterer det, 
Jesus gjorde for mig. Han Jesus gjorde for mig. Han 
har skabt nyt liv i mig, og har skabt nyt liv i mig, og 
alt det, som før var dødt, er alt det, som før var dødt, er 
der spiret noget nyt ud af. der spiret noget nyt ud af. 
Selv om et påskeliljeløg ser Selv om et påskeliljeløg ser 
noget dødt ud, sætter det noget dødt ud, sætter det 
en smuk gul blomst ved for-en smuk gul blomst ved for-
årstide, når naturen så småt årstide, når naturen så småt 
går i gang med at vågne,” si-går i gang med at vågne,” si-
ger Eva Agerbo, der studerer ger Eva Agerbo, der studerer 
til jordemoder.til jordemoder.

Den 24-årige kvinde be-Den 24-årige kvinde be-
tragter Jesu frivillige død tragter Jesu frivillige død 
for hende som en kærlig-for hende som en kærlig-
hedserklæring, og det er hedserklæring, og det er 
grunden til, at hun har valgt grunden til, at hun har valgt 
at vie sit liv til den treenige at vie sit liv til den treenige 
Gud.Gud.

“Jeg ønsker at lære ham “Jeg ønsker at lære ham 
mere at kende og følge den mere at kende og følge den 

vej, han kalder os til gennem vej, han kalder os til gennem 
sit ord.sit ord.

Give påsken videre
For Eva Agerbo kan det For Eva Agerbo kan det 
opleves meget forskelligt opleves meget forskelligt 
at blive mindet om, hvad at blive mindet om, hvad 
Gud har gjort for hende og i Gud har gjort for hende og i 
hende. hende. 

”Der er nogle dage, hvor ”Der er nogle dage, hvor 
det fylder meget, giver det fylder meget, giver 
glæde og tænder et ønske glæde og tænder et ønske 
om at dele mere ud til andre. om at dele mere ud til andre. 
Andre dage følger følelser-Andre dage følger følelser-
ne ikke med, men jeg ved ne ikke med, men jeg ved 
med min forstand, at det med min forstand, at det 
ikke ændrer noget, om jeg ikke ændrer noget, om jeg 
føler eller ikke føler, og det føler eller ikke føler, og det 
kan jeg opleve som et anker kan jeg opleve som et anker 
midt i en fuld kalender. Jesu midt i en fuld kalender. Jesu 
død og opstandelse er den død og opstandelse er den 
røde tråd i mit liv, som jeg røde tråd i mit liv, som jeg 
kan falde tilbage på, når al-kan falde tilbage på, når al-
ting kører derudad.”ting kører derudad.”

Eva Agerbo er gift med Eva Agerbo er gift med 
Hans, og sammen har de Hans, og sammen har de 
Theodor på et år og venter Theodor på et år og venter 

nummer to. Under opvæk-nummer to. Under opvæk-
sten i Ådum kom hun med i sten i Ådum kom hun med i 
kirke og børneklub.kirke og børneklub.

“Det har givet mening, og “Det har givet mening, og 
det har været gode, trygge det har været gode, trygge 
rammer at vokse op i. Og nu, rammer at vokse op i. Og nu, 
hvor jeg selv er mor, synes hvor jeg selv er mor, synes 
jeg, at der følger en særlig jeg, at der følger en særlig 
forpligtelse med i forhold til forpligtelse med i forhold til 
påsken. Jeg forstår mere af, påsken. Jeg forstår mere af, 
hvor vigtigt det er, at vi giver hvor vigtigt det er, at vi giver 
det videre til vores børn i det videre til vores børn i 
både ord og handling.”både ord og handling.”

“Inden vi blev gift, talte “Inden vi blev gift, talte 
Hans og jeg om, hvad det er Hans og jeg om, hvad det er 
at blive og være familie, og at blive og være familie, og 
hvilke værdier der skal fylde hvilke værdier der skal fylde 
i vores hverdag. Og i bund og i vores hverdag. Og i bund og 
grund er påskens budskab grund er påskens budskab 
omdrejningspunkt for vores omdrejningspunkt for vores 
valg.”valg.”

“Hvis man kigger udefra, “Hvis man kigger udefra, 
kan det se mekanisk ud, at kan det se mekanisk ud, at 
vi læser andagt efter aftens-vi læser andagt efter aftens-
maden og beder en bøn, maden og beder en bøn, 
inden vi lægger os til at sove. inden vi lægger os til at sove. 
Men det er der, vi møder det, Men det er der, vi møder det, 

Gud har gjort, og bliver op-Gud har gjort, og bliver op-
bygget hver for sig og sam-bygget hver for sig og sam-
men,” understreger Eva og men,” understreger Eva og 
fortæller, at de er begyndt fortæller, at de er begyndt 
at fejre påskemåltid med at fejre påskemåltid med 

”Den tro gør, at jeg ikke ”Den tro gør, at jeg ikke 
behøver være bange læn-behøver være bange læn-
gere. I mit hjemland er det gere. I mit hjemland er det 
for eksempel farligt at være for eksempel farligt at være 

”Da jeg læste om påsken ”Da jeg læste om påsken 
i Bibelen, følte jeg mig lidt i Bibelen, følte jeg mig lidt 
snydt, for det betød, at alt snydt, for det betød, at alt 

det, jeg har hørt i Iran, fak-det, jeg har hørt i Iran, fak-
tisk har været modsat sand-tisk har været modsat sand-
heden,” siger Afshin Shabani.heden,” siger Afshin Shabani.

kristen, og det er farligt at kristen, og det er farligt at 
omvende sig fra islam til kri-omvende sig fra islam til kri-
stendom. Men jeg har været stendom. Men jeg har været 
ligeglad og fortalt det til ligeglad og fortalt det til 

hendes del af familien de hendes del af familien de 
senere år, og at det er blevet senere år, og at det er blevet 
en tradition, de er meget en tradition, de er meget 
glade for.glade for.

“Det er en tydelig måde “Det er en tydelig måde 

at markere påsken og fejre at markere påsken og fejre 
opstandelsen, og det nye opstandelsen, og det nye 
liv, vi lever i vores hverdag liv, vi lever i vores hverdag 
med studiekammerater og med studiekammerater og 
hjemme.”hjemme.”

Kaldet til at tilgive
Tilgivelse er et vigtigt hver-Tilgivelse er et vigtigt hver-
dagselement for Eva Agerbo.dagselement for Eva Agerbo.

“Når jeg ikke slår til, mister “Når jeg ikke slår til, mister 
tålmodigheden eller bliver tålmodigheden eller bliver 
vred, så kan det midt i fami-vred, så kan det midt i fami-
lielivet blive meget tydeligt lielivet blive meget tydeligt 
med både behov og mulig-med både behov og mulig-
hed for tilgivelse. Jeg har hed for tilgivelse. Jeg har 
også oplevet at blive meget også oplevet at blive meget 
lille, når jeg tænker på, hvad lille, når jeg tænker på, hvad 
jeg har svært ved at tilgive jeg har svært ved at tilgive 
andre for,” forklarer hun. andre for,” forklarer hun. 

”Der er det befriende at ”Der er det befriende at 
have påskens budskab at have påskens budskab at 
hvile i. Jesus tilgav og hel-hvile i. Jesus tilgav og hel-
bredte dem, der kom til ham bredte dem, der kom til ham 
– uanset hvem de var. Og det – uanset hvem de var. Og det 
er jeg jo også kaldet til at er jeg jo også kaldet til at 
gøre.”  gøre.”  
               rwj               rwj

F
O

TO
: 

 R
O

L
F

 W
. J

Ø
R

G
E

N
S

E
N

TEMA PÅSKE

AFSHIN SHABANI   Som det er nu, er Iran gået 
meget tilbage i forhold til sin tidligere storhed. Vi 
trænger til påske!

mine venner på Instagram,” mine venner på Instagram,” 
forklarer Afshin Shabani, forklarer Afshin Shabani, 
som, på det tidspunkt han som, på det tidspunkt han 
blev kristen, var en del af det blev kristen, var en del af det 
iranske landshold i kajak-iranske landshold i kajak-
roning. Og derfor havde han roning. Og derfor havde han 
en del følgere på Instagram.en del følgere på Instagram.

”I stedet for at være bange, ”I stedet for at være bange, 
fortalte jeg det, for jeg vid-fortalte jeg det, for jeg vid-
ste, at hvis nogle af dem på ste, at hvis nogle af dem på 
landsholdet også blev krist-landsholdet også blev krist-
ne, ville mange fl ere i Iran ne, ville mange fl ere i Iran 
måske høre om Jesus, som måske høre om Jesus, som 
påskens hovedperson. Men påskens hovedperson. Men 
på et tidspunkt blev det dog på et tidspunkt blev det dog 
så farligt for mig selv, at jeg så farligt for mig selv, at jeg 
valgte at fl ygte.”valgte at fl ygte.”

Fremtiden for Iran
”Mine venner har egentlig ”Mine venner har egentlig 
ikke noget imod, at jeg for-ikke noget imod, at jeg for-
tæller dem om Jesus. Men tæller dem om Jesus. Men 
deres opfattelse af ham, deres opfattelse af ham, 
stammer fra Koranen, og stammer fra Koranen, og 
dér er han bare en profet. dér er han bare en profet. 
Ganske vidst regnes han Ganske vidst regnes han 
som en af de fem største som en af de fem største 
sammen med Noa, Abra-sammen med Noa, Abra-
ham, Moses og Muham-ham, Moses og Muham-
med, men alle i Iran lærer, med, men alle i Iran lærer, 
at Jesus skulle have sagt, at at Jesus skulle have sagt, at 
’der kommer én, der hedder ’der kommer én, der hedder 
Muhammed, efter mig’,” for-Muhammed, efter mig’,” for-
klarer den unge fl ygtning.klarer den unge fl ygtning.

Han har læst Bibelen og Han har læst Bibelen og 
beskriver det, som om hans beskriver det, som om hans 

tro voksede for hver eneste tro voksede for hver eneste 
side, fordi han forstod mere side, fordi han forstod mere 
og mere.og mere.

I Bibelen kan han også se, I Bibelen kan han også se, 
at det persiske folk har spil-at det persiske folk har spil-
let fl ere roller i Guds plan. let fl ere roller i Guds plan. 
Dels kom Abraham fra Ur Dels kom Abraham fra Ur 
i Kaldæa i det nuværende i Kaldæa i det nuværende 
Iran, dels har en konge i Per-Iran, dels har en konge i Per-
sien reddet jøderne (Esthers sien reddet jøderne (Esthers 
Bog). Og nok så vigtigt:Bog). Og nok så vigtigt:

”Der er gang i noget i Iran i ”Der er gang i noget i Iran i 
dag, og i Jer 49,39 taler Gud dag, og i Jer 49,39 taler Gud 
om, at han vil vende Elams  om, at han vil vende Elams  
(oldtidsrige i det sydvestlige (oldtidsrige i det sydvestlige 
Iran, Iran, red.red.) skæbne. Jeg tror, ) skæbne. Jeg tror, 
at når det sker, vil det bety-at når det sker, vil det bety-
de noget i hele Mellemøsten. de noget i hele Mellemøsten. 
Som det er nu, er Iran gået Som det er nu, er Iran gået 
meget tilbage i forhold til sin meget tilbage i forhold til sin 
tidligere storhed. For 2.500 tidligere storhed. For 2.500 
år siden havde vi for eksem-år siden havde vi for eksem-
pel demokrati, ytringsfrihed pel demokrati, ytringsfrihed 
og religionfrihed. I dag ligger og religionfrihed. I dag ligger 
landet under for 1.600 års landet under for 1.600 års 
fl erkoneri og andre dårlige fl erkoneri og andre dårlige 
ting. Vi trænger til påske,” ting. Vi trænger til påske,” 
udbryder Afshin Shabani.udbryder Afshin Shabani.

Hans egen rolle i det vil Hans egen rolle i det vil 
være med udgangspunkt i, være med udgangspunkt i, 
at han har en islam-bagage, at han har en islam-bagage, 
som er skiftet ud med en som er skiftet ud med en 
kristendom-bagage, og der-kristendom-bagage, og der-
for håber han at kunne sige for håber han at kunne sige 
noget til både muslimer og noget til både muslimer og 
kristne.kristne.

Eva Agerbo synes, det er befriende at hvile i påskens budskab.Eva Agerbo synes, det er befriende at hvile i påskens budskab.
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Opstandelsen bekræfter det, Jesus sagde
For de første kristne var Jesu opstandelse en hjælp til at fastholde, at han var Messias

AF KAJA LAUTERBACH

”Jesu opstandelse er en me-”Jesu opstandelse er en me-
get central del af det kristne get central del af det kristne 
budskab. Den fylder rigtig budskab. Den fylder rigtig 
meget i brevene i Det nye meget i brevene i Det nye 
Testamente”, slår Christian Testamente”, slår Christian 
Maymann, der er bibelsko-Maymann, der er bibelsko-
lelærer på LMH, fast.lelærer på LMH, fast.

For ham er der to ting, der For ham er der to ting, der 
gør, at man ikke kun behø-gør, at man ikke kun behø-
ver tro på, at Jesus virkelig ver tro på, at Jesus virkelig 
er opstået, men at man kan er opstået, men at man kan 
vide det.vide det.

”Den ene er, at Ny Testa-”Den ene er, at Ny Testa-
mente taler om navngivne mente taler om navngivne 
øjenvidner. Mennesker, som øjenvidner. Mennesker, som 
Jesus viste sig for efter op-Jesus viste sig for efter op-
standelsen,” forklarer han. standelsen,” forklarer han. 

Paulus nævner Jakob og Paulus nævner Jakob og 
Peter i 1 Kor 15. Dem mødte Peter i 1 Kor 15. Dem mødte 
han, da han kom til Jerusa-han, da han kom til Jerusa-
lem første gang, og hørte om lem første gang, og hørte om 
opstandelsen fra dem selv.opstandelsen fra dem selv.

Et andet argument er, at Et andet argument er, at 
kristendommen ikke er fal-kristendommen ikke er fal-
det fra hinanden.det fra hinanden.

”Jesus kaldte sig selv Mes-”Jesus kaldte sig selv Mes-
sias. Begrebet Messias er sias. Begrebet Messias er 
hentet fra Gammel Testa-hentet fra Gammel Testa-
mente, og både før og efter mente, og både før og efter 
Jesus har der været en ræk-Jesus har der været en ræk-
ke forskellige Messiasskik-ke forskellige Messiasskik-
kelser. Men kun én Messias-kelser. Men kun én Messias-
bevægelse har overlevet, at bevægelse har overlevet, at 
deres Messias døde, nemlig deres Messias døde, nemlig 
kristendommen,” siger Chri-kristendommen,” siger Chri-
stian Maymann.stian Maymann.

Han minder om, at Jesu Han minder om, at Jesu 
disciple var jøder, og peger disciple var jøder, og peger 

på, at for datidens jøder gav på, at for datidens jøder gav 
en korsfæstet og henrettet en korsfæstet og henrettet 
Messias ingen mening. Messias ingen mening. 

”For mig at se, var det at ”For mig at se, var det at 
han viste sig for dem som han viste sig for dem som 
opstået efter sin død, en opstået efter sin død, en 
hjælp for dem til at fasthol-hjælp for dem til at fasthol-
de, at han virkelig var Mes-de, at han virkelig var Mes-
sias,” siger han.sias,” siger han.

”Jesu opstandelse er det, ”Jesu opstandelse er det, 
der gør forskellen på, om der gør forskellen på, om 
han var Messias eller en han var Messias eller en 
fupmager.”fupmager.”

Fjernet syndens problem
Jesu opstandelse er funda-Jesu opstandelse er funda-

Påsken – den ultimative kærlighedserklæring
AF ROLF W. JØRGENSEN

Jesu død og opstandelse Jesu død og opstandelse 
popper op som det første, popper op som det første, 
når Hanne Højgaard bliver når Hanne Højgaard bliver 
spurgt om at tænke højt ud spurgt om at tænke højt ud 
fra sætningen ”Det gjorde fra sætningen ”Det gjorde 
han for mig”.han for mig”.

”Det er den ultimative ”Det er den ultimative 
kærlighedserklæring til kærlighedserklæring til 
mig. Det er det største. Det mig. Det er det største. Det 
kan give mig lyst til at leve, kan give mig lyst til at leve, 
fordi det er vildt at tænke fordi det er vildt at tænke 
på, at man har en evighed på, at man har en evighed 
at se frem til – selv om vi at se frem til – selv om vi 
allerede nu lever evigt,” ud-allerede nu lever evigt,” ud-
dyber hun.dyber hun.

”Jeg kan dog godt for-”Jeg kan dog godt for-
stå, hvis nogle synes, det er stå, hvis nogle synes, det er 
virkelighedsfjernt, at Gud virkelighedsfjernt, at Gud 
elsker. Jeg bor på Ordet & elsker. Jeg bor på Ordet & 

Israels Discipelskole i Po-Israels Discipelskole i Po-
riya i det nordlige Israel for riya i det nordlige Israel for 

”Det handler ikke om fi ne ”Det handler ikke om fi ne 
formuleringer, men bare at formuleringer, men bare at 
fortælle det, som det er.” fortælle det, som det er.” 

På den nye jord
For Hanne Højgaard er det For Hanne Højgaard er det 
en tryghed, at Jesus ved al-en tryghed, at Jesus ved al-
ting og kan hjælpe. Både når ting og kan hjælpe. Både når 
det gælder bekymringer og det gælder bekymringer og 
glæder. glæder. 

”Jeg kan spørge ham til ”Jeg kan spørge ham til 
råds – ikke at jeg har mange råds – ikke at jeg har mange 
konkrete eksempler på konkrete eksempler på 
pludselig at ’høre noget’, pludselig at ’høre noget’, 
men jeg har ofte oplevet en men jeg har ofte oplevet en 
ro ved at have lagt tingene i ro ved at have lagt tingene i 
Guds hånd.”Guds hånd.”

Hun tror også, at han vil Hun tror også, at han vil 
fortælle hende, hvis hun fortælle hende, hvis hun 
skal noget andet. skal noget andet. 

”Mange spørger, om jeg ”Mange spørger, om jeg 
er bekymret for, hvad jeg er bekymret for, hvad jeg 

mentet for frelsen. Det er mentet for frelsen. Det er 
forkyndelsen i NT helt ty-forkyndelsen i NT helt ty-
delig om, fastslår Christian delig om, fastslår Christian 
Maymann. Maymann. 

”I 1 Kor 15 gør Paulus det ”I 1 Kor 15 gør Paulus det 
klart, at der ikke ville være klart, at der ikke ville være 
nogen kristendom, hvis Je-nogen kristendom, hvis Je-
sus ikke var opstået. Han sus ikke var opstået. Han 
bruger ord som tom og for-bruger ord som tom og for-
gæves, og i vers 17 præci-gæves, og i vers 17 præci-
serer han, hvad han mener serer han, hvad han mener 
med ’forgæves’, nemlig, at med ’forgæves’, nemlig, at 
mennesker stadig ville være mennesker stadig ville være 
i deres synder.”i deres synder.”

Christian Maymann for-Christian Maymann for-
klarer, at det gør Jesus, fordi klarer, at det gør Jesus, fordi 

”Der ville ikke være nogen kristendom, hvis Jesus ikke var opstået,” siger Christian Maymann.”Der ville ikke være nogen kristendom, hvis Jesus ikke var opstået,” siger Christian Maymann.

der for ham som jøde var der for ham som jøde var 
meget nær forbindelse mel-meget nær forbindelse mel-
lem synd og død.lem synd og død.

”Men da han opstod, brød ”Men da han opstod, brød 
han linket mellem synd og han linket mellem synd og 
død. For de første kristne var død. For de første kristne var 
det et klart vidnesbyrd om, det et klart vidnesbyrd om, 
at han med din død havde at han med din død havde 
fjernet syndens problem – fjernet syndens problem – 
og dermed også om, at han og dermed også om, at han 
er den, han sagde, at han er den, han sagde, at han 
var: Messias og Gud selv.”var: Messias og Gud selv.”

Jesu legeme er modellen
I Fil 3 taler Paulus om, at I Fil 3 taler Paulus om, at 
kristne ved troen på Kristus kristne ved troen på Kristus 

skal kende opstandelsens skal kende opstandelsens 
kraft.kraft.

”Engang skal vi opstå, ”Engang skal vi opstå, 
som han opstod, men det som han opstod, men det 
betyder også, at vi nogle betyder også, at vi nogle 
gange får lov til at opleve, gange får lov til at opleve, 
at opstandelsens kræfter at opstandelsens kræfter 
slår igennem allerede her på slår igennem allerede her på 
jorden,” forklarer Christian jorden,” forklarer Christian 
Maymann.Maymann.

”Det er for eksempel, når ”Det er for eksempel, når 
vi får lov til at slippe nogle vi får lov til at slippe nogle 
synder. Sejr over synd er synder. Sejr over synd er 
nemlig dybest set et glimt nemlig dybest set et glimt 
af det nye liv allerede her på af det nye liv allerede her på 
jorden.”jorden.”

Ifølge Christian Maymann Ifølge Christian Maymann 
er LM’s – og en del af kir-er LM’s – og en del af kir-
kens – udfordring, at man kens – udfordring, at man 
let kommer til at lægge mest let kommer til at lægge mest 
fokus på det nye liv, der end-fokus på det nye liv, der end-
nu ikke er.nu ikke er.

Han forklarer, at Jesu op-Han forklarer, at Jesu op-
standelse også er et forbil-standelse også er et forbil-
lede på de kristnes opstan-lede på de kristnes opstan-
delse.delse.

”Der står ret tydeligt i Fil ”Der står ret tydeligt i Fil 
3,20-21, at vi skal forvand-3,20-21, at vi skal forvand-
les, når Jesus kommer igen, les, når Jesus kommer igen, 
så vores legeme bliver som så vores legeme bliver som 
hans. Hans herlighedsle-hans. Hans herlighedsle-
geme er modellen, som vores geme er modellen, som vores 
legeme skal forvandles efter. legeme skal forvandles efter. 
Vi skal bære Jesu billede, si-Vi skal bære Jesu billede, si-
ger Paulus i 1 Kor 15,49.”ger Paulus i 1 Kor 15,49.”

Intet kan skille os
Christian Maymann under-Christian Maymann under-
streger, at Jesu opstandelse streger, at Jesu opstandelse 
også er en trøst i sorg og også er en trøst i sorg og 
smerte.smerte.

”Det er det helt konkret, ”Det er det helt konkret, 
når man som kristen står når man som kristen står 
ved en kiste til en begravel-ved en kiste til en begravel-
se. Så slår opstandelseshå-se. Så slår opstandelseshå-
bet meget tydeligt igennem,” bet meget tydeligt igennem,” 
siger han og nævner, at Jesu siger han og nævner, at Jesu 
opstandelse også er en trøst opstandelse også er en trøst 
på en anden måde.på en anden måde.

”Paulus er meget klar om ”Paulus er meget klar om 
i sidste del af Rom 8, at det, i sidste del af Rom 8, at det, 
at Jesus er opstået, betyder, at Jesus er opstået, betyder, 
at jeg ikke kan møde noget at jeg ikke kan møde noget 
i livet, der kan smadre min i livet, der kan smadre min 
relation til ham,” siger han.relation til ham,” siger han.

”Ved sin opstandelse de-”Ved sin opstandelse de-
monstrerede Jesus en magt, monstrerede Jesus en magt, 
som ingen anden magt kan som ingen anden magt kan 
træde under fode. Han står træde under fode. Han står 
som sejrherre, og intet kan  som sejrherre, og intet kan  
skille os fra Guds kærlighed.skille os fra Guds kærlighed.

skal, den dag min mand og skal, den dag min mand og 
jeg ikke længere skal være jeg ikke længere skal være 
lederpar i Det Danske Hus, lederpar i Det Danske Hus, 
men det tænker jeg aldrig men det tænker jeg aldrig 
over. Det er en fred, Gud gi-over. Det er en fred, Gud gi-
ver mig.”ver mig.”

”Gud har kaldet mig til at ”Gud har kaldet mig til at 
være barn af ham og til at være barn af ham og til at 
være et vidnesbyrd for ham være et vidnesbyrd for ham 
i det, jeg siger, og den måde, i det, jeg siger, og den måde, 
jeg er på. Det er ikke læn-jeg er på. Det er ikke læn-
gere mig, der lever, men ham gere mig, der lever, men ham 
der lever i mig.”der lever i mig.”

”At vandre med ham er ”At vandre med ham er 
at leve efter hans ord. Det at leve efter hans ord. Det 
er ikke altid nemt og ligetil, er ikke altid nemt og ligetil, 
men jeg kan vise, hvem jeg men jeg kan vise, hvem jeg 
tilhører. Det tænker jeg en tilhører. Det tænker jeg en 
del over i hverdagen her på del over i hverdagen her på 
Discipelskolen i forhold til at Discipelskolen i forhold til at 
være et forbillede for elever-være et forbillede for elever-
ne. Og det er noget, jeg kun ne. Og det er noget, jeg kun 

kan, fordi han har lagt en kan, fordi han har lagt en 
lyst til det ind i mig og givet lyst til det ind i mig og givet 
evner til at være den jeg er i evner til at være den jeg er i 
ham,” siger Hanne Højgaard.ham,” siger Hanne Højgaard.

”Jeg har kæmpe for-”Jeg har kæmpe for-
ventning til det, som skal ventning til det, som skal 
komme, og kan længes efter, komme, og kan længes efter, 
at Jesus kommer igen. Jeg at Jesus kommer igen. Jeg 
beder om, at jeg må blive beder om, at jeg må blive 
bevaret, til han kommer. Så bevaret, til han kommer. Så 
tror jeg, vi skal leve på en tror jeg, vi skal leve på en 
ny jord, hvor alt er godt. Jeg ny jord, hvor alt er godt. Jeg 
glæder mig også til at være glæder mig også til at være 
sammen med dem, jeg har sammen med dem, jeg har 
mistet her på jorden. Det gi-mistet her på jorden. Det gi-
ver mig stort håb.”ver mig stort håb.”

Da Hanne elsker at synge, Da Hanne elsker at synge, 
ser hun også frem til unik ser hun også frem til unik 
lovsang. ”Jeg tror, det bliver lovsang. ”Jeg tror, det bliver 
en fantastisk oplevelse at en fantastisk oplevelse at 
synge i kor med andre på synge i kor med andre på 
den nye jord.”den nye jord.”
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CHRISTIAN MAYMANN   Opstandelsens kræfter slår 
igennem, når vi får lov til at slippe nogle synder. Sejr 
over synd er nemlig dybest set et glimt af det nye liv

tiden, og Mellemøsten er et tiden, og Mellemøsten er et 
område af verden, hvor der område af verden, hvor der 
er ufred og krig. Men jeg har er ufred og krig. Men jeg har 
selv oplevet Guds kærlighed selv oplevet Guds kærlighed 
og har hver dag lyst til at stå og har hver dag lyst til at stå 
op og leve det nye liv.”op og leve det nye liv.”

Jesus med i hverdagen
”Jeg snakker meget med ”Jeg snakker meget med 
Gud i min hverdag. Ikke bare Gud i min hverdag. Ikke bare 
sådan at jeg sætter mig og sådan at jeg sætter mig og 
beder. Det er mere, at jeg beder. Det er mere, at jeg 
kommunikerer med ham, kommunikerer med ham, 
uanset hvor jeg er, og i hvil-uanset hvor jeg er, og i hvil-
ken situation jeg er. Jeg kan ken situation jeg er. Jeg kan 
fortælle ham min bekym-fortælle ham min bekym-
ring og bede ham om at give ring og bede ham om at give 
mig tillid til, at han har styr mig tillid til, at han har styr 
på det og kan klare tingene. på det og kan klare tingene. 
Det har jeg arbejdet med i Det har jeg arbejdet med i 
lang tid,” fortæller Hanne lang tid,” fortæller Hanne 
Højgaard.Højgaard.

Christian Maymann fortæl-Christian Maymann fortæl-
ler, at Paulus i Filipperbre-ler, at Paulus i Filipperbre-
vet 3 taler om, at kristne ved vet 3 taler om, at kristne ved 
troen på Kristus skal kende troen på Kristus skal kende 
opstandelsens kraft.opstandelsens kraft.

Hanne Højgaard beder om, Hanne Højgaard beder om, 
at hun må blive bevaret, til at hun må blive bevaret, til 
Jesus kommer. Så tror hun Jesus kommer. Så tror hun 
på, at hun skal leve på en ny på, at hun skal leve på en ny 
jord, hvor alt er godt.jord, hvor alt er godt.
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Hvorfor fi k Jesus en så pinefuld død?
Offerdyrene i Jerusalems tempel blev slagtet hurtigt og nådigt med kniv. 

Jesu korsfæstelse var derimod langtrukken og ydmygende

AF MORTEN HØRNING JENSENAF MORTEN HØRNING JENSEN

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

MH@TEOLOGI.DKMH@TEOLOGI.DK

Der fi ndes et sted på Via Der fi ndes et sted på Via 
Dolorosa i Jerusalem, Dolorosa i Jerusalem, 
smertens vej mod Golgata, smertens vej mod Golgata, 
der giver lidt læ for virva-der giver lidt læ for virva-
ret af sælgere, motorcykler, ret af sælgere, motorcykler, 
turister og pilgrimme. Det turister og pilgrimme. Det 
hedder ”Lithostrotos”, sten-hedder ”Lithostrotos”, sten-
broen. På ture med teolo-broen. På ture med teolo-
gistuderende plejer jeg at gistuderende plejer jeg at 
bruge dets kølige stilhed til bruge dets kølige stilhed til 
en refl eksion over romersk en refl eksion over romersk 
korsfæstelse, der fyldt med korsfæstelse, der fyldt med 
sved, blod, ødelagte kroppe sved, blod, ødelagte kroppe 
og udstrakt tortur var alt og udstrakt tortur var alt 
andet end en stille affære. andet end en stille affære. 

Efter sådan en gennem-Efter sådan en gennem-
gang fi k jeg engang et godt gang fi k jeg engang et godt 
spørgsmål: ”Hvorfor skulle spørgsmål: ”Hvorfor skulle 
Jesus som et sonoffer dø Jesus som et sonoffer dø 
ved korsfæstelse?” Under-ved korsfæstelse?” Under-
forstået: Ingen offerdyr blev forstået: Ingen offerdyr blev 
nogensinde tortureret eller nogensinde tortureret eller 
pint i templet. pint i templet. 

Spørgsmålet fi k mig til at Spørgsmålet fi k mig til at 
overveje, om Jesu dødsmåde overveje, om Jesu dødsmåde 
rummer en del af påskens rummer en del af påskens 
budskab til os? Jeg tror det. budskab til os? Jeg tror det. 
Når vi fornemmer lidt af Når vi fornemmer lidt af 
korsfæstelsens forfærdelig-korsfæstelsens forfærdelig-
hed, forstår vi, hvorfor Paulus hed, forstår vi, hvorfor Paulus 
siger, at Jesus ikke blot blev siger, at Jesus ikke blot blev 
lydig indtil døden, men ”dø-lydig indtil døden, men ”dø-
den på et kors” (Fil 2,8).den på et kors” (Fil 2,8).

For forbandelsens skyld
Første fornemmelse får vi Første fornemmelse får vi 
gennem Paulus’ understreg-gennem Paulus’ understreg-
ning af, at Jesus som kors-ning af, at Jesus som kors-
fæstet døde en stedfortræ-fæstet døde en stedfortræ-
dende død så dyb, at den dende død så dyb, at den 
opfyldte alt, hvad loven hav-opfyldte alt, hvad loven hav-
de at komme med. ”Forban-de at komme med. ”Forban-
det er enhver, der hænger det er enhver, der hænger 
på et træ”, skriver Paulus til på et træ”, skriver Paulus til 
hedningerne i Galatien, der i hedningerne i Galatien, der i 
tillæg til evangeliet ville leve tillæg til evangeliet ville leve 
under Moselovens bestem-under Moselovens bestem-
melser (3,13). melser (3,13). 

Det er et citat fra 5 Mose-Det er et citat fra 5 Mose-
bog 21,23. Med det vil han bog 21,23. Med det vil han 
sige, at Jesus ikke ”blot” sige, at Jesus ikke ”blot” 
døde som et af de daglige døde som et af de daglige 
eller årlige tempelofre. Han eller årlige tempelofre. Han 
tog hele lovens forbandelse, tog hele lovens forbandelse, 
så selv hedninger kan få Ån-så selv hedninger kan få Ån-
den ved tro (3,14).den ved tro (3,14).

For tilgivelsens skyld
Men der er mere endnu. Der Men der er mere endnu. Der 

ligger en forsikring af Guds ligger en forsikring af Guds 
kærlighed og tilgivelsens kærlighed og tilgivelsens 
rækkevidde gemt i korsfæ-rækkevidde gemt i korsfæ-
stelsens gru. Det er muligt stelsens gru. Det er muligt 
at tvivle på netop rækkevid-at tvivle på netop rækkevid-
den af Guds tilgivelse. Det den af Guds tilgivelse. Det 
gjorde de ældste menighe-gjorde de ældste menighe-
der, når de ville tilføje noget der, når de ville tilføje noget 
til troens gave. Det kan vi til troens gave. Det kan vi 
selv komme til, hvis skyldfø-selv komme til, hvis skyldfø-
lelsen tager magten, og man lelsen tager magten, og man 
bliver i tvivl, om Guds tilgi-bliver i tvivl, om Guds tilgi-
velse gælder en selv.velse gælder en selv.

Vi bliver forsikret om, hvor Vi bliver forsikret om, hvor 
langt Guds kærlighed og langt Guds kærlighed og 
tilgivelse rækker, netop fordi tilgivelse rækker, netop fordi 
korset var ”den mest eks-korset var ”den mest eks-
treme straf” i den romerske treme straf” i den romerske 
verden og ”den mest forfær-verden og ”den mest forfær-
delige af alle dødsmåder”, delige af alle dødsmåder”, 
som to romerske øjenvidner som to romerske øjenvidner 
beskriver det. Godt nok var beskriver det. Godt nok var 
man ophøjet på korset, men man ophøjet på korset, men 
med modsat fortegn. På kor-med modsat fortegn. På kor-
set kunne man ikke synke set kunne man ikke synke 
dybere. Det var ”slavestraf-dybere. Det var ”slavestraf-
fen”. Den ekstreme ydmy-fen”. Den ekstreme ydmy-
gelse. gelse. 

Dermed skal vi forstå, at Dermed skal vi forstå, at 
uanset hvor dybt vi falder, uanset hvor dybt vi falder, 
har Jesus som korsfæstet har Jesus som korsfæstet 
altid faldet dybere. På grund altid faldet dybere. På grund 
af korset kan vi ikke falde af korset kan vi ikke falde 
ud af rækkevidden af Guds ud af rækkevidden af Guds 
tilgivelse. tilgivelse. 

For skammens skyld
Med det begynder vi at få Med det begynder vi at få 
en fornemmelse af en side en fornemmelse af en side 
ved korsets kraft (1 Kor ved korsets kraft (1 Kor 
1,18), som jeg tror, vi ofte har 1,18), som jeg tror, vi ofte har 
overset. Jesu død på korset overset. Jesu død på korset 
er mere godt nyt end ”kun” er mere godt nyt end ”kun” 
tilgivelse af skylden, den er tilgivelse af skylden, den er 
også fjernelse af skammen. også fjernelse af skammen. 

Hvis skylden er det, vi har Hvis skylden er det, vi har 
gjort forkert, er skammen gjort forkert, er skammen 
det, at vi er forkerte. Skam det, at vi er forkerte. Skam 
er det usynlige mærke, vi er det usynlige mærke, vi 
oplever at bære rundt på, oplever at bære rundt på, 
som afgør vores status i fæl-som afgør vores status i fæl-
lesskabet. Følelsen af skam lesskabet. Følelsen af skam 
kan opleves meget stærkt kan opleves meget stærkt 

og være nedværdigende og og være nedværdigende og 
ydmygende.ydmygende.

Netop den romerske ver-Netop den romerske ver-
den var ekstremt hierarkisk den var ekstremt hierarkisk 
og optaget af æressymboler. og optaget af æressymboler. 
Det bedste svar vi fi nder på, Det bedste svar vi fi nder på, 
hvorfor romerne overho-hvorfor romerne overho-
vedet gad korsfæste frem vedet gad korsfæste frem 
for bare at stikke et sværd for bare at stikke et sværd 
i maven på den, der skulle i maven på den, der skulle 
henrettes, fi nder vi i begre-henrettes, fi nder vi i begre-
bet skam.bet skam.

Som den romerske forfat-Som den romerske forfat-
ter Quintillian skriver: ”Når ter Quintillian skriver: ”Når 
vi korsfæster den skyldige, vi korsfæster den skyldige, 
vælger vi de mest befær-vælger vi de mest befær-
dede veje, hvor fl est folk kan dede veje, hvor fl est folk kan 
se det og blive fyldt af frygt. se det og blive fyldt af frygt. 
For straf har ikke så meget For straf har ikke så meget 
at gøre med gengældelse, at gøre med gengældelse, 
som med det eksempel, det som med det eksempel, det 
sætter.”sætter.”

Romerne korsfæstede Romerne korsfæstede 
for så synligt som muligt for så synligt som muligt 
at udskamme den korsfæ-at udskamme den korsfæ-
stede. I dagevis kunne han stede. I dagevis kunne han 
hænge fastgjort på korset hænge fastgjort på korset 
foran byporten. Dråbe for foran byporten. Dråbe for 
dråbe løb blodet ud af ham, dråbe løb blodet ud af ham, 
mens romerne forkyndte for mens romerne forkyndte for 

hele byen: ”Dette menneske hele byen: ”Dette menneske 
er ikke længere værdigt til er ikke længere værdigt til 
at leve”. at leve”. 

Akkurat den mægtige Akkurat den mægtige 
skam skriver Hebræerbre-skam skriver Hebræerbre-
vets forfatter om, der som vets forfatter om, der som 
alle andre i det romerske alle andre i det romerske 
rige sandsynligvis kendte rige sandsynligvis kendte 
ikke blot synet af en kors-ikke blot synet af en kors-
fæstelse, men også lyden fæstelse, men også lyden 
og lugten fra det menneske, og lugten fra det menneske, 
der jamrende gik i opløs-der jamrende gik i opløs-
ning. Han opfordrer os til at ning. Han opfordrer os til at 
se i øjnene, hvordan Jesus se i øjnene, hvordan Jesus 
”udholdt korset uden at ”udholdt korset uden at 
ænse dets skam” (12,2). ænse dets skam” (12,2). 

For den forhånede i den For den forhånede i den 
romerske verden og for den romerske verden og for den 
skamfulde i vores ligger der skamfulde i vores ligger der 
en næsten ubegribelig op-en næsten ubegribelig op-
rejsning til værdighed gemt rejsning til værdighed gemt 
i Jesu død på korset. Dér i Jesu død på korset. Dér 
tog Jesus vores skammens tog Jesus vores skammens 
mærker på sig og siger til os: mærker på sig og siger til os: 
”Løft hovedet, du er værdig ”Løft hovedet, du er værdig 
til at få del i min frelse”. til at få del i min frelse”. 

For menighedens skyld
Tager vi dette til hjerte, vil Tager vi dette til hjerte, vil 
det med det samme få be-det med det samme få be-

tydning for fællesskabet i tydning for fællesskabet i 
menigheden. menigheden. 

Forestil dig en romersk Forestil dig en romersk 
slave. Han er fra barnsben slave. Han er fra barnsben 
med pisk og slag opdraget med pisk og slag opdraget 
til forskellen på at være sla-til forskellen på at være sla-
ve og herre. Pludselig bliver ve og herre. Pludselig bliver 
han en del af et tilbedende han en del af et tilbedende 
fællesskab, hvor centrum er fællesskab, hvor centrum er 
en, der er havnet det sted, en, der er havnet det sted, 
han selv frygter mest: på han selv frygter mest: på 
korset. Men i korsets fæl-korset. Men i korsets fæl-
lesskab kan slaven ikke stå lesskab kan slaven ikke stå 
ringere end sin rige ejer. ringere end sin rige ejer. 
Måske er han i virkelighe-Måske er han i virkelighe-
den tættere på Jesus end den tættere på Jesus end 
slaveejeren. slaveejeren. 

I et menighedsfællesskab, I et menighedsfællesskab, 
der tror på korsfæstelsens der tror på korsfæstelsens 

evangelium, vil der med det evangelium, vil der med det 
samme begynde at ske no-samme begynde at ske no-
get mellem os, der tilbeder. get mellem os, der tilbeder. 
Vores hierarkier må nedbry-Vores hierarkier må nedbry-
des. Her kan det ikke kom-des. Her kan det ikke kom-
me an på, om man er ”jøde me an på, om man er ”jøde 
eller græker, træl eller fri, eller græker, træl eller fri, 
mand eller kvinde”, men kun mand eller kvinde”, men kun 
på, at man er ”én i Kristus” på, at man er ”én i Kristus” 
(Gal 3,28). (Gal 3,28). 

Derfor førte korset til helt Derfor førte korset til helt 
konkrete ændringer i de konkrete ændringer i de 
ældste menigheder. Sla-ældste menigheder. Sla-
verne fi k plads ved bordet. verne fi k plads ved bordet. 
Eller rettere: Vi kan se af Eller rettere: Vi kan se af 
Paulus’ breve, hvordan de Paulus’ breve, hvordan de 
første kristne kæmpede første kristne kæmpede 
med at forme deres fæl-med at forme deres fæl-
lesskaber i korsets kontur. lesskaber i korsets kontur. 
De rige forstod ikke, hvorfor De rige forstod ikke, hvorfor 
de skulle dele mad med de de skulle dele mad med de 
fattige ved Herrens måltid fattige ved Herrens måltid 
(1 Kor 11,17-34), og Paulus (1 Kor 11,17-34), og Paulus 
måtte indtrængende bede måtte indtrængende bede 
Filemon om at handle efter Filemon om at handle efter 
kærlighedens lov mod sin kærlighedens lov mod sin 
bortløbne slave, Onesimos, bortløbne slave, Onesimos, 
og ikke blot klynge ham op og ikke blot klynge ham op 
på det nærmeste kors (File-på det nærmeste kors (File-
monbrevet). monbrevet). 

Fordi Jesus ikke ”blot” Fordi Jesus ikke ”blot” 
døde en nobel død ved døde en nobel død ved 
kniven, kan ingen invitere kniven, kan ingen invitere 
korset ind i sit hjerte, uden korset ind i sit hjerte, uden 
at det ender med at ville ud at det ender med at ville ud 
gennem hænderne og fød-gennem hænderne og fød-
derne – i kærlighed mod derne – i kærlighed mod 
næsten. næsten. 

Gave, gåde og kraft
I lyset af, hvad romersk I lyset af, hvad romersk 
korsfæstelse var, fornem-korsfæstelse var, fornem-
mer vi en fl ig mere af, hvil-mer vi en fl ig mere af, hvil-
ken ubegribelig kærlighed ken ubegribelig kærlighed 
Gud viste os, da han sendte Gud viste os, da han sendte 
sin søn i ”døden på et kors”-sin søn i ”døden på et kors”-
døden langfredag. døden langfredag. 

Hvem kan med det for Hvem kan med det for 
øje mistro tilstrækkelighe-øje mistro tilstrækkelighe-
den i dette offer, tvivle på den i dette offer, tvivle på 
hans tilgivelse, undgå at føle hans tilgivelse, undgå at føle 
skammen lette eller se med skammen lette eller se med 
kærlighedens øjne på sin kærlighedens øjne på sin 
næste?næste?

Hvilken gave, gåde og kraft Hvilken gave, gåde og kraft 
er langfredags kors ikke! Og er langfredags kors ikke! Og 
så er vi end ikke begyndt at så er vi end ikke begyndt at 
tale om påskelyset fra op-tale om påskelyset fra op-
standelsens morgen! standelsens morgen! 
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”Alle i det romerske rige på ”Alle i det romerske rige på 
Jesu tid kendte sandsynlig-Jesu tid kendte sandsynlig-

vis ikke blot synet af en kors-vis ikke blot synet af en kors-
fæstelse, men også lyden og fæstelse, men også lyden og 

lugten fra det menneske, der lugten fra det menneske, der 
jamrende gik i opløsning,” jamrende gik i opløsning,” 

skriver Morten Hørning.skriver Morten Hørning.
Her er det et kors, der er vist Her er det et kors, der er vist 
i museumslandsbyen Naza-i museumslandsbyen Naza-

reth Village.reth Village.

MORTEN HØRNING JENSEN   Jesu død på korset er 
mere godt nyt end ”kun” tilgivelse af skylden, den er også 
fjernelse af skammen

I fi re kronikker hen over året skriver ph.d. Morten Hør-I fi re kronikker hen over året skriver ph.d. Morten Hør-
ning og generalsekretær i Ordet og Israel Ole Ander-ning og generalsekretær i Ordet og Israel Ole Ander-
sen om fi re emner, der fylder i evangelierne ud fra et sen om fi re emner, der fylder i evangelierne ud fra et 
undervisningsforløb, de sammen har haft i efteråret undervisningsforløb, de sammen har haft i efteråret 
2018 på Menighedsfakultetet. 2018 på Menighedsfakultetet. 
Man kan læse mere om korsfæstelse i TEL 2012/1 på Man kan læse mere om korsfæstelse i TEL 2012/1 på 
www.bibelskarkaelogi.dk.www.bibelskarkaelogi.dk.

TEMA
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AF KAJA LAUTERBACH

Private daginstitutioner er Private daginstitutioner er 
efterspurgte i Danmark, efterspurgte i Danmark, 
og med den friskolelov, der og med den friskolelov, der 
blev vedtaget i 2005, fi k de blev vedtaget i 2005, fi k de 
fri grundskoler fl ere og nye fri grundskoler fl ere og nye 
muligheder for at oprette muligheder for at oprette 
børnehaver og vuggestuer.børnehaver og vuggestuer.

”Et billede på det ses i det ”Et billede på det ses i det 
seneste årsskrift fra Dansk seneste årsskrift fra Dansk 
Friskoleforening, der viser, Friskoleforening, der viser, 
at de havde 40 børnehaver at de havde 40 børnehaver 
i 2010, mens tallet i 2019 er i 2010, mens tallet i 2019 er 
105 børnehave,” fortæller 105 børnehave,” fortæller 
Hans Jørgen Hansen, der er Hans Jørgen Hansen, der er 
daglig leder i Foreningen af daglig leder i Foreningen af 
kristne Friskoler (FKF).kristne Friskoler (FKF).

Det er en udvikling, de Det er en udvikling, de 
gerne vil være med til at un-gerne vil være med til at un-
derstøtte. Ikke mindst fordi derstøtte. Ikke mindst fordi 
mange forældre efterspør-mange forældre efterspør-
ger muligheden for en privat ger muligheden for en privat 
daginstitution på et kristent daginstitution på et kristent 
grundlag.grundlag.

”15 af vores 34 medlems-”15 af vores 34 medlems-
skoler har allerede børne-skoler har allerede børne-
haver og eller vuggestuer haver og eller vuggestuer 
tilknyttet, I de senere år tilknyttet, I de senere år 
er der også blandet andet er der også blandet andet 
startet børnehaver i Thi-startet børnehaver i Thi-
sted, Tange, Holbæk og på sted, Tange, Holbæk og på 
Nørrebro.”  siger Hans Jør-Nørrebro.”  siger Hans Jør-
gen Hansen.gen Hansen.

Forfulgte kristne laver 
syskole for krigsenker i Irak
I de kurdiske områder i Irak er der mange krigsenker. I de kurdiske områder i Irak er der mange krigsenker. 
De er efterkommere af de 2.000 kurdiske soldater, der i De er efterkommere af de 2.000 kurdiske soldater, der i 
2014-2017 mistede livet i kampen mod Islamisk Stat. 2014-2017 mistede livet i kampen mod Islamisk Stat. 

For at hjælpe dem har en gruppe kristne i området For at hjælpe dem har en gruppe kristne i området 
oprettet en syskole, hvor 20 kvinder ad gangen lærer at oprettet en syskole, hvor 20 kvinder ad gangen lærer at 
producere tøj, som de kan sælge for at forsørge sig selv producere tøj, som de kan sælge for at forsørge sig selv 
og deres børn. Det skriver Dansk Europamission på deres og deres børn. Det skriver Dansk Europamission på deres 
hjemmeside.hjemmeside.

Generalsekretær Samuel Nymann Eriksen fortæller, at Generalsekretær Samuel Nymann Eriksen fortæller, at 
projektet har kontakt til omkring 500 fattige kvinder, der projektet har kontakt til omkring 500 fattige kvinder, der 
bor i et fjernt beliggende bjergområde med få jobmulig-bor i et fjernt beliggende bjergområde med få jobmulig-
heder.  heder.  

Når kurset er afsluttet, har kvinderne stadig mulighed Når kurset er afsluttet, har kvinderne stadig mulighed 
for at komme på sycenteret. Her kan de låne symaskiner, for at komme på sycenteret. Her kan de låne symaskiner, 
indtil de har tjent nok til at kunne købe deres egen syma-indtil de har tjent nok til at kunne købe deres egen syma-
skine. De kan også blive ved med at stille spørgsmål til og skine. De kan også blive ved med at stille spørgsmål til og 
få vejledning hos lærerne. få vejledning hos lærerne. 

”Projektet handler imidlertid ikke kun om at give kvin-”Projektet handler imidlertid ikke kun om at give kvin-
der jobtræning. De lokale kristne forsøger at formidle der jobtræning. De lokale kristne forsøger at formidle 
håb til kvinder, også ved at dele, hvad håbet i den kristne håb til kvinder, også ved at dele, hvad håbet i den kristne 
tro har betydet for dem,” siger han.tro har betydet for dem,” siger han.

Arbejdet på sycentret er med til at øge værdigheden for Arbejdet på sycentret er med til at øge værdigheden for 
både de udsatte kvinder og for de lokale kristne grupper.  både de udsatte kvinder og for de lokale kristne grupper.  

De lokale kristne får stor troværdighed, når de rækker De lokale kristne får stor troværdighed, når de rækker 
ud til udsatte grupper, som ingen andre hjælper. Samfun-ud til udsatte grupper, som ingen andre hjælper. Samfun-
dets skepsis mindskes, når de ser den positive forskel, dets skepsis mindskes, når de ser den positive forskel, 
de lokale forfulgte kristne gør.        de lokale forfulgte kristne gør.        

           kl           kl

Flere kristne børnehaver på vej
Foreningen af kristne Friskoler udvider arbejdet til også at styrke kristne daginstitutioner

”Yderligere fem skoler er ”Yderligere fem skoler er 
i gang med at oprette børne-i gang med at oprette børne-
haver.”haver.”

Femårigt projekt
FKF er ikke de eneste, der FKF er ikke de eneste, der 
har visioner om fl ere kristne har visioner om fl ere kristne 
daginstitutioner i Danmark. daginstitutioner i Danmark. 
Det har BorgFonden i Silke-Det har BorgFonden i Silke-
borg også, så derfor har de borg også, så derfor har de 
to organisationer indgået et to organisationer indgået et 
samarbejde.samarbejde.

”Det samarbejde betyder, ”Det samarbejde betyder, 
en femårig projektperiode, en femårig projektperiode, 
hvor vi har mulighed for at hvor vi har mulighed for at 
ansætte en eller to medar-ansætte en eller to medar-
bejdere, som skal hjælpe bejdere, som skal hjælpe 
forældre og friskoler med at forældre og friskoler med at 
etablere og udvikle dagin-etablere og udvikle dagin-
stitutioner,” forklarer Hans stitutioner,” forklarer Hans 
Jørgen Hansen.Jørgen Hansen.

Projektbeskrivelsen lyder Projektbeskrivelsen lyder 
på, at der skal oprettes otte på, at der skal oprettes otte 
nye børnehaver i løbet af nye børnehaver i løbet af 
fem år. En anden vigtig op-fem år. En anden vigtig op-

100 mennesker deltog i et opmuntrende jubilæumsårsmøde i Randers

25 år med Retten til Liv

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Omkring 100 mennesker Omkring 100 mennesker 
deltog på årsmødet for Ret-deltog på årsmødet for Ret-
ten til Liv i Randers lørdag ten til Liv i Randers lørdag 
den 6. april. Årsmødet mar-den 6. april. Årsmødet mar-
kerede samtidig 25-års jubi-kerede samtidig 25-års jubi-
læet for bevægelsen.læet for bevægelsen.

Jens Lomborg, der er Jens Lomborg, der er 
præst i Skjern Bykirke og præst i Skjern Bykirke og 
formand for Evangelisk Lu-formand for Evangelisk Lu-
thersk Netværk, tog i sit ho-thersk Netværk, tog i sit ho-
vedforedrag et opgør med vedforedrag et opgør med 
den distance og fortielse, den distance og fortielse, 
som abortproblematikken som abortproblematikken 
omgærdes af langt ind i kir-omgærdes af langt ind i kir-
kens egne rækker, og som kens egne rækker, og som 
påvirker Gudsopfattelsen påvirker Gudsopfattelsen 
på et helt grundlæggende på et helt grundlæggende 
plan.plan.

”Jeg har læst et sted, at ”Jeg har læst et sted, at 
den, som ikke kan tro, at den, som ikke kan tro, at 
Gud har været et foster, får Gud har været et foster, får 
svært ved at fastholde, at et svært ved at fastholde, at et 

foster er et menneske. Det foster er et menneske. Det 
tror jeg desværre er sandt. tror jeg desværre er sandt. 
Men intet er umuligt for Gud Men intet er umuligt for Gud 
– heller ikke at et samfunds – heller ikke at et samfunds 
syn på fosteret ændres til syn på fosteret ændres til 
det bedre,” sagde han blandt det bedre,” sagde han blandt 
andet.andet.

Brænder stadig for sagen
Landssekretær Ellen Landssekretær Ellen 
Højlund Wibe er opmun-Højlund Wibe er opmun-
tret efter årsmødet og har tret efter årsmødet og har 
blandt andet hæftet sig ved blandt andet hæftet sig ved 
deltagernes interesse i at deltagernes interesse i at 
høre om foreningens ar-høre om foreningens ar-
bejde.bejde.

”Det var også opmuntren-”Det var også opmuntren-
de at høre, hvordan sogne-de at høre, hvordan sogne-
præst Orla Villekjær stadig præst Orla Villekjær stadig 
brænder for sagen,” fortæl-brænder for sagen,” fortæl-
ler hun.ler hun.

Orla Villekjær var forenin-Orla Villekjær var forenin-
gens første formand og var gens første formand og var 
blevet bedt om både at give blevet bedt om både at give 
et tilbageblik og se fremad.et tilbageblik og se fremad.

gave er at styrke de eksiste-gave er at styrke de eksiste-
rende daginstitutioner gen-rende daginstitutioner gen-
nem kompetenceudvikling nem kompetenceudvikling 
af medarbejdere og ledere af medarbejdere og ledere 
og ved at skabe netværk og ved at skabe netværk 
mellem nye og eksisterende mellem nye og eksisterende 
kristne daginstitutioner. kristne daginstitutioner. 

I forbindelse med opret-I forbindelse med opret-
telse af nye børnehaver skal telse af nye børnehaver skal 
der udarbejdes en manual, der udarbejdes en manual, 
som beskriver opstart af som beskriver opstart af 

Mange kristne friskoler har Mange kristne friskoler har 
allerede oprettet børneha-allerede oprettet børneha-
ver. Her er det børnehaven ver. Her er det børnehaven 

ved Markusskolen i Esbjerg, ved Markusskolen i Esbjerg, 
der blev oprettet i 2013.der blev oprettet i 2013.

en børnehave fra idefasen en børnehave fra idefasen 
over etableringsfasen til en over etableringsfasen til en 
driftsfase.driftsfase.

Den nye medarbejder skal Den nye medarbejder skal 
også opmuntre til at oprette også opmuntre til at oprette 
tilbud om forældrekurser, tilbud om forældrekurser, 
parterapi og netværk mel-parterapi og netværk mel-
lem forældrene.lem forældrene.

Daginstitution før skole
Mange af de nye daginsti-Mange af de nye daginsti-
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HANS JØRGEN HANSEN   Vi har mulighed for at  
ansætte en eller to medarbejdere, som skal hjælpe forældre 
og friskoler med at etablere og udvikle daginstitutionerKIRKE  

tutioner vil blive oprettet tutioner vil blive oprettet 
i tilknytning til en kristen i tilknytning til en kristen 
friskole, men der kan også friskole, men der kan også 
være forældregrupper i an-være forældregrupper i an-
dre byer, der ønsker hjælp til dre byer, der ønsker hjælp til 
at starte en ny daginstitu-at starte en ny daginstitu-
tion, forklarer Hans Jørgen tion, forklarer Hans Jørgen 
Hansen.Hansen.

”Ved at understøtte på ”Ved at understøtte på 
steder, hvor der ikke er en steder, hvor der ikke er en 
kristen friskole i forvejen, kristen friskole i forvejen, 

kan vi måske være med til kan vi måske være med til 
at styrke friskolerne,” siger at styrke friskolerne,” siger 
han.han.

”For måske kan det blive ”For måske kan det blive 
til en kristen friskole på sigt. til en kristen friskole på sigt. 
Det er i hvert fald vores vi-Det er i hvert fald vores vi-
sion i FKF.”sion i FKF.”

Hans Jørgen Hansen for-Hans Jørgen Hansen for-
klarer, at der er to modeller klarer, at der er to modeller 
for oprettelse af en privat for oprettelse af en privat 
daginstitution i tilknytning daginstitution i tilknytning 
til en kristen friskole.til en kristen friskole.

Enten kan den være in-Enten kan den være in-
tegreret under friskolens tegreret under friskolens 
bestyrelse  –  på den måde bestyrelse  –  på den måde 
kan man spare resurser kan man spare resurser 
lokalt – eller den kan være lokalt – eller den kan være 
en selvstændig enhed med en selvstændig enhed med 
egen bestyrelse.egen bestyrelse.

Tilbage til begyndelsen
Hans Jørgen Hansen læg-Hans Jørgen Hansen læg-
ger ikke skjul på, at det er ger ikke skjul på, at det er 
en udvidelse af arbejdet, at en udvidelse af arbejdet, at 
FKF nu også kommer til at FKF nu også kommer til at 
omfatte kristne daginstitu-omfatte kristne daginstitu-
tioner. tioner. 

”Men man kan også kalde ”Men man kan også kalde 
det at vende tilbage til de det at vende tilbage til de 
oprindelige tanker bag for-oprindelige tanker bag for-
eningen. FKF’s første navn eningen. FKF’s første navn 
var nemlig ”Landsforenin-var nemlig ”Landsforenin-
gen af kristne Friskoler med gen af kristne Friskoler med 
videre”, siger den daglige videre”, siger den daglige 
leder lunt.leder lunt.
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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. 

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

Vil du være med til at skabe  Vil du være med til at skabe  
livsforandring gennem    livsforandring gennem    
ledelse og forkyndelse?ledelse og forkyndelse?            
SituationenSituationen
Borgerkirken er på 6. år en aktiv frikirke i Silkeborg med ca. 80 medlemmer.Borgerkirken er på 6. år en aktiv frikirke i Silkeborg med ca. 80 medlemmer.
Vi har fået et tilsagn fra BorgFonden, som muliggør ansættelsen af endnu en præst/Vi har fået et tilsagn fra BorgFonden, som muliggør ansættelsen af endnu en præst/
medarbejder til at supplere vores præst gennem alle årene, Frands Pedersen.  medarbejder til at supplere vores præst gennem alle årene, Frands Pedersen.  

Din rolleDin rolle
• Integrere og fastholde nye i kirken• Integrere og fastholde nye i kirken
• At supplere Frands i oplæring og forkyndelse ved at være anderledes end Frands. Det • At supplere Frands i oplæring og forkyndelse ved at være anderledes end Frands. Det 

gør du ved at være mere lærer og leder end evangelistgør du ved at være mere lærer og leder end evangelist
• I et team med Frands sætte jeres styrker i spil til gavn for medlemmerne og til fælles • I et team med Frands sætte jeres styrker i spil til gavn for medlemmerne og til fælles 

bedste.bedste.
• Organisere, sætter rammer og eksekvere i samarbejde med frivillige• Organisere, sætter rammer og eksekvere i samarbejde med frivillige
• Du får ansvaret for kirkens daglige drift og aktiviteter, medlemsadministration, små-• Du får ansvaret for kirkens daglige drift og aktiviteter, medlemsadministration, små-

grupper, fokusaftener og børnekirke m.v. i samarbejde med de frivillige grupper, fokusaftener og børnekirke m.v. i samarbejde med de frivillige 
• Stillingen er fuld tid eller efter aftale• Stillingen er fuld tid eller efter aftale

Om digOm dig
• Du er ukompliceret og kan formulere dine synspunkter og interesser nøgternt og re-• Du er ukompliceret og kan formulere dine synspunkter og interesser nøgternt og re-

spektfuldt. Det, du siger, er også det, du gørspektfuldt. Det, du siger, er også det, du gør
• Du brænder for at udbrede evangeliets frisættende kraft• Du brænder for at udbrede evangeliets frisættende kraft
• Du kan udvise empati og har en god og sund dømmekraft  • Du kan udvise empati og har en god og sund dømmekraft  
• Du trives med formidling for andre mennesker• Du trives med formidling for andre mennesker
• Du er uddannet, men ikke nødvendigvis som teolog/præst; du har muligvis erfaring • Du er uddannet, men ikke nødvendigvis som teolog/præst; du har muligvis erfaring 

med ledelse af frivillige fra andre sammenhænge. Evt. har du erfaring med ledelse fra med ledelse af frivillige fra andre sammenhænge. Evt. har du erfaring med ledelse fra 
erhvervslivet, fra lærergerningen eller lignendeerhvervslivet, fra lærergerningen eller lignende

Om BorgerkirkenOm Borgerkirken
Borgerkirken er en Luthersk frikirke tilknyttet ELN som netværk. Borgerkirken er en Luthersk frikirke tilknyttet ELN som netværk. 
Vi vil ”Forvandle Danmark ved at genformidle evangeliet, selv leve det ud og reetablere Vi vil ”Forvandle Danmark ved at genformidle evangeliet, selv leve det ud og reetablere 
menneskets værdi.”menneskets værdi.”
Frands er siden januar 2019 halvtidsansat og varetager, ud over søndagsprædikener, Frands er siden januar 2019 halvtidsansat og varetager, ud over søndagsprædikener, 
mange evangelistopgaver, herunder juniorkirke, messer, diakoni m.v. mange evangelistopgaver, herunder juniorkirke, messer, diakoni m.v. 
Du refererer, sammen med Frands, til bestyrelsens formand.Du refererer, sammen med Frands, til bestyrelsens formand.

Din ansøgning:Din ansøgning:
Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning, som du kan sende til formanden, Søren Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning, som du kan sende til formanden, Søren 
Toft-Jensen på mail: stj@borgautomotive.dk. Du er velkommen til at ringe til Søren på tlf. Toft-Jensen på mail: stj@borgautomotive.dk. Du er velkommen til at ringe til Søren på tlf. 
40 60 87 77 eller til næstformanden Brian Holm på tlf. 25 44 40 15.  40 60 87 77 eller til næstformanden Brian Holm på tlf. 25 44 40 15.  

Læs mere på www.borgerkirken.dkLæs mere på www.borgerkirken.dk

Ansøgningen skal vedlægges et cv og må gerne være suppleret af en video. Vi tager lø-Ansøgningen skal vedlægges et cv og må gerne være suppleret af en video. Vi tager lø-
bende samtaler, indtil vi har fundet den rette.bende samtaler, indtil vi har fundet den rette.

Slotsgade 26 Slotsgade 26 
3400 Hillerød3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00Tlf. 48 26 56 00

Apoteker Apoteker 
Troels IngemannTroels Ingemann

www.frederiksborg-www.frederiksborg-
apotek.dk apotek.dk 

Åbent alle dage i året Åbent alle dage i året 
kl.  8-21kl.  8-21

_

VIDEBÆK KRISTNE FRISKOLE 
SØGER 1 LÆRER OG 2 PÆDAGOGER 

PR. 1. AUGUST 2019 

VKF er oprettet af IM/LM • Skolen har 278 elever i 0.-9. kl. og ca. 80 børn 
i SFO • Afdelingsopdelt skole • Gode fysiske rammer • Pædagogisk 
nytænkning • Stor forældreopbakning •  IT-klasser i overbygningen • 
30 ansatte • Aktivt kirke- og missionshusmiljø • Godt lokalsamfund

Du er velkommen til at kontakte skolen for 
yderligere oplysninger hos skoleleder 

Jesper Storbjerg Friis, tlf. 51 84 37 97,
 eller viceskoleleder Charlotte 

Kristensen, tlf. 27 20 05 13.

SE ALLE OPSLAG PÅ: VKFRI.DK

Du er velkomme
yderligere o

Jesper Storb
elle

K

Er du vores nye præst i Solvang? 
Måske kender du en som skal være det?
Se s llingsopslaget på www.SolvangKirke.dk

Sommerhus i VendsysselSommerhus i Vendsyssel, , 
Gerå ved Aså.Gerå ved Aså.
8 sovepladser (2 dobbelt-8 sovepladser (2 dobbelt-
senge).senge).
Velholdt, ny tilbygning, bør-Velholdt, ny tilbygning, bør-
nevenlig, naturskønt, nær nevenlig, naturskønt, nær 
vandet.vandet.
Samme lave pris som før Samme lave pris som før 
tilbygning.tilbygning.
www.østerhavshytten.dk.www.østerhavshytten.dk.
Tlf. 23437231/98466331.Tlf. 23437231/98466331.

Modtag nyt fra LM 
direkte i din indbakke.

Tilmeld dig på 
www.dlm.dk/nyt.

NYHEDSMAIL

Læs mere på www.felixrejser.dk/ 
oberammergau eller bestil 
 oversigt på 7592 2022

Oberammergau 2020
Tag med til den lille 
 syd tyske alpeby Ober-
ammergau og oplev Jesu 
lidelseshistorie opført af 
alle i byen.

Vi arrangerer gruppe-
rejser til Passionsspillet 
i Oberammergau, med 
efterfølgende ferierejse.

Reserver DIN plads i dag.

Ring til LM’s telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag



inspiration            nærvær            holdning

SOM BEKENDT HARSOM BEKENDT HAR pinsen givet navn til kirkesam- pinsen givet navn til kirkesam-
fundet fundet PinsekirkenPinsekirken. Med dette navn har den godt 100 . Med dette navn har den godt 100 
år gamle bevægelse ønsket at lægge vægt på pinse-år gamle bevægelse ønsket at lægge vægt på pinse-
højtidens budskab om Helligåndens gerning.højtidens budskab om Helligåndens gerning.

Hvis LM’s fædre havde fulgt Luthers ønske om ikke Hvis LM’s fædre havde fulgt Luthers ønske om ikke 
at lade hans navn indgå i navnet på nogen kirkelig in-at lade hans navn indgå i navnet på nogen kirkelig in-
stitution, ville det have været oplagt at kalde den nye stitution, ville det have været oplagt at kalde den nye 
bevægelse for bevægelse for PåskemissionenPåskemissionen. Baggrunden for stif-. Baggrunden for stif-
telsen af Luthersk Mission var jo netop Christian Møl-telsen af Luthersk Mission var jo netop Christian Møl-
lers såkaldte langfredagsoplevelse i 1864. Mens han lers såkaldte langfredagsoplevelse i 1864. Mens han 
læste Rom 5,6 om, at ”mens vi endnu var svage, døde læste Rom 5,6 om, at ”mens vi endnu var svage, døde 
Kristus for ugudelige”, stod det pludselig tindrende Kristus for ugudelige”, stod det pludselig tindrende 
klart for ham, at den frelse, han nidkært havde stræbt klart for ham, at den frelse, han nidkært havde stræbt 
efter, allerede var gjort færdig af Jesus. Jesu offer efter, allerede var gjort færdig af Jesus. Jesu offer 
langfredag var nok til frelse og frihed, og alt hans eget langfredag var nok til frelse og frihed, og alt hans eget 
uden værdi.uden værdi.

MAN KAN SIGEMAN KAN SIGE, at LM på den baggrund mere præcist , at LM på den baggrund mere præcist 
blev en blev en langfredagsmissionlangfredagsmission end en  end en påskemissionpåskemission. Det . Det 
frie evangelium har altid kendetegnet LM. Forkyndel-frie evangelium har altid kendetegnet LM. Forkyndel-
sens kendetegn har været understregningen af det sens kendetegn har været understregningen af det 
objektive: at Jesus døde for alle vores synder og en objektive: at Jesus døde for alle vores synder og en 
gang for alle gjorde det, vi ikke kunne. Derfor er vejen gang for alle gjorde det, vi ikke kunne. Derfor er vejen 
åben til Gud for enhver, som tror, og derfor må vores åben til Gud for enhver, som tror, og derfor må vores 
fokus være på Jesus og ikke på os.fokus være på Jesus og ikke på os.

Lad os bede om, at Gud altid vil bevare os i dette Lad os bede om, at Gud altid vil bevare os i dette 
langfredagsfokus på det frie evangelium, som vi jo langfredagsfokus på det frie evangelium, som vi jo 
også har gjort meget synlig som den første af vores også har gjort meget synlig som den første af vores 
fi re kerneværdier, og at det altid må kendetegne os.fi re kerneværdier, og at det altid må kendetegne os.

MEN SÅ ERMEN SÅ ER det også på sin plads at huske på, at  det også på sin plads at huske på, at 
langfredaglangfredag ikke alene tegner hele påske.  ikke alene tegner hele påske. PåskedagPåskedag 
er et helt uundværligt højdepunkt og tæt knyttet til er et helt uundværligt højdepunkt og tæt knyttet til 
langfredaglangfredag. Derfor har vi i dette nummer af . Derfor har vi i dette nummer af Tro & Mis-Tro & Mis-
sionsion også fokus på begge disse dage. Opstandelsen  også fokus på begge disse dage. Opstandelsen 
bekræfter, at Jesus virkelig var Messias, som han selv bekræfter, at Jesus virkelig var Messias, som han selv 
sagde, og at Gud har accepteret hans offer for os. Og sagde, og at Gud har accepteret hans offer for os. Og 
opstandelsen forkynder os et fantastisk håb om, at vi, opstandelsen forkynder os et fantastisk håb om, at vi, 
der tror på Jesus, engang skal opstå til et evigt fuld-der tror på Jesus, engang skal opstå til et evigt fuld-
komment liv hos Gud.komment liv hos Gud.

Men Jesu opstandelse betyder også, at Jesus lever Men Jesu opstandelse betyder også, at Jesus lever 
her og nu – midt iblandt os. Som det lyder i nadverri-her og nu – midt iblandt os. Som det lyder i nadverri-
tualet – afl edt af tualet – afl edt af skærtorsdagsskærtorsdags begivenheder:  begivenheder: 

”Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede ”Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede 
iblandt os med al din kærlighed” og senere: ”Den kors-iblandt os med al din kærlighed” og senere: ”Den kors-
fæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, fæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, 
som nu har givet jer sit hellige legeme og blod …”som nu har givet jer sit hellige legeme og blod …”

Kristus lever. I dag! Han bor ved troen i dit hjerte! Kristus lever. I dag! Han bor ved troen i dit hjerte! 
Og den overvældende magt, hvormed Gud virkede i Og den overvældende magt, hvormed Gud virkede i 
Kristus, da han oprejste ham fra de døde, er virksom Kristus, da han oprejste ham fra de døde, er virksom 
hos os, der tror (Ef 2,18f)!hos os, der tror (Ef 2,18f)!

Lad os hente vores frimodighed i både Lad os hente vores frimodighed i både langfredag og langfredag og 
påskedag.påskedag.

Glædelig påske!Glædelig påske!

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Påske er også 
opstandelse
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HIDDI HØJGAARD  Det er en gave, at vi har musikere, 
der tager ”kampen op” for de gamle sange

LEDER 

MUSIKANMELDELSEMUSIKANMELDELSE

AF HIDDI HØJGAARDAF HIDDI HØJGAARD

BYGNINGSSNEDKERBYGNINGSSNEDKER

EN DEL AF SØNDERJYSKE EN DEL AF SØNDERJYSKE 

LOVSANGSJAMLOVSANGSJAM

Aera:Aera:
Mens jeg drager ånde herMens jeg drager ånde her
Aera 2019Aera 2019

10 numre –  130,- kroner10 numre –  130,- kroner
Cd’en kan bestilles på Cd’en kan bestilles på 
www.aerasalmer.dkwww.aerasalmer.dk

Det var let for mig at sige ja Det var let for mig at sige ja 
til at anmelde AERA’s nye til at anmelde AERA’s nye 
album album Mens jeg drager ånde Mens jeg drager ånde 
herher. For albummet er nemlig . For albummet er nemlig 
et kærkomment bidrag til et kærkomment bidrag til 
bevarelse af vores gamle bevarelse af vores gamle 
sangskat. sangskat. 

I en tid, hvor kristenhe-I en tid, hvor kristenhe-
den oversvømmes af nye den oversvømmes af nye 
kristne sange, hvoraf nogle kristne sange, hvoraf nogle 
rettere må betegnes som rettere må betegnes som 
religiøse end kristne, er det religiøse end kristne, er det 
en gave, at vi har musikere, en gave, at vi har musikere, 

Salmer for både unge 
og ældre

der “tager kampen” op med der “tager kampen” op med 
sange som sange som Stat op min sjæl Stat op min sjæl 
i morgengryi morgengry, , Som den gyldne Som den gyldne 
sol frembrydersol frembryder og  og Mens jeg Mens jeg 
drager ånde herdrager ånde her med fl ere  med fl ere 
– sange, der gennem årtier – sange, der gennem årtier 
og århundreder har båret og århundreder har båret 
mennesker gennem liv og mennesker gennem liv og 
død, har nedbøjet og ophø-død, har nedbøjet og ophø-
jet, slået og lægt, og således jet, slået og lægt, og således 
været et redskab i Guds været et redskab i Guds 
hånd til frelse, fornyelse og hånd til frelse, fornyelse og 
bevarelse i troen.bevarelse i troen.

Med en god musikalsk va-Med en god musikalsk va-
riation og stor musisk kvali-riation og stor musisk kvali-
tet leges der med toner, ryt-tet leges der med toner, ryt-
mer og akkorder. I samspil mer og akkorder. I samspil 
hertil synges sangene med hertil synges sangene med 
et par pragtfulde stemmer. et par pragtfulde stemmer. 
Melodierne synges præcis, Melodierne synges præcis, 
som vi kender dem, men op-som vi kender dem, men op-
leves som nye i og med den leves som nye i og med den 
inspirerende musik.  inspirerende musik.  

Musikken er for det me-Musikken er for det me-
ste ret “pæn”, men får dog ste ret “pæn”, men får dog 
fl ere gange kant, når en lidt fl ere gange kant, når en lidt 
rå guitarlyd fl år lidt op i det rå guitarlyd fl år lidt op i det 
hele. Og de smukke stem-hele. Og de smukke stem-
mer får en ekstra dimensi-mer får en ekstra dimensi-
on, når de smelter sammen i on, når de smelter sammen i 

fl erstemmig sang.fl erstemmig sang.
Jeg skruede op for musik-Jeg skruede op for musik-

ken, så min familie kunne ken, så min familie kunne 
høre med, uden at de vidste, høre med, uden at de vidste, 
hvad det var, jeg spillede. hvad det var, jeg spillede. 
Den unge generation var Den unge generation var 
straks med og vuggede med straks med og vuggede med 
på de gode arrangementer, på de gode arrangementer, 
mens de ældre – seniorge-mens de ældre – seniorge-
nerationen – fl øjtede med nerationen – fl øjtede med 

på melodien.på melodien.
Jeg ønsker albummet stor Jeg ønsker albummet stor 

udbredelse, og at det må udbredelse, og at det må 
være med til at give både være med til at give både 
den voksne og unge gene-den voksne og unge gene-
ration fornyet kærlighed til ration fornyet kærlighed til 
sange, som mange af os bla-sange, som mange af os bla-
der forbi, når der skal fi ndes der forbi, når der skal fi ndes 
sange til gudstjenester og sange til gudstjenester og 
møder.møder.

NYBRUDSARBEJDE 
I PERU

LM søger en missionær til nybrudsarbejde, 
evangelisation og menighedsarbejde i Peru.  
Formålet med arbejdet er at være med til at  
opbygge den lutherske kirke i Peru og støtte 
kirken i at nå længere ud med evangeliet. 

Mulige opgaver: 
· Menighedsplantning, støtte og opfølgning 
· Forkyndelse og bibelundervisning 
· Opbygning af børne- og ungdomsarbejdet 
· Diakonale projekter

Læs mere om jobbet på dlm.dk/job/missionaer.  
Eller kontakt missionskonsulent Christian Lund 
Pedersen på tlf 93 88 02 56 / clp@dlm.dk. 

TEKST  
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Botilbuddet Blå Kors Hjemmet Hobro 
søger en medarbejder, der brænder for at skabe 
rammer og muligheder for, at mennesker kan 
udvikle sig og få et meningsfyldt liv. 

Som pædagog eller ergoterapeut kommer du til 
at være en aktiv del af vores tværfaglige team 
for hjemløse. 

Ansøgningsfrist tirsdag 16. april 2019.

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

Pædagog eller 
ergoterapeut
med erfaring indenfor arbejdet 
med socialt udsatte  

blaakors.dk

Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk

Her fi nder du inspiration, nyheder, 
fakta, vidnesbyrd, anmeldelser og meget mere!eget

WWW.DLM.DK
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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LÆS PÅ DLM.DK

Husaltret blev brændt
En familie i en landsby i det nordlige Cambodja slæbte deres En familie i en landsby i det nordlige Cambodja slæbte deres 
husalter udenfor, ødelagde det og gik i gang med at brænde husalter udenfor, ødelagde det og gik i gang med at brænde 
det. De var blevet kristne og ville konkret uddrive ånderne.det. De var blevet kristne og ville konkret uddrive ånderne.

Flyvende Hodja i Løgumkloster
Efterskoleelever opførte sidst i marts fem forestillinger om Efterskoleelever opførte sidst i marts fem forestillinger om 
Hodja fra Pjort for i alt 2.350 tilskuere. 12 kg majs blev til Hodja fra Pjort for i alt 2.350 tilskuere. 12 kg majs blev til 
popcorn, og 45 kg slik blev delt i poser og langet over disken.popcorn, og 45 kg slik blev delt i poser og langet over disken.

Små forhold
30/03/2019 | ROAR STEFFENSEN, PENDLERMISSIONÆR TIL PERU30/03/2019 | ROAR STEFFENSEN, PENDLERMISSIONÆR TIL PERU

En af weekenderne på min udrejse til Peru tilbragte jeg i Tac-En af weekenderne på min udrejse til Peru tilbragte jeg i Tac-
na, der ligger tæt på grænsen til Chile. Her besøgte jeg den na, der ligger tæt på grænsen til Chile. Her besøgte jeg den 
ene af de to menigheder i byen, et sted hvor der tidligere har ene af de to menigheder i byen, et sted hvor der tidligere har 
været tilknyttet danske missionærer.været tilknyttet danske missionærer.

Menigheden, jeg besøgte, har en stor og fl ot kirkebygning, Menigheden, jeg besøgte, har en stor og fl ot kirkebygning, 
men det kneb med at fylde rammerne ud. Der var tre til un-men det kneb med at fylde rammerne ud. Der var tre til un-
dervisning lørdag aften, hvoraf de to var præsten og en af dervisning lørdag aften, hvoraf de to var præsten og en af 
hans døtre. Til gudstjeneste var der otte voksne ...hans døtre. Til gudstjeneste var der otte voksne ...

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

FOTO: KAJA LAUTERBACH

Kontakt 44 51 73 37
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