
Ni kommende volontører i LM’s internationale missionsarbejde i Cambodja og Tanzania 
fi k gode ideer til mødet med en anderledes kultur

Nye volontører er på vej

AF KAJA LAUTERBACH

”I volontører er vigtige brik-”I volontører er vigtige brik-
ker i Guds riges arbejde. ker i Guds riges arbejde. 
Ligegyldigt om man er vo-Ligegyldigt om man er vo-
lontør eller missionær, har lontør eller missionær, har 
praktiske, socialt-diakonale, praktiske, socialt-diakonale, 
undervisende eller forkyn-undervisende eller forkyn-
dende opgaver, er man med i dende opgaver, er man med i 
den samlede opgave.”den samlede opgave.”

Det sagde missionskon-Det sagde missionskon-
sulent Bent Olsen som sulent Bent Olsen som 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Krista Rosenlund Bellows, Krista Rosenlund Bellows, 
der er landsleder i Indre Mis-der er landsleder i Indre Mis-
sions Tværkulturelle Arbejde sions Tværkulturelle Arbejde 
og formand for Israelsmis-og formand for Israelsmis-
sionen, retter i en kronik i det sionen, retter i en kronik i det 
seneste nummer af IM’s blad seneste nummer af IM’s blad 
ImpulsImpuls en skarp kritik af det  en skarp kritik af det 
menneskesyn, som præger menneskesyn, som præger 
den danske fl ygtningedebat.den danske fl ygtningedebat.

”Vi har en rå fl ygtningede-”Vi har en rå fl ygtningede-
bat og har fået et menne-bat og har fået et menne-
skesyn styret af økonomi-skesyn styret af økonomi-
tænkning: Kun dem, der er os tænkning: Kun dem, der er os 
til nytte, må være her,” siger til nytte, må være her,” siger 
hun.hun.

Landslederen henviser Landslederen henviser 
blandt andet til det såkaldte blandt andet til det såkaldte 

IM-leder retter skarp kritik mod tonen i fl ygtningedebatten, som underminerer det kristne menneskesyn

Vi har en rå fl ygtningedebat i Danmark

paradigmeskift i integrati-paradigmeskift i integrati-
onspolitikken, som medfører onspolitikken, som medfører 
en ”endnu mere forringet og en ”endnu mere forringet og 
fattigdomsskabende ydelse, fattigdomsskabende ydelse, 
der signalerer til folk, at de er der signalerer til folk, at de er 
uønskede, og som skal moti-uønskede, og som skal moti-
vere dem til at rejse”. vere dem til at rejse”. 

Krista Rosenlund Bellows Krista Rosenlund Bellows 
nævner også konkret udrej-nævner også konkret udrej-
sescentrene Sjælsmark og sescentrene Sjælsmark og 
Kærshovedgård og det luk-Kærshovedgård og det luk-
kede Ellebæk Fængsel.kede Ellebæk Fængsel.

”Her anbringes menne-”Her anbringes menne-
sker bevidst under utålelige sker bevidst under utålelige 
livsvilkår. På Sjælsmark an-livsvilkår. På Sjælsmark an-
bringes endogså børn under bringes endogså børn under 
utålelige vilkår for at få deres utålelige vilkår for at få deres 
forældre til at rejse til lande, forældre til at rejse til lande, 
som det ikke er muligt at som det ikke er muligt at 
tvangsudsende dem til”.tvangsudsende dem til”.

Landslederen spørger på Landslederen spørger på 
den baggrund: ”Er den ky-den baggrund: ”Er den ky-
niske foragt for menneske-niske foragt for menneske-
liv, som kommer til udtryk i liv, som kommer til udtryk i 
abortlovgivningen, begyndt abortlovgivningen, begyndt 
at sive ind hos os som ac-at sive ind hos os som ac-
ceptabel på andre områder, ceptabel på andre områder, 
så længe det ikke er danske-så længe det ikke er danske-
re, der behandles sådan?”re, der behandles sådan?”

Åndsfattigt samfund 
og åndelig fattigdom
Hun mener, at det danske Hun mener, at det danske 
samfund ”har undermineret samfund ”har undermineret 
det kristne menneskesyn, det kristne menneskesyn, 
som regner ethvert men-som regner ethvert men-
neske for skabt og elsket af neske for skabt og elsket af 
Gud”. Hun gør gældende, at Gud”. Hun gør gældende, at 
den fremherskende tone om den fremherskende tone om 
udlændinge i mange tilfælde udlændinge i mange tilfælde 
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indledning til det introduk-indledning til det introduk-
tionskursus, som ni unge, tionskursus, som ni unge, 
kommende volontører, kommende volontører, 
deltog i den 26.-27. april på deltog i den 26.-27. april på 
LMH i Hillerød.LMH i Hillerød.

I løbet af august rejser I løbet af august rejser 
fem af dem til Cambodja og fem af dem til Cambodja og 
fi re til Tanzania som volon-fi re til Tanzania som volon-
tører i LM’s internationale tører i LM’s internationale 
missionsarbejde. Hen venter missionsarbejde. Hen venter 
opgaver med undervisning opgaver med undervisning 
af missionærbørn, under-af missionærbørn, under-
visning i engelsk, arbejde i visning i engelsk, arbejde i 

afspejler både et ”åndsfat-afspejler både et ”åndsfat-
tigt samfund og en åndelig tigt samfund og en åndelig 
fattigdom” og citerer ind-fattigdom” og citerer ind-
vandrerpræst Niels Nymann vandrerpræst Niels Nymann 
Eriksen, der har sagt: ”Hvad Eriksen, der har sagt: ”Hvad 
nytter det at gå med skud-nytter det at gå med skud-
sikker vest, hvis døden kom-sikker vest, hvis døden kom-
mer fra hjertet?”mer fra hjertet?”

”Hårdhjertethed holder ”Hårdhjertethed holder 
ikke alene andre mennesker ikke alene andre mennesker 
ude. Den skubber også Guds ude. Den skubber også Guds 
velsignelse væk. Guds folk velsignelse væk. Guds folk 
har brug for at huske, at vi har brug for at huske, at vi 
selv lever i en udlændighed, selv lever i en udlændighed, 
som kun er det næstbedste som kun er det næstbedste 
sted at være. Lad os huske sted at være. Lad os huske 
den fremmede, som vi på den fremmede, som vi på 
fl ere måder deler situation fl ere måder deler situation 
med,” opfordrer Krista Ro-med,” opfordrer Krista Ro-
senlund Bellows.senlund Bellows.

LM Finderup holder til i et af landets ældste LM Finderup holder til i et af landets ældste 
missionshuse fra 1876.  missionshuse fra 1876.  

Engang var huset fuldt af store og små, Engang var huset fuldt af store og små, 
men nu er der kun en lille fl ok på 15 med-men nu er der kun en lille fl ok på 15 med-
lemmer, der aldersmæssigt er sidst i ar-lemmer, der aldersmæssigt er sidst i ar-
bejdslivet. Børnene er fl yttet hjemmefra, så bejdslivet. Børnene er fl yttet hjemmefra, så 
der er intet børne- eller juniorarbejde mere. der er intet børne- eller juniorarbejde mere. 
De har dog en teenklub sammen med Indre De har dog en teenklub sammen med Indre 
Mission, som de samarbejder lidt med.Mission, som de samarbejder lidt med.

 LM’erne i Finderup er glade for at komme,  LM’erne i Finderup er glade for at komme, 
hvor de kan lytte til forkyndelsen af Guds ord hvor de kan lytte til forkyndelsen af Guds ord 
og opmuntre og styrke hinanden i troen på og opmuntre og styrke hinanden i troen på 
Jesus. De forsøger at variere programmet og  Jesus. De forsøger at variere programmet og  
veksler mellem møder i missionshuset og veksler mellem møder i missionshuset og 
bibelstudie i hjemmene. bibelstudie i hjemmene. 

De små steder: Finderup

børnehave og på børnehjem børnehave og på børnehjem 
og salg af kristne bøger.og salg af kristne bøger.

Turde være uerfarne
”I rejser ud, fordi I gerne vil ”I rejser ud, fordi I gerne vil 
gøre en forskel, og det er gøre en forskel, og det er 
godt,” sagde missionskon-godt,” sagde missionskon-
sulent Christian Lund Pe-sulent Christian Lund Pe-
dersen i et oplæg om mødet dersen i et oplæg om mødet 
med en ny kultur.med en ny kultur.

”Men I skal også være klar ”Men I skal også være klar 
til at blive overraskede, og I til at blive overraskede, og I 
skal turde være uerfarne og skal turde være uerfarne og 

ydmyge.”ydmyge.”
”Spørg: What Would Lo-”Spørg: What Would Lo-

cals Do? eller What Would cals Do? eller What Would 
LM’s Missionaries do?”LM’s Missionaries do?”

Som missionær i Etiopien Som missionær i Etiopien 
gennem ti år har Christian gennem ti år har Christian 
Lund Pedersen erfaret, at Lund Pedersen erfaret, at 
meget af det, der irriterer, meget af det, der irriterer, 
når man oplever en kultur når man oplever en kultur 
gennem en vestlig tanke-gennem en vestlig tanke-
gang, skyldes, at mennesker gang, skyldes, at mennesker 
i andre kulturer sætter men-i andre kulturer sætter men-
nesker højere end for ek-nesker højere end for ek-

sempel tid og punktlighed.sempel tid og punktlighed.
”Det er noget, vi kan lære ”Det er noget, vi kan lære 

meget af,” sagde han.meget af,” sagde han.

Delte erfaringer
Lørdag blev brugt på prak-Lørdag blev brugt på prak-
tiske informationer om det, tiske informationer om det, 
der venter. der venter. 

Et vigtigt punkt var sam-Et vigtigt punkt var sam-
taler med de nuværende taler med de nuværende 
volontører over Skype eller volontører over Skype eller 
Messenger. Her kunne de, Messenger. Her kunne de, 
der er på vej, stille spørgs-der er på vej, stille spørgs-

mål om arbejde, kultur, mål om arbejde, kultur, 
menighed, kontakt til de menighed, kontakt til de 
unge i landet og meget mere unge i landet og meget mere 
– og de, der står i arbejdet, – og de, der står i arbejdet, 
kunne dele ud af deres er-kunne dele ud af deres er-
faringer.faringer.

Simon Nybo Pedersen skal Simon Nybo Pedersen skal 
være bogvolontør i Soma være bogvolontør i Soma 
Biblia i Dar es Salaam. Han Biblia i Dar es Salaam. Han 
var glad for at få svar på var glad for at få svar på 
nogle af sine spørgsmål nogle af sine spørgsmål 
omkring alle de praktiske omkring alle de praktiske 
forhold. forhold. 

Asylansøgerne på Kærshovedgård lever under meget svære vil-Asylansøgerne på Kærshovedgård lever under meget svære vil-
kår. Nogle af de kristne fi nder hjælp i lovsang – her i Asylkoret.kår. Nogle af de kristne fi nder hjælp i lovsang – her i Asylkoret.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

I marts var missionssekre-I marts var missionssekre-
tær Bent Olsen på besøg i tær Bent Olsen på besøg i 
Cambodja, hvor han talte Cambodja, hvor han talte 
med Theara, der er leder på med Theara, der er leder på 
det drenge- og pigekolle-det drenge- og pigekolle-
gium i Siem Reap, som LM gium i Siem Reap, som LM 
driver. Han spurgte hende driver. Han spurgte hende 
blandt andet om, hvordan blandt andet om, hvordan 
hun ser behovet for at sende hun ser behovet for at sende 
nye danske missionærer til nye danske missionærer til 
Cambodja. Cambodja. 

”De missionærer, der ”De missionærer, der 
kommer til Cambodja, er til kommer til Cambodja, er til 
hjælp for os, og der er sta-hjælp for os, og der er sta-
dig behov for nye,” påpeger dig behov for nye,” påpeger 
hun. hun. 

I november sagde hun far-I november sagde hun far-
vel til missionærparret An-vel til missionærparret An-
nelise og Axel Rye Clausen, nelise og Axel Rye Clausen, 

Send gerne fl ere missionærer

som vendte hjem til Dan-som vendte hjem til Dan-
mark efter 16 år i Cambodja, mark efter 16 år i Cambodja, 
og som hun har samarbej-og som hun har samarbej-
det meget med omkring ar-det meget med omkring ar-
bejdet på kollegiet.bejdet på kollegiet.

Som missionær fra et Som missionær fra et 
andet land er det vigtigt, andet land er det vigtigt, 
at man viser respekt for og at man viser respekt for og 
prøver at forstå kulturen i prøver at forstå kulturen i 
det land, hvor man arbejder, det land, hvor man arbejder, 
understreger Theara.understreger Theara.

”Det kræver, at de kommer ”Det kræver, at de kommer 
tæt på os og forstår at lytte tæt på os og forstår at lytte 
og iagttage. De må først og iagttage. De må først 
prøve at forstå for at kunne prøve at forstå for at kunne 
hjælpe os. I et samarbejde hjælpe os. I et samarbejde 
er det vigtigt at være åbne er det vigtigt at være åbne 
og ærlige. Det er med til at og ærlige. Det er med til at 
skabe tillid. Og så det godt, skabe tillid. Og så det godt, 
hvis de kan deltage i sjove hvis de kan deltage i sjove 
aktiviteter sammen med de aktiviteter sammen med de 
lokale.”lokale.”

”Jeg holder så meget af ”Jeg holder så meget af 
missionærerne og er glad missionærerne og er glad 
for deres tålmodighed. for deres tålmodighed. 
De giver mig altid inspira-De giver mig altid inspira-
tion. Jeg er mest glad for tion. Jeg er mest glad for 
at mærke deres kærlighed at mærke deres kærlighed 
og omsorg i deres måde at og omsorg i deres måde at 
være på. Jeg føler mig meget være på. Jeg føler mig meget 
velsignet og glad for, at de velsignet og glad for, at de 
har taget mig og min fami-har taget mig og min fami-
lie til sig som venner. Deres lie til sig som venner. Deres 
handlinger viser mig, at jeg handlinger viser mig, at jeg 
har værdi og ikke er glemt,” har værdi og ikke er glemt,” 
siger hun.siger hun.

”Missionærerne kan støtte ”Missionærerne kan støtte 
os gennem deres forbøn for os gennem deres forbøn for 
det arbejde, vi står i. De kan det arbejde, vi står i. De kan 
give ny inspiration og op-give ny inspiration og op-
muntring til os, og så kan de muntring til os, og så kan de 
også hjælpe med at skaffe også hjælpe med at skaffe 
de penge, der er nødvendige de penge, der er nødvendige 
til arbejdet.”til arbejdet.”

Har du lyst til at høre Har du lyst til at høre 
mere om det at blive mis-mere om det at blive mis-
sionær i Cambodja, så ring sionær i Cambodja, så ring 
på 41578237 og tag en snak på 41578237 og tag en snak 
med missionskonsulent med missionskonsulent 
Bent Olsen eller læs mere Bent Olsen eller læs mere 
om de ledige stillinger på om de ledige stillinger på 
www.dlm.dk/om-os/job. www.dlm.dk/om-os/job. 

Kollegie-leder i Cambodja: Missionærerne er en kæmpe støtte og inspiration

AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

Med angrebet mod de tre Med angrebet mod de tre 
katolske kirker i Sri Lanka katolske kirker i Sri Lanka 
påskedag har hadet atter påskedag har hadet atter 
vist sit barske ansigt frem vist sit barske ansigt frem 
mod kristendommen. Også i mod kristendommen. Også i 
Egypten blev påsken benyt-Egypten blev påsken benyt-
tet til at bombe de kristne. tet til at bombe de kristne. 

Mellemøsten nærmer sig Mellemøsten nærmer sig 
fl ere steder udryddelsen af fl ere steder udryddelsen af 
kristne, og i Kina og Rusland kristne, og i Kina og Rusland 
gør man sit til, at den kristne gør man sit til, at den kristne 
kirke ikke skal vokse, men kirke ikke skal vokse, men 
bogstavelig talt holdes nede. bogstavelig talt holdes nede. 
Kristendomsforfølgelse fore-Kristendomsforfølgelse fore-
går ikke bare i de ovennævn-går ikke bare i de ovennævn-

Når kirken bombes
te lande, men også midt te lande, men også midt 
iblandt os selv. Det sker ikke iblandt os selv. Det sker ikke 
mindst over for vores nye mindst over for vores nye 
kristne, som har konverteret kristne, som har konverteret 
fra en anden religion. fra en anden religion. 

Jeg valgte derfor også at Jeg valgte derfor også at 
bringe emnet kristenforføl-bringe emnet kristenforføl-
gelse op, da jeg for nogle må-gelse op, da jeg for nogle må-
neder siden havde en sam-neder siden havde en sam-
tale med statsministeren. tale med statsministeren. 
Regeringen skal have vores Regeringen skal have vores 
praktiske viden med, når de praktiske viden med, når de 
arbejder med disse ting i arbejder med disse ting i 
Udenrigsministeriets kontor Udenrigsministeriets kontor 
for forfulgte kristne. Jeg kan for forfulgte kristne. Jeg kan 
kun glæde mig over, at dette kun glæde mig over, at dette 
kontor blev en realitet ultimo kontor blev en realitet ultimo 
2017, for der er hårdt brug for 2017, for der er hårdt brug for 
det – også blandt de danske det – også blandt de danske 
asylansøgere.asylansøgere.

Ifølge den amerikanske Ifølge den amerikanske 
tænketank Pew Research tænketank Pew Research 
Center var der fra 2007-2014 Center var der fra 2007-2014 
ingen anden religiøs gruppe, ingen anden religiøs gruppe, 
som i så mange lande op-som i så mange lande op-
levede diskrimination og levede diskrimination og 

forfølgelse med religiøs be-forfølgelse med religiøs be-
grundelse som de kristne. Og grundelse som de kristne. Og 
dette års påske understre-dette års påske understre-
ger med al sin tydelighed, ger med al sin tydelighed, 
at forfølgelse og manglende at forfølgelse og manglende 
trosfrihed er en realitet.trosfrihed er en realitet.

Det er ingen selvfølge, at vi Det er ingen selvfølge, at vi 
har et offi cielt Danmark, som har et offi cielt Danmark, som 
vil tale de forfulgte kristnes vil tale de forfulgte kristnes 
sag. De skal have al mulig sag. De skal have al mulig 
opbakning, fordi religion i opbakning, fordi religion i 
Danmark er et område, man Danmark er et område, man 
ikke normalt knytter til diplo-ikke normalt knytter til diplo-
mati og udenrigspolitik. mati og udenrigspolitik. 

Bibelen lægger ikke skjul Bibelen lægger ikke skjul 
på, at forfølgelserne mod de på, at forfølgelserne mod de 
kristne vil være voksende kristne vil være voksende 
op gennem kirkens historie. op gennem kirkens historie. 
Kristenforfølgelser er blandt Kristenforfølgelser er blandt 
de nævnte tegn i Luk 21 på de nævnte tegn i Luk 21 på 
de sidste tider inden Jesu de sidste tider inden Jesu 
genkomst. genkomst. 

Det er forfærdeligt at se Det er forfærdeligt at se 
hadet imod de kristne vokse hadet imod de kristne vokse 
i sådan en grad, at det netop i sådan en grad, at det netop 
er ved fejringen af Jesu er ved fejringen af Jesu 

opstandelse, at bomberne opstandelse, at bomberne 
kastes ind i de kristne kirker. kastes ind i de kristne kirker. 
Men lad os trods sorg og Men lad os trods sorg og 
medfølelse fremhæve Jesu medfølelse fremhæve Jesu 
egne ord fra Luk 21,17ff: egne ord fra Luk 21,17ff: 

”I skal hades af alle på ”I skal hades af alle på 
grund af mit navn. Men ikke grund af mit navn. Men ikke 
et hår på jeres hoveder skal et hår på jeres hoveder skal 
gå tabt. Ved at holde ud skal gå tabt. Ved at holde ud skal 
I vinde jeres liv.”I vinde jeres liv.”

Vi skal ikke være tavse om Vi skal ikke være tavse om 
de store omkostninger, der de store omkostninger, der 
er forbundet med at følge er forbundet med at følge 
Jesus. Men ved at holde Jesus. Men ved at holde 
ud skal vi vinde vores liv. ud skal vi vinde vores liv. 
Hvordan holder vi ud, når vi Hvordan holder vi ud, når vi 
netop er bange og små? Jo netop er bange og små? Jo 
det gør vi ved at fi nde vores det gør vi ved at fi nde vores 
holdepunkt uden for os selv. holdepunkt uden for os selv. 
De udholdende er ifølge Je-De udholdende er ifølge Je-
sus dem, som hører ordet og sus dem, som hører ordet og 
bevarer det. De skal bære bevarer det. De skal bære 
evig frugt (Luk 8,15). Og det evig frugt (Luk 8,15). Og det 
paradoksale er, at netop op-paradoksale er, at netop op-
standelseskraften vil over-standelseskraften vil over-
vinde døden på livets dag!vinde døden på livets dag!

THEARA  Der er brug for mange typer missionærer – 
til undervisning, oplæring af kirkeledere, ungdomsarbejde, 
ernæringslære, medicinsk hjælp og kirkeplantning
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mangel på præster og uddannede evangelister.

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

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

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

Missionærfamilie vender 
tilbage fra Peru
Samuel og Katharine Kofoed-Nielsen og deres børn, Eli-Samuel og Katharine Kofoed-Nielsen og deres børn, Eli-
sabeth og David, vender tilbage til Danmark den 17. sep-sabeth og David, vender tilbage til Danmark den 17. sep-
tember 2019, når deres kontrakt udløber.tember 2019, når deres kontrakt udløber.

Familien rejste til Peru i januar 2015.  Efter endt sprog-Familien rejste til Peru i januar 2015.  Efter endt sprog-
skole har de blandt andet arbejdet på bibelskolen i Are-skole har de blandt andet arbejdet på bibelskolen i Are-
quipa og udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale. quipa og udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale. 
Samuel har desuden undervist ved forskellige kurser for Samuel har desuden undervist ved forskellige kurser for 
præster i den lutherske kirke i Peru. Igennem deres tid i præster i den lutherske kirke i Peru. Igennem deres tid i 
Peru har de haft en særlig nød for at plante en god  Peru har de haft en særlig nød for at plante en god  
luthersk teologi i kirken. luthersk teologi i kirken. 

Christian Lund PedersenChristian Lund Pedersen
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Gud kender Soma Biblias behov
Alene i min periode i bestyrelsen har vi oplevet, at Gud har kaldet fi re direktører 

med netop de kompetencer, som vi havde brug for, siger formand

AF KAJA LAUTERBACH

I januar 2014 fusionerede de I januar 2014 fusionerede de 
to litteraturmissionsselska-to litteraturmissionsselska-
ber i Tanzania, danske Soma ber i Tanzania, danske Soma 
Biblia og norske Scripture Biblia og norske Scripture 
Mission, til det Soma Biblia Mission, til det Soma Biblia 
(SB), der er i dag.(SB), der er i dag.

SB har netop ansat sin SB har netop ansat sin 
fjerde direktør siden fusio-fjerde direktør siden fusio-
nen, Bent Houmaa Jørgen-nen, Bent Houmaa Jørgen-
sen, der tiltræder primo sen, der tiltræder primo 
2020. 2020. 

”Vi har igen oplevet, at ”Vi har igen oplevet, at 
få den rigtige mand på det få den rigtige mand på det 
rigtige tidspunkt,” fortæller rigtige tidspunkt,” fortæller 
Christian Feldbech Nissen, Christian Feldbech Nissen, 
der er formand for bestyrel-der er formand for bestyrel-
sen for SB.sen for SB.

”Man bliver lille og ydmyg, ”Man bliver lille og ydmyg, 
når man gang på gang er-når man gang på gang er-
farer, at det ikke er os, men farer, at det ikke er os, men 
Gud, der leder SB. Alene i Gud, der leder SB. Alene i 
min periode i bestyrelsen min periode i bestyrelsen 
har vi oplevet, at Gud har har vi oplevet, at Gud har 
kaldt fi re direktører med kaldt fi re direktører med 
netop de kompetencer, vi netop de kompetencer, vi 
havde brug for.”havde brug for.”

Han forklarer lidt om hver Han forklarer lidt om hver 
direktørs styrker:direktørs styrker:

Den første direktør, norske Den første direktør, norske 
Arve Myhre, var en udbredt Arve Myhre, var en udbredt 
projektleder, som der netop projektleder, som der netop 
er brug for, når man skal er brug for, når man skal 
helskindet igennem et fusi-helskindet igennem et fusi-
onsprojekt. onsprojekt. 

Den næste, Odd Geir Nor-Den næste, Odd Geir Nor-
land, var en samlende per-land, var en samlende per-
son, der formåede at tømre son, der formåede at tømre 
SB-medarbejderne sammen SB-medarbejderne sammen 
på tværs af de tidligere or-på tværs af de tidligere or-
ganisationsskel.ganisationsskel.

Dernæst kom Ole Malm-Dernæst kom Ole Malm-
gaard, der med en stærk gaard, der med en stærk 

managementprofi l og sikker managementprofi l og sikker 
hånd har ført SB gemmen hånd har ført SB gemmen 
en vækst- og konsolide-en vækst- og konsolide-
ringsfase, og nu hvor det er ringsfase, og nu hvor det er 
tid at fokusere yderligere tid at fokusere yderligere 
på relationerne til kirker og på relationerne til kirker og 
bibelskoler – og på egne ud-bibelskoler – og på egne ud-
givelser – sender Gud Bent givelser – sender Gud Bent 
Houmaa Jørgensen, der har Houmaa Jørgensen, der har 
forudsætninger og nådega-forudsætninger og nådega-
ver på disse områder.ver på disse områder.

Økonomisk vel polstret
I SB afsætter man to mil-I SB afsætter man to mil-
lioner stykker litteratur om lioner stykker litteratur om 
året. Det inkluderer bibler, året. Det inkluderer bibler, 
sangbøger, bøger og trak-sangbøger, bøger og trak-
tater, herunder Johanne-tater, herunder Johanne-
sevangelier. sevangelier. 

”Det er fantastisk, at man ”Det er fantastisk, at man 
kan give bibeldele væk, og kan give bibeldele væk, og 
vi har gode indikationer af, vi har gode indikationer af, 
at de bliver læst – og ofte af at de bliver læst – og ofte af 

mere end en person,” siger mere end en person,” siger 
Christian Feldbech Nissen.Christian Feldbech Nissen.

Han tilføjer, at der dog Han tilføjer, at der dog 
også er truende skyer i ho-også er truende skyer i ho-
risonten. Tanzanias præ-risonten. Tanzanias præ-
sident har nemlig truffet sident har nemlig truffet 
nogle beslutninger, der er nogle beslutninger, der er 
gået hårdt ud over den tan-gået hårdt ud over den tan-
zaniske økonomi, og derfor zaniske økonomi, og derfor 
budgetterer SB for første budgetterer SB for første 
gang siden fusionen med gang siden fusionen med 
faldende en omsætning i faldende en omsætning i 
2020.2020.

”Heldigvis har fl ere år med ”Heldigvis har fl ere år med 
overskud gjort, at SB er for-overskud gjort, at SB er for-
holdsvis velpolstret.”holdsvis velpolstret.”

Som et led i, at LM og NLM Som et led i, at LM og NLM 
forventer, at SB skal bære forventer, at SB skal bære 
økonmien selv, overtager SB økonmien selv, overtager SB 
det økonomiske ansvar for det økonomiske ansvar for 
direktørposten fra 2020. direktørposten fra 2020. 

Samtidig med at Christian Samtidig med at Christian 
Feldbech Nissen fortæller, Feldbech Nissen fortæller, 

Selv om Soma Biblia er en forretning, er formålet ikke kun at tjene penge, men også at drive Selv om Soma Biblia er en forretning, er formålet ikke kun at tjene penge, men også at drive 
mission. Her er det volontør Paul Høeg, der har delt Johannesevangeliet ud.mission. Her er det volontør Paul Høeg, der har delt Johannesevangeliet ud.

at det vil komme til at ko-at det vil komme til at ko-
ste mere end det hidtidige ste mere end det hidtidige 
årlige overskud, indskyder årlige overskud, indskyder 
han, at der heldigvis ikke er han, at der heldigvis ikke er 
sat dato på, hvornår de selv sat dato på, hvornår de selv 
skal  fi nansiere forlagsle-skal  fi nansiere forlagsle-
derstillingen.derstillingen.

Forretning giver mission
”Formålet med SB er at ”Formålet med SB er at 
drive mission. Vi driver kun drive mission. Vi driver kun 
forretning for at kunne gøre forretning for at kunne gøre 
det,” slår bestyrelsesfor-det,” slår bestyrelsesfor-
manden fast.manden fast.

Han fortæller, at der ikke Han fortæller, at der ikke 
er et bestyrelsesmøde, hvor er et bestyrelsesmøde, hvor 
de ikke diskuterer balancen de ikke diskuterer balancen 
mellem mission og forret-mellem mission og forret-
ning, og hvor de skal lægge ning, og hvor de skal lægge 
fokus.fokus.

Et af de steder, der har Et af de steder, der har 
stor prioritet – også selv om stor prioritet – også selv om 
det er dyrt – er at nå de unå-det er dyrt – er at nå de unå-

ede. For eksempel har SB ede. For eksempel har SB 
været med til, at der er kom-været med til, at der er kom-
met en menighed op at stå i met en menighed op at stå i 
et muslimsk område syd for et muslimsk område syd for 
Dar es Salaam. Dar es Salaam. 

Et andet fokusområde Et andet fokusområde 
er børn og unge. Christian er børn og unge. Christian 
Feldbech Nissen fortæller, Feldbech Nissen fortæller, 
at børn i Tanzania ikke har at børn i Tanzania ikke har 
den samme status som i den samme status som i 
Danmark. Danmark. 

”Derfor blev vi rigtig glade, ”Derfor blev vi rigtig glade, 
da vi hørte, at den nye di-da vi hørte, at den nye di-
rektørs hustru, Vivi Agerbo rektørs hustru, Vivi Agerbo 
Jørgensen, har et ønske om Jørgensen, har et ønske om 
at arbejde med litteratur at arbejde med litteratur 
for børn – og også til deres for børn – og også til deres 
undervisere. Det var bønne-undervisere. Det var bønne-
svar,” siger han.svar,” siger han.

”Hun har tidligere været ”Hun har tidligere været 
ansat i Norea Mediemission ansat i Norea Mediemission 
og har nogle erfaringer med og har nogle erfaringer med 
at lave lydfi ler. Måske kan at lave lydfi ler. Måske kan 
det også give os mulighed det også give os mulighed 
for at genoptage produktio-for at genoptage produktio-
nen af podcasts for kvinder, nen af podcasts for kvinder, 
som tidligere missionær In-som tidligere missionær In-
ge-Marie Roager begyndte.”ge-Marie Roager begyndte.”

SB oplever, at oversat SB oplever, at oversat 
amerikansk litteratur er amerikansk litteratur er 
både populær og nem at både populær og nem at 
sælge, men den er desværre sælge, men den er desværre 
ofte fyldt med fremgangs-ofte fyldt med fremgangs-
teologi eller loviskhed, for-teologi eller loviskhed, for-
tæller Christian Feldbech tæller Christian Feldbech 
Nissen.Nissen.

”Vi vil derfor fortsat satse ”Vi vil derfor fortsat satse 
på ’vores egen litteratur’, på ’vores egen litteratur’, 
hvor det frie evangelium er hvor det frie evangelium er 
i centrum. Vi vil rigtig gerne i centrum. Vi vil rigtig gerne 
afsætte vores bøger til bi-afsætte vores bøger til bi-
belskolerne, så kommende belskolerne, så kommende 
præster bliver oplært i solid præster bliver oplært i solid 
evangelisk luthersk teologi.”evangelisk luthersk teologi.”

SB satser også på andre SB satser også på andre 
medier end det trykte ord, medier end det trykte ord, 
selv om det ofte er meget selv om det ofte er meget 
dyrere at producere. dyrere at producere. 

Ud over podcasts er det Ud over podcasts er det 
produktion af fi lm for børn produktion af fi lm for børn 
som serien ”Arven fra Adam”, som serien ”Arven fra Adam”, 
hvor den første episode hvor den første episode 
blev frigivet 14. april. Den er blev frigivet 14. april. Den er 
produceret af norske Roger produceret af norske Roger 
Gihlemoen, hvis kone, Anne, Gihlemoen, hvis kone, Anne, 
er ansat i SB i Arusha.er ansat i SB i Arusha.

”Historiefortælling går ”Historiefortælling går 
lige ind i østafrikansk kultur. lige ind i østafrikansk kultur. 
Flere tanzaniske bestyrel-Flere tanzaniske bestyrel-
sesmedlemmer siger, at sesmedlemmer siger, at 
serien ikke kun er for børn, serien ikke kun er for børn, 
men har potentiale i langt men har potentiale i langt 
fl ere målgrupper.”fl ere målgrupper.”

Den rette til opgaven
Et af få punkter, hvor LM Et af få punkter, hvor LM 
og NLM har forskellig ind-og NLM har forskellig ind-
gangsvinkel, er, i hvilken gangsvinkel, er, i hvilken 
grad SB skal være tanzanisk grad SB skal være tanzanisk 

styret. Det er et erklæret styret. Det er et erklæret 
mål for NLM, at SB kom-mål for NLM, at SB kom-
mer på tanzaniske hænder, mer på tanzaniske hænder, 
mens LM i højere grad har mens LM i højere grad har 
fokus på forankringen af or-fokus på forankringen af or-
ganisationen.ganisationen.

”Imidlertid ser nogle af ”Imidlertid ser nogle af 
os en tredje vej. Vi tænker os en tredje vej. Vi tænker 
global virksomhedsledelse, global virksomhedsledelse, 
hvor det ikke handler om at hvor det ikke handler om at 
være tanzanier eller dan-være tanzanier eller dan-
sker, men om det rette team sker, men om det rette team 
til opgaven,” siger han.til opgaven,” siger han.

”Faktisk er halvdelen af ”Faktisk er halvdelen af 
medlemmerne i både SB’s medlemmerne i både SB’s 
bestyrelse og direktion alle-bestyrelse og direktion alle-
rede nu tanzaniere, men det rede nu tanzaniere, men det 
er ikke et mål i sig selv at få er ikke et mål i sig selv at få 
tanzaniere på alle poster tanzaniere på alle poster 
– måske skal man til nogle – måske skal man til nogle 
opgaver fi nde den rette pro-opgaver fi nde den rette pro-
fi l i en anden kultur, for ek-fi l i en anden kultur, for ek-
sempel blandt asiaterne.”sempel blandt asiaterne.”

CHRISTIAN FELDBECH NISSEN   Formålet med 
Soma Biblia er at drive mission. Vi driver kun forretning 
for at kunne gøre det

 
Vi blev rigtig gla-
de, da vi hørte, at 
den nye direktørs 
hustru, Vivi Ager-
bo Jørgensen, har 
et ønske om at ar-
bejde med littera-
tur børn og deres 
ledere – og at hun 
har erfaring med 
at lave lydfi ler. Det 
er bønnesvar

Christian Feldbech NissenChristian Feldbech Nissen

 
Vi vil gerne satse 
mere på ”vores 
egen litteratur”, 
hvor vi gør op-
mærksom på det 
frie evangelium. Vi 
vil rigtig gerne lave 
bøger til bibelsko-
ler, så kommende 
præster bliver op-
lært i det

Christian Feldbech NissenChristian Feldbech Nissen

”Man bliver lille og ydmyg, ”Man bliver lille og ydmyg, 
når man gang på gang er-når man gang på gang er-
farer, at det ikke er os, men farer, at det ikke er os, men 
Gud, der leder Soma Biblia,” Gud, der leder Soma Biblia,” 
siger Christian Feldbech Nis-siger Christian Feldbech Nis-
sen, der er formand for Soma sen, der er formand for Soma 
Biblias bestyrelse.Biblias bestyrelse.
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Glæde over regnskab med 
rekordstore arveindtægter

JOHNNY LINDGREEN   Det er en udfordring, at vi får 
to millioner mindre i gaveindtægter, end vi har budgetteret 
med, og vi kan på sigt blive nødt til at tilpasse vores udgifter

LM’s regnskab for 2018 vækker dog også bekymring på grund 
af markant tilbagegang i gaveindtægterne

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Først den virkelig gode nyhed Først den virkelig gode nyhed 
om landskassens regnskab om landskassens regnskab 
for 2018: Med rekordstore for 2018: Med rekordstore 
arveindtægter på 10,2 mil-arveindtægter på 10,2 mil-
lioner kroner nåede de sam-lioner kroner nåede de sam-
lede indtægter op på næsten lede indtægter op på næsten 
33 millioner kroner. Det er 33 millioner kroner. Det er 
det højeste i LM’s historie og det højeste i LM’s historie og 
betyder, at der kunne over-betyder, at der kunne over-
føres 7,5 millioner kroner til føres 7,5 millioner kroner til 
den såkaldte projektpulje. den såkaldte projektpulje. 
Desuden giver genbrugs-Desuden giver genbrugs-
butikkerne fortsat et meget butikkerne fortsat et meget 
stabilt bidrag på 3,6 millio-stabilt bidrag på 3,6 millio-
ner kroner.ner kroner.

Men der er også en dårlig Men der er også en dårlig 
nyhed, nemlig at det indsam-nyhed, nemlig at det indsam-
lede gavebeløb faldt for an-lede gavebeløb faldt for an-
det år i træk og endte på 14,1 det år i træk og endte på 14,1 
millioner kroner – to millio-millioner kroner – to millio-
ner mindre end budgetteret.ner mindre end budgetteret.

Så der er ikke noget at sige Så der er ikke noget at sige 
til, hvis resursechef Johnny til, hvis resursechef Johnny 
Lindgreen har lidt svært ved Lindgreen har lidt svært ved 
at fi nde en grimasse, der kan at fi nde en grimasse, der kan 
passe. Men det er alligevel passe. Men det er alligevel 
glæden og taknemmelighe-glæden og taknemmelighe-
den, der fylder mest.den, der fylder mest.

”Vi har fået et fantastisk ”Vi har fået et fantastisk 
resultat på grund af de store resultat på grund af de store 
arvebeløb. I stedet for at be-arvebeløb. I stedet for at be-
kymre mig over de faldende kymre mig over de faldende 

gaveindtægter vil jeg glæde gaveindtægter vil jeg glæde 
mig over, at Gud så rigeligt mig over, at Gud så rigeligt 
har givet os alt, hvad vi har har givet os alt, hvad vi har 
brug for. Hvad har vi så at brug for. Hvad har vi så at 
klage over?” spørger han og klage over?” spørger han og 
retter samtidig en stor tak retter samtidig en stor tak 
til alle, der har bidraget med til alle, der har bidraget med 
gaver til LM.gaver til LM.

Store arvebeløb   
har kostet gaver
Johnny Lindgreen er forsigtig Johnny Lindgreen er forsigtig 
med at drage skråsikre kon-med at drage skråsikre kon-
klusioner på baggrund af de klusioner på baggrund af de 
faldende gaveindtægter.faldende gaveindtægter.

”Det er klart, at det er en ”Det er klart, at det er en 
udfordring, at vi får to mil-udfordring, at vi får to mil-
lioner mindre i gaveindtæg-lioner mindre i gaveindtæg-
ter, end vi har budgetteret ter, end vi har budgetteret 
med, og det betyder, at vi med, og det betyder, at vi 
på sigt kan blive nødt til at på sigt kan blive nødt til at 
tilpasse vores udgifter. Men tilpasse vores udgifter. Men 
der er heller ingen tvivl om, der er heller ingen tvivl om, 
at det har kostet os gaver, da at det har kostet os gaver, da 
vi sidste år meldte ud, at der vi sidste år meldte ud, at der 
var ekstraordinært store ar-var ekstraordinært store ar-
vebeløb på vej. Det afgørende vebeløb på vej. Det afgørende 
er jo, hvad der sker den dag, er jo, hvad der sker den dag, 
hvor arvemidlerne er brugt,” hvor arvemidlerne er brugt,” 
siger han.siger han.

På udgiftssiden har der På udgiftssiden har der 
kun været en svag stigning, kun været en svag stigning, 
så når man trækker udgifter så når man trækker udgifter 
fra indtægter bliver resul-fra indtægter bliver resul-
tatet et plus på ikke mindre tatet et plus på ikke mindre 

end 5,7 millioner kroner. LM’s end 5,7 millioner kroner. LM’s 
ledelse har dog et princip ledelse har dog et princip 
om, at man ikke indtægts-om, at man ikke indtægts-
fører al arv samme år og har fører al arv samme år og har 
derfor valgt kun at lade 1,5 derfor valgt kun at lade 1,5 
million af arveindtægterne million af arveindtægterne 
indgå i driftsregnskabet. indgå i driftsregnskabet. 
Desuden har man afsat en Desuden har man afsat en 
million kroner til at renovere million kroner til at renovere 
sekretariatet i Hillerød, hvor sekretariatet i Hillerød, hvor 
der blandt andet er skiftet der blandt andet er skiftet 
vinduer. Resten af arvebelø-vinduer. Resten af arvebelø-
bet – 7,5 millioner kroner – bet – 7,5 millioner kroner – 
er overført til projektpuljen, er overført til projektpuljen, 
der således får tilført ekstra der således får tilført ekstra 
mange midler på baggrund mange midler på baggrund 
af de store arvebeløb.af de store arvebeløb.

Projektpulje 
udligner arvebeløb
Alt dette betyder så, at det Alt dette betyder så, at det 
formelle regnskabsresultat formelle regnskabsresultat 
ender med et underskud på ender med et underskud på 
1,8 millioner kroner og altså 1,8 millioner kroner og altså 
afspejler nedgangen i gave-afspejler nedgangen i gave-
indtægter. indtægter. 

”Det er altid en udfordring, ”Det er altid en udfordring, 
hvor stor en del af de meget hvor stor en del af de meget 
svingende arvebeløb, vi skal svingende arvebeløb, vi skal 
lade indgå i driftsresulta-lade indgå i driftsresulta-
tet. Hidtil har det været en tet. Hidtil har det været en 
til halvanden million kroner, til halvanden million kroner, 
men for 2019 har vi beslut-men for 2019 har vi beslut-
tet at hæve dette beløb til to tet at hæve dette beløb til to 
millioner kroner,” forklarer millioner kroner,” forklarer 

Johnny Lindgreen.Johnny Lindgreen.
Den såkaldte projektpulje Den såkaldte projektpulje 

spiller en central rolle i LM’s spiller en central rolle i LM’s 
regnskab. Formålet med pul-regnskab. Formålet med pul-
jen er blandt andet at udligne jen er blandt andet at udligne 
indfl ydelsen fra de svingende indfl ydelsen fra de svingende 
arvebeløb og andre ekstraor-arvebeløb og andre ekstraor-
dinære indtægter og udgifter dinære indtægter og udgifter 
på selve driftsresultatet. på selve driftsresultatet. 

Efter den store tilførsel i Efter den store tilførsel i 
2018 er projektpuljen i dag 2018 er projektpuljen i dag 
på 9,2 millioner kroner, hvor-på 9,2 millioner kroner, hvor-
af de 4,9 millioner er dis-af de 4,9 millioner er dis-
poneret til tidsbegrænsede poneret til tidsbegrænsede 
projektansættelser som for projektansættelser som for 
eksempel ansættelser af to eksempel ansættelser af to 
evangelister og en familie-evangelister og en familie-
konsulent.konsulent.

Lokale gaver 
er status quo
Som det fremgår af ind-Som det fremgår af ind-
tægtskurverne i den neder-tægtskurverne i den neder-
ste illustration (til højre) har ste illustration (til højre) har 
både gaver til landskassen både gaver til landskassen 
og gaverne til det lokale ar-og gaverne til det lokale ar-
bejde de senere år ligget på bejde de senere år ligget på 
omkring 15 millioner kroner. omkring 15 millioner kroner. 
I modsætning til gaverne til I modsætning til gaverne til 
landskassen har de lokale landskassen har de lokale 
gaver været status quo i de gaver været status quo i de 
sidste år, og i 2018 blev der sidste år, og i 2018 blev der 
lokalt indsamlet 15,6 millio-lokalt indsamlet 15,6 millio-
ner kroner eller 1,5 millioner ner kroner eller 1,5 millioner 
mere end til landskassen.mere end til landskassen.

LM’s genbrugsarbejde, LUMI Genbrug bidrog også i 2018 med et stort beløb til LM’s indtægter. I 2018 blev den ottende butik åbnet LM’s genbrugsarbejde, LUMI Genbrug bidrog også i 2018 med et stort beløb til LM’s indtægter. I 2018 blev den ottende butik åbnet 
på Frederikssundsvej i København – og allerede på åbningsdagen var der mange kunder.på Frederikssundsvej i København – og allerede på åbningsdagen var der mange kunder.
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RESULTAT 2018 (T.KR.)

INDTÆGTER 32.990

OMKOSTNINGER -27.326

SUM 5.664

OVERFØRT TIL/FRA PROJEKTPULJER -7.486

SUM EFTER PULJER -1.822
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AF EN TURIST I ANKARAAF EN TURIST I ANKARA

”Jeg følte mig som en la-”Jeg følte mig som en la-
boratorierotte, da jeg var boratorierotte, da jeg var 
muslim. Allah var en streng muslim. Allah var en streng 
chef, der testede os og bare chef, der testede os og bare 
legede med mennesker,” for-legede med mennesker,” for-
tæller Nour. tæller Nour. 

Det er næsten ikke til at Det er næsten ikke til at 
tro, at Nour for nogle år si-tro, at Nour for nogle år si-
den gik imod sine forældre den gik imod sine forældre 
for at læse på et religiøst for at læse på et religiøst 
gymnasium, hvor hun tog gymnasium, hvor hun tog 
hijabben (tørklædet, hijabben (tørklædet, red.red.) på ) på 
og dykkede ned i Koranen og dykkede ned i Koranen 
for at komme tættere på for at komme tættere på 
Allah. Nour havde været så Allah. Nour havde været så 
dygtig i folkeskolen, at hun dygtig i folkeskolen, at hun 
kunne vælge et af de fagligt kunne vælge et af de fagligt 
stærke gymnasier, der ville stærke gymnasier, der ville 
give hende gode kort på give hende gode kort på 
hånden til en høj uddannel-hånden til en høj uddannel-
se og gode jobs i fremtiden. se og gode jobs i fremtiden. 
Forældrene er muslimer, Forældrene er muslimer, 
men de foretrak alligevel, at men de foretrak alligevel, at 
deres datter fi k en god ud-deres datter fi k en god ud-
dannelse fremfor at bruge dannelse fremfor at bruge 
ungdomsårene på en religi-ungdomsårene på en religi-
øs skole. Men det ville Nour øs skole. Men det ville Nour 
ikke. Hun sukkede efter at ikke. Hun sukkede efter at 
fi nde mening med livet. fi nde mening med livet. 

”I mine ungdomsår havde ”I mine ungdomsår havde 
jeg svært ved at fi nde ud af, jeg svært ved at fi nde ud af, 
hvem jeg var. Jeg var trist og hvem jeg var. Jeg var trist og 
kiggede på mine naboer. De kiggede på mine naboer. De 
så glade ud, og jeg troede, at så glade ud, og jeg troede, at 
hvis jeg blev en lige så dedi-hvis jeg blev en lige så dedi-
keret muslim som dem, ville keret muslim som dem, ville 
jeg også blive glad.” jeg også blive glad.” 

Nour tog hijabben på for Nour tog hijabben på for 
første gang, begyndte at første gang, begyndte at 
dykke ned i islam og brugte dykke ned i islam og brugte 
de næste år på det religiøse de næste år på det religiøse 
gymnasium. Her lærte hun gymnasium. Her lærte hun 
om islam på et dybere plan om islam på et dybere plan 
og forstod for første gang og forstod for første gang 
den religion, hun var en del den religion, hun var en del 
af. Det hun opdagede i stu-af. Det hun opdagede i stu-
dierne af Koranen, forfær-dierne af Koranen, forfær-
dede hende.  dede hende.  

”Mine skolekammera-”Mine skolekammera-
ter var meget radikale, og ter var meget radikale, og 
de troede på islam uden at de troede på islam uden at 
tænke kritisk over det. Selv-tænke kritisk over det. Selv-
om jeg lærte om islam, troe-om jeg lærte om islam, troe-
de jeg ikke, at det, jeg lærte, de jeg ikke, at det, jeg lærte, 
var sandt. Alligevel fortsatte var sandt. Alligevel fortsatte 
jeg med at tro, og jeg gen-jeg med at tro, og jeg gen-
nemførte også uddannel-nemførte også uddannel-
sen. Islam er en tro byg-sen. Islam er en tro byg-
get på frygt, og jeg var for get på frygt, og jeg var for 
bange for at forlade islam, bange for at forlade islam, 
så selvom undervisningen så selvom undervisningen 
skubbede mig væk fra islam, skubbede mig væk fra islam, 
var jeg stadig muslim.”var jeg stadig muslim.”

Da Nour dykkede ned i is-Da Nour dykkede ned i is-
lam, blev hun skubbet væk lam, blev hun skubbet væk 
fra religionen og lige i ar-fra religionen og lige i ar-
mene på Kristus. mene på Kristus. 

Islam skubbede hende i armene på Kristus
Tyrkiske Nour troede, at de kristne var falske – for ingen kunne være så glade, som de var. 

Men hun mødte Guds kærlighed hos de kristne, forlod islam og fi k sit liv forvandlet

”Jeg vidste noget om is-”Jeg vidste noget om is-
lam – Allah, Muhammed og lam – Allah, Muhammed og 
Koranen – men jeg kendte Koranen – men jeg kendte 
ikke detaljerne. Og da jeg ikke detaljerne. Og da jeg 
opdagede detaljerne, ville opdagede detaljerne, ville 
jeg ikke være muslim. Ved jeg ikke være muslim. Ved 
at lære mere om islam, blev at lære mere om islam, blev 
jeg faktisk skubbet væk fra jeg faktisk skubbet væk fra 
islam.”islam.”

For godt til   
at være sandt
Efter oplevelserne på det re-Efter oplevelserne på det re-
ligiøse gymnasium var Nour ligiøse gymnasium var Nour 
ikke sen til at tage imod ikke sen til at tage imod 
tilbuddet, da en af hendes tilbuddet, da en af hendes 
muslimske venner begyndte muslimske venner begyndte 
at komme i en kristen ung-at komme i en kristen ung-

domsgruppe på universite-domsgruppe på universite-
tet og inviterede hende med. tet og inviterede hende med. 
Nour var nysgerrig og bad Nour var nysgerrig og bad 
om en bibel. Den skaffede om en bibel. Den skaffede 
den muslimske veninde, og den muslimske veninde, og 
så begyndte Nour at læse så begyndte Nour at læse 
i den og komme i gruppen i den og komme i gruppen 
hver uge. hver uge. 

”Min første tanke om ”Min første tanke om 
gruppen var, at de her men-gruppen var, at de her men-
nesker ikke var oprigtige. nesker ikke var oprigtige. 
De fl este var asiater, og jeg De fl este var asiater, og jeg 
oplevede ofte asiaterne som oplevede ofte asiaterne som 
reserverede – men de her reserverede – men de her 
var venlige. Alt for venlige. var venlige. Alt for venlige. 
Det var for godt til at være Det var for godt til at være 
sandt, så jeg tænkte, at de sandt, så jeg tænkte, at de 
var falske,” forklarer hun-var falske,” forklarer hun-
med et skævt smil.med et skævt smil.

”Men jeg fortsatte al-”Men jeg fortsatte al-
ligevel i gruppen, hvor vi ligevel i gruppen, hvor vi 
begyndte at studere Bibelen begyndte at studere Bibelen 
sammen fl ere gange om sammen fl ere gange om 
ugen. Det var intenst, og jeg ugen. Det var intenst, og jeg 
havde en masse spørgsmål. havde en masse spørgsmål. 
Nogle kunne de svare på, og Nogle kunne de svare på, og 
andre kunne de ikke.”andre kunne de ikke.”

Nour kom i gruppen, læ-Nour kom i gruppen, læ-
ste i sin bibel derhjemme ste i sin bibel derhjemme 
og bad hver aften Gud om og bad hver aften Gud om 
at give hende et tegn. Men at give hende et tegn. Men 

Efter folkeskolen gik Nour Efter folkeskolen gik Nour 
fra Ankara i Tyrkiet imod sine fra Ankara i Tyrkiet imod sine 
forældre for at læse på et re-forældre for at læse på et re-

ligiøst gymnasium, hvor hun ligiøst gymnasium, hvor hun 
tog hijabben på.tog hijabben på.

der kom ikke noget. I star-der kom ikke noget. I star-
ten bad hun om, at hvis Gud ten bad hun om, at hvis Gud 
fandtes, så måtte han sørge fandtes, så måtte han sørge 
for, at blyanten på bordet for, at blyanten på bordet 
ville fl yve. Selvom den aldrig ville fl yve. Selvom den aldrig 
fl øj, gjorde bønnen og bibel-fl øj, gjorde bønnen og bibel-
læsningen noget ved Nour, læsningen noget ved Nour, 
og i løbet af nogle måneder, og i løbet af nogle måneder, 
lød hendes bøn: lød hendes bøn: Gud, jeg ved, Gud, jeg ved, 
at du er der, men jeg har brug at du er der, men jeg har brug 
for et tegn.for et tegn.

”Nu kan jeg se, at Gud ”Nu kan jeg se, at Gud 
forandrede mig dag for dag, forandrede mig dag for dag, 
men jeg manglede tegnet men jeg manglede tegnet 
på, at han virkelig var der. på, at han virkelig var der. 
Jeg blev bange for, at det Jeg blev bange for, at det 
kun var på grund af de unge kun var på grund af de unge 
i gruppen, at jeg troede på i gruppen, at jeg troede på 
Gud, så jeg forlod gruppen Gud, så jeg forlod gruppen 
for at fi nde ham på egen for at fi nde ham på egen 
hånd.”hånd.”

I fi re måneder så Nour I fi re måneder så Nour 
ikke nogen fra gruppen, men ikke nogen fra gruppen, men 
bad og læste stadig i Bibe-bad og læste stadig i Bibe-
len. Nu bad hun i stedet: len. Nu bad hun i stedet: 
Gud, jeg tror dig. Jesus, du Gud, jeg tror dig. Jesus, du 
er min frelser. Men jeg har er min frelser. Men jeg har 
brug for et tegn – vis mig, at brug for et tegn – vis mig, at 
du er der.du er der. 

”Det var ikke gået op for ”Det var ikke gået op for 
mig, at det var nok. Det mig, at det var nok. Det 

NOUR   Jeg sagde: ”Ja, Jesus er min frelser,” og så 
udbrød pigen fra kirken med det største smil, at så var 
jeg allerede en kristen!

 
Allah er den hår-
de chef, jeg skal 
underkaste mig, 
og som tester mig. 
Jeg kunne ikke 
tale med ham, for 
han elskede mig 
ikke. Men nu er 
jeg frelst og fri 
som kristen. Alt er 
forandret. Gud er 
kærlighed, og mit 
liv er nyt 

NourNour

 
Min første tanke 
om gruppen var, 
at de her menne-
sker ikke var op-
rigtige. De var alt 
for venlige. Det var 
for godt til at være 
sandt, så jeg tænk-
te, at de var falske 

NourNour

var først, da jeg mødte en var først, da jeg mødte en 
pige fra kirken og fortalte pige fra kirken og fortalte 
hende, at jeg troede på Gud hende, at jeg troede på Gud 
og på Jesus, men at jeg og på Jesus, men at jeg 
havde brug for et tegn. Hun havde brug for et tegn. Hun 
spurgte overrasket, om jeg spurgte overrasket, om jeg 
troede på Jesus som Guds troede på Jesus som Guds 
søn. Da jeg svarede ”ja” til søn. Da jeg svarede ”ja” til 
det, spurgte hun undrende: det, spurgte hun undrende: 
”Er du sikker?” Jeg sagde: ”Er du sikker?” Jeg sagde: 
”Ja, han er min frelser,” og så ”Ja, han er min frelser,” og så 

udbrød hun med det største udbrød hun med det største 
smil, at så var jeg allerede smil, at så var jeg allerede 
en kristen!en kristen!

Forældrene ved 
ikke noget
Den nat gik det op for Nour, Den nat gik det op for Nour, 
at hun virkelig var en kristen at hun virkelig var en kristen 
og havde vendt islam ryg-og havde vendt islam ryg-
gen. gen. 

”Jeg havde haft brug for et ”Jeg havde haft brug for et 
bevis for Gud, men han hav-bevis for Gud, men han hav-
de allerede bevist sig selv de allerede bevist sig selv 
ved at forandre mit liv, mine ved at forandre mit liv, mine 
tanker og min verden. Han tanker og min verden. Han 
skabte troen i mig, og det er skabte troen i mig, og det er 
bevis nok for mig.”bevis nok for mig.”

Den erkendelse gør en Den erkendelse gør en 
verden til forskel i Tyrkiet. verden til forskel i Tyrkiet. 
For her er islam den sam-For her er islam den sam-
lende faktor i samfundet, og lende faktor i samfundet, og 
for mange er der ligheds-for mange er der ligheds-
tegn mellem at være tyrker tegn mellem at være tyrker 
og være muslim. Konvertit-og være muslim. Konvertit-
ter udsættes for forfølgelse ter udsættes for forfølgelse 
af venner, fyres fra job og af venner, fyres fra job og 
smides ud fra deres familier. smides ud fra deres familier. 
Det er Nour godt klar over, Det er Nour godt klar over, 
og selvom hun ikke er bange og selvom hun ikke er bange 
for konsekvenserne ved at for konsekvenserne ved at 
være kristen, er hun allige-være kristen, er hun allige-
vel nervøs for sine forældres vel nervøs for sine forældres 
reaktion. reaktion. 

”Jeg tror ikke, min familie ”Jeg tror ikke, min familie 
er klar til at høre det. Jeg er klar til at høre det. Jeg 
ved ikke, hvad der vil ske, ved ikke, hvad der vil ske, 
hvis jeg fortæller dem det. hvis jeg fortæller dem det. 
De er muslimer, og de er ra-De er muslimer, og de er ra-
dikale. Men jeg er ikke rigtig dikale. Men jeg er ikke rigtig 
bange. Jeg er nok egentlig bange. Jeg er nok egentlig 
mest nervøs for mine foræl-mest nervøs for mine foræl-
dres helbred, hvis de fi nder dres helbred, hvis de fi nder 
ud af, at deres datter er ble-ud af, at deres datter er ble-
vet kristen.”vet kristen.”

Det er et år siden, at Nour Det er et år siden, at Nour 
blev kristen, og selvom blev kristen, og selvom 
hendes familie ikke ved det hendes familie ikke ved det 
endnu, er livet vendt 180 endnu, er livet vendt 180 
grader for den unge tyrker. grader for den unge tyrker. 

”I islam mødte jeg Allah, ”I islam mødte jeg Allah, 
der brugte mig som en labo-der brugte mig som en labo-
ratorierotte og bare legede ratorierotte og bare legede 
med os mennesker. Han er med os mennesker. Han er 
den hårde chef, jeg skal un-den hårde chef, jeg skal un-
derkaste mig, og som tester derkaste mig, og som tester 
mig. Jeg kunne ikke tale mig. Jeg kunne ikke tale 
med ham, for han elske-med ham, for han elske-
de mig ikke. Men nu er jeg de mig ikke. Men nu er jeg 
frelst og fri som kristen. Her frelst og fri som kristen. Her 
kan jeg tale med Gud som kan jeg tale med Gud som 
en kærlig far, der elsker mig. en kærlig far, der elsker mig. 
Alt er forandret. Gud er kær-Alt er forandret. Gud er kær-
lighed, og mit liv er nyt. Jeg lighed, og mit liv er nyt. Jeg 
er frelst, fri og elsket.”er frelst, fri og elsket.”

Nour er ikke hendes rigtige Nour er ikke hendes rigtige 
navn, da det er ændret af navn, da det er ændret af 

sikkerhedsmæssige årsager. sikkerhedsmæssige årsager. 
Navnet er redaktionen Navnet er redaktionen 

bekendt.bekendt.
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TEMA UNGE PRÆDIKANTER

ANTON BECH BRAÜNER   Heldigvis er det ikke 
nødvendigt at have oplevet alt for at kunne prædike 
for andre

Studiejob som prædikant på Amager
Anton Bech Braüner: Når man prædiker fast det samme sted, kommer man mere ind på livet af hinanden

AF KAJA LAUTERBACH

Anton Bech Braüner er fast Anton Bech Braüner er fast 
forkynder i frimenigheden forkynder i frimenigheden 
LM-kirken Amager. Han blev LM-kirken Amager. Han blev 
ansat i august 2016 med ansat i august 2016 med 
den hovedopgave, at han den hovedopgave, at han 
skulle forkynde otte gange skulle forkynde otte gange 
hvert halvår.hvert halvår.

Siden har den 27-årige Siden har den 27-årige 
prædikant fået fl ere opgaver prædikant fået fl ere opgaver 
som at give konfi rmand-som at give konfi rmand-
undervisning og at stå til undervisning og at stå til 
rådighed for sjælesorgs-rådighed for sjælesorgs-
samtaler. Der er også planer samtaler. Der er også planer 
om, at han skal være med til om, at han skal være med til 
at starte nogle udadrettede at starte nogle udadrettede 
aktiviteter op. Derfor er hans aktiviteter op. Derfor er hans 
ansættelsesgrad blevet sat ansættelsesgrad blevet sat 
op fra ti til 20 procent fra op fra ti til 20 procent fra 
den 1. april.den 1. april.

Kan bygge videre
Anton Bech Braüner nyder Anton Bech Braüner nyder 
at prædike fast det samme at prædike fast det samme 
sted.sted.

”Fordelen ved at prædike ”Fordelen ved at prædike 
for samme menighed er, at for samme menighed er, at 
man kommer mere ind på man kommer mere ind på 
livet af hinanden. Det gør livet af hinanden. Det gør 
forkydelsen mere livsnær og forkydelsen mere livsnær og 
personlig,” forklarer han. personlig,” forklarer han. 

En anden styrke ved at En anden styrke ved at 
prædike fast et sted er, at prædike fast et sted er, at 
man kan bygge videre på man kan bygge videre på 
det, man sagde sidst. det, man sagde sidst. 

”Jeg tager også ud og præ-”Jeg tager også ud og præ-
diker, hvis nogen inviterer, og diker, hvis nogen inviterer, og 
når man kommer et sted en når man kommer et sted en 
enkelt gang, vil man gerne enkelt gang, vil man gerne 
sige det vigtigste hver gang, sige det vigtigste hver gang, 
for man ser dem jo nok ikke for man ser dem jo nok ikke 
igen. Det behøver jeg ikke i igen. Det behøver jeg ikke i 
samme grad her, og det giver samme grad her, og det giver 

en stor frihed til at forkynde en stor frihed til at forkynde 
Guds ord i hele sin bredde,” Guds ord i hele sin bredde,” 
siger han.siger han.

I LM-kirken Amager følger I LM-kirken Amager følger 
de en tekstrække, men en de en tekstrække, men en 
gang om måneden er der frit gang om måneden er der frit 
emne, og her har Anton Bech emne, og her har Anton Bech 

Braüner mulighed for at tage Braüner mulighed for at tage 
det op, som han oplever, der det op, som han oplever, der 
er særligt behov for.er særligt behov for.

Studiejob
Da Anton Bech Braüner Da Anton Bech Braüner 
sagde ja til jobbet for to et sagde ja til jobbet for to et 

Anton Bech Braüner har væ-Anton Bech Braüner har væ-
ret fast prædikant i LM-kir-ret fast prædikant i LM-kir-
ken Amager i to et halv år.ken Amager i to et halv år.

halvt år siden, læste han halvt år siden, læste han 
statskundskab på universi-statskundskab på universi-
tetet, som han afsluttede 1. tetet, som han afsluttede 1. 
marts i år. marts i år. 

”Selv om det at være for-”Selv om det at være for-
kynder ikke var fagligt rele-kynder ikke var fagligt rele-
vant, var det et perfekt stu-vant, var det et perfekt stu-

diejob,” siger han. Tjenesten diejob,” siger han. Tjenesten 
som prædikant har også som prædikant har også 
givet ham lyst til at forfølge givet ham lyst til at forfølge 
kaldet til at forkynde, og nu kaldet til at forkynde, og nu 
læser han teologi på Dansk læser han teologi på Dansk 
Bibel-Institut (DBI) på fuld Bibel-Institut (DBI) på fuld 
tid.tid.

Mange forkynderansæt-Mange forkynderansæt-
telser i LM – også frimenig-telser i LM – også frimenig-
hedspræster – sker på en hedspræster – sker på en 
lav procentgrad. Det betyder, lav procentgrad. Det betyder, 
at de enten bliver besat som at de enten bliver besat som 
studiejob eller som kombi-studiejob eller som kombi-
nationsstillinger, og det kan nationsstillinger, og det kan 
på langt sigt blive en udfor-på langt sigt blive en udfor-
dring, mener Anton Bech dring, mener Anton Bech 
Braüner, da det kan være Braüner, da det kan være 
svært at give sig selv helt, svært at give sig selv helt, 
hvis man har fl ere ansættel-hvis man har fl ere ansættel-
ser på en gang.ser på en gang.

Han glæder sig over, at Han glæder sig over, at 
der er stærke traditioner for der er stærke traditioner for 
lægmandsarbejde og frivil-lægmandsarbejde og frivil-
lige forkyndere i LM. Men lige forkyndere i LM. Men 
som han ser det, har vilkåre-som han ser det, har vilkåre-
ne ændret sig, siden LM blev ne ændret sig, siden LM blev 
stiftet, og det er derfor ikke stiftet, og det er derfor ikke 
unaturligt, at fl ere LM-me-unaturligt, at fl ere LM-me-
nigheder vælger at ansætte nigheder vælger at ansætte 
præster og prædikanter.præster og prædikanter.

”Kirkehistorisk er det hel-”Kirkehistorisk er det hel-
ler ikke mærkeligt, at man ler ikke mærkeligt, at man 
ansætter eller køber nogen ansætter eller køber nogen 
fri til at forkynde. Ny Testa-fri til at forkynde. Ny Testa-

mente taler også om, at en mente taler også om, at en 
arbejder er sin løn værd,” arbejder er sin løn værd,” 
siger han.siger han.

Forskellig erfaring
Når Anton Bech Braüner Når Anton Bech Braüner 
ikke prædiker i LM-kirken ikke prædiker i LM-kirken 
Amager, bruger kirken andre Amager, bruger kirken andre 
prædikanter primært fra LM prædikanter primært fra LM 
i Københavni København

”Jeg ser det som en fordel, ”Jeg ser det som en fordel, 
at vi også har prædikanter at vi også har prædikanter 
andre steder fra. Det kan andre steder fra. Det kan 
være med til, at vi undgår være med til, at vi undgår 
at blive en lukket boble, og at blive en lukket boble, og 
vi kan inspirere hinanden,” vi kan inspirere hinanden,” 
siger han.siger han.

En del af prædikanterne En del af prædikanterne 
udefra er studerende på udefra er studerende på 
DBI. Det gør, at LM-kirken DBI. Det gør, at LM-kirken 
Amager ikke oplever, at de Amager ikke oplever, at de 
mangler unge prædikanter. mangler unge prædikanter. 

Anton Bech Braüner me-Anton Bech Braüner me-
ner imidlertid, det er vigtigt, ner imidlertid, det er vigtigt, 
at alle prædikanter ikke har at alle prædikanter ikke har 
samme alder.samme alder.

”Der er en værdi i, at der ”Der er en værdi i, at der 
er en spredning i alder og er en spredning i alder og 
livserfaring, så vi også får de livserfaring, så vi også får de 
perspektiver, som et langt liv perspektiver, som et langt liv 
med Jesus giver,” siger han.med Jesus giver,” siger han.

”Men heldigvis er det ikke ”Men heldigvis er det ikke 
nødvendigt at have ople-nødvendigt at have ople-
vet alt for at kunne prædike vet alt for at kunne prædike 
for andre. Jeg er selv en del for andre. Jeg er selv en del 
yngre – og i en anden livs-yngre – og i en anden livs-
situation – end en del af til-situation – end en del af til-
hørerne, men jeg oplever det hørerne, men jeg oplever det 
ikke som et problem.”ikke som et problem.”

Han understreger, at han Han understreger, at han 
tænker som Timotheus, at tænker som Timotheus, at 
når han har fået et kald til at når han har fået et kald til at 
forkynde, kan han gøre det forkynde, kan han gøre det 
med tryghed, for han taler med tryghed, for han taler 
på Guds vegne.på Guds vegne.
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LM har brug for unge prædikanter
AF BIRGER REUSS SCHMIDT

I hele LM’s historie er den I hele LM’s historie er den 
primære forkyndelse i mis-primære forkyndelse i mis-
sionshuse og senere frime-sionshuse og senere frime-
nigheder blevet varetaget af nigheder blevet varetaget af 
frivillige prædikanter, som frivillige prædikanter, som 
har været kaldet til denne har været kaldet til denne 
opgave af den regionale af-opgave af den regionale af-
delingsstyrelse.delingsstyrelse.

Det er i øvrigt tankevæk-Det er i øvrigt tankevæk-
kende, at i de sidste 50 år, kende, at i de sidste 50 år, 
hvor LM-statistikken ellers hvor LM-statistikken ellers 
på næsten alle områder på næsten alle områder 
har vist faldende aktivitet, har vist faldende aktivitet, 
skiller antallet af kaldede skiller antallet af kaldede 
prædikanter sig ud med en prædikanter sig ud med en 
betydelig vækst. Ser man betydelig vækst. Ser man 

bort fra de ansatte forkyn-bort fra de ansatte forkyn-
dere, var der i 1968 cirka 85 dere, var der i 1968 cirka 85 
kaldede prædikanter, men kaldede prædikanter, men 
det tal var i 1993 vokset til det tal var i 1993 vokset til 
omkring 135, og i dag er der omkring 135, og i dag er der 
160.160.

Hvad der imidlertid også Hvad der imidlertid også 
er vokset, er de frivillige er vokset, er de frivillige 
prædikanters gennemsnits-prædikanters gennemsnits-
alder, som i dag er på lige alder, som i dag er på lige 
knap 60 år. Der er næppe knap 60 år. Der er næppe 
nogen tvivl om, at dette tal nogen tvivl om, at dette tal 
er væsentlig højere, end det er væsentlig højere, end det 
var tidligere. Kun en fjerde-var tidligere. Kun en fjerde-
del af de kaldede prædikan-del af de kaldede prædikan-
ter i dag er under 50 år, og ter i dag er under 50 år, og 
kun seks er under 35. kun seks er under 35. 

De tre ældste fjerdedele af De tre ældste fjerdedele af 
prædikanterne fordeler sig prædikanterne fordeler sig 

nogenlunde ligeligt i alders-nogenlunde ligeligt i alders-
grupperne 51-60, 61-70 og grupperne 51-60, 61-70 og 
ældre end 70.ældre end 70.

Det er virkelig grund til at Det er virkelig grund til at 
glæde sig over de mange glæde sig over de mange 
aktive prædikanter i senior-aktive prædikanter i senior-
gruppen. Uden dem ville gruppen. Uden dem ville 
prædikantmanglen være prædikantmanglen være 
udtalt. udtalt. 

Men det ændrer ikke ved, Men det ændrer ikke ved, 
at vi i LM i dag har hårdt brug at vi i LM i dag har hårdt brug 
for fl ere unge prædikanter til for fl ere unge prædikanter til 
at supplere de nuværende.at supplere de nuværende.

Vi sætter derfor i dette Vi sætter derfor i dette 
nummer af nummer af Tro & MissionTro & Mission fo- fo-
kus på de unge prædikanter. kus på de unge prædikanter. 
Og heldigvis er der andre, Og heldigvis er der andre, 
der har gjort det samme. der har gjort det samme. 

Landsstyrelsen har ned-Landsstyrelsen har ned-

sat et udvalg, der arbejder sat et udvalg, der arbejder 
med spørgsmålet, og på med spørgsmålet, og på 
Rådsmødet den 25. maj skal Rådsmødet den 25. maj skal 
man drøfte, hvordan vi frem-man drøfte, hvordan vi frem-
mer evangelist- og profet-mer evangelist- og profet-
nådegaverne hos os.nådegaverne hos os.

I Københavns afdeling har I Københavns afdeling har 
man det seneste år prøve-man det seneste år prøve-
kaldet tre unge prædikan-kaldet tre unge prædikan-
ter, og man har ti nye navne ter, og man har ti nye navne 
i kikkerten. I Sønderjylland-i kikkerten. I Sønderjylland-
Fyn arbejder man med en Fyn arbejder man med en 
mentorordning, som man mentorordning, som man 
kan læse på side 7.kan læse på side 7.

Der er god grund til, at Der er god grund til, at 
vi tager godt imod de nye, vi tager godt imod de nye, 
unge prædikanter. unge prædikanter. 

Vi har brug for dem.Vi har brug for dem.
Læs leder side 11.Læs leder side 11.

under 
50

70+

50-59
60-69

Prædikanternes aldersfordeling.Prædikanternes aldersfordeling.
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TEMA

MARTIN SVENDSEN   Når Gud giver dig 
et kald, må du prøve at gribe det i stedet for 
at tænke: ”Det må være en anden”

”Min rolle som erfaren præ-”Min rolle som erfaren præ-
dikant er at være mentor dikant er at være mentor 
for en ny – en slags ældre for en ny – en slags ældre 
medvandrer, der kan give medvandrer, der kan give 
gode råd og prøve at svare gode råd og prøve at svare 
på spørgsmål. Ofte kan det på spørgsmål. Ofte kan det 
også være mig, der stiller også være mig, der stiller 
nogle spørgsmål, som vi så nogle spørgsmål, som vi så 
kan drøfte både før og efter kan drøfte både før og efter 
mødet.”mødet.”

Sådan beskriver prædikant Sådan beskriver prædikant 
Ebbe Kaas den opgave, han Ebbe Kaas den opgave, han 
har taget på sig omkring en har taget på sig omkring en 
forholdsvis ny ordning i Søn-forholdsvis ny ordning i Søn-
derjylland, hvor en mere mo-derjylland, hvor en mere mo-
den prædikant følger en ung den prædikant følger en ung 
prædikant. Han er mentor prædikant. Han er mentor 
for 22-årige Martin Svend-for 22-årige Martin Svend-
sen, som siden efteråret har sen, som siden efteråret har 

Prædikant i LM gennem 36 år: Jeg synes, jeg skylder en som Martin at dele min erfaring med ham

Vil gerne hjælpe den yngre generation på vej

prøvet at prædike i nogle af prøvet at prædike i nogle af 
afdelingens kredse. afdelingens kredse. 

Havde selv medvandrer 
Den 59-årige skoleleder fra Den 59-årige skoleleder fra 
Brændstrup startede selv Brændstrup startede selv 
som prædikant i LM som som prædikant i LM som 
blot 24-årig. Og selv om det blot 24-årig. Og selv om det 
er en del år siden, kan han er en del år siden, kan han 
tydeligt huske den usikker-tydeligt huske den usikker-
hed, der fulgte med.hed, der fulgte med.

”Man blev jo ligesom bare ”Man blev jo ligesom bare 
kastet ud i det. Det føltes kastet ud i det. Det føltes 
som et stort ansvar, de før-som et stort ansvar, de før-
ste gange man skulle stå og ste gange man skulle stå og 
prædike for andre.” prædike for andre.” 

Ebbe Kaas søgte selv råd i Ebbe Kaas søgte selv råd i 
den første tid som prædikant den første tid som prædikant 
hos en ældre prædikant, der hos en ældre prædikant, der 

at prædike. Det er utroligt at prædike. Det er utroligt 
vigtigt at have nogen at stå vigtigt at have nogen at stå 
sammen med for at bevare sammen med for at bevare 
frimodigheden,” understre-frimodigheden,” understre-
ger han.ger han.

Selv om den unge prædi-Selv om den unge prædi-
kant er under den ældres kant er under den ældres 
vinger, mener Ebbe Kaas dog vinger, mener Ebbe Kaas dog 
ikke, at man skal se men-ikke, at man skal se men-
torordningen som en slags torordningen som en slags 
mesterlære.mesterlære.

”Han skal jo ikke være mig.”Han skal jo ikke være mig.
Forhåbentlig gør den unge Forhåbentlig gør den unge 
det anderledes – på sin egen det anderledes – på sin egen 
måde. Sproget er som regel måde. Sproget er som regel 
lidt mere friskt og nutidigt. lidt mere friskt og nutidigt. 
Og man kan høre på nogle af Og man kan høre på nogle af 
de eksempler fra hverdagen, de eksempler fra hverdagen, 
de bruger, at deres erfarings-de bruger, at deres erfarings-

boede på Bornholm.boede på Bornholm.
”Dengang skrev man jo ”Dengang skrev man jo 

breve til hinanden. Jeg send-breve til hinanden. Jeg send-
te nogle spørgsmål til ham, te nogle spørgsmål til ham, 
og så svarede han tilbage. og så svarede han tilbage. 
Det havde jeg stor glæde af.”Det havde jeg stor glæde af.”

Derfor var han da også Derfor var han da også 
hurtig til at sige ja, da afde-hurtig til at sige ja, da afde-
lingsformand Martin Jefsen lingsformand Martin Jefsen 
spurgte ham, om han ville spurgte ham, om han ville 
være mentor for Martin.være mentor for Martin.

”Det synes jeg ganske en-”Det synes jeg ganske en-
kelt, jeg skylder den yngre kelt, jeg skylder den yngre 
generation.”generation.”

Et sikkerhedsnet 
”Jeg ser mig selv som en ”Jeg ser mig selv som en 
form for sikkerhedsnet form for sikkerhedsnet 
for Martin, når han er ude for Martin, når han er ude 

”Vi må give stafetten videre ”Vi må give stafetten videre 
til de yngre,” siger Ebbe Kaas, til de yngre,” siger Ebbe Kaas, 
prædikant i LM siden 1983.prædikant i LM siden 1983.

verden ofte passer bedre ind verden ofte passer bedre ind 
i den tid, vi lever i. ”i den tid, vi lever i. ”

Giv stafetten videre
En mentorordning er med til En mentorordning er med til 
at gøre de unge klar til – når at gøre de unge klar til – når 
tid er – at overtage stafetten tid er – at overtage stafetten 
fra de ældre, mener han.fra de ældre, mener han.

”Mit bedste råd til dem er: ”Mit bedste råd til dem er: 
Vær dig selv! Og så må man Vær dig selv! Og så må man 
grave ned i bibelteksten og grave ned i bibelteksten og 
få den til at tale. Uanset om få den til at tale. Uanset om 
man er 22 eller 79 år, må man er 22 eller 79 år, må 
man i forkyndelsen prøve at man i forkyndelsen prøve at 
slå bro over 2.000 år, så det slå bro over 2.000 år, så det 
opleves nutidigt og relevant opleves nutidigt og relevant 
for den, der sidder og lytter for den, der sidder og lytter 
til det i 2019.”               til det i 2019.”               

kbrkbr

Blev prædikant ved lidt af et tilfælde
22-årige Martin Svendsen fra Sønderjylland er taknemmelig for de gode råd fra sin mentor

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det lå ikke lige i kortene, Det lå ikke lige i kortene, 
at den unge sønderjyske at den unge sønderjyske 
fåreavler-søn fra Gåns-fåreavler-søn fra Gåns-
ager skulle blive prædikant. ager skulle blive prædikant. 
I hvert fald ikke, hvis man I hvert fald ikke, hvis man 
spørger ham selv.spørger ham selv.

Faktisk siger 22-årige Faktisk siger 22-årige 
Martin Svendsen, at det Martin Svendsen, at det 
hele startede lidt ved et til-hele startede lidt ved et til-
fælde – eller et ”uheld”, som fælde – eller et ”uheld”, som 
han selv udtrykker det.han selv udtrykker det.

”Jeg har ellers altid tænkt, ”Jeg har ellers altid tænkt, 
at det med at stille sig op på at det med at stille sig op på 
en scene ikke var noget for en scene ikke var noget for 
mig. Jeg har hele tiden prø-mig. Jeg har hele tiden prø-
vet at undgå det. Jeg bliver vet at undgå det. Jeg bliver 
så frygtelig nervøs.” så frygtelig nervøs.” 

Men da han for halvandet Men da han for halvandet 
år siden gik på 10 måneders-år siden gik på 10 måneders-
linjen på Luthersk Missions linjen på Luthersk Missions 
Højskole (LMH), var de på tur Højskole (LMH), var de på tur 
til Sønderjylland. Her var de til Sønderjylland. Her var de 
to drenge, der skulle holde to drenge, der skulle holde 
fem LMU-møder, hvor de fem LMU-møder, hvor de 
også skulle prædike. også skulle prædike. 

Det gik åbenbart godt, Det gik åbenbart godt, 
for et par måneder senere for et par måneder senere 
blev han ringet op og spurgt, blev han ringet op og spurgt, 
om han ville prædike i LM i om han ville prædike i LM i 
Sønderjylland-Fyn.Sønderjylland-Fyn.

Prædikant på prøve
Martin bor nu i Odense, hvor Martin bor nu i Odense, hvor 
han læser til elektroingeniør. han læser til elektroingeniør. 
Han er ikke offi cielt kaldet Han er ikke offi cielt kaldet 
som prædikant af afdelin-som prædikant af afdelin-
gen, men har siden efteråret gen, men har siden efteråret 
prædiket ved et par møder prædiket ved et par møder 
i LM, hvor han har været af i LM, hvor han har været af 

sted sammen med en af de sted sammen med en af de 
ældre og erfarne prædikan-ældre og erfarne prædikan-
ter, Ebbe Kaas. ter, Ebbe Kaas. 

”Det føles helt anderle-”Det føles helt anderle-
des end at tale i LMU. Det des end at tale i LMU. Det 
er langt mere intimiderende er langt mere intimiderende 
at skulle tale foran voksne,” at skulle tale foran voksne,” 
siger han og tilføjer, at det siger han og tilføjer, at det 
dog kun har været en positiv dog kun har været en positiv 
oplevelse for ham, og at han oplevelse for ham, og at han 
har fået meget ros og op-har fået meget ros og op-

bakning af de ældre i LM.bakning af de ældre i LM.
I Ebbe har Martin en men-I Ebbe har Martin en men-

tor, som han kan spørge til tor, som han kan spørge til 
råds om prædiketeksten in-råds om prædiketeksten in-
den, og det er han glad for. den, og det er han glad for. 

”På et tidspunkt bøvlede ”På et tidspunkt bøvlede 
jeg rigtig meget med Gala-jeg rigtig meget med Gala-
terbrevet. Der var så mange terbrevet. Der var så mange 
gode pointer, men jeg kunne gode pointer, men jeg kunne 
ikke fi nde en rød tråd. Der ikke fi nde en rød tråd. Der 
var Ebbe rigtig god og sagde: var Ebbe rigtig god og sagde: 

Den unge forkynder Martin Svendsen ved en af sine første prædikener i LM i Kolding.Den unge forkynder Martin Svendsen ved en af sine første prædikener i LM i Kolding.

’Nu har du kæmpet og prø-’Nu har du kæmpet og prø-
vet. Brug så dagen i dag på at vet. Brug så dagen i dag på at 
opfriske en af dine tidligere opfriske en af dine tidligere 
prædikener, som du kan bru-prædikener, som du kan bru-
ge.’ Han havde selv prøvet at ge.’ Han havde selv prøvet at 
kæmpe med noget, der blev kæmpe med noget, der blev 
et halvfærdigt produkt.”et halvfærdigt produkt.”

Den unge prædikant er Den unge prædikant er 
stadig nervøs, når han skal stadig nervøs, når han skal 
prædike. Det er ganske vist prædike. Det er ganske vist 
blevet bedre, fortæller han, blevet bedre, fortæller han, 

og med sin mentor kan han og med sin mentor kan han 
vende de praktiske såvel vende de praktiske såvel 
som åndelige og psykologi-som åndelige og psykologi-
ske udfordringer ved forkyn-ske udfordringer ved forkyn-
deropgaven.deropgaven.

”Jeg synes, det er skræm-”Jeg synes, det er skræm-
mende at skulle stille sig op mende at skulle stille sig op 
og tale om dom og synd og og tale om dom og synd og 
konsekvens, når jeg ikke har konsekvens, når jeg ikke har 
oplevelsen af, at jeg selv har oplevelsen af, at jeg selv har 
et vellykket liv. Så kan jeg et vellykket liv. Så kan jeg 
godt føle mig som en hykler.”godt føle mig som en hykler.”

Nogle gange har vi det med Nogle gange har vi det med 
at sætte prædikanten op på at sætte prædikanten op på 
en piedestal, erkender han.en piedestal, erkender han.

”Hvis jeg ikke kan gå derop ”Hvis jeg ikke kan gå derop 
og prædike som den synder, og prædike som den synder, 
jeg er, er der ingen, der kan.”jeg er, er der ingen, der kan.”

Tal til dig selv først
Når det bliver svært, tæn-Når det bliver svært, tæn-
ker Martin tilbage på et råd, ker Martin tilbage på et råd, 
han fi k af forstanderen på han fi k af forstanderen på 
LMH, Henrik Nymann Erik-LMH, Henrik Nymann Erik-
sen: ”Husk, at den første, du sen: ”Husk, at den første, du 
prædiker til, er dig selv!”prædiker til, er dig selv!”

”Han sagde, at det er fedt, ”Han sagde, at det er fedt, 
hvis der er et tomt sæde helt hvis der er et tomt sæde helt 
oppe foran, når man står og oppe foran, når man står og 
prædiker, for så kan man prædiker, for så kan man 
tænke: ’Der sidder jeg!’ Det tænke: ’Der sidder jeg!’ Det 
er faktisk et meget godt råd, er faktisk et meget godt råd, 
for så står jeg ikke og kigger for så står jeg ikke og kigger 
én bestemt i øjnene.”én bestemt i øjnene.”

”Det betyder også, at når ”Det betyder også, at når 
jeg skal sige det til mig selv jeg skal sige det til mig selv 
først, kommer jeg til kort. Og først, kommer jeg til kort. Og 
så er der plads til Jesus.”så er der plads til Jesus.”

Selv om Martin ikke reg-Selv om Martin ikke reg-
nede med at blive prædi-nede med at blive prædi-
kant, tog han imod kaldet, kant, tog han imod kaldet, 
og det er vigtigt, mener han  og det er vigtigt, mener han  

– uanset om kaldet er til at – uanset om kaldet er til at 
blive prædikant eller leder i blive prædikant eller leder i 
en juniorklub.en juniorklub.

”Når Gud giver dig et kald, ”Når Gud giver dig et kald, 
må du prøve at gribe det i må du prøve at gribe det i 
stedet for at tænke: ’Det må stedet for at tænke: ’Det må 
være en anden.’ Men det at være en anden.’ Men det at 
prædike må aldrig banalise-prædike må aldrig banalise-
res, for det er et hårdt slid. res, for det er et hårdt slid. 
Du giver noget af dig selv – Du giver noget af dig selv – 
og hvis du ikke gør det, vil du og hvis du ikke gør det, vil du 
føle dig falsk.”føle dig falsk.”

Gud har god tid
Om sin egen fremtid som Om sin egen fremtid som 
prædikant, siger Martin: prædikant, siger Martin: 

”Jeg føler klart, at Gud har ”Jeg føler klart, at Gud har 
lagt nogle nådegaver i mig til lagt nogle nådegaver i mig til 
at tale. Jeg ved ikke, i hvilken at tale. Jeg ved ikke, i hvilken 
retning det skal føre, men retning det skal føre, men 
Gud har heldigvis god tid. Gud har heldigvis god tid. 
Det havde han med Moses,” Det havde han med Moses,” 
siger han med et smil.siger han med et smil.

”For mit eget trosliv ser jeg ”For mit eget trosliv ser jeg 
det som en kæmpe velsig-det som en kæmpe velsig-
nelse at skulle forberede nelse at skulle forberede 
prædikener og arbejde så prædikener og arbejde så 
intenst med Guds ord, for intenst med Guds ord, for 
det øger helt rationelt min det øger helt rationelt min 
chance for at blive bevaret i chance for at blive bevaret i 
troen – også om ti år.”troen – også om ti år.”

Hans råd til andre unge Hans råd til andre unge 
kommende prædikanter er:kommende prædikanter er:

”Du må lade Gud bære dig. ”Du må lade Gud bære dig. 
Han er den eneste, der kan. Han er den eneste, der kan. 
Det vigtigste er at blive ved Det vigtigste er at blive ved 
med at være afhængig af med at være afhængig af 
ham i tjenesten. Så er det ham i tjenesten. Så er det 
ikke dig, der bærer korset, ikke dig, der bærer korset, 
men korset, der bærer dig. men korset, der bærer dig. 
Det er blevet en slags kerne-Det er blevet en slags kerne-
sætning for mig.”sætning for mig.”
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Lars Sandbeck i modstrid med Bibelen
Bogudgivelse reducerer Gud til en relation, der først bliver til i mødet mellem mennesker

BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF BØRGE HAAHR ANDERSEN AF BØRGE HAAHR ANDERSEN 

REKTOR PÅ DANSK BIBEL-REKTOR PÅ DANSK BIBEL-

INSTITUTINSTITUT

Lars Sandbeck og Lars Sandbeck og 
Rikke Vanggaard:Rikke Vanggaard:
Far. Søn. ÅndFar. Søn. Ånd
Bibelselskabets Forlag 2019Bibelselskabets Forlag 2019

100 sider – 199,95 kroner100 sider – 199,95 kroner

I mine præsteår var jeg ofte I mine præsteår var jeg ofte 
udsat for, at jeg skulle for-udsat for, at jeg skulle for-
klare formuleringen ”Fade-klare formuleringen ”Fade-
rens, Sønnens og Helligån-rens, Sønnens og Helligån-
dens navn” for dåbsforældre dens navn” for dåbsforældre 
og faddere. og faddere. 

Det var jo ikke enkelt Det var jo ikke enkelt 
at forklare et dybsindigt at forklare et dybsindigt 
kristent mysterium med kristent mysterium med 
jævne danske ord. Derfor jævne danske ord. Derfor 
er det jo en god ide at ud-er det jo en god ide at ud-
give en folkelig fagbog om give en folkelig fagbog om 
treenigheden, sådan som treenigheden, sådan som 
Bibelselskabet nu har gjort. Bibelselskabet nu har gjort. 
”Bibelselskabets Hånd-”Bibelselskabets Hånd-
bibliotek er en serie af små bibliotek er en serie af små 
fagbøger, der udforsker væ-fagbøger, der udforsker væ-
sentlige temaer og begre-sentlige temaer og begre-
ber i Bibelen. Forfatterne er ber i Bibelen. Forfatterne er 
eksperter på deres områder, eksperter på deres områder, 
og bøgerne er skrevet i et og bøgerne er skrevet i et 
sprog, som man kan forstå”. sprog, som man kan forstå”. 

Problemet er, at man Problemet er, at man 
blandt andet har lagt op-blandt andet har lagt op-
gaven i hænderne på Lars gaven i hænderne på Lars 
Sandbeck, som i en årrække Sandbeck, som i en årrække 
har gjort sig bemærket som har gjort sig bemærket som 
en teolog, der fornægter el-en teolog, der fornægter el-

ler omtolker centrale kristne ler omtolker centrale kristne 
trossandheder. trossandheder. 

For år tilbage havde fol-For år tilbage havde fol-
kekirken en præst, der hed kekirken en præst, der hed 
Torkild Grosbøll, som ret Torkild Grosbøll, som ret 
og slet sagde, at der ikke og slet sagde, at der ikke 
fandtes en skabende og op-fandtes en skabende og op-
retholdende Gud. Han havde retholdende Gud. Han havde 
et projekt, som gik ud på at et projekt, som gik ud på at 
gøre kristendommen forstå-gøre kristendommen forstå-
elig for moderne mennesker. elig for moderne mennesker. 
Pudsigt nok gjorde han det Pudsigt nok gjorde han det 
ved at være ret så uforstå-ved at være ret så uforstå-
elig og havne i indviklede elig og havne i indviklede 
formuleringer både på præ-formuleringer både på præ-
dikestolen, i sine bøger og i dikestolen, i sine bøger og i 
sine mange interview til den sine mange interview til den 
nationale og internationale nationale og internationale 
presse. presse. 

Lars Sandbecks   
kristendomsforståelse
Lars Sandbeck har det li-Lars Sandbeck har det li-
gesom Grosbøll. Han har et gesom Grosbøll. Han har et 
selektivt forhold til tros-selektivt forhold til tros-
bekendelsen og troslæren. bekendelsen og troslæren. 
Listen over de emner, hvor Listen over de emner, hvor 
han er uenig med Luther, han er uenig med Luther, 
den lutherske bekendelse den lutherske bekendelse 
og Paulus, er efterhånden og Paulus, er efterhånden 
ganske lang, skrev han for ganske lang, skrev han for 
nogle måneder siden på sin nogle måneder siden på sin 
facebookside.  facebookside.  

Men Lars Sandbeck er en Men Lars Sandbeck er en 
produktiv og folkelig forfat-produktiv og folkelig forfat-
ter, en dygtig formidler, en ter, en dygtig formidler, en 
skarp debattør. Ham vil vi skarp debattør. Ham vil vi 
uden tvivl komme til at høre uden tvivl komme til at høre 
mere til de kommende år.  I mere til de kommende år.  I 
2016 blev han lektor på Fol-2016 blev han lektor på Fol-
kekirkens Uddannelses og kekirkens Uddannelses og 
Videnscenter og bliver en af Videnscenter og bliver en af 
dem, som præster i folkekir-dem, som præster i folkekir-
ken vil stifte bekendtskab ken vil stifte bekendtskab 
med ved efteruddannelses-med ved efteruddannelses-
kurser. Han har placeret sig kurser. Han har placeret sig 
selv i en central rolle i for-selv i en central rolle i for-
hold til folkekirkens præster hold til folkekirkens præster 

og gjort sig kendt som en og gjort sig kendt som en 
dygtig formidler og debattør.dygtig formidler og debattør.

Det væsentlige og epoke-Det væsentlige og epoke-
gørende i denne bog er at gørende i denne bog er at 
sige, at Gud ikke eksiste-sige, at Gud ikke eksiste-
rer, sådan som ting i denne rer, sådan som ting i denne 
verden eksisterer. Ligesom verden eksisterer. Ligesom 
kærlighed ikke kan indfan-kærlighed ikke kan indfan-
ges som molekylebevægel-ges som molekylebevægel-
ser, men er en virkelighed, ser, men er en virkelighed, 
der opstår i relation mellem der opstår i relation mellem 
mennesker, sådan er Gud mennesker, sådan er Gud 
ikke noget, som er i sig selv, ikke noget, som er i sig selv, 
men som bliver til i relation men som bliver til i relation 
mellem mennesker.  mellem mennesker.  

Her er Gud både den al-Her er Gud både den al-

mægtige og fjerne, den nære mægtige og fjerne, den nære 
og barmhjertige og den, som og barmhjertige og den, som 
fylder alt. Men ikke som et fylder alt. Men ikke som et 
almægtigt, evigt, personligt almægtigt, evigt, personligt 
jeg, der har eksistens forud jeg, der har eksistens forud 
for skabelsen og vil være til for skabelsen og vil være til 
alle tider. alle tider. 

For Gud er ligesom kær-For Gud er ligesom kær-
ligheden ikke noget, som er ligheden ikke noget, som er 
i sig selv, men en relation, i sig selv, men en relation, 
som bliver til i mødet mel-som bliver til i mødet mel-
lem mennesker. Gud er en lem mennesker. Gud er en 
begivenhed, eller som en begivenhed, eller som en 
amerikansk teolog, Robert amerikansk teolog, Robert 
W Jenson, udtrykker det, en W Jenson, udtrykker det, en 
”fuga”, et forrygende musik-”fuga”, et forrygende musik-

stykke, hvor tre selvstæn-stykke, hvor tre selvstæn-
dige klange forener sig til en dige klange forener sig til en 
vidunderlig harmoni. vidunderlig harmoni. 

Brug for kristne, der kan 
gå imod vildvejene
Det er ikke så enkelt at Det er ikke så enkelt at 
imødegå Lars Sandbeck og imødegå Lars Sandbeck og 
Rikke Vanggaard. Det er let Rikke Vanggaard. Det er let 
nok at fi nde skriftcitater fra nok at fi nde skriftcitater fra 
Bibelen, som siger, at ”Gud Bibelen, som siger, at ”Gud 
er den, som er”, altså er et er den, som er”, altså er et 
jeg, der eksisterer til alle jeg, der eksisterer til alle 
tider. Men det vil ikke fl ytte tider. Men det vil ikke fl ytte 
noget for Lars Sandbeck, noget for Lars Sandbeck, 
at Bibelen indeholder disse at Bibelen indeholder disse 
primitive forestillinger. primitive forestillinger. 

Hans tolkningsprincip i Hans tolkningsprincip i 
Bibelen er at vælge noget, Bibelen er at vælge noget, 
som han rendyrker og tolker som han rendyrker og tolker 
helt uafhængigt af andet, helt uafhængigt af andet, 
for eksempel sætningen, at for eksempel sætningen, at 
Gud er Ånd, eller at Gud er Gud er Ånd, eller at Gud er 
kærlighed.  Bibelen er for kærlighed.  Bibelen er for 
ham et kludetæppe af reli-ham et kludetæppe af reli-
giøse holdninger, og derfor giøse holdninger, og derfor 
må man vælge til og fra i de må man vælge til og fra i de 
bibelske skrifter.  bibelske skrifter.  

Det er så sandt, som det Det er så sandt, som det 
er sagt, at kærlighed er en er sagt, at kærlighed er en 
relation mellem mennesker, relation mellem mennesker, 
og den eksisterer kun i et og den eksisterer kun i et 
fællesskab. Man kan ikke fællesskab. Man kan ikke 
elske Gud, og Gud kan ikke elske Gud, og Gud kan ikke 
elske mig, hvis ikke Gud er elske mig, hvis ikke Gud er 
til uafhængig af min relation til uafhængig af min relation 
til Gud. til Gud. 

”Gud er Gud, om alle mand ”Gud er Gud, om alle mand 
var døde,” synger vi med den var døde,” synger vi med den 
norske salmedigter Petter norske salmedigter Petter 
Dass. Skal Gud elske verden, Dass. Skal Gud elske verden, 
må der være et eksisterende må der være et eksisterende 
jeg, der elsker. Den Gud, som jeg, der elsker. Den Gud, som 
før alle tider talte og bragte før alle tider talte og bragte 
denne verden i eksistens, og denne verden i eksistens, og 
skabte mennesket til fæl-skabte mennesket til fæl-
lesskab med Gud og hinan-lesskab med Gud og hinan-
den, må selv eksistere, hvis den, må selv eksistere, hvis 

ord som kærlighed eller ånd ord som kærlighed eller ånd 
skal give mening. skal give mening. 

Denne fi losofi ske forud-Denne fi losofi ske forud-
forståelse er for mig at se forståelse er for mig at se 
lettere at fi nde støtte til hos lettere at fi nde støtte til hos 
en amerikansk forfatter og en amerikansk forfatter og 
fi losof, Robert W Jensen, fi losof, Robert W Jensen, 
end det er at fi nde den i Bi-end det er at fi nde den i Bi-
belen. Men det farver alle belen. Men det farver alle 
led i trosbekendelse og gør, led i trosbekendelse og gør, 
at vi kan bruge de samme at vi kan bruge de samme 
ord i gudstjenesten og i ord i gudstjenesten og i 
vores formulering af troen, vores formulering af troen, 
men mene noget vidt for-men mene noget vidt for-
skelligt.  skelligt.  

Lars Sandbeck mener selv, Lars Sandbeck mener selv, 
at den kristne tradition på at den kristne tradition på 
et tidligt tidspunkt i histo-et tidligt tidspunkt i histo-
rien havnede på en vildvej rien havnede på en vildvej 
ved at påstå, at Gud er til ved at påstå, at Gud er til 
og eksisterer lige så helt og og eksisterer lige så helt og 
fuldt, som den synlige ver-fuldt, som den synlige ver-
den eksisterer. Nu forsøger den eksisterer. Nu forsøger 
han med denne nytolkning at han med denne nytolkning at 
gøre kristendommen spiselig gøre kristendommen spiselig 
for det moderne menneske. for det moderne menneske. 
Spørgsmålet er, om ikke det Spørgsmålet er, om ikke det 
er Sandbeck og Vanggaards er Sandbeck og Vanggaards 
postmoderne forudforståel-postmoderne forudforståel-
se, der har ledt dem væk fra se, der har ledt dem væk fra 
den kristne tradition. den kristne tradition. 

Og hvorfor så overhovedet Og hvorfor så overhovedet 
bruge tid på en så konse-bruge tid på en så konse-
kvent vildvej i en seriøs avis kvent vildvej i en seriøs avis 
som som Tro og MissionTro og Mission? Fordi ? Fordi 
Lars Sandbeck og andre Lars Sandbeck og andre 
med ham de kommende med ham de kommende 
årtier vil udbrede denne årtier vil udbrede denne 
tolkning af trosbekendelsen tolkning af trosbekendelsen 
til præster, kirkeligt ansatte, til præster, kirkeligt ansatte, 
i lærebøger i skolen og i den i lærebøger i skolen og i den 
offentlige debat. Der er brug offentlige debat. Der er brug 
for, at kristne mennesker for, at kristne mennesker 
ikke lader sig rive med, men ikke lader sig rive med, men 
kender Bibelens Gud så kender Bibelens Gud så 
godt, at man kan lægge røst godt, at man kan lægge røst 
til kristen tro i forhold til alle til kristen tro i forhold til alle 
moderne vildveje.moderne vildveje.

BØRGE HAAHR ANDERSEN  Spørgsmålet er, om ikke 
det er Sandbeck og Vanggards postmoderne forudforståelse, 
der har ledt dem væk fra den kristne tradition

AF HENNING HANSENAF HENNING HANSEN

ESBJERG ESBJERG 

På Rådsmødet den 25. maj På Rådsmødet den 25. maj 
skal man blandt andet drøf-skal man blandt andet drøf-
te mødeformer, fl ere evan-te mødeformer, fl ere evan-
gelister og profeter i LM. Om gelister og profeter i LM. Om 
mødeformer nævnes ek-mødeformer nævnes ek-
sempelvis dialogmøder. sempelvis dialogmøder. 

Fra verdsligt hold har jeg Fra verdsligt hold har jeg 
en del erfaring med dialog-en del erfaring med dialog-
møder. De kan være udmær-møder. De kan være udmær-
kede, når man ønsker fl ere kede, når man ønsker fl ere 

Indlæg i spalten Synspunkt er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum. Indlæg i spalten Synspunkt er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum. 

SYNSPUNKT   

Jeg kunne ønske, at Rådsmødet bliver et stort råb om vækkelse
vinkler på et emne belyst. vinkler på et emne belyst. 
De har dog også mange De har dog også mange 
svagheder. Ofte har jeg op-svagheder. Ofte har jeg op-
levet, hvordan det blev de levet, hvordan det blev de 
meget velformulerede eller meget velformulerede eller 
snakkelystne, som kom til at snakkelystne, som kom til at 
præge mødet. Såfremt der præge mødet. Såfremt der 
ikke var en stram mødele-ikke var en stram mødele-
delse, kunne frustrationen delse, kunne frustrationen 
efter et sådant møde være efter et sådant møde være 
stor. Guds ord har mange stor. Guds ord har mange 
facetter, men de peger alle facetter, men de peger alle 
på frelsen og livet i Jesus på frelsen og livet i Jesus 
Kristus. På et dialogmøde Kristus. På et dialogmøde 

kan nogle af disse facetter kan nogle af disse facetter 
måske komme frem, men måske komme frem, men 
uden fokus vil et dialog-uden fokus vil et dialog-
møde blot ende i kødelig møde blot ende i kødelig 
opbyggelse. opbyggelse. 

De få gange, hvor jeg har De få gange, hvor jeg har 
oplevet dialogmøder i kri-oplevet dialogmøder i kri-
stent regi, synes jeg, at det stent regi, synes jeg, at det 
ofte er kommet til at handle ofte er kommet til at handle 
om, hvordan jeg nu me-om, hvordan jeg nu me-
ner, teksten skal tilpasses ner, teksten skal tilpasses 
ind i mit liv. Det kan skabe ind i mit liv. Det kan skabe 
stor forvirring i en forsam-stor forvirring i en forsam-
ling. Netop forvirring er et ling. Netop forvirring er et 

endetidstegn. Mere end endetidstegn. Mere end 
nogensinde er det derfor nogensinde er det derfor 
nødvendigt, at nådegaven til nødvendigt, at nådegaven til 
at bedømme ånder fi ndes i at bedømme ånder fi ndes i 
enhver forsamling. enhver forsamling. 

Evangelist- og profetger-Evangelist- og profetger-
ningen er nådegaver, som ningen er nådegaver, som 
vi skal stræbe efter. De kan vi skal stræbe efter. De kan 
ikke organiseres frem, men ikke organiseres frem, men 
må bedes frem. Jeg tror, der må bedes frem. Jeg tror, der 
i menigheden fi ndes nåde-i menigheden fi ndes nåde-
gaver, som af en eller anden gaver, som af en eller anden 
grund ikke er i funktion, grund ikke er i funktion, 
og jeg tror, det skyldes, at og jeg tror, det skyldes, at 

bedemøderne ikke har den bedemøderne ikke har den 
samme prioritet som tidli-samme prioritet som tidli-
gere. Det personlige bøns- gere. Det personlige bøns- 
og andagtsliv måske heller og andagtsliv måske heller 
ikke. Vi skal skabe gode ikke. Vi skal skabe gode 
rammer, men livet inden for rammer, men livet inden for 
disse rammer må bedes disse rammer må bedes 
frem. Vi kan ikke gennem frem. Vi kan ikke gennem 
organisation eller metoder organisation eller metoder 
skabe liv eller gøre nådega-skabe liv eller gøre nådega-
verne levende.verne levende.

Hvor kunne jeg ønske, at Hvor kunne jeg ønske, at 
Rådsmødet bliver et stort Rådsmødet bliver et stort 
råb om vækkelse. Det er råb om vækkelse. Det er 

længe siden, vi har hørt om længe siden, vi har hørt om 
vækkelse. Hvis vi ikke kom-vækkelse. Hvis vi ikke kom-
mer længere end til det gode mer længere end til det gode 
menneskelige fællesskab, menneskelige fællesskab, 
dør vi åndeligt. Kun i Jesus dør vi åndeligt. Kun i Jesus 
vil nådegaverne i hele deres vil nådegaverne i hele deres 
mangfoldighed udfolde sig mangfoldighed udfolde sig 
rigt. Kun i Jesus forbliver rigt. Kun i Jesus forbliver 
vi åndsfyldte mennesker, vi åndsfyldte mennesker, 
som strømmer over med et som strømmer over med et 
levende vidnesbyrd til andre.  levende vidnesbyrd til andre.  

Lad os omslutte Rådsmø-Lad os omslutte Rådsmø-
det med forbøn.det med forbøn.



Nye ansættelser hos   
Sømandsmissionen
Sømandsmissionen har ansat Anders Storgaard Sørensen Sømandsmissionen har ansat Anders Storgaard Sørensen 
som projektleder pr. 1. juli 2019. Hans primære opgave bliver som projektleder pr. 1. juli 2019. Hans primære opgave bliver 
at at være tovholder på renoverings- og udvidelsesopgaver at at være tovholder på renoverings- og udvidelsesopgaver 
på sømandshjemmene i Grønland. Herudover bliver han in-på sømandshjemmene i Grønland. Herudover bliver han in-
volveret i vedligeholdelsesprojekter på Sømandsmissionens volveret i vedligeholdelsesprojekter på Sømandsmissionens 
center Aggershøj på Ærø.center Aggershøj på Ærø.

Anders Storgaard Sørensen har været bestyrer på sø-Anders Storgaard Sørensen har været bestyrer på sø-
mandshjemmet i Aasiaat siden 2015. Det har givet ham et mandshjemmet i Aasiaat siden 2015. Det har givet ham et 
godt kendskab til, hvilke udfordringer der er dels ved det godt kendskab til, hvilke udfordringer der er dels ved det 
grønlandske klima og dels med kulturforskelle, siger han.grønlandske klima og dels med kulturforskelle, siger han.

Paul Høeg er blevet ansat i en kombinationsstilling som Paul Høeg er blevet ansat i en kombinationsstilling som 
sømandsmissionær og velfærdsmedarbejder på Svendborg sømandsmissionær og velfærdsmedarbejder på Svendborg 
Søfartsskole. Han er tidligere lærer på Løgumkloster Efter-Søfartsskole. Han er tidligere lærer på Løgumkloster Efter-
skole og arbejder nu som bogvolontør i Soma Biblia i Tan-skole og arbejder nu som bogvolontør i Soma Biblia i Tan-
zania. I den nye stilling regner man med at kunne gøre god zania. I den nye stilling regner man med at kunne gøre god 
nytte af erfaringer fra begge steder.         nytte af erfaringer fra begge steder.         klkl
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AF KAJA LAUTERBACH

En fransk KFS-gruppe be-En fransk KFS-gruppe be-
står typisk af én kristen står typisk af én kristen 
gymnasieelev, der har invi-gymnasieelev, der har invi-
teret sine ikke-kristne ven-teret sine ikke-kristne ven-
ner til at læse i Bibelen. De ner til at læse i Bibelen. De 
har en lang frokostpause, har en lang frokostpause, 
og her mødes de og holder og her mødes de og holder 
åben bibelstudiegruppe åben bibelstudiegruppe 
uden for skolens område. uden for skolens område. 

Det forklarer Signe Oeh-Det forklarer Signe Oeh-
lenschläger Petersen, der lenschläger Petersen, der 
siden september har været siden september har været 
volontør i det franske stu-volontør i det franske stu-
denterarbejde Groupes Bib-denterarbejde Groupes Bib-
liques Lycéens (GBL).liques Lycéens (GBL).

Den 21-årige kvinde blev Den 21-årige kvinde blev 
student fra Gribskov Gym-student fra Gribskov Gym-
nasium i 2017, og derefter nasium i 2017, og derefter 
var hun ti måneder på KFS’ var hun ti måneder på KFS’ 
Ledertræningscenter. Hun Ledertræningscenter. Hun 
er nu er udsendt til Paris af er nu er udsendt til Paris af 
Kristeligt Forbund for Stu-Kristeligt Forbund for Stu-
derende (KFS) i et skoleår.derende (KFS) i et skoleår.

Udruster de unge
Signe har kontakt med syv Signe har kontakt med syv 
GBL-grupper i Paris. Den GBL-grupper i Paris. Den 
største af dem er på otte største af dem er på otte 
personer. Hun var selv aktiv personer. Hun var selv aktiv 
i KFS på gymnasiet, og en i KFS på gymnasiet, og en 
stor del af hendes arbejde stor del af hendes arbejde 
er at dele sine erfaringer er at dele sine erfaringer 
herfra.herfra.

”Jeg er med til at udruste ”Jeg er med til at udruste 
de unge kristne til at være de unge kristne til at være 
leder for en gruppe, organi-leder for en gruppe, organi-
serer møder for gruppele-serer møder for gruppele-
derne og har også selv bi-derne og har også selv bi-
belstudier med en ung pige,” belstudier med en ung pige,” 
siger hun.siger hun.

”At læse Bibelen sammen ”At læse Bibelen sammen 
to tomandshånd fylder me-to tomandshånd fylder me-
get mere, end jeg kender fra get mere, end jeg kender fra 
Danmark.”Danmark.”

MF kårer frimenighedspræst 
til årets teolog

Frimenighedspræst Jens Lomborg blev Frimenighedspræst Jens Lomborg blev 
søndag den 7. april kåret til Årets Teolog søndag den 7. april kåret til Årets Teolog 
2019 af Menighedsfakultetets besty-2019 af Menighedsfakultetets besty-
relse. Kåringen tilfalder en teolog, der relse. Kåringen tilfalder en teolog, der 
ifølge MF’s vurdering på en særlig måde ifølge MF’s vurdering på en særlig måde 
har virket til fremme af evangelisk lu-har virket til fremme af evangelisk lu-
thersk kristendom. thersk kristendom. 

Bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen udtaler:Bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen udtaler:
”Vi har valgt Jens Lomborg som årets teolog 2019, dels ”Vi har valgt Jens Lomborg som årets teolog 2019, dels 

fordi han har modet til at stå ved det, han fi nder sandt fordi han har modet til at stå ved det, han fi nder sandt 
ifølge bibelsk vejledning, dels fordi han evner at gøre det ifølge bibelsk vejledning, dels fordi han evner at gøre det 
på en måde, der ikke lukker dialogen med mennesker, på en måde, der ikke lukker dialogen med mennesker, 
der har en anden opfattelse.”der har en anden opfattelse.”

Jens Lomborg er formand for Evangelisk Luthersk Net-Jens Lomborg er formand for Evangelisk Luthersk Net-
værk og er til daglig præst i Skjern Bykirke, som siden værk og er til daglig præst i Skjern Bykirke, som siden 
2018 har egne, nyindrettede lokaler.                    2018 har egne, nyindrettede lokaler.                    klkl

Deler ud af sine KFS-erfaringer i Paris
Signe Oehlenschläger Petersen hjælper franske gymnasieelever med at lave åbne bibelstudiegrupper

Ved ledersamlingerne cir-Ved ledersamlingerne cir-
ka hver anden måned tager ka hver anden måned tager 
de hver gang et tema op. Det de hver gang et tema op. Det 
er de samme emner, som er de samme emner, som 
fylder på KFS-påskelejr og fylder på KFS-påskelejr og 
efterskoler i Danmark – for efterskoler i Danmark – for 
eksempel ”Hvordan bruger eksempel ”Hvordan bruger 
jeg min tid, så der er plads jeg min tid, så der er plads 
til Gud?” til Gud?” 

En anden opgave er at En anden opgave er at 
træne de franske gymna-træne de franske gymna-
sieelever i at fortælle, hvad sieelever i at fortælle, hvad 
de selv tror på, og så lede de selv tror på, og så lede 
en bibelstudiegruppe, hvor en bibelstudiegruppe, hvor 
der er en åben samtale, så der er en åben samtale, så 
deltagerne selv kan forholde deltagerne selv kan forholde 
sig til teksten.sig til teksten.

”Det var noget, GBL også ”Det var noget, GBL også 
gjorde, før jeg kom, men det gjorde, før jeg kom, men det 
er helt anderledes end den er helt anderledes end den 
måde, man ellers tilegner måde, man ellers tilegner 
sig ny viden på i Frankrig. sig ny viden på i Frankrig. 
Her sidder læreren eller le-Her sidder læreren eller le-
deren normalt med facit og deren normalt med facit og 
siger: ’Sådan er det!’,” fortæl-siger: ’Sådan er det!’,” fortæl-
ler Signe.ler Signe.

”Det åbne, undersøgende ”Det åbne, undersøgende 
udgangspunkt, hvor man udgangspunkt, hvor man 
selv skal refl ektere for at selv skal refl ektere for at 

Signe Oehlenschläger Pe-Signe Oehlenschläger Pe-
tersen bor i Paris, hvor hun tersen bor i Paris, hvor hun 

arbejder i GBL, der svarer til arbejder i GBL, der svarer til 
det danske KFS for gymna-det danske KFS for gymna-

sieelever.sieelever.

fi nde svar og tage stilling, er fi nde svar og tage stilling, er 
unormalt.”unormalt.”

Tror, de er alene
De fl este franskmænd er se-De fl este franskmænd er se-
kulariserede katolikker, og kulariserede katolikker, og 
der er kun få procent evan-der er kun få procent evan-
geliske kristne i Paris. geliske kristne i Paris. 

”De evangeliske unge ”De evangeliske unge 
kristne i Paris kender ikke kristne i Paris kender ikke 
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SIGNE OEHLENSCHLÄGER PETERSEN   For de unge 
betyder det noget at vide, at der er andre unge kristne i 
verden, der prøver noget af det samme som demKIRKE  

hinanden, og ofte tror de, at hinanden, og ofte tror de, at 
de er den eneste kristne på de er den eneste kristne på 
skolen, hvor de går,” fortæl-skolen, hvor de går,” fortæl-
ler Signe.ler Signe.

Det skyldes, vurderer hun, Det skyldes, vurderer hun, 
at selv om en del kirker at selv om en del kirker 
har en form for ungdoms-har en form for ungdoms-
arbejde, er der ikke noget arbejde, er der ikke noget 
netværk for de unge kristne netværk for de unge kristne 
i byen på tværs af kirkerne – i byen på tværs af kirkerne – 

a la LMU.a la LMU.
”Gymnasieeleverne i ”Gymnasieeleverne i 

Frankrig er lidt yngre end i Frankrig er lidt yngre end i 
Danmark, og en del af dem Danmark, og en del af dem 
er nye eller på vej i troen.”er nye eller på vej i troen.”

På den anden side beun-På den anden side beun-
drer hun dem for, at de tør drer hun dem for, at de tør 
stille sig frem foran hele stille sig frem foran hele 
klassen og bekende sig som klassen og bekende sig som 
kristne, når de tror, de er kristne, når de tror, de er 

helt alene.helt alene.
”Troen er endnu mere en ”Troen er endnu mere en 

privat sag end i Danmark. privat sag end i Danmark. 
Man får ikke lov til at lave Man får ikke lov til at lave 
noget på offentlige instituti-noget på offentlige instituti-
oner,” siger hun og uddyber:oner,” siger hun og uddyber:

”Eleverne fra LTC har lige ”Eleverne fra LTC har lige 
været på besøg i Paris nogle været på besøg i Paris nogle 
dage, og vi stillede vores dage, og vi stillede vores 
stande op på fortovene stande op på fortovene 
uden for gymnasierne.”uden for gymnasierne.”

Stor gevinst for GBU
Der har været et KFS-lig-Der har været et KFS-lig-
nende arbejde på univer-nende arbejde på univer-
sitetsniveau (GBU) siden sitetsniveau (GBU) siden 
1943. Der er 100 grupper ud 1943. Der er 100 grupper ud 
over Frankrig, og for få år over Frankrig, og for få år 
siden startede de GBL op for siden startede de GBL op for 
gymnasieelever. Det betyder gymnasieelever. Det betyder 
rigtig meget for dem, at KFS rigtig meget for dem, at KFS 
har givet dem en medarbej-har givet dem en medarbej-
der i år, fortæller Signe.der i år, fortæller Signe.

”Der er to franskmænd, ”Der er to franskmænd, 
der leder arbejdet og står der leder arbejdet og står 
for meget af det organisa-for meget af det organisa-
toriske, og jeg er så heldig toriske, og jeg er så heldig 
at meget af min arbejds-at meget af min arbejds-
tid er i direkte kontakt med tid er i direkte kontakt med 
GBL’erne.”GBL’erne.”

”For de unge betyder det ”For de unge betyder det 
noget at vide, at der er ’GBL’ i noget at vide, at der er ’GBL’ i 
Danmark, og at der er andre Danmark, og at der er andre 
unge kristne i verden, der unge kristne i verden, der 
prøver noget af det samme prøver noget af det samme 
som dem.”som dem.”

I Frankrig er man meget I Frankrig er man meget 
uddannelsesfi kserede, og uddannelsesfi kserede, og 
der er ikke nogen kultur for der er ikke nogen kultur for 
at holde et sabbatår. Så at at holde et sabbatår. Så at 
en giver et år for at hjælpe en giver et år for at hjælpe 
dem, sætter mange tanker dem, sætter mange tanker 
i gang, anfører Signe og til-i gang, anfører Signe og til-
føjer, at det også er godt, at føjer, at det også er godt, at 
hun er tættere på gymna-hun er tættere på gymna-
sieeleverne i alder end de sieeleverne i alder end de 
øvrige ansatte.øvrige ansatte.

Præster i Sri Lanka tilgiver 
påskens bombemænd
”Vi tilgiver jer, fordi vi tror på Jesus Kristus.””Vi tilgiver jer, fordi vi tror på Jesus Kristus.”

Sådan siger pastor Roshan Mahesen ved Zion Church Sådan siger pastor Roshan Mahesen ved Zion Church 
Batticaloa i Sri Lankas hovedstad Colombo til de selv-Batticaloa i Sri Lankas hovedstad Colombo til de selv-
mordsbombere, der påskesøndag dræbte 14 børn og 12 mordsbombere, der påskesøndag dræbte 14 børn og 12 
voksne ved gudstjenesten i kirken. En af de dræbte var voksne ved gudstjenesten i kirken. En af de dræbte var 
den 14-årige søn af pastor Ganeshamoorthy Kumaran.den 14-årige søn af pastor Ganeshamoorthy Kumaran.

Det skete ved et af de otte bombeangreb, som terrori-Det skete ved et af de otte bombeangreb, som terrori-
ster udførte i byen på blandt andet tre kirker og tre hotel-ster udførte i byen på blandt andet tre kirker og tre hotel-
ler. Over 250 mennesker blev dræbt.   ler. Over 250 mennesker blev dræbt.   

”Vi er såret og vrede, og hver eneste familie i menighe-”Vi er såret og vrede, og hver eneste familie i menighe-
den er blevet ramt, men vi vil gerne sige til den gruppe, den er blevet ramt, men vi vil gerne sige til den gruppe, 
der sendte selvmordsbomberne, at vi elsker jer og tilgiver der sendte selvmordsbomberne, at vi elsker jer og tilgiver 
jer,” siger han til nyhedsbrevet jer,” siger han til nyhedsbrevet Evangelical FocusEvangelical Focus.      .      

”Jesus Kristus bad sin far om at tilgive hans bødler, fordi ”Jesus Kristus bad sin far om at tilgive hans bødler, fordi 
de ikke vidste, hvad de gjorde. Vi følger i Jesu fodspor og de ikke vidste, hvad de gjorde. Vi følger i Jesu fodspor og 
beder også Herren om at tilgive disse mennesker.”               beder også Herren om at tilgive disse mennesker.”               klkl
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Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels  Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________
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Aarhus
Studievenlige lejligheder

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

institutioner.

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

Tjek ind på vores hjemmeside og få 
indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.
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• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

Er du Café Exits nye organisa onschef?
Café Exit søger en udviklingsorienteret, dri ssikker og 
visionær leder, som kan videreføre og udvikle organisa -
onen som en væsentlig aktør i arbejdet med at gøre flere
indsa e l værdsa e samfundsborgere. 

Vi forventer, at du har ledelseserfaring, at du er oprig gt 
optaget af mennesker på kanten af samfundet, at du er 
forankret i et menneskesyn, der matcher Café Exits livs-
og menneskesyn, at du kan agere i en kompleks organisa-

on med mange dri sopgaver uden at miste strategisk 
fokus. De e indebærer, at du:

• har en mo verende og llidsbaseret ledelsess l
• har økonomiske og administra ve kompetencer
• kan samarbejde med Kriminalforsorgen, kommuner 

og andre aktører på området
• kan samarbejde med menigheder og kirkelige 

organisa oner
• formår at etablere en god kontakt l poli kere
• har situa onsfornemmelse og kan udvise re dig 

omhu
• har gode formidlingskompetencer.

S llingen ltrædes 1. august eller e er a ale og aflønnes 
e er forhandling.

Din ansøgning sendes l formanden for Café Exits besty-
relse, Niels Nymann Eriksen, nne@km.dk. Ansøgningen 
skal være modtaget senest den 13. maj kl. 8.00.

Læs mere om s llingen på www.cafeexit.dk

Børn, fri leg, venskaber og d l fordybelse
- pædagog med lyst l at gøre en forskel!

Agerskov Kristne Friskoles SFO søger en pædagog.
Se s llingsopslaget på www.agerskovkristnefriskole.dk

Er du vores nye lærer?
En af vores lærere har søgt
nye udfordringer. 

Derfor søger vi
en lærer pr. 
1. august 2019.

Se s llingsopslaget på 
www.agerskovkristnefriskole.dk

Det kristne Gymnasium søger lærereDet kristne Gymnasium søger lærere
En erfaren samfundsfagslærer og timelærere i fl ere fag.En erfaren samfundsfagslærer og timelærere i fl ere fag.

Se mere på www.kristne-gym.dk og på Facebook.Se mere på www.kristne-gym.dk og på Facebook.

Læs mere om rejsen på 
felixrejser.dk/birgitta

Sverige – Lina Sandell

En rejse i smukke og hyggelige landskaber. Besøg Lina 
Sandells fødehjem og syng hendes sange. Hør om Den 
Hellige Birgitta, som stiftede Birgittinerordenen.
Rejseledere: Karin og Knud Dideriksen, Vejle

3. - 7. august

Vi tilbyder en spændende stilling med vekslende 
arbejdstider, der er rig på muligheder og faglige 
udfordringer. 
Som køkkenleder på Virksund kommer du til at stå 
i spidsen for at planlægge, tilberede og lede frem-
stillingen af sund og velsmagende kost til både 
børnelejre, kurser og private fester.

Vi ønsker en medarbejder, der
• er uddannet køkkenleder
• kan varetage indkøb, planlægning og koordinering
• tænker kreativt og økonomisk
• har erfaring med Fødevarestyrelsens anbefa-

linger
• er imødekommende og positiv

kalender

Vi tilbyder
• en fast stilling på fuld tid, evt. 75 %
• frihed under ansvar

Tiltrædelse snarest. Yderligere info på www.virksund.dk 
eller ved henvendelse til Jef Jefsen tlf. 20 91 42 40.

KØKKENLEDER PÅ 
VIRKSUND KURSUSCENTER

Plej det gode venskab 
i ægteskabet

LISE OG FREDERIK 
BERGGREN SMIDT

Ægteskabet 
– et enestående 
venskab
For nogle år siden gik 
det op for Lise og Fre-
derik Berggren Smidt, at 
venskabet er afgørende i 
ægteskabet. De har begge 
mange års erfaring som 
undervisere og rådgivere 
for ægtepar. I denne bog 
sætter de fokus på det at 

have sin ægtefælle som en enestående ven.h

128 sider
149,95 kr.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

»Korte og letlæste kapitler ... Det er be-
friende at bogen har mere fokus på rela-
tionsudvikling end selvudvikling.«
Bibliotekernes lektørudtalelse

Lille stærk bog om 
styrke i magtesløshed

MATHIAS SECHER ROM

Magtesløs styrke
Mathias Secher Rom lever 
med en sygdom, som giver 
ham konstante smerter. I 
takt med, at smerterne er ta-
get til, præger afmagten store 
dele af hans liv. Det har ført 
ham ud på en eksistentiel og 
åndelig jagt. Jagten har ledt 
ham til en kostbar skat, som 
han lever af hver dag. 

I denne bog deler han skat-
ten med læseren.

64 sider
49,95 kr.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

»Stærkt bundet op på Bibelens ord er det 
en bog, der tjener til at finde ro i magtes-
løshedens tilstand.«
Tro & Mission



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF MARTIN PAULSENAF MARTIN PAULSEN

FAR TIL TOFAR TIL TO

Chris Due & Alexis Lundh:Chris Due & Alexis Lundh:
Klik her, ThomasKlik her, Thomas
Lohse 2019Lohse 2019

32 sider – 99,95 kroner32 sider – 99,95 kroner

Jeg var jeg egentlig en Jeg var jeg egentlig en 
smule skeptisk, da jeg smule skeptisk, da jeg 
blev spurgt om at anmelde blev spurgt om at anmelde 
en bog, der skulle danne en bog, der skulle danne 
”grundlag for en god sam-”grundlag for en god sam-
tale med dine børn om et tale med dine børn om et 
tema, som de før eller siden tema, som de før eller siden 
får brug for at tage stilling får brug for at tage stilling 
til” (fra bogens bagside). til” (fra bogens bagside). 

Jeg har tidligere i T&M talt Jeg har tidligere i T&M talt 
for vigtigheden af at snakke for vigtigheden af at snakke 
med sine børn om sex alle-med sine børn om sex alle-
rede fra børnehavealderen. rede fra børnehavealderen. 
Den seksuelle vejledning Den seksuelle vejledning 
hjemmefra skal tage sine hjemmefra skal tage sine 
spæde skridt i takt med, at spæde skridt i takt med, at 
barnets voksende nysger-barnets voksende nysger-
righed for, ”hvor babyer righed for, ”hvor babyer 
kommer fra”, vækkes. Det kommer fra”, vækkes. Det 
kan derfor ikke blot reduce-kan derfor ikke blot reduce-
res til en enkelt samtale.res til en enkelt samtale.

Når det så er sagt, har bo-Når det så er sagt, har bo-

Godt samtaleoplæg om sex 
er ikke helt nutidigt

gen potentiale til samtaler gen potentiale til samtaler 
om emnet, men den rammer om emnet, men den rammer 
ikke helt plet og mangler ikke helt plet og mangler 
måske en opdatering til da-måske en opdatering til da-
gens Danmark. gens Danmark. 

Thomas, som går i fjerde Thomas, som går i fjerde 
klasse, ved sandsynligvis klasse, ved sandsynligvis 
allerede, hvad sex er, men i allerede, hvad sex er, men i 
bogen ser han ”mennesker bogen ser han ”mennesker 
uden tøj på, som ligger oven uden tøj på, som ligger oven 
på hinanden, mens de støn-på hinanden, mens de støn-
ner og kæler”, og han lader ner og kæler”, og han lader 
til at fi nde det meget nyt og til at fi nde det meget nyt og 
spændende. spændende. 

Sandsynligheden for, at Sandsynligheden for, at 
en dreng i fjerde klasse ikke en dreng i fjerde klasse ikke 
har set pornografi sk mate-har set pornografi sk mate-
riale, er imidlertid relativt riale, er imidlertid relativt 
lille, og bogen ville vinde lille, og bogen ville vinde 
points, hvis den var mere points, hvis den var mere 
tidssvarende, eller han gan-tidssvarende, eller han gan-
ske enkelt var beskrevet ske enkelt var beskrevet 
som yngre. som yngre. 

Dernæst tager bogen ud-Dernæst tager bogen ud-
gangspunkt i, at Thomas får gangspunkt i, at Thomas får 
et link i et chatforum, som et link i et chatforum, som 
han tjekker. Det er også et han tjekker. Det er også et 
lidt forældet scenarie, for lidt forældet scenarie, for 
mødet med porno behø-mødet med porno behø-
ver ikke involvere et link i et ver ikke involvere et link i et 
lukket forum. Porno fi ndes lukket forum. Porno fi ndes 
overalt, og man skal ikke overalt, og man skal ikke 
trykke på mange thumbs på trykke på mange thumbs på 
YouYube, før man fi nder en YouYube, før man fi nder en 
video med det.video med det.

Bogen ender med, at Tho-Bogen ender med, at Tho-
mas taler med sin far om mas taler med sin far om 
det, han så. Hvis dit barn det, han så. Hvis dit barn 
skal turde gøre det i virke-skal turde gøre det i virke-
ligheden, kræver det, at du ligheden, kræver det, at du 
som forælder allerede har som forælder allerede har 
sået tilliden til, at barnet sået tilliden til, at barnet 
kan komme til dig med alt; kan komme til dig med alt; 
også det, som er svært (for også det, som er svært (for 
ikke at sige angstprovoke-ikke at sige angstprovoke-

rende og dødpinligt!!!!) at rende og dødpinligt!!!!) at 
snakke om. snakke om. 

På trods af de forbehold, På trods af de forbehold, 
jeg giver udtryk for, får bo-jeg giver udtryk for, får bo-
gen alligevel min klare og gen alligevel min klare og 
varme anbefaling. Ikke fordi varme anbefaling. Ikke fordi 
den er nok i sig selv, men den er nok i sig selv, men 
fordi den er et bidrag til en fordi den er et bidrag til en 
kamp, vi som forældre og kamp, vi som forældre og 
kirke er meget langt bagud i.kirke er meget langt bagud i.

inspiration            nærvær            holdning

KUN EN FJERDEDELKUN EN FJERDEDEL  af LM’s omkring 160 ulønnede   af LM’s omkring 160 ulønnede 
prædikanter er under 50 år, og kun seks af dem er prædikanter er under 50 år, og kun seks af dem er 
under 35. Det er en kendsgerning, som giver stof til under 35. Det er en kendsgerning, som giver stof til 
eftertanke – også selv om det måske ikke er så over-eftertanke – også selv om det måske ikke er så over-
raskende i en bevægelse, hvor gennemsnitsalderen raskende i en bevægelse, hvor gennemsnitsalderen 
generelt har været stigende i de sidste mange år. generelt har været stigende i de sidste mange år. 

Det er ikke fordi, der lige nu er akut mangel på præ-Det er ikke fordi, der lige nu er akut mangel på præ-
dikanter, for de nuværende prædikanter gør en stor dikanter, for de nuværende prædikanter gør en stor 
indsats. Men hvis udviklingen fortsætter, vil vi meget indsats. Men hvis udviklingen fortsætter, vil vi meget 
snart have for få prædikanter til at løse opgaverne i snart have for få prædikanter til at løse opgaverne i 
det lokale arbejde.det lokale arbejde.

Med til billedet hører også, at der i dag er fl ere løn-Med til billedet hører også, at der i dag er fl ere løn-
nede prædikanter end nogen sinde før i LM’s histo-nede prædikanter end nogen sinde før i LM’s histo-
rie, især på grund af ansættelsen af en del frimenig-rie, især på grund af ansættelsen af en del frimenig-
hedspræster. I denne gruppe er gennemsnitsalderen hedspræster. I denne gruppe er gennemsnitsalderen 
lavere end blandt de frivillige, men også her er der lavere end blandt de frivillige, men også her er der 
udfordringer med at rekruttere yngre præster.udfordringer med at rekruttere yngre præster.

DEN ÅNDELIGE GENNEMSLAGSKRAFT DEN ÅNDELIGE GENNEMSLAGSKRAFT i forkyndelsen i forkyndelsen 
er selvfølgelig ikke et spørgsmål om alder, men det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om alder, men det 
ændrer ikke ved, at det er et problem, hvis der bliver ændrer ikke ved, at det er et problem, hvis der bliver 
for langt mellem de yngre prædikanter på prædike-for langt mellem de yngre prædikanter på prædike-
stolene. Det gælder åbenlyst af hensyn til de unge til-stolene. Det gælder åbenlyst af hensyn til de unge til-
hørere, som har brug for at høre jævnaldrende prædi-hørere, som har brug for at høre jævnaldrende prædi-
kanter, men det har vi andre, der ikke længere er helt kanter, men det har vi andre, der ikke længere er helt 
unge, jo også. Netop mangfoldigheden har været en unge, jo også. Netop mangfoldigheden har været en 
styrke i LM’s forkyndelse. Det er godt for menigheden, styrke i LM’s forkyndelse. Det er godt for menigheden, 
at den lytter til forkyndere med forskellig baggrund at den lytter til forkyndere med forskellig baggrund 
og alder.og alder.

Derfor er det et udtryk for rettidig omhu, at Lands-Derfor er det et udtryk for rettidig omhu, at Lands-
styrelsen har nedsat et udvalg til at arbejde med styrelsen har nedsat et udvalg til at arbejde med 
problemstillingen. En blandt mange udfordringer er, problemstillingen. En blandt mange udfordringer er, 
at ansvaret for de frivillige forkyndere er placeret i de at ansvaret for de frivillige forkyndere er placeret i de 
syv regionale afdelinger. Det fungerede fi nt for de for-syv regionale afdelinger. Det fungerede fi nt for de for-
rige generationer, som ikke var så mobile. I dag, hvor rige generationer, som ikke var så mobile. I dag, hvor 
de unge fl ytter meget mere rundt, er det imidlertid de unge fl ytter meget mere rundt, er det imidlertid 
blevet mere kompliceret, og det kræver i hvert fald blevet mere kompliceret, og det kræver i hvert fald 
mere samarbejde på tværs af afdelingerne.mere samarbejde på tværs af afdelingerne.

DEN HELT STOREDEN HELT STORE udfordring er imidlertid ikke bare at  udfordring er imidlertid ikke bare at 
få sænket gennemsnitsalderen blandt prædikanter-få sænket gennemsnitsalderen blandt prædikanter-
ne, men derimod at fi nde de unge mænd iblandt os, ne, men derimod at fi nde de unge mænd iblandt os, 
som Gud har givet nådegave til at være hyrder og læ-som Gud har givet nådegave til at være hyrder og læ-
rere i kredse og menigheder. Er problemet, at vi ikke rere i kredse og menigheder. Er problemet, at vi ikke 
ser dem? Eller er det mere dybtgående og skyldes, at ser dem? Eller er det mere dybtgående og skyldes, at 
vi mangler personer med disse nådegaver? Eller at de, vi mangler personer med disse nådegaver? Eller at de, 
der har nådegaverne, af forskellige grunde ikke øn-der har nådegaverne, af forskellige grunde ikke øn-
sker at lade sig kalde til prædikanter i LM?sker at lade sig kalde til prædikanter i LM?

Uanset hvad, så må vi også i denne sag ”bede hø-Uanset hvad, så må vi også i denne sag ”bede hø-
stens herre om at sende arbejdere ud til sin høst”. Det stens herre om at sende arbejdere ud til sin høst”. Det 
er her, det virkelige slag står!er her, det virkelige slag står!

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Flere unge på 
prædikestolen
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MARTIN PAULSEN  Bogen er et bidrag 
til en kamp, vi som forældre og kirke er 
meget langt bagud i

LEDER 

MINDEORD 

Den 23. marts sov Ella Due Den 23. marts sov Ella Due 
Haahr ind i troen på Jesus Haahr ind i troen på Jesus 
på Plejehjemmet Klokke-på Plejehjemmet Klokke-
bjerg, hvor hun for nylig var bjerg, hvor hun for nylig var 
fl yttet ind. fl yttet ind. 

Ella havde et godt liv sam-Ella havde et godt liv sam-
men med Christian på går-men med Christian på går-
den i Gårde, hvor deres seks den i Gårde, hvor deres seks 
børn voksede op. Hun var børn voksede op. Hun var 
en særdeles dygtig og fl ittig en særdeles dygtig og fl ittig 
husmor og ydede også en husmor og ydede også en 
stor indsats i Gårde Mis-stor indsats i Gårde Mis-
sionshus med mange prak-sionshus med mange prak-
tiske opgaver og som leder i tiske opgaver og som leder i 
børnekredsen. Ella har også børnekredsen. Ella har også 
lagt mange arbejdstimer i lagt mange arbejdstimer i 
køkkenet på LM’s lejr i Hem-køkkenet på LM’s lejr i Hem-
met. Så længe kræfterne met. Så længe kræfterne 
slog til, ville Ella gerne være slog til, ville Ella gerne være 
med ved møderne i Gårde, med ved møderne i Gårde, 
hvor hun følte sig hjemme. hvor hun følte sig hjemme. 

Ella mødte os altid med Ella mødte os altid med 
kærlighed, ægte interesse kærlighed, ægte interesse 
og omsorg. Vi har nu mistet og omsorg. Vi har nu mistet 
en trofast forbeder.  en trofast forbeder.  

Ella levede med i LM’s Ella levede med i LM’s 
missionsarbejde og var godt missionsarbejde og var godt 
orienteret om de enkelte orienteret om de enkelte 
missionærer. Stor var glæ-missionærer. Stor var glæ-

den, da Ella og Christian rej-den, da Ella og Christian rej-
ste til Tanzania for at besøge ste til Tanzania for at besøge 
sønnen Ole og hans familie, sønnen Ole og hans familie, 
som var udsendt af LM.  som var udsendt af LM.  

Konfi rmanderne i Ølgod Konfi rmanderne i Ølgod 
Valgmenighed besøgte Ella, Valgmenighed besøgte Ella, 
fordi de skulle møde en per-fordi de skulle møde en per-
son, som havde levet med son, som havde levet med 
Jesus i mange år.Jesus i mange år.

Ella længtes efter at Ella længtes efter at 
komme hjem – og nu er hun, komme hjem – og nu er hun, 
frelst af nåde, hjemme hos frelst af nåde, hjemme hos 
Jesus.Jesus.

Mindes med kærlighed.Mindes med kærlighed.
Henrik MadsenHenrik Madsen

pva vennerne i Gårdepva vennerne i Gårde

Købmand Laurids Nielsen Købmand Laurids Nielsen 
døde den 18. marts på ple-døde den 18. marts på ple-
jehjemmet Klokkebjerg i jehjemmet Klokkebjerg i 
Skjern, 92 år gammel. Skjern, 92 år gammel. 

Laurids blev gift med Anne Laurids blev gift med Anne 
i 1955, og de drev en alsidig i 1955, og de drev en alsidig 
købmandsforretning i Es-købmandsforretning i Es-
bjerg indtil 1984. Laurids var bjerg indtil 1984. Laurids var 
glad for at være købmand, glad for at være købmand, 
og kunderne var glade for og kunderne var glade for 
Laurids, der udstrålede ret Laurids, der udstrålede ret 
og retfærdighed.  og retfærdighed.  

Laurids var en søjle i LM Laurids var en søjle i LM 
i Esbjerg. Han fremhævede i Esbjerg. Han fremhævede 
aldrig sig selv, men ingen var aldrig sig selv, men ingen var 
i tvivl om hans store visdom, i tvivl om hans store visdom, 
som kom til udtryk gennem som kom til udtryk gennem 
hans kærlige væsen. To gan-hans kærlige væsen. To gan-
ge var han med i kredsbesty-ge var han med i kredsbesty-
relsen. Det var en stor glæde relsen. Det var en stor glæde 
for ham, da der i 1976 blev for ham, da der i 1976 blev 
bygget missionshus i Es-bygget missionshus i Es-
bjerg. Glæden blev ikke min-bjerg. Glæden blev ikke min-
dre, da han i 2005 var med til dre, da han i 2005 var med til 
at udvide missionshuset. at udvide missionshuset. 

Værestedet Arken betød Værestedet Arken betød 
meget for Laurids, og han meget for Laurids, og han 
ekspederede gerne i Arkens ekspederede gerne i Arkens 
boghandel. I mange år var boghandel. I mange år var 

han aktiv i Arkens radio som han aktiv i Arkens radio som 
vært i udsendelsen ”Ældre-vært i udsendelsen ”Ældre-
hjørnet”.  hjørnet”.  

Laurids blev for nogle år Laurids blev for nogle år 
siden ramt af demens. Men siden ramt af demens. Men 
når han talte om Jesus, når han talte om Jesus, 
måtte demensen vige. Vid-måtte demensen vige. Vid-
nesbyrdet var levende til det nesbyrdet var levende til det 
sidste. sidste. 

Laurids blev begravet fra Laurids blev begravet fra 
Jerne Kirke den 23. marts. Jerne Kirke den 23. marts. 
Hans efterlader sig datteren Hans efterlader sig datteren 
Inge, to børnebørn og to ol-Inge, to børnebørn og to ol-
debørn.debørn.

Æret være Laurids’ minde.Æret være Laurids’ minde.
Judit og Henning Hansen Judit og Henning Hansen 

Esbjerg.Esbjerg.

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

MINDEORD 

Telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag



U
n

ge p
ræ

d
ik

an
ter;

K
u
n
 en

 fjerd
ed

el af 
L
M

’s p
ræ

d
ikan

ter er 
u
n
d
er 50 år, og L

M
 

h
ar h

ård
t b

ru
g for fl e-

re u
n
ge p

ræ
d
ikan

ter 
til at su

p
p
lere d

em
.

I Søn
d
erjyllan

d
-Fyn

s 
afd

elin
g h

ar m
an

 la-
vet en

 m
en

torord
n
in

g 
for d

e u
n
ge p

ræ
d
i-

kan
ter

6-7

N
our studerede islam

 
på et religiøst gym

-
nasium

 i A
nkara, m

en 
det skubbede hende i 
arm

ene på K
ristus

Theara er leder af det 
kollegium

, som
 LM

 dri-
ver i Siem

 R
eap. H

un 
efterlyser fl ere danske 
m

issionæ
rer

Signe var aktiv i K
FS 

på G
ribskov G

ym
na-

sium
. N

u hjæ
lper hun 

gym
nasieelever i Paris 

m
ed at lave K

FS

5
2

9

12 Nr. 08 | 3. maj 2019

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

Soma Biblia går til fi lmen
Det tanzaniske litteraturmissionsforlag har netop frigivet Det tanzaniske litteraturmissionsforlag har netop frigivet 
første episode af en serie animationsfi lm – første episode af en serie animationsfi lm – Arven efter AdamArven efter Adam 
– med bibelhistorie for børn.– med bibelhistorie for børn.

Før stjal vi køer
17/04/2019 | HANNE OG JENS ERIK AGERBO, MISSIONÆR I TANZANIA17/04/2019 | HANNE OG JENS ERIK AGERBO, MISSIONÆR I TANZANIA

En dag efter skoletid sad vi og fi k en kop kaffe og et stykke En dag efter skoletid sad vi og fi k en kop kaffe og et stykke 
brød, da det pludselig bankede på døren. Udenfor stod Ras-brød, da det pludselig bankede på døren. Udenfor stod Ras-
mus med to evangelister, som han gerne ville præsentere for mus med to evangelister, som han gerne ville præsentere for 
os. Vi bød dem alle indenfor, og vi præsenterede os for hinan-os. Vi bød dem alle indenfor, og vi præsenterede os for hinan-
den. Evangelisterne er uddannet på Ilamilole Bibelskole og den. Evangelisterne er uddannet på Ilamilole Bibelskole og 
arbejder nu som rejsende evangelister. De kommer fra hver arbejder nu som rejsende evangelister. De kommer fra hver 
deres stamme, men så sagde den ene.”Før stjal vi hinandens deres stamme, men så sagde den ene.”Før stjal vi hinandens 
køer, nu arbejder vi sammen for at fortælle om Jesus ...køer, nu arbejder vi sammen for at fortælle om Jesus ...

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

Kontakt 44 51 73 37
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Johnny Lindgreen
Johnny Lindgreen

Kanda, som bor på LM’s pigekollegium i Siem Reap i Cam-Kanda, som bor på LM’s pigekollegium i Siem Reap i Cam-
bodja, siger: ”Jeg elsker virkelig det her sted, og jeg håber, der bodja, siger: ”Jeg elsker virkelig det her sted, og jeg håber, der 
kommer fl ere kollegier som dette.” kommer fl ere kollegier som dette.” 

youtube.com/lutherskmissionyoutube.com/lutherskmission
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