
100 deltagere på LM’s Rådsmøde talte om nådegaver og fælles livsvandring. 
De blev opfordret til at gå hjem og veksle ord til konkret handling

Rådsmøde opfordrede til handling

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Hvordan styrker vi evange-Hvordan styrker vi evange-
list- og profetnådegaverne i list- og profetnådegaverne i 
vores kredse og frimenighe-vores kredse og frimenighe-
der? Og hvordan får vi mere der? Og hvordan får vi mere 
fælles livsvandring på tværs fælles livsvandring på tværs 
af generationerne?af generationerne?

Det var de to spørgsmål, Det var de to spørgsmål, 
som knap 100 LM’erne og som knap 100 LM’erne og 
LMU’ere var samlet om til LMU’ere var samlet om til 
Rådsmøde i Odense lørdag Rådsmøde i Odense lørdag 
den 25. maj. Medlemmerne den 25. maj. Medlemmerne 
af LM’s Landsgeneralfor-af LM’s Landsgeneralfor-
samling udgjorde omkring samling udgjorde omkring 
en tredjedel af forsamlin-en tredjedel af forsamlin-
gen, mens resten var an-gen, mens resten var an-
satte og græsrødder. De var satte og græsrødder. De var 
udpeget af LM’s syv lands-udpeget af LM’s syv lands-
afdelinger, der var blevet afdelinger, der var blevet 
bedt om især at sørge for bedt om især at sørge for 
at få mange unge med til at få mange unge med til 
mødet.mødet.

Nu skal der handles
Modsat tidligere rådsmø-Modsat tidligere rådsmø-

Christiansborg Slotsplads Christiansborg Slotsplads 
var onsdag den 22.maj vidne var onsdag den 22.maj vidne 
til noget så usædvanligt til noget så usædvanligt 
som en tværreligiøs event. som en tværreligiøs event. 
Her gjorde en samling vidt Her gjorde en samling vidt 
forskellige danske religiøse forskellige danske religiøse 
ledere gældende, at klimaet ledere gældende, at klimaet 
er det vigtigste tema ved fol-er det vigtigste tema ved fol-
ketingsvalget.ketingsvalget.

”Ved det kommende valg ”Ved det kommende valg 
anbefaler vi alle politikere at anbefaler vi alle politikere at 
sætte den grønne dagsorden sætte den grønne dagsorden 
øverst, så klimaet får højeste øverst, så klimaet får højeste 
prioritet,” lød det således i prioritet,” lød det således i 
den erklæring, som blev læst den erklæring, som blev læst 
op på slotspladsen.op på slotspladsen.

LM har ikke en fælles 
politisk dagsorden 
Bag eventen står netværket Bag eventen står netværket 

LM’s generalsekretær er med i netværket Resam for at gøre religion mere synlig i det offentlige rum

Religiøse ledere går ind i klimadebatten

Resam Forum, der blev stif-Resam Forum, der blev stif-
tet i december 2018. Resam tet i december 2018. Resam 
er en forkortelse for religion er en forkortelse for religion 
og samfund, og består af og samfund, og består af 
17 medlemmer, herunder 17 medlemmer, herunder 
to imaner, overrabbineren, to imaner, overrabbineren, 
to folkekirkebiskopper, den to folkekirkebiskopper, den 
katolske biskop, repræsen-katolske biskop, repræsen-
tanter for frikirke-Danmark tanter for frikirke-Danmark 
og Frelsens Hær, formænde-og Frelsens Hær, formænde-
ne for Dansk Oase og Indre ne for Dansk Oase og Indre 
Mission samt LM’s general-Mission samt LM’s general-
sekretær Søren Skovgaard sekretær Søren Skovgaard 
Sørensen.Sørensen.

Han understreger, at LM Han understreger, at LM 
ikke har en fælles politisk ikke har en fælles politisk 
dagsorden op til folketings-dagsorden op til folketings-
valget, og at han ikke er kli-valget, og at han ikke er kli-
maekstremist.maekstremist.

”Men vi må tydeligere ”Men vi må tydeligere 

bruge vores demokratiske bruge vores demokratiske 
stemme, og jeg har selv be-stemme, og jeg har selv be-
hov for at se kritisk på mit hov for at se kritisk på mit 
eget forbrug og min egen eget forbrug og min egen 
bevidsthed om at være for-bevidsthed om at være for-
valter af Guds skaberværk. valter af Guds skaberværk. 
Klimadebatten er kompleks, Klimadebatten er kompleks, 
og jeg skal ikke gøre mig og jeg skal ikke gøre mig 
til ekspert, men blot lægge til ekspert, men blot lægge 
stemme til, at vi alle har et stemme til, at vi alle har et 
ansvar,” siger Søren Skov-ansvar,” siger Søren Skov-
gaard Sørensen.gaard Sørensen.

Religionens stemme  
i det offentlige rum
Generalsekretæren opfatter Generalsekretæren opfatter 
dybest set sit engagement dybest set sit engagement 
i Resam som et forsvar for i Resam som et forsvar for 
tros- og religionsfriheden. tros- og religionsfriheden. 
Kristendom, jødedom og Kristendom, jødedom og F
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der var fokus ikke at skabe der var fokus ikke at skabe 
teologisk afklaring om teologisk afklaring om 
emnerne, men derimod at emnerne, men derimod at 
inspirere deltagerne til at inspirere deltagerne til at 
tage hjem og gøre ordene til tage hjem og gøre ordene til 
handling. handling. 

Derfor bestod en stor del Derfor bestod en stor del 
af dagens program også af dagens program også 
af gruppearbejde, som for af gruppearbejde, som for 
begge emners vedkommen-begge emners vedkommen-
de blev afrundet med, at del-de blev afrundet med, at del-
tagerne skrev ned, hvad de tagerne skrev ned, hvad de 
konkret ville gå hjem og gøre. konkret ville gå hjem og gøre. 

”Du har fået lov at være ”Du har fået lov at være 
med. Nu skal der handles”, med. Nu skal der handles”, 
som Pernille Koefoed-Hes-som Pernille Koefoed-Hes-
sellund fra rådsmødeudval-sellund fra rådsmødeudval-
get sagde til deltagerne ved get sagde til deltagerne ved 
mødets slutning.mødets slutning.

Mødet blev holdt i fi ne Mødet blev holdt i fi ne 
rammer i Indre Missions rammer i Indre Missions 
missionshus i Odense, og en missionshus i Odense, og en 
gruppe lokale LM’ere sør-gruppe lokale LM’ere sør-
gede for fl ot forplejning og gede for fl ot forplejning og 
de praktiske ting omkring de praktiske ting omkring 
mødet.mødet.

Læs side 4-5 og Leder.Læs side 4-5 og Leder.

islam er teologisk langt fra islam er teologisk langt fra 
hinanden, men har det til hinanden, men har det til 
fælles, at de er under pres fælles, at de er under pres 
fra det sekulære samfund.fra det sekulære samfund.

”Mange ønsker at gøre os ”Mange ønsker at gøre os 
mundlamme i den offent-mundlamme i den offent-
lige debat, men når vi står lige debat, men når vi står 
sammen om at legitimere sammen om at legitimere 
religionens stemme i det of-religionens stemme i det of-
fentlige rum, kan vi ikke så fentlige rum, kan vi ikke så 
let presses ud i et hjørne og let presses ud i et hjørne og 
blive ignoreret.”blive ignoreret.”

”Hele ideen med Resam er ”Hele ideen med Resam er 
at gøre danskerne opmærk-at gøre danskerne opmærk-
somme på, at det er ufarligt somme på, at det er ufarligt 
at tale om religion, og at vi at tale om religion, og at vi 
faktisk godt kan håndtere faktisk godt kan håndtere 
uenighed på en ansvarsbe-uenighed på en ansvarsbe-
vidst måde,” forklarer Søren vidst måde,” forklarer Søren 
Skovgaard Sørensen.         Skovgaard Sørensen.         brsbrs

Det 134 år gamle missionshus i Mørkøv dan-Det 134 år gamle missionshus i Mørkøv dan-
ner ramme om et menighedsliv, hvor cirka ner ramme om et menighedsliv, hvor cirka 
30 personer i alderen 4-75 år samles hver 30 personer i alderen 4-75 år samles hver 
anden søndag om Guds ord og nadverfejring. anden søndag om Guds ord og nadverfejring. 
To bibelkredse mødes en gang om måneden. To bibelkredse mødes en gang om måneden. 
LMU samles om torsdagen – enten i missi-LMU samles om torsdagen – enten i missi-
onshuset eller på besøg i private hjem. onshuset eller på besøg i private hjem. 

Forkyndelsen af og fordybelsen i Guds ord Forkyndelsen af og fordybelsen i Guds ord 
er det bærende og det, der skaber et godt er det bærende og det, der skaber et godt 
åndeligt fællesskab på tværs af generatio-åndeligt fællesskab på tværs af generatio-
nerne. Opgaverne i huset og ved møderne nerne. Opgaverne i huset og ved møderne 
fordeles, og villigheden til at yde er stor. Der fordeles, og villigheden til at yde er stor. Der 
er ikke mange missionshuse på Vestsjæl-er ikke mange missionshuse på Vestsjæl-
land, hvilket betyder, at fl ere vælger at køre land, hvilket betyder, at fl ere vælger at køre 
op til 30 kilometer for at være med. op til 30 kilometer for at være med. 

De små steder: Mørkøv



Tre uger til næste nummer 
af Tro & Mission
Næste nummer af Tro & Mission – nummer 11 – udkom-Næste nummer af Tro & Mission – nummer 11 – udkom-
mer først den 21. juli.mer først den 21. juli.

At der er tre uger imellem nummer 10 og 11, mod nor-At der er tre uger imellem nummer 10 og 11, mod nor-
malt to, er for at kompensere redaktionen for de mang-malt to, er for at kompensere redaktionen for de mang-
lende arbejdsdage i forbindelse med Kristi himmelfarts-lende arbejdsdage i forbindelse med Kristi himmelfarts-
dag, grundlovsdag og pinsen.                   kldag, grundlovsdag og pinsen.                   kl
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AF KAJA LAUTERBACH

I ti år har Shema Media I ti år har Shema Media 
Group i Tyrkiet kæmpet med Group i Tyrkiet kæmpet med 
at betale af på en stor skat-at betale af på en stor skat-
tegæld. Gaver fra kristne tegæld. Gaver fra kristne 
i Danmark har imidlertid i Danmark har imidlertid 
gjort, at gælden nu er betalt gjort, at gælden nu er betalt 
helt ud.helt ud.

En særindsamling gen-En særindsamling gen-
nem Norea Mediemission i nem Norea Mediemission i 
2018 gjorde, at skattegæl-2018 gjorde, at skattegæl-
den blev reduceret væsent-den blev reduceret væsent-
ligt. Hertil kommer, at fol-ligt. Hertil kommer, at fol-
kene bag den lukkede LUMI kene bag den lukkede LUMI 
Radio Bornholm har valgt Radio Bornholm har valgt 
at lade det tilbageværende at lade det tilbageværende 
overskud fra den danske ra-overskud fra den danske ra-
dio gå til afbetaling af skat-dio gå til afbetaling af skat-
tegælden. tegælden. 

Shema MG takker for Shema MG takker for 

LUMI radio hjælper tyrkisk radio

hjælpen og glæder sig over, hjælpen og glæder sig over, 
at de nu kan se fremad med at de nu kan se fremad med 
fornyet frimodighed i tjene-fornyet frimodighed i tjene-
sten for Guds rige i Tyrkiet. sten for Guds rige i Tyrkiet. 

Kristen radio på  
mange sprog
I juli 2018 købte Shema Me-I juli 2018 købte Shema Me-

dia Group en radiostation dia Group en radiostation 
i byen Mardin i det østlige i byen Mardin i det østlige 
Tyrkiet. Radiostationen, der Tyrkiet. Radiostationen, der 
har fået navnet Alef FM, har fået navnet Alef FM, 
sender allerede nu tyrkiske sender allerede nu tyrkiske 
programmer.programmer.

Byen Mardin ligger i et Byen Mardin ligger i et 
område tæt ved grænsen til område tæt ved grænsen til 

Syrien, hvor befolkningen Syrien, hvor befolkningen 
taler mange sprog. Derfor taler mange sprog. Derfor 
har de søgt det nationale har de søgt det nationale 
Radio- og tv-nævn om til-Radio- og tv-nævn om til-
ladelse til, at de kan sende ladelse til, at de kan sende 
programmer på arabisk, den programmer på arabisk, den 
kurdiske dialekt zaza og kurdiske dialekt zaza og 
assyrisk, skriver de i et ny-assyrisk, skriver de i et ny-
hedsbrev.hedsbrev.

I området omkring Mardin I området omkring Mardin 
er der ofte strømafbrydel-er der ofte strømafbrydel-
ser. Derfor glæder Shema ser. Derfor glæder Shema 
MG sig over, at de har fået MG sig over, at de har fået 
penge til at sætte en gene-penge til at sætte en gene-
rator op i Mardin, hvilket rator op i Mardin, hvilket 
giver Alef FM mulighed for giver Alef FM mulighed for 
at sende, selv når der er at sende, selv når der er 
strømafbrud. strømafbrud. 

Det betyder, at Alef FM Det betyder, at Alef FM 
kan sende og dele evange-kan sende og dele evange-
liet om Jesus, selv når alle liet om Jesus, selv når alle 
andre radioer er nede.andre radioer er nede.

Shema Media Groups skattegæld er nu betalt ud

Radiostationen Alef FM vil gerne sende på fl ere lokale sprog.Radiostationen Alef FM vil gerne sende på fl ere lokale sprog.

AF LARS B. LARSENAF LARS B. LARSEN

LANDSLEDER FOR LMBULANDSLEDER FOR LMBU

LARS@LMBU.DKLARS@LMBU.DK

Jeg ser det som et kæmpe Jeg ser det som et kæmpe 
privilegium at være ansat i privilegium at være ansat i 
en organisation som LMBU, en organisation som LMBU, 
hvor ansatte og frivillige hvor ansatte og frivillige 
bruger energi på at lægge bruger energi på at lægge 
ting til rette, så evangeliet ting til rette, så evangeliet 
kan forkyndes. Vi planlæg-kan forkyndes. Vi planlæg-
ger og afholder arrange-ger og afholder arrange-
menter, udgiver materialer menter, udgiver materialer 
og spreder ideer på tværs af og spreder ideer på tværs af 
arbejdsgrene og landsdele.arbejdsgrene og landsdele.

Men … Det er jo så også Men … Det er jo så også 
det eneste, vi kan gennem det eneste, vi kan gennem 
organisationen, for arrange-organisationen, for arrange-
menterne og materialerne i menterne og materialerne i 

Missionsmaskine eller -bevægelse?
sig selv frelser ingen.sig selv frelser ingen.

Den frelsende tro – og re-Den frelsende tro – og re-
lationen til Jesus – kommer lationen til Jesus – kommer 
kun til live gennem relatio-kun til live gennem relatio-
ner. Børn, unge, voksne og ner. Børn, unge, voksne og 
ældre har brug for en rela-ældre har brug for en rela-
tion til den levende herre tion til den levende herre 
og frelser. Se ham i øjnene, og frelser. Se ham i øjnene, 
og opdag hans kærlighed til og opdag hans kærlighed til 
lige netop dig.lige netop dig.

Organisationen kan arran-Organisationen kan arran-
gere og skabe mulighed for, gere og skabe mulighed for, 
at mennesker mødes og taler at mennesker mødes og taler 
sammen. Men troen opstår sammen. Men troen opstår 
oftest, når der rent faktisk oftest, når der rent faktisk 
er to mennesker, som taler er to mennesker, som taler 
sammen om evangeliet.sammen om evangeliet.

Der er imidlertid en risiko Der er imidlertid en risiko 
for at hele organisations-for at hele organisations-
maskineriet dræber relati-maskineriet dræber relati-
ons-bevægelsen.ons-bevægelsen.

Jeg har siddet til mange Jeg har siddet til mange 
bestyrelsesmøder, men der bestyrelsesmøder, men der 
er vist ikke et eneste men-er vist ikke et eneste men-
neske, der blev frelst i løbet neske, der blev frelst i løbet 
af sådan et møde. Kun hvis af sådan et møde. Kun hvis 

konkrete personer tog kon-konkrete personer tog kon-
kret aktion på baggrund af kret aktion på baggrund af 
en bestyrelsesbeslutning, en bestyrelsesbeslutning, 
kan mødet have fået evig-kan mødet have fået evig-
hedsbetydning for et andet hedsbetydning for et andet 
menneske.menneske.

Vance Havner (1901-1986) Vance Havner (1901-1986) 
var den første, der beskrev var den første, der beskrev 
kristne organisationers og kristne organisationers og 
kirkers cyklus med begre-kirkers cyklus med begre-
berne Man – Movement – berne Man – Movement – 
Machine – Monument. Machine – Monument. 

Det begynder med en Det begynder med en 
person (Man), som forkyn-person (Man), som forkyn-
der nyt og frigørende, som der nyt og frigørende, som 
brænder for en ide eller på brænder for en ide eller på 
anden måde sætter noget anden måde sætter noget 
nyt i gang. Det starter en be-nyt i gang. Det starter en be-
vægelse (Movement), fordi vægelse (Movement), fordi 
fl ere bliver sat i brand, og fl ere bliver sat i brand, og 
evangeliet dermed bliver evangeliet dermed bliver 
forkyndt på nye måder og forkyndt på nye måder og 
nye steder. For at bevare alt nye steder. For at bevare alt 
det gode, som bevægelsen det gode, som bevægelsen 
satte i gang, bliver tingene satte i gang, bliver tingene 
organiseret og sat i rammer organiseret og sat i rammer 

(Machine), så det fungerer. (Machine), så det fungerer. 
Efter et stykke tid kan ingen Efter et stykke tid kan ingen 
rigtigt huske, hvad der satte rigtigt huske, hvad der satte 
bevægelsen i gang (Monu-bevægelsen i gang (Monu-
ment), men der er en masse ment), men der er en masse 
”fi ne” regler og metoder for, ”fi ne” regler og metoder for, 
hvordan man skal gøre tin-hvordan man skal gøre tin-
gene.gene.

Den cyklus har gentaget Den cyklus har gentaget 
sig utallige gange i kirkehi-sig utallige gange i kirkehi-
storien og med LM-briller storien og med LM-briller 
kan man for eksempel se kan man for eksempel se 
Rosenius, vækkelserne i Rosenius, vækkelserne i 
1860’erne og dernæst op-1860’erne og dernæst op-
rettelsen af Luthersk Mis-rettelsen af Luthersk Mis-
sion som et eksempel. sion som et eksempel. 

Derfor må vi spørge os Derfor må vi spørge os 
selv: Hvor i denne cyklus selv: Hvor i denne cyklus 
befi nder LM og LMBU sig befi nder LM og LMBU sig 
i 2019? Har maskineriet, i 2019? Har maskineriet, 
organisationen og alle plan-organisationen og alle plan-
lægningsmøderne fjernet lægningsmøderne fjernet 
vores fokus fra relationen vores fokus fra relationen 
med de konkrete personer, med de konkrete personer, 
som vi hver især kan ”leve som vi hver især kan ”leve 
evangeliet” sammen med?evangeliet” sammen med?

 En generator gør, at Alef FM i Mardin kan sende og 
dele evangeliet om Jesus, selv om alle andre radioer er 
nede på grund af strømafbrydelse
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Nordvestkirken ansætter  
frimenighedspræst 

Missionskonsulent Reidar Puggaard Missionskonsulent Reidar Puggaard 
Poulsen er blevet ansat i en ny stilling Poulsen er blevet ansat i en ny stilling 
i LM, nemlig som frimenighedspræst i LM, nemlig som frimenighedspræst 
i Nordvestkirken i København fra 1. i Nordvestkirken i København fra 1. 
august og har derfor opsagt sin stil-august og har derfor opsagt sin stil-
ling som missionskonsulent. ling som missionskonsulent. 

Reidar har været ansat i LM siden Reidar har været ansat i LM siden 
2004 og ønsker et skift i sit arbejdsliv, 2004 og ønsker et skift i sit arbejdsliv, 

hvor han kommer længere frem i frontlinjen, når det gæl-hvor han kommer længere frem i frontlinjen, når det gæl-
der forkyndelse og at dele evangeliet med mennesker. der forkyndelse og at dele evangeliet med mennesker. 
Ledelsen i Nordvestkirken ønsker, at han skal fungere Ledelsen i Nordvestkirken ønsker, at han skal fungere 
både som præst, inspirator og administrator.både som præst, inspirator og administrator.

Reidar er 43 år og er gift med Amalie, og sammen har de Reidar er 43 år og er gift med Amalie, og sammen har de 
tre børn i alderen otte til 16 år. Reidar er uddannet teolog tre børn i alderen otte til 16 år. Reidar er uddannet teolog 
og arbejder i dag som missionskonsulent både internatio-og arbejder i dag som missionskonsulent både internatio-
nalt og med de landsansatte i Danmark. Derudover sidder nalt og med de landsansatte i Danmark. Derudover sidder 
Reidar i styregruppen bag Discipel 24-7-projektet og har Reidar i styregruppen bag Discipel 24-7-projektet og har 
tidligere været landsleder i Luthersk Missions Unge.tidligere været landsleder i Luthersk Missions Unge.

Familien Poulsen bor i Hillerød og bliver boende, da de Familien Poulsen bor i Hillerød og bliver boende, da de 
ud over tilknytningen til Nordvestkirken ønsker at fast-ud over tilknytningen til Nordvestkirken ønsker at fast-
holde en tilknytning til Luthersk Mission i Bethania i Hil-holde en tilknytning til Luthersk Mission i Bethania i Hil-
lerød.                       lerød.                       klkl

Er du en af vores nye lærere?
Vi mangler dig på vores skole

Vi søger to
lærere pr. 
1. august 2019.

Se s llingsopslaget på
www.agerskovkristnefriskole.dk
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Glæde over fl ere elever til LME
Efter nogle år med faldende elevtal er der nu 60 elever tilmeldt til næste skoleår 

på LM’s Efterskole i Løgumkloster

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Efter nogle år med rekord-Efter nogle år med rekord-
lave elevtal er der nu glæde lave elevtal er der nu glæde 
og optimisme på Løgumklo-og optimisme på Løgumklo-
ster Efterskole over, at den ster Efterskole over, at den 
negative udvikling ser ud til negative udvikling ser ud til 
at være vendt. at være vendt. 

De seneste tal viser nem-De seneste tal viser nem-
lig, at 60 elever er skre-lig, at 60 elever er skre-
vet op til skolen til næste vet op til skolen til næste 
skoleår, og det er omkring skoleår, og det er omkring 
15 fl ere end på tilsvarende 15 fl ere end på tilsvarende 
tidspunkt sidste år, fortæl-tidspunkt sidste år, fortæl-
ler skolens forstander Jørn ler skolens forstander Jørn 
Nørgaard.Nørgaard.

De ekstra elever har bety-De ekstra elever har bety-
det, at skolen efter som-det, at skolen efter som-
merferien opretter en ny 10. merferien opretter en ny 10. 
klasse. Det skyldes blandt klasse. Det skyldes blandt 
andet, at omkring 15 nu-andet, at omkring 15 nu-
værende 9.-klasseselever værende 9.-klasseselever 
tager et år til. tager et år til. 

Der er også ansat to nye Der er også ansat to nye 
lærere – en sproglærer og lærere – en sproglærer og 
en naturfags-, matematik- en naturfags-, matematik- 
og musiklærer, som også og musiklærer, som også 
skal undervise i e-sport og skal undervise i e-sport og 
lydteknik.lydteknik.

Krisestemning vendt
”Det er en udvikling, der ”Det er en udvikling, der 
skaber optimisme og styrker skaber optimisme og styrker 
troen på projektet både i troen på projektet både i 
skolens bagland og internt skolens bagland og internt 
på skolen,” siger den 39-åri-på skolen,” siger den 39-åri-
ge sønderjyde her mod af-ge sønderjyde her mod af-
slutningen af sit første år slutningen af sit første år 
som forstander på skolen.som forstander på skolen.

Anderledes så det ud i ja-Anderledes så det ud i ja-
nuar sidste år, hvor skolens nuar sidste år, hvor skolens 

bestyrelse inviterede til et bestyrelse inviterede til et 
åbent krisemøde for at drøf-åbent krisemøde for at drøf-
te situationen med lave elev-te situationen med lave elev-
tal. Her var der stort frem-tal. Her var der stort frem-
møde fra hele LM’s afdeling i møde fra hele LM’s afdeling i 
Sønderjylland og Fyn.Sønderjylland og Fyn.

Den store åbenhed om Den store åbenhed om 
elevsituationen medførte en elevsituationen medførte en 
massiv opbakning og forbøn massiv opbakning og forbøn 
for skolen – noget, der tyde-for skolen – noget, der tyde-
ligt har kunnet mærkes på ligt har kunnet mærkes på 
skolen, siger forstanderen.skolen, siger forstanderen.

”Flere har fortalt mig i ”Flere har fortalt mig i 
løbet af i år, at de har bedt løbet af i år, at de har bedt 
om 60 elever til næste sko-om 60 elever til næste sko-
leår, og nu hvor vi er der, er leår, og nu hvor vi er der, er 
de gået i gang med at bede de gået i gang med at bede 
om 70.”om 70.”

Erhverv og innovation
Noget, som også kan have Noget, som også kan have 
været med til at vende ud-været med til at vende ud-
viklingen, er nogle af de kon-viklingen, er nogle af de kon-
krete tiltag, som skolen ar-krete tiltag, som skolen ar-

Elevtallet på Løgumkloster Efterskole vokser og vokser, og det skaber optimisme blandt elever og lærere og i skolens bagland.Elevtallet på Løgumkloster Efterskole vokser og vokser, og det skaber optimisme blandt elever og lærere og i skolens bagland.

bejder med for tiden, mener bejder med for tiden, mener 
Jørn Nørgaard.Jørn Nørgaard.

”Vi har sat 10. klasse i et ”Vi har sat 10. klasse i et 
system, hvor man kan tune system, hvor man kan tune 
sig ind på enten en gym-sig ind på enten en gym-
nasial uddannelse eller på nasial uddannelse eller på 
erhvervsuddannelserne. erhvervsuddannelserne. 
”Det boglige har vi altid væ-”Det boglige har vi altid væ-
ret gode til, men vi er blevet ret gode til, men vi er blevet 
stærkere på det erhvervs-stærkere på det erhvervs-
rettede,” understreger han.rettede,” understreger han.

Det gælder blandt andet Det gælder blandt andet 

ved oprettelsen af faget ved oprettelsen af faget 
”Erhverv og Teknologi” samt ”Erhverv og Teknologi” samt 
afl øseren for den tidligere afl øseren for den tidligere 
OSO-opgave i 10.klasse: OSO-opgave i 10.klasse: 
Innovations Brobygnings Innovations Brobygnings 
Opgaven, som er en spæn-Opgaven, som er en spæn-
dende og alternativ måde at dende og alternativ måde at 
lære noget om de videre ud-lære noget om de videre ud-
dannelsesmuligheder på.dannelsesmuligheder på.

Attraktiv e-sport
Forstanderen nævner også Forstanderen nævner også 

oprettelsen af en selvstæn-oprettelsen af en selvstæn-
dig e-sportslinje som noget, dig e-sportslinje som noget, 
der tiltrækker fl ere elever.der tiltrækker fl ere elever.

Der er dog stadig brug for Der er dog stadig brug for 
fl ere elever, hvis Løgumklo-fl ere elever, hvis Løgumklo-
ster Efterskole skal bevare ster Efterskole skal bevare 
en sund økonomi, under-en sund økonomi, under-
streger forstanderen.streger forstanderen.

”Vi håber på, at der kan ”Vi håber på, at der kan 
nå at komme en håndfuld nå at komme en håndfuld 
elever mere til i løbet af de elever mere til i løbet af de 
kommende måneder. Men kommende måneder. Men 
lige nu glæder vi os bare lige nu glæder vi os bare 
over, at tingene går i den rig-over, at tingene går i den rig-
tige retning, og ikke mindst tige retning, og ikke mindst 
over den fortsatte opbak-over den fortsatte opbak-
ning og forbøn, vi mærker i ning og forbøn, vi mærker i 
baglandet.”baglandet.”

Glæde på andre skoler
Også på LM’s øvrige efter-Også på LM’s øvrige efter-
skoler rundt i landet er der skoler rundt i landet er der 
optimisme at spore. Her op-optimisme at spore. Her op-
lever man et stabilt elevtal lever man et stabilt elevtal 
over hele linjen.over hele linjen.

På Efterskolen Solgården På Efterskolen Solgården 
regner man med at blive lidt regner man med at blive lidt 
over 90 elever, og på Sæd-over 90 elever, og på Sæd-
ding Efterskole forventer ding Efterskole forventer 
man mellem 80 og 86 elever man mellem 80 og 86 elever 
til næste skoleår.til næste skoleår.

Stubbekøbing Eftersko-Stubbekøbing Eftersko-
le har i år 50 elever, og det le har i år 50 elever, og det 
regner man også med at få regner man også med at få 
efter sommerferien.efter sommerferien.

Her er man netop ved at Her er man netop ved at 
afslutte det første skoleår afslutte det første skoleår 
med tilbud om afgangsprø-med tilbud om afgangsprø-
ver, og det, mener skolens ver, og det, mener skolens 
forstander Ivan Jakobsen, forstander Ivan Jakobsen, 
kan være med til, at fl ere kan være med til, at fl ere 
vælger skolen til.vælger skolen til.

Kom med på studietur til USA
I november får ti danskere I november får ti danskere 
mulighed for at deltage i en mulighed for at deltage i en 
uges kursus i USA for at få uges kursus i USA for at få 
inspiration fra Soma-kir-inspiration fra Soma-kir-
kerne og deres måde at dele kerne og deres måde at dele 
evangeliet på i hverdagen.evangeliet på i hverdagen.

Helt tæt på 
inspirationen fra Soma 
De seneste år har Luthersk De seneste år har Luthersk 
Mission været optaget af at Mission været optaget af at 
inspirere til og fremme den inspirere til og fremme den 
helt enkle evangelisation i helt enkle evangelisation i 
hverdagen.hverdagen.

En del af inspirationen En del af inspirationen 
kommer fra de såkaldte So-kommer fra de såkaldte So-
ma-kirker i USA, som lægger ma-kirker i USA, som lægger 
meget vægt på små, nære meget vægt på små, nære 
fællesskaber som en resur-fællesskaber som en resur-
se for at dele evangeliet.se for at dele evangeliet.

Derfor ønsker LM nu, i Derfor ønsker LM nu, i 
samarbejde med Københav-samarbejde med Københav-
nerkirken, at sende en fl ok nerkirken, at sende en fl ok 
personer af sted på en uges personer af sted på en uges 
skoleophold for at komme skoleophold for at komme 
helt tæt på inspirationskil-helt tæt på inspirationskil-
den i Soma Church og være den i Soma Church og være 
med til at bringe noget af med til at bringe noget af 
den inspiration med hjem og den inspiration med hjem og 
omsætte den til egne dan-omsætte den til egne dan-
ske forhold.ske forhold.

Studieturen er en del af Studieturen er en del af 
projekt Discipel 24-7 og projekt Discipel 24-7 og 
har fået støtte fra LMBU og har fået støtte fra LMBU og 
Borgfonden.Borgfonden.

Deltagerne inddeles i to Deltagerne inddeles i to 
hold – et hold rejser til Pho-hold – et hold rejser til Pho-
enix i Arizona og et hold til enix i Arizona og et hold til 
Nashville, som ligger i sta-Nashville, som ligger i sta-
ten Tennessee.ten Tennessee.

Her skal de deltage i Soma Her skal de deltage i Soma 
School, der er en oplæring School, der er en oplæring 
til mission med evangeliet i til mission med evangeliet i 
centrum. De bliver indkvar-centrum. De bliver indkvar-
teret hos lokale kristne og teret hos lokale kristne og 
oplever, hvordan inspiratio-oplever, hvordan inspiratio-
nen til evangelisation bliver nen til evangelisation bliver 
levet ud i deres hverdag.levet ud i deres hverdag.

Lokale ildsjæle 
og ambassadører
Frimenighedspræst Peter Frimenighedspræst Peter 
Leif Mostrup Hansen, som Leif Mostrup Hansen, som 
er ansat på halvtid i projekt er ansat på halvtid i projekt 
Discipel 24-7, skal lede den Discipel 24-7, skal lede den 
ene af rejsegrupperne.ene af rejsegrupperne.

Han forklarer, at alle inte-Han forklarer, at alle inte-
resserede kan ansøge om at resserede kan ansøge om at 
deltage, men at der er nogle deltage, men at der er nogle 
helt tydelige forventninger helt tydelige forventninger 

til dem, der deltager på stu-til dem, der deltager på stu-
dieturen.dieturen.

”Det er ikke bare en hyg-”Det er ikke bare en hyg-
getur. Vores ønske er, at getur. Vores ønske er, at 
rejsen kan være med til at rejsen kan være med til at 
give et sundt og evangelisk give et sundt og evangelisk 
pust og skabe nogle lokale pust og skabe nogle lokale 
ildsjæle og ambassadører, ildsjæle og ambassadører, 
der vil arbejde videre med at der vil arbejde videre med at 
udbrede den gode inspira-udbrede den gode inspira-
tion.”tion.”

Han glæder sig over, at det Han glæder sig over, at det 
er blevet muligt at arrangere er blevet muligt at arrangere 
studieturen til USA og håber, studieturen til USA og håber, 
at den kan være med til, at at den kan være med til, at 
endnu fl ere bliver inspireret endnu fl ere bliver inspireret 
og opmuntret til at leve som og opmuntret til at leve som 
disciple af Jesus og vidne disciple af Jesus og vidne 
om ham i hverdagen.om ham i hverdagen.

kbrkbr

JØRN NØRGAARD   Vi glæder os bare over, at tingene 
går i den rigtige retning, og ikke mindst over den fortsatte 
opbakning og forbøn, vi mærker i baglandet

Soma School 2019
Tid og sted:
• 7.-12. november 2019: Phoenix, Arizona.• 7.-12. november 2019: Phoenix, Arizona.
• 8.-13. november 2019: Nashville, Tennessee• 8.-13. november 2019: Nashville, Tennessee

Pris:
Egenbetaling 3.000 kroner plus lommepenge. Prisen Egenbetaling 3.000 kroner plus lommepenge. Prisen 
inkluderer rejse, konferencegebyr, kost og logi inkluderer rejse, konferencegebyr, kost og logi 

Ansøgning:
Ansøgning om deltagelse sendes senest 1. juli 2019 til Ansøgning om deltagelse sendes senest 1. juli 2019 til 
Peter Leif Mostrup Hansen på peterleif@dlm.dk. Peter Leif Mostrup Hansen på peterleif@dlm.dk. 
Ansøgningen skal kort beskrive:Ansøgningen skal kort beskrive:
• dig selv• dig selv
• din erfaring med kirkeligt arbejde• din erfaring med kirkeligt arbejde
• dine drømme og visioner for kirken i Danmark• dine drømme og visioner for kirken i Danmark
• din motivation for at deltage• din motivation for at deltage
Du er velkommen til at ringe på 61781587 eller sende Du er velkommen til at ringe på 61781587 eller sende 
en e-mail, hvis du ønsker yderligere information.en e-mail, hvis du ønsker yderligere information.
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AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”I LM ved vi, at alle er syn-”I LM ved vi, at alle er syn-
dere. Alligevel lever vi under dere. Alligevel lever vi under 
et perfekthedstyranni og et perfekthedstyranni og 
prøver at leve op til alle de prøver at leve op til alle de 
andre, der ser så perfekte andre, der ser så perfekte 
ud. Det er jo vanvittigt!”ud. Det er jo vanvittigt!”

Det sagde LMU-konsu-Det sagde LMU-konsu-
lent Steffen Birkmose, da lent Steffen Birkmose, da 
han på rådsmødet skulle han på rådsmødet skulle 
give et tidsbillede af dagens give et tidsbillede af dagens 
LMU’ere og deres genera-LMU’ere og deres genera-
tion. Og her lagde han især tion. Og her lagde han især 
vægt på at beskrive perfekt-vægt på at beskrive perfekt-
hedskulturen som et stort hedskulturen som et stort 
problem.problem.

”Hvordan er det perfekt-”Hvordan er det perfekt-
hedstyranni kommet ind, og hedstyranni kommet ind, og 
hvordan får vi kastet det ud? hvordan får vi kastet det ud? 
LMU’erne har brug for, at vi LMU’erne har brug for, at vi 
er ærlige om vores uper-er ærlige om vores uper-
fekte liv, så de får uperfekte fekte liv, så de får uperfekte 
forbilleder,” sagde han.forbilleder,” sagde han.

Bange for at træde ved 
siden af
Steffen Birkmose huskede Steffen Birkmose huskede 
også perfekthedskulturen også perfekthedskulturen 
fra sin egen teenagetid, men fra sin egen teenagetid, men 
dengang var det mest på det dengang var det mest på det 
åndelige område, den stak åndelige område, den stak 
hovedet frem. I dag gælder hovedet frem. I dag gælder 
den mere eller mindre hele den mere eller mindre hele 
livet.livet.

”Der er ikke plads til dår-”Der er ikke plads til dår-
lige karakterer i enkelte fag, lige karakterer i enkelte fag, 
men der skal leveres top-men der skal leveres top-
karakterer hele vejen rundt karakterer hele vejen rundt 
også i de sociale relationer”.også i de sociale relationer”.

Ifølge LMU-konsulenten Ifølge LMU-konsulenten 
er en af konsekvenserne af er en af konsekvenserne af 
perfekthedskulturen, at de perfekthedskulturen, at de 
unge i dag er bange for at unge i dag er bange for at 
træde ved siden af. træde ved siden af. 

”Der er alt for meget fokus ”Der er alt for meget fokus 
på slutproduktet. Tør vi lade på slutproduktet. Tør vi lade 
de unge selv læse i Bibelen de unge selv læse i Bibelen 
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og blive glade for Jesus. Tør og blive glade for Jesus. Tør 
vi lade de unge fi nde ud af, vi lade de unge fi nde ud af, 
at vores teologi holder? Det at vores teologi holder? Det 
er jo de færreste af os, der er jo de færreste af os, der 
kan se tilbage i livet og se en kan se tilbage i livet og se en 
helt lige vej.”helt lige vej.”

LMU-konsulenten adva-LMU-konsulenten adva-
rede om, at de unge LMU-rede om, at de unge LMU-
ledere går ned med stress, ledere går ned med stress, 
hvis normen bliver, at kun hvis normen bliver, at kun 
det perfekte er godt nok. det perfekte er godt nok. 

”Her har I som voksne et ”Her har I som voksne et 
kæmpe ansvar. I skal være kæmpe ansvar. I skal være 

meget tydelige omkring, at meget tydelige omkring, at 
vi netop ikke forventer, at de vi netop ikke forventer, at de 
skal være perfekte. Det er skal være perfekte. Det er 
pinligt, at nogle LMU-for-pinligt, at nogle LMU-for-
mænd er ved at gå ned med mænd er ved at gå ned med 
stress,” slog han fast.stress,” slog han fast.

Ungdomsoprørets 
tid er forbi
LMBU-formand Magnus LMBU-formand Magnus 
Haahr Nielsen slog i sit op-Haahr Nielsen slog i sit op-
læg fast, at de unge i dag på læg fast, at de unge i dag på 
nogle områder er anderle-nogle områder er anderle-

des end for 10-20 år siden.des end for 10-20 år siden.
”Det ungdomsoprør, som ”Det ungdomsoprør, som 

jer over 40 kan huske, fi n-jer over 40 kan huske, fi n-
des ikke rigtig længere. De des ikke rigtig længere. De 
unge ser deres forældre unge ser deres forældre 
som gode venner. Derfor som gode venner. Derfor 
skal vi ikke leve videre med skal vi ikke leve videre med 
den forestilling, at de unge den forestilling, at de unge 
ikke vil de ældre men helst ikke vil de ældre men helst 
vil være sig selv. Det er ikke vil være sig selv. Det er ikke 
rigtigt. De vil os det godt. rigtigt. De vil os det godt. 
Oprørets tid er måske forbi,” Oprørets tid er måske forbi,” 
sagde han.sagde han.

STEFFEN BIRKMOSE   LMU’erne har brug for, 
at vi er ærlige om vores uperfekte liv, så de får 
uperfekte forbilleder

Drop perfekthedskulturen
LMU’erne har brug for at møde voksne, der er ærlige 

om deres uperfekte liv

Louise Høgild Pedersen har erfaring med opgaven som Louise Høgild Pedersen har erfaring med opgaven som 
vidneforkynder. Hun har haft fl ere ansættelser, hvor hun vidneforkynder. Hun har haft fl ere ansættelser, hvor hun 
står i forkynderopgaver – både som ungdomskonsulent i står i forkynderopgaver – både som ungdomskonsulent i 
LMBU og nu som rejsesekretær på Dansk Bibel-Institut.LMBU og nu som rejsesekretær på Dansk Bibel-Institut.
Hun slår fast, at hun grundlæggende er enig i LM’s tjene-Hun slår fast, at hun grundlæggende er enig i LM’s tjene-
stesyn, men også at det er meget vanskeligt at anvende stesyn, men også at det er meget vanskeligt at anvende 
i praksis. i praksis. 

”Jeg tillader mig selv at være på vej, og visheden om, ”Jeg tillader mig selv at være på vej, og visheden om, 
at det ikke har med frelse og fortabelse at gøre, hvis jeg at det ikke har med frelse og fortabelse at gøre, hvis jeg 
snubler, er med til, at jeg har frimodighed til at forkynde,” snubler, er med til, at jeg har frimodighed til at forkynde,” 
siger hun.siger hun.

Hun mener, det er sundt – også for mænd – at høre, Hun mener, det er sundt – også for mænd – at høre, 
hvad kvinder har at sige. Og at det derfor er vigtigt at ar-hvad kvinder har at sige. Og at det derfor er vigtigt at ar-
bejde for at skabe rammer, hvor kvinder med frimodig-bejde for at skabe rammer, hvor kvinder med frimodig-
hed kan stå frem.hed kan stå frem.

”Ingen ved helt, hvordan de rammer skal være, og det ”Ingen ved helt, hvordan de rammer skal være, og det 
begrænser os,” sagde hun i et indlæg på Rådsmødet.begrænser os,” sagde hun i et indlæg på Rådsmødet.

”De skal hverken være så snævre, at man ikke kan na-”De skal hverken være så snævre, at man ikke kan na-
vigere i dem, men heller ikke så brede, at det er umuligt vigere i dem, men heller ikke så brede, at det er umuligt 
at fi nde vej.”at fi nde vej.”

Louise Høgild Pedersen minder om, at man ikke bliver Louise Høgild Pedersen minder om, at man ikke bliver 
så optaget af at defi nere rammerne og anvende teorien så optaget af at defi nere rammerne og anvende teorien 
bag tjenestedelingen, at man glemmer, at der altid er vir-bag tjenestedelingen, at man glemmer, at der altid er vir-
kelige mennesker bag teorien.kelige mennesker bag teorien.

På niveau med forsamlingen
For Louise Høgild Pedersen er ordet autoritet et nøgle-For Louise Høgild Pedersen er ordet autoritet et nøgle-
ord, når hun skal fi nde vej i sin tjeneste.ord, når hun skal fi nde vej i sin tjeneste.

”Det betyder meget for mig at signalere, at jeg er på ”Det betyder meget for mig at signalere, at jeg er på 
niveau med tilhørerne. At jeg ikke har en lærerfunktion,” niveau med tilhørerne. At jeg ikke har en lærerfunktion,” 
siger hun.siger hun.

”Jeg belærer og formaner ikke, men deler refl eksio-”Jeg belærer og formaner ikke, men deler refl eksio-
ner over bibelteksten. Fortæller, hvad jeg har fået ud af ner over bibelteksten. Fortæller, hvad jeg har fået ud af 
den – og så har jeg altid refl eksionsspørgsmål med. På den – og så har jeg altid refl eksionsspørgsmål med. På 
den måde kan jeg forestille mig, at vi – forsamlingen og den måde kan jeg forestille mig, at vi – forsamlingen og 
jeg - er én stor bibelstudiegruppe, og at mit oplæg er et jeg - er én stor bibelstudiegruppe, og at mit oplæg er et 
indlæg.”indlæg.”

For at være på niveau med tilhørerne undgår hun også For at være på niveau med tilhørerne undgår hun også 
at stille sig på talerstolen. Hun har nemlig en fornem-at stille sig på talerstolen. Hun har nemlig en fornem-
melse af, at et indlæg høres anderledes, hvis taleren står melse af, at et indlæg høres anderledes, hvis taleren står 
et trin over tilhørerne. et trin over tilhørerne. 

Der er også visse emner, som Louise Høgild Peder-Der er også visse emner, som Louise Høgild Peder-
sen undgår, fordi det her er svært for hende selv at fi nde sen undgår, fordi det her er svært for hende selv at fi nde 
grænsen for, hvornår hun begynder at belære. Det gælder grænsen for, hvornår hun begynder at belære. Det gælder 
for eksempel dåb og nadver.                    for eksempel dåb og nadver.                    klkl

Jonatan Vævest Hansen, 22 år, Kibæk

Det var rigtig spændende at være med og Det var rigtig spændende at være med og 
meget relevante ting, som var på dagsorde-meget relevante ting, som var på dagsorde-
nen. Det var godt, at emnerne kom helt ned nen. Det var godt, at emnerne kom helt ned 
på jorden, og at det hele ikke var så intel-på jorden, og at det hele ikke var så intel-
lektuelt. Jeg tror, at sådan et rådsmøde kan lektuelt. Jeg tror, at sådan et rådsmøde kan 

være med til at løsne op for nogle ting. Men det centrale er jo, være med til at løsne op for nogle ting. Men det centrale er jo, 
at det er Guds ord, der vejleder os.at det er Guds ord, der vejleder os.

Der kom mange gode ideer frem i den gruppe, jeg var med Der kom mange gode ideer frem i den gruppe, jeg var med 
i. Selv om jeg var den yngste i gruppen, oplevede jeg, at de i. Selv om jeg var den yngste i gruppen, oplevede jeg, at de 
andre lyttede til, hvad jeg sagde. For mig var Fælles livsvan-andre lyttede til, hvad jeg sagde. For mig var Fælles livsvan-
dring det mest relevante tema. Hele problematikken om for-dring det mest relevante tema. Hele problematikken om for-
holdet mellem unge og ældre er meget relevant. Jeg synes, holdet mellem unge og ældre er meget relevant. Jeg synes, 
det er ærgerligt, at man ikke møder så mange unge til møder det er ærgerligt, at man ikke møder så mange unge til møder 
og gudstjenester i kredse og frimenigheder. Jeg oplever selv og gudstjenester i kredse og frimenigheder. Jeg oplever selv 
en stor velsignelse ved fællesskabet med de ældre.    en stor velsignelse ved fællesskabet med de ældre.    brsbrs

Jens Jacob Madsen, 52 år, Rødovre

Det har været en fantastisk god og in-Det har været en fantastisk god og in-
spirerende dag. Jeg var positivt overra-spirerende dag. Jeg var positivt overra-
sket over, at der var inviteret så mange sket over, at der var inviteret så mange 
”græsrødder” med. Formen med mange ”græsrødder” med. Formen med mange 
samtaler i grupper fungerede godt, og samtaler i grupper fungerede godt, og 

det var dejligt, at man på forhånd var delt ind i grupper det var dejligt, at man på forhånd var delt ind i grupper 
og fi k at vide, hvor man skulle sidde.og fi k at vide, hvor man skulle sidde.
Det var et fi nt materiale, som var sendt ud på forhånd. Det var et fi nt materiale, som var sendt ud på forhånd. 
Det var let at gå til og ikke alt for teologisk. Det var let at gå til og ikke alt for teologisk. 

Og så fi k vi den nye studieguide til DNA-grupper, Og så fi k vi den nye studieguide til DNA-grupper, Hver-Hver-
dag i evangeliets kraftdag i evangeliets kraft, med os hjem. Den tror jeg, vi kan , med os hjem. Den tror jeg, vi kan 
glæde os til at bruge.glæde os til at bruge.

Jeg håber, at vi i min menighed kan komme i gang med Jeg håber, at vi i min menighed kan komme i gang med 
at arbejde konkret og frimodigt på at få fl ere kvindelige at arbejde konkret og frimodigt på at få fl ere kvindelige 
profetnådegaver i spil ved gudstjenesten.                profetnådegaver i spil ved gudstjenesten.                brsbrs

Ingrid Larsen, 60 år, Maribo

Det kom frem under temaet Fælles livs-Det kom frem under temaet Fælles livs-
vandring, at LMU’erne har brug for LM’er-vandring, at LMU’erne har brug for LM’er-
ne. Det var nyt for mig, og jeg blev inspire-ne. Det var nyt for mig, og jeg blev inspire-
ret til at gøre et par helt konkrete ting.ret til at gøre et par helt konkrete ting.

Den ene er at tage kontakt til LMU i Den ene er at tage kontakt til LMU i 
Nykøbing F og spørge om bede- og takkeemner, så jeg Nykøbing F og spørge om bede- og takkeemner, så jeg 
kan lave nogle bedekort/bogmærker til at dele ud i kred-kan lave nogle bedekort/bogmærker til at dele ud i kred-
sen i Rå, hvor jeg kommer, sådan at vi kan huske at bede sen i Rå, hvor jeg kommer, sådan at vi kan huske at bede 
for de unge. Og så vil jeg følge op om et halvt år, så vi kan for de unge. Og så vil jeg følge op om et halvt år, så vi kan 
få nye bede- og takkeemner.få nye bede- og takkeemner.

Vi har tidligere sagt til LMU’erne, at vi altid gerne vil Vi har tidligere sagt til LMU’erne, at vi altid gerne vil 
lægge hus til et arrangement, hvis de har lyst til at kom-lægge hus til et arrangement, hvis de har lyst til at kom-
me på besøg hos os. Men der kommer jo hele tiden nye me på besøg hos os. Men der kommer jo hele tiden nye 
LMU’ere, der ikke har hørt det, så vi skal huske at gen-LMU’ere, der ikke har hørt det, så vi skal huske at gen-
tage det.                       tage det.                       klkl

Råd fra kvindelig 
forkynder 
Manglende rammer for kvinders 
forkyndelse begrænser LM, mener 
Louise Høgild Pedersen

Ungdomskonsulent opfordrede deltagerne på Rådsmødet – både de unge og de voksne – til at Ungdomskonsulent opfordrede deltagerne på Rådsmødet – både de unge og de voksne – til at 
turde vise, at de er uperfekte.turde vise, at de er uperfekte.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Hvis man skal bruge sin ”Hvis man skal bruge sin 
nådegave med frimodighed, nådegave med frimodighed, 
er det godt at være bevidst er det godt at være bevidst 
om, hvilken nådegave man om, hvilken nådegave man 
har,” sagde terapeut og fore-har,” sagde terapeut og fore-
dragsholder Ellen Esmarch dragsholder Ellen Esmarch 
Pedersen i et oplæg.Pedersen i et oplæg.

Hun forklarede, at nysger-Hun forklarede, at nysger-
righed kan være en af vejene righed kan være en af vejene 
til at fi nde ud af, hvilken nå-til at fi nde ud af, hvilken nå-
degave man har, og rådede degave man har, og rådede 
til, at man prøver at lægge til, at man prøver at lægge 
mærke til, hvilke opgaver mærke til, hvilke opgaver 
man bliver spurgt om. man bliver spurgt om. 

”Ofte er der nemlig et møn-”Ofte er der nemlig et møn-
ster i det, fordi andre kan se, ster i det, fordi andre kan se, 
hvad man er god til, før man hvad man er god til, før man 
selv kan,” uddybede hun.selv kan,” uddybede hun.

Respons viser,    
at nogen ser én
Når man bliver spurgt om Når man bliver spurgt om 
en opgave, kan der være en opgave, kan der være 
ting, der fremmer frimodig-ting, der fremmer frimodig-
heden, og andre der kvæler heden, og andre der kvæler 
den, sagde Ellen Esmarch den, sagde Ellen Esmarch 
Pedersen, der også er med Pedersen, der også er med 
i bestyrelsen for LM i Ul-i bestyrelsen for LM i Ul-
lerød.lerød.

”Begge dele er noget, som ”Begge dele er noget, som 
vi, der er med i de lokale me-vi, der er med i de lokale me-
nighedsledelser, skal tænke nighedsledelser, skal tænke 
over,” sagde hun og nævnte over,” sagde hun og nævnte 
en række ting, som for hen-en række ting, som for hen-
de fremmer frimodigheden. de fremmer frimodigheden. 

”At nogen giver mig re-”At nogen giver mig re-
spons – at det, jeg siger el-spons – at det, jeg siger el-
ler gør, kan bruges til noget. ler gør, kan bruges til noget. 
At jeg bliver spurgt, for det At jeg bliver spurgt, for det 
viser, at nogen ser mig og vil viser, at nogen ser mig og vil 
det, jeg gør og kan,” sagde det, jeg gør og kan,” sagde 
hun og tilføjede:hun og tilføjede:

Brug din nådegave 
med frimodighed

At blive spurgt gentagne gange til en opgave kan skabe tro på, at man kan 
bidrage med noget, mener Ellen Esmarch Pedersen

”Selv om dem, vi spørger, ”Selv om dem, vi spørger, 
siger nej, skal vi spørge dem siger nej, skal vi spørge dem 
igen og igen. Det er nemlig igen og igen. Det er nemlig 
med til at vise, at vi gerne vil med til at vise, at vi gerne vil 
det, de kan bidrage med.”det, de kan bidrage med.”
Det giver hende også frimo-Det giver hende også frimo-
dighed, at det, hun kan og dighed, at det, hun kan og 
gør, er noget, der bliver lagt gør, er noget, der bliver lagt 
til rette for. til rette for. 

”At mødeplanen ikke bare ”At mødeplanen ikke bare 
er copy/paste, men at der er copy/paste, men at der 
bliver skabt samlinger, hvor bliver skabt samlinger, hvor 
præcis mine nådegaver bli-præcis mine nådegaver bli-
ver highlightet. Vi i menig-ver highlightet. Vi i menig-
hedsledelserne skal også hedsledelserne skal også 
have mod til at prøve noget have mod til at prøve noget 
nye ideer af – og til at nå nye ideer af – og til at nå 
frem til, at vi måske gør det frem til, at vi måske gør det 
på en anden måde næste på en anden måde næste 
gang. Vi skal have en stor gang. Vi skal have en stor 
kvajekvote, for måske er der kvajekvote, for måske er der 

54-årig LMU-ven
Med sine 54 år er Hiddi Med sine 54 år er Hiddi 
Højgaard alderspræsident i Højgaard alderspræsident i 
LMU i Aabenraa. Offi cielt er LMU i Aabenraa. Offi cielt er 
han medvandrer og mentor, han medvandrer og mentor, 
men de unge er ikke vilde men de unge er ikke vilde 
med det ord.med det ord.

”Det lyder for profes-”Det lyder for profes-
sionelt. Hiddi er bare vores sionelt. Hiddi er bare vores 
ven,” siger 18-årige Markus ven,” siger 18-årige Markus 
Boll, der er en af de ældste Boll, der er en af de ældste 
”rigtige” LMU’ere.”rigtige” LMU’ere.

Hiddi begyndte at komme Hiddi begyndte at komme 
i LMU som støtteperson for i LMU som støtteperson for 

et par år siden.et par år siden.
”På et tidspunkt var der ”På et tidspunkt var der 

meget få unge, og fra kred-meget få unge, og fra kred-
sens side tilbød vi dem, at sens side tilbød vi dem, at 
jeg kunne stå bag dem med jeg kunne stå bag dem med 
hjælp og støtte,” forklarer hjælp og støtte,” forklarer 
han.han.

Cirka en gang om måne-Cirka en gang om måne-
den er han med til LMU. Han den er han med til LMU. Han 
har undervist LM’s pejle-har undervist LM’s pejle-
mærker, men de fl este gan-mærker, men de fl este gan-
ge er han med uden opgaver.ge er han med uden opgaver.

”Vi tænker ikke over, at ”Vi tænker ikke over, at 

han er meget ældre. Han er han er meget ældre. Han er 
bare en af os – og samtidig bare en af os – og samtidig 
en bro over til LM,” forklarer en bro over til LM,” forklarer 
Markus.Markus.

Hiddi fortæller, at han vir-Hiddi fortæller, at han vir-
kelig godt kan lide at være kelig godt kan lide at være 
sammen med de unge. sammen med de unge. 

”Vi inspirerer hinanden, ”Vi inspirerer hinanden, 
og det handler bestemt ikke og det handler bestemt ikke 
altid om at snakke tro, men altid om at snakke tro, men 
også om at være sammen også om at være sammen 
om mange andre ting,” siger om mange andre ting,” siger 
han.han.

pludselig noget holdbart i en pludselig noget holdbart i en 
ide, vi har fået.”ide, vi har fået.”

Arbejd på at overvinde 
det, der står i vejen
Der er imidlertid også en Der er imidlertid også en 
række ting, der kan stå i række ting, der kan stå i 
vejen for, at man bruger sin vejen for, at man bruger sin 
nådegave, anførte Ellen nådegave, anførte Ellen 
Esmarch Pedersen og nævn-Esmarch Pedersen og nævn-
te først nervøsitet, arbejds-te først nervøsitet, arbejds-
pres og manglende vilje til at pres og manglende vilje til at 
bruge tid på at forberede sig. bruge tid på at forberede sig. 

”Det er noget, man kan ”Det er noget, man kan 
arbejde på at overvinde. arbejde på at overvinde. 
Spørgsmålet er imidlertid: Spørgsmålet er imidlertid: 
Vil jeg det, eller er det må-Vil jeg det, eller er det må-
ske nemmere at sige nej?” ske nemmere at sige nej?” 
spurgte hun.spurgte hun.

Hun fortalte, at hun som Hun fortalte, at hun som 
terapeut fl ere gange har terapeut fl ere gange har 

Snakken gik lystigt i de mange gruppedrøftelser i løbet af Rådsmødet.Snakken gik lystigt i de mange gruppedrøftelser i løbet af Rådsmødet.

mødt mennesker, hvis fri-mødt mennesker, hvis fri-
modighed er blevet kvalt. modighed er blevet kvalt. 
Det er ofte, fordi de stod Det er ofte, fordi de stod 
tilbage med en stor fornem-tilbage med en stor fornem-
melse af at blive bedømt og melse af at blive bedømt og 
kritiseret og ikke opmuntret.kritiseret og ikke opmuntret.

”Det gør mig virkelig ked ”Det gør mig virkelig ked 
af det, for tabt frimodighed af det, for tabt frimodighed 
er ikke noget, man bare lige er ikke noget, man bare lige 
får igen. Flere har sagt: ’Jeg får igen. Flere har sagt: ’Jeg 
har ikke åbnet min mund har ikke åbnet min mund 
siden.’ Vi skal virkelig være siden.’ Vi skal virkelig være 
opmærksomme på, hvordan opmærksomme på, hvordan 
vi giver respons, så det ikke vi giver respons, så det ikke 
opleves kun som fejlfi nding,” opleves kun som fejlfi nding,” 
siger hun.siger hun.

”Som kvinde kan det også ”Som kvinde kan det også 
tære på frimodigheden, hvis tære på frimodigheden, hvis 
jeg hele tiden bliver mødt jeg hele tiden bliver mødt 
med fokus på, om jeg mon med fokus på, om jeg mon 
overskrider en grænse.”overskrider en grænse.”

Engang hjalp LMU-for-Engang hjalp LMU-for-
manden, der er murerlær-manden, der er murerlær-
ling, ham med at bygge en ling, ham med at bygge en 
mur. Som tak inviterede mur. Som tak inviterede 
Hiddi hele LMU på pandeka-Hiddi hele LMU på pandeka-
ger – og han fandt ud af, at ger – og han fandt ud af, at 
pandekagespisning er godt pandekagespisning er godt 
for fællesskabet.for fællesskabet.

”Jeg tror, det måske er, ”Jeg tror, det måske er, 
fordi vi hele tiden skal tale fordi vi hele tiden skal tale 
sammen for at fl ytte suk-sammen for at fl ytte suk-
kerskålen frem og tilbage,” kerskålen frem og tilbage,” 
siger han med et smil.          siger han med et smil.          klkl

 
Vi skaber frimodighed gennem op-
muntring. Derfor opfordrer jeg alle til 
at opmuntre både dem, der gør noget 
nyt, og dem, der gør det for 40. gang

Jonas Kattner SørensenJonas Kattner Sørensen

 
Som lovsangsleder spørger jeg: Hvilke 
sange vil du, at vi skal synge i dag, 
Gud? Og så oplever jeg, hvordan Gud 
sætter dagsordenen på en måde, som 
jeg ikke kunne forudse, og det hele 
understøtter hinanden

Malene HvidbergMalene Hvidberg

 
Nogle gange kan vi lidt ældres erfa-
ring stå i vejen. Vi glemmer at lytte 
færdig til de unge og give dem plads

Lone MouridsenLone Mouridsen

 
Det var lidt mærkeligt i starten, men 
efter nogle gange blev vores venskab 
kæmpestort

Laura Sonne om at læse i Bibelen med en voksenLaura Sonne om at læse i Bibelen med en voksen

F
O

TO
: 

K
A

JA
 L

A
U

T
E

R
B

A
C

H

RÅDSMØDE 2019

SAGT PÅ RÅDSMØDET:

Det vil jeg gøre

På rådsmødet blev deltagerne udfordret til at for-På rådsmødet blev deltagerne udfordret til at for-
mulere, hvad de selv vil gå hjem og gøre. mulere, hvad de selv vil gå hjem og gøre. 
Her er er lille uddrag:Her er er lille uddrag:

• • Få nogen til at fortælle om deres nådegaver ved Få nogen til at fortælle om deres nådegaver ved 
vores møder.vores møder.

• • Sørge for fl ere små indslag ved vores møder, når Sørge for fl ere små indslag ved vores møder, når 
jeg er mødeleder.jeg er mødeleder.

• • Blive bedre til at opmuntre, opfordre og ”prikke” til Blive bedre til at opmuntre, opfordre og ”prikke” til 
andre i kaffepauserne.andre i kaffepauserne.

• • Opfordre prædikanterne til en mere personlig for-Opfordre prædikanterne til en mere personlig for-
kyndelse. kyndelse. 

• • Tale med Gud og mennesker om jeg har profeti-Tale med Gud og mennesker om jeg har profeti-
ens eller en anden nådegave.ens eller en anden nådegave.

• • Arrangere lokale undervisningsforløb om evange-Arrangere lokale undervisningsforløb om evange-
list- og profetnådegaverne.list- og profetnådegaverne.

• • Selv afl ægge vidnesbyrd ved gudstjenesten, når Selv afl ægge vidnesbyrd ved gudstjenesten, når 
der er mulighed for det.der er mulighed for det.

• • Bede over Ef 2,10 om hjælp til at ”rive min ånde-Bede over Ef 2,10 om hjælp til at ”rive min ånde-
lige hæk” ned i forhold til mine naboer.lige hæk” ned i forhold til mine naboer.

• • Begynde en DNA-gruppe for kvinder.Begynde en DNA-gruppe for kvinder.
• • Invitere LMU’er til fællesspisning og bibelstudie.Invitere LMU’er til fællesspisning og bibelstudie.
• • Tale med de andre om, hvordan vi kan forbedre re-Tale med de andre om, hvordan vi kan forbedre re-

lationen på tværs af generationernelationen på tværs af generationerne
• • Læse i Bibelen med en LMU’erLæse i Bibelen med en LMU’er
• • Arrangere socialt samvær efter et LM-møde.Arrangere socialt samvær efter et LM-møde.
• • Give en konkret tilbud om at være medvandrerGive en konkret tilbud om at være medvandrer
• • Tage med til og deltage aktivt i søndagsmøderneTage med til og deltage aktivt i søndagsmøderne
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Gennem mit liv har jeg væ-”Gennem mit liv har jeg væ-
ret omgivet af mange men-ret omgivet af mange men-
nesker, der har inspireret nesker, der har inspireret 
mig til at have omsorg for mig til at have omsorg for 
andre.”andre.”

For 24-årige Hanne Thor-For 24-årige Hanne Thor-
lund Eriksen, LM’s diako-lund Eriksen, LM’s diako-
nale evangelist siden den 1. nale evangelist siden den 1. 
marts, har det altid været en marts, har det altid været en 
del af hendes natur gerne at del af hendes natur gerne at 
ville gøre en forskel. Allerede ville gøre en forskel. Allerede 
i en ret tidlig alder var hun i en ret tidlig alder var hun 
med sin mor på besøg hos med sin mor på besøg hos 
de ældre hjemme i Ølgod.de ældre hjemme i Ølgod.

”Min mor tog rundt og be-”Min mor tog rundt og be-
søgte ældre i menigheden. søgte ældre i menigheden. 
Hvis nogen for eksempel Hvis nogen for eksempel 
havde mistet en ægtefælle havde mistet en ægtefælle 
og ikke rigtig kunne komme og ikke rigtig kunne komme 
rundt, så tog hun hen og rundt, så tog hun hen og 
snakkede med dem. Jeg snakkede med dem. Jeg 
husker det som noget godt. husker det som noget godt. 
Det var ret hyggeligt, for det Det var ret hyggeligt, for det 
gjorde, at når jeg kom i mis-gjorde, at når jeg kom i mis-
sionshuset, kendte jeg også sionshuset, kendte jeg også 
bedre dem, der kom der. Det, bedre dem, der kom der. Det, 
tænker jeg, har været med tænker jeg, har været med 
til at så et frø i mig og har gi-til at så et frø i mig og har gi-
vet mig lyst til at være noget vet mig lyst til at være noget 
for andre,” fortæller hun.for andre,” fortæller hun.

Skjern skulle   
møde Jesus
Som en naturlig følge af Som en naturlig følge af 
de oplevelser begyndte de oplevelser begyndte 
den unge vestjyde senere den unge vestjyde senere 
at læse til sygeplejerske i at læse til sygeplejerske i 
Aarhus. Under sine praktik-Aarhus. Under sine praktik-
perioder mødte hun mange perioder mødte hun mange 
ensomme mennesker, der ensomme mennesker, der 
havde det svært. Det gav havde det svært. Det gav 
hende et særligt hjerte for hende et særligt hjerte for 
dem, der ikke har så stort et dem, der ikke har så stort et 
netværk.netværk.

Lysten til at evangelisere Lysten til at evangelisere 
deler hun med sin mand deler hun med sin mand 
Filip, der er evangelist i Fri-Filip, der er evangelist i Fri-

Evangelist med hjerte for de ensomme
Som barn besøgte hun ældre fra menigheden hjemme i Ølgod. 

Det var med til at vække omsorgen hos LM’s nye diakonale medarbejder i Aarhus 

luftsmissionen. Den fælles luftsmissionen. Den fælles 
brand har drevet dem begge brand har drevet dem begge 
helt tilbage fra tiden, da helt tilbage fra tiden, da 
de var kærester og gik på de var kærester og gik på 
gymnasiet i Tarm. Her tog de gymnasiet i Tarm. Her tog de 
sammen med to andre unge sammen med to andre unge 
kristne initiativ til en stor kristne initiativ til en stor 
fælleskirkelig kampagne i fælleskirkelig kampagne i 
Skjern i 2012 med teltmø-Skjern i 2012 med teltmø-
der, gadeevangelisation og der, gadeevangelisation og 
praktisk hjælp. Målet var, at praktisk hjælp. Målet var, at 
byens borgere skulle møde byens borgere skulle møde 
Jesus gennem kærlighed Jesus gennem kærlighed 
og omsorg, forkyndelse og og omsorg, forkyndelse og 
musik. musik. 

”Jeg føler mig privilege-”Jeg føler mig privilege-
ret over at få lov til at kende ret over at få lov til at kende 
Gud. Det vil jeg gerne give Gud. Det vil jeg gerne give 
videre til andre, for der er videre til andre, for der er 
rigtig mange danskere, der rigtig mange danskere, der 
ikke kender ham,” siger hun.ikke kender ham,” siger hun.

I efteråret kontaktede hun I efteråret kontaktede hun 
LM’s sekretariat og blev den LM’s sekretariat og blev den 
1. marts ansat i en ny treårig 1. marts ansat i en ny treårig 
deltidsstilling til diakonalt-deltidsstilling til diakonalt-
evangeliserende arbejde i evangeliserende arbejde i 

Aarhus.Aarhus.
”Det føltes lidt som den-”Det føltes lidt som den-

gang i Skjern, hvor vi var gang i Skjern, hvor vi var 
meget unge, og det virkede meget unge, og det virkede 
som et uoverkommeligt pro-som et uoverkommeligt pro-
jekt at stable en evangelisa-jekt at stable en evangelisa-
tionskampagne på benene. tionskampagne på benene. 
Men der var en drivkraft Men der var en drivkraft 
i det, selv om det virkede i det, selv om det virkede 
skørt – eller umuligt. Det skørt – eller umuligt. Det 
virkede også umiddelbart virkede også umiddelbart 
lidt urealistisk at sende en lidt urealistisk at sende en 
ansøgning til LM, når der ansøgning til LM, når der 
ikke var en stilling opslået, ikke var en stilling opslået, 
men det er da bare fanta-men det er da bare fanta-
stisk, at brikkerne er faldet stisk, at brikkerne er faldet 
på plads.”på plads.”

Ønsker, at mennesker 
får håb om evigt liv
Hanne Thorlund Eriksen Hanne Thorlund Eriksen 
vil gerne besøge ensomme vil gerne besøge ensomme 
i Aarhus, som ikke har så i Aarhus, som ikke har så 
stort et netværk.stort et netværk.

”Tallene for, hvor mange i ”Tallene for, hvor mange i 
Danmark, der beskriver sig Danmark, der beskriver sig 
selv som ensomme, er eks-selv som ensomme, er eks-
tremt høje. Det er mit ønske, tremt høje. Det er mit ønske, 
at jeg gennem mit arbejde at jeg gennem mit arbejde 
kan være noget for nogen kan være noget for nogen 
og vise dem kærlighed og og vise dem kærlighed og 
omsorg. At de bliver hjulpet omsorg. At de bliver hjulpet 
– ikke kun her i livet, men at – ikke kun her i livet, men at 
de kommer til tro og får håb de kommer til tro og får håb 
om et evigt liv.” om et evigt liv.” 

I Aarhus skal hun sam-I Aarhus skal hun sam-
arbejde med LM-kredsen, arbejde med LM-kredsen, 
Aroskirken og LMU, og hun Aroskirken og LMU, og hun 

Hanne Thorlund Eriksen bor i Risskov i det nordlige Aarhus. Hun vil gerne besøge ensomme i Aarhus, som ikke har så stort netværk.Hanne Thorlund Eriksen bor i Risskov i det nordlige Aarhus. Hun vil gerne besøge ensomme i Aarhus, som ikke har så stort netværk.

arbejder på at få startet en arbejder på at få startet en 
besøgstjeneste. Desuden er besøgstjeneste. Desuden er 
der afsat tid til, at hun kan der afsat tid til, at hun kan 
arbejde videre med Jesus-arbejde videre med Jesus-
bloggen.dk, en hjemmeside bloggen.dk, en hjemmeside 
om tro, som hun og Filip om tro, som hun og Filip 
oprettede for nogle år siden oprettede for nogle år siden 
med evangeliserende blog-med evangeliserende blog-
indlæg, videoer med mere. indlæg, videoer med mere. 

”Siden er en god støtte, ”Siden er en god støtte, 
når man er ude at snakke når man er ude at snakke 
med folk. Hvis man ikke lige med folk. Hvis man ikke lige 
føler, man fi k sagt det hele, føler, man fi k sagt det hele, 
så kan man henvise til blog-så kan man henvise til blog-
gen og sige: ’Det kan du læse gen og sige: ’Det kan du læse 
mere om her’.”mere om her’.”

Vær sådan, som 
Gud har skabt dig
Den nye diakonale evange-Den nye diakonale evange-
list ser ikke sig selv som en list ser ikke sig selv som en 
typisk evangelist.typisk evangelist.

”Men det relationelle fal-”Men det relationelle fal-
der mig nemt. Jeg falder der mig nemt. Jeg falder 
let i snak med andre på to-let i snak med andre på to-
mandshånd, og det er vigtigt mandshånd, og det er vigtigt 
for mig at se det enkelte for mig at se det enkelte 
menneske.”menneske.”

Det er vigtigt, man ikke Det er vigtigt, man ikke 
lader sig begrænse af en lader sig begrænse af en 
stereotyp forestilling om, stereotyp forestilling om, 
hvordan man skal være, for hvordan man skal være, for 
at man kan være med til at man kan være med til 
at lede andre til tro, mener at lede andre til tro, mener 
hun.hun.

”Man kommer hurtigt til ”Man kommer hurtigt til 
at tænke: ’Andre kan svare at tænke: ’Andre kan svare 
bedre end mig. Andre er bedre end mig. Andre er 

HANNE THORLUND ERIKSEN   Jeg føler mig 
privilegeret over at få lov til at kende Gud. Det vil 
jeg gerne give videre til andre

 
Det er mit ønske, 
at jeg gennem mit 
arbejde kan være 
noget for nogen 
og vise dem kær-
lighed og omsorg. 
At de bliver hjul-
pet – ikke kun her 
i livet, men at de 
kommer til tro og 
får håb om et evigt 
liv

Hanne Thorlund EriksenHanne Thorlund Eriksen

Tal om Jesus – også når det er svært 

I stedet for at sammenligne dig selv med store evange-I stedet for at sammenligne dig selv med store evange-
lister (som for eksempel Billy Graham), så prøv at tænke lister (som for eksempel Billy Graham), så prøv at tænke 
på det menneske, der ledte dig til Kristus, eller (hvis du på det menneske, der ledte dig til Kristus, eller (hvis du 
har været kristen, så længe du kan huske) det menneske, har været kristen, så længe du kan huske) det menneske, 
der har betydet mest for din tro. der har betydet mest for din tro. 

Det er måske en af dine forældre, en af dine søskende, Det er måske en af dine forældre, en af dine søskende, 
en god ven eller en præst. en god ven eller en præst. 

Hvad ejede det menneske, der gjorde ham eller hende Hvad ejede det menneske, der gjorde ham eller hende 
i stand til at nå ind til dig med evangeliet? Jeg gætter på, i stand til at nå ind til dig med evangeliet? Jeg gætter på, 
at du sidder og tænker: integritet, oprigtighed, vedhol-at du sidder og tænker: integritet, oprigtighed, vedhol-
denhed, entusiasme, mod, omsorg. denhed, entusiasme, mod, omsorg. 

Det interessante ved de kvaliteter er, at dem kan vi alle Det interessante ved de kvaliteter er, at dem kan vi alle 
besidde. Med Helligåndens hjælp kan du være et sådant  besidde. Med Helligåndens hjælp kan du være et sådant  
menneske, et menneske der leder andre til tro. menneske, et menneske der leder andre til tro. 

Jeg tror, en af årsagerne til, at evangelisation skræm-Jeg tror, en af årsagerne til, at evangelisation skræm-
mer os, er, at Djævelen har plantet en løgn i vores sind. mer os, er, at Djævelen har plantet en løgn i vores sind. 
Det er lykkedes ham at overbevise os om, enten at det Det er lykkedes ham at overbevise os om, enten at det 
ikke er vores opgave, eller at det er vores opgave, men at ikke er vores opgave, eller at det er vores opgave, men at 
vi ikke magter den. vi ikke magter den. 

Han hvisker os i øret: Du er jo ikke evangelist. Du er Han hvisker os i øret: Du er jo ikke evangelist. Du er 
ikke sikker nok, udadvendt nok, god nok til at svare på ikke sikker nok, udadvendt nok, god nok til at svare på 
spørgsmål. Du behøver ikke at evangelisere. Du kan ikke spørgsmål. Du behøver ikke at evangelisere. Du kan ikke 
evangelisere!evangelisere!

Citat fra bogen Citat fra bogen 
”Tal om Jesus – også når det er svært” ”Tal om Jesus – også når det er svært” 

af Rico Tice (Lohse).af Rico Tice (Lohse).

Jesusbloggen.dk

Jesusbloggen.dk blev oprettet i 2012 af Hanne Thor-Jesusbloggen.dk blev oprettet i 2012 af Hanne Thor-
lund Eriksen og hendes mand som en hjemmeside lund Eriksen og hendes mand som en hjemmeside 
for mennesker i alle aldre, der har spørgsmål til kri-for mennesker i alle aldre, der har spørgsmål til kri-
stendommen og livets store spørgsmål. stendommen og livets store spørgsmål. 

På hjemmesiden kan man fi nde blogindlæg, skre-På hjemmesiden kan man fi nde blogindlæg, skre-
vet af kristne i forskellige aldre, videoer og ”Spoken vet af kristne i forskellige aldre, videoer og ”Spoken 
Words”, der på forskellige måder formidler den krist-Words”, der på forskellige måder formidler den krist-
ne tro. En lynguide med forskellige ”steps” giver en ne tro. En lynguide med forskellige ”steps” giver en 
hurtig indføring i, hvad den kristne tro handler om.hurtig indføring i, hvad den kristne tro handler om.

Gennem chatfunktionen kan man skrive og få svar Gennem chatfunktionen kan man skrive og få svar 
på sine spørgsmål.på sine spørgsmål.

Jesusbloggen.dk fi ndes også på Facebook og Insta-Jesusbloggen.dk fi ndes også på Facebook og Insta-
gram.gram.

mere udadvendte end mig.’ mere udadvendte end mig.’ 
Vi er alle forskellige og Vi er alle forskellige og 
skruet sammen til på hver skruet sammen til på hver 
sin måde at tjene Gud. Du sin måde at tjene Gud. Du 
behøver ikke prøve at være behøver ikke prøve at være 
nogen, du ikke er. Så vær nogen, du ikke er. Så vær 

den, du er, sådan som Gud den, du er, sådan som Gud 
har skabt dig.”har skabt dig.”

”Jeg er i hvert fald rigtig glad ”Jeg er i hvert fald rigtig glad 
for, at LM har oprettet denne for, at LM har oprettet denne 
projektansættelse, og at jeg projektansættelse, og at jeg 
har fået denne mulighed.”har fået denne mulighed.”
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Kalder Gud dig? 
AF KAJA LAUTERBACH

”Det er et meningsfuldt og ”Det er et meningsfuldt og 
spændende arbejde at være spændende arbejde at være 
missionær i LM’s interna-missionær i LM’s interna-
tionale arbejde. Selvfølgelig tionale arbejde. Selvfølgelig 
kommer man til at give af-kommer man til at give af-
kald på noget, men man får kald på noget, men man får 
så meget til gengæld.”så meget til gengæld.”

Christian Lund Pedersen Christian Lund Pedersen 
er missionskonsulent i LM, er missionskonsulent i LM, 
og han taler ud fra de erfa-og han taler ud fra de erfa-
ringer, som han har fra ti års ringer, som han har fra ti års 
missionærliv i Etiopien.missionærliv i Etiopien.

”Man kommer til at leve ”Man kommer til at leve 
mere intenst. Man får en mere intenst. Man får en 
dybde i sin livsforståelse. dybde i sin livsforståelse. 
Man bliver knyttet hurtigere Man bliver knyttet hurtigere 
og tættere til andre. Glæder og tættere til andre. Glæder 
og sorger bliver større,” ud-og sorger bliver større,” ud-
dyber han. dyber han. 

Nuancere kaldet
Der er en række ledige stil-Der er en række ledige stil-
linger i LM’s internationale linger i LM’s internationale 
arbejde, og det undrer mis-arbejde, og det undrer mis-
sionskonsulenten.sionskonsulenten.

”Jeg kan ikke give nogen ”Jeg kan ikke give nogen 
god grund til det. Men jeg god grund til det. Men jeg 
tror, vi skal nuancere kaldet tror, vi skal nuancere kaldet 
til mission meget,” siger han.til mission meget,” siger han.

”For nogle er missionær-”For nogle er missionær-
livet i udlandet et livskald. livet i udlandet et livskald. 
For andre er det kald, som For andre er det kald, som 
kun gælder i nogle år eller kun gælder i nogle år eller 

i en enkelt livsfase. Det er i en enkelt livsfase. Det er 
vigtigt at sige, at begge typer vigtigt at sige, at begge typer 
missionærer kan bruges”.missionærer kan bruges”.

Det er ikke kun de ubesat-Det er ikke kun de ubesat-
te stillinger, der gør, at LM te stillinger, der gør, at LM 
råber op om, at der er behov råber op om, at der er behov 
for fl ere og nye folk.for fl ere og nye folk.

”Inden for de næste tre-”Inden for de næste tre-
fi re år bliver antallet af ho-fi re år bliver antallet af ho-
veder på LM’s missionær-veder på LM’s missionær-
plakat måske halveret, hvis plakat måske halveret, hvis 
der ikke kommer nye,” siger der ikke kommer nye,” siger 

Er LM’ernes afhængighed af Gud blevet erstattet af karriereplaner? spørger LS-medlem

Alle kristne har pligt til at vidne om Jesus

”Vi har fået en befaling. Mis-”Vi har fået en befaling. Mis-
sionsbefalingen. Det vil sige, sionsbefalingen. Det vil sige, 
at vi har et kald, som vi ikke at vi har et kald, som vi ikke 
kan komme uden om eller kan komme uden om eller 
undslå os.”undslå os.”

Det siger Peter Rask, der Det siger Peter Rask, der 
er medlem af LM’s Lands-er medlem af LM’s Lands-
styrelse.styrelse.

”Ikke alle er evangelister, ”Ikke alle er evangelister, 
men alle har vidnepligt. men alle har vidnepligt. 
Apostlen Peter siger, at vi Apostlen Peter siger, at vi 
skal være rede til at fortælle skal være rede til at fortælle 
om det håb, der bor i os.”om det håb, der bor i os.”

Alle kristne er kaldet til Alle kristne er kaldet til 
at leve synligt og tydeligt at leve synligt og tydeligt 
i hverdagen – det er ikke i hverdagen – det er ikke 
noget, man kan undslå sig, noget, man kan undslå sig, 
eller som kun gælder de eller som kun gælder de 
ekstroverte, understreger ekstroverte, understreger 
Peter Rask.Peter Rask.

”Vi skal være trofaste, hvor ”Vi skal være trofaste, hvor 
Gud har sat os – og så skal Gud har sat os – og så skal 
vi gå til verdens ende. Det er vi gå til verdens ende. Det er 
ikke modsætninger, for nog-ikke modsætninger, for nog-

le gange sætter Gud os i en le gange sætter Gud os i en 
ny hverdag – men den evan-ny hverdag – men den evan-
geliserende livsstil kommer geliserende livsstil kommer 
ikke af sig selv, bare fordi ikke af sig selv, bare fordi 
der er tyve grader varmere, der er tyve grader varmere, 
hvor vi bor. Hjertet er det hvor vi bor. Hjertet er det 
samme uanset geografi .”samme uanset geografi .”

Magtesløshed
LM har for få missionærer til LM har for få missionærer til 
at dække behovene lige nu, at dække behovene lige nu, 
og det undrer Peter Rask.og det undrer Peter Rask.

”Vi har haft fokus på de ”Vi har haft fokus på de 
lande, hvor vi arbejder, i lang lande, hvor vi arbejder, i lang 
tid, vi forkynder om mission, tid, vi forkynder om mission, 
og vi beder for mission – så og vi beder for mission – så 
hvorfor?” spørger han og for-hvorfor?” spørger han og for-
tæller, at det stiller ham over tæller, at det stiller ham over 
for en personlig udfordring: for en personlig udfordring: 

”Er Gud ved at lede os en ”Er Gud ved at lede os en 
anden vej? Hvordan ser den anden vej? Hvordan ser den 
ledelse ud?”ledelse ud?”

Han savner, at fl ere stand-Han savner, at fl ere stand-
ser op og spørger Gud: ”Hvor ser op og spørger Gud: ”Hvor 

med rettidig omhu og kar-med rettidig omhu og kar-
riereplaner.”riereplaner.”

Fylder for lidt
For at man kan opleve et For at man kan opleve et 
kald til at række evangeliet kald til at række evangeliet 
til mennesker, er det imid-til mennesker, er det imid-
lertid vigtigt, at man ved, at lertid vigtigt, at man ved, at 
de mennesker eksisterer, de mennesker eksisterer, 
understreger Peter Rask.understreger Peter Rask.

”Mission fylder for lidt i ”Mission fylder for lidt i 
mange forsamlinger, og det mange forsamlinger, og det 
giver et distanceret forhold giver et distanceret forhold 
til det – det er jo de færre-til det – det er jo de færre-
ste, der tager på ferieture til ste, der tager på ferieture til 
missionslandene,” siger han.missionslandene,” siger han.

”Vi har brug for at kunne ”Vi har brug for at kunne 
se, opleve, mærke og smage se, opleve, mærke og smage 
det – og få øje på dem, der det – og få øje på dem, der 
endnu ikke hørt om Jesus. endnu ikke hørt om Jesus. 
Ligesom de unge, der er med Ligesom de unge, der er med 
på LMU’s inspirationsture.”på LMU’s inspirationsture.”

”Jeg drømmer om, at alle ”Jeg drømmer om, at alle 
LM’s fritidsprædikanter kan LM’s fritidsprædikanter kan 

Christian Lund Pedersen.Christian Lund Pedersen.
Det skyldes, at nogle af Det skyldes, at nogle af 

de nuværende missionærer de nuværende missionærer 
vender hjem af hensyn til vender hjem af hensyn til 
deres børns skolegang. An-deres børns skolegang. An-
dre ønsker ikke at forny de-dre ønsker ikke at forny de-
res kontrakt med LM, da de res kontrakt med LM, da de 
har behov for en pause fra har behov for en pause fra 
at leve i en fremmed kultur.at leve i en fremmed kultur.

Missionskonsulenten for-Missionskonsulenten for-
klarer, at samtaler, forbere-klarer, at samtaler, forbere-
delser og sprogstudier tager delser og sprogstudier tager 

I Peru har LM ledige stillinger både med evangelisering og oplæring af præster.I Peru har LM ledige stillinger både med evangelisering og oplæring af præster.

lang tid.lang tid.
”Vi ønsker nemlig at gøre, ”Vi ønsker nemlig at gøre, 

hvad vi kan for, at det er de hvad vi kan for, at det er de 
rette folk, vi sender ud til rette folk, vi sender ud til 
opgaven,” siger han og for-opgaven,” siger han og for-
klarer, at det betyder, at der klarer, at det betyder, at der 
let kan gå to år, fra nogen let kan gå to år, fra nogen 
henvender sig, til de er klar henvender sig, til de er klar 
til at gå i gang.til at gå i gang.

”Vi ville også gerne have ”Vi ville også gerne have 
så stor bemanding i mis-så stor bemanding i mis-
sionslandene, at der er tid sionslandene, at der er tid 

til at komme langsomt ind til at komme langsomt ind 
i opgaverne. Lige nu dæk-i opgaverne. Lige nu dæk-
ker vi huller og har ikke de ti ker vi huller og har ikke de ti 
procent ekstra, hvor der er procent ekstra, hvor der er 
tid til at tænke nyt og måske tid til at tænke nyt og måske 
ad den vej nå nogle nye med ad den vej nå nogle nye med 
evangeliet.”evangeliet.”

To kvalifi kationer
Behovene for missionærer Behovene for missionærer 
defi neres i dialog mellem defi neres i dialog mellem 
LM og de lokale kristne og LM og de lokale kristne og 
kirkeledere. Sådan skal det kirkeledere. Sådan skal det 
være, mener missionskon-være, mener missionskon-
sulenten. sulenten. 

”Vi har hver vores øjne at ”Vi har hver vores øjne at 
se behovene med. Vi har se behovene med. Vi har 
erfaringer fra mange års erfaringer fra mange års 
missionsarbejde og ar-missionsarbejde og ar-
bejder ud fra, hvad LM har bejder ud fra, hvad LM har 
økonomi til, men vi skal økonomi til, men vi skal 
også turde lade os udfordre også turde lade os udfordre 
af, hvad de lokale synes, er af, hvad de lokale synes, er 
vigtigt. Vi bliver nemlig alle vigtigt. Vi bliver nemlig alle 
klogere i dialog.”klogere i dialog.”

Lige nu har LM ledige Lige nu har LM ledige 
stillinger i både Cambodja, stillinger i både Cambodja, 
Peru og Tanzania. Opgaver-Peru og Tanzania. Opgaver-
ne omfatter blandt andet ne omfatter blandt andet 
sundhedsfaglige opgaver, sundhedsfaglige opgaver, 
evangelisering, undervis-evangelisering, undervis-
ning af børn og undervis-ning af børn og undervis-
ning af evangelister og ning af evangelister og 
præster.præster.

”Bortset fra de stillinger, ”Bortset fra de stillinger, 
der omfatter undervisning der omfatter undervisning 

på akkrediterede bibelsko-på akkrediterede bibelsko-
ler, er det ikke så vigtigt, ler, er det ikke så vigtigt, 
hvordan man har fået kom-hvordan man har fået kom-
petencer til opgaven,” siger petencer til opgaven,” siger 
Christian Lund Pedersen og Christian Lund Pedersen og 
understreger de tre vigtigste understreger de tre vigtigste 
kvalifi kationer for en mis-kvalifi kationer for en mis-
sionær:sionær:

At elske Jesus og ønske at At elske Jesus og ønske at 
dele ham med andre og at dele ham med andre og at 
være fl eksibel. være fl eksibel. 

Christian Lund Pedersen Christian Lund Pedersen 
opfordrer til, at man hen-opfordrer til, at man hen-
vender sig til en uforplig-vender sig til en uforplig-
tende snak, hvis man går tende snak, hvis man går 
med tanker om eller kald til med tanker om eller kald til 
at rejse ud som missionær at rejse ud som missionær 
– også selv om man ikke – også selv om man ikke 
umiddelbart passer ind i en umiddelbart passer ind i en 
af de opslåede stillinger.af de opslåede stillinger.

”Kaldet til at blive missio-”Kaldet til at blive missio-
nær er det vigtigste. Det kan nær er det vigtigste. Det kan 
godt være, at vi kender nogle godt være, at vi kender nogle 
behov, som ikke er slået op behov, som ikke er slået op 
endnu, sådan at vi sammen endnu, sådan at vi sammen 
kan fi nde noget relevant – kan fi nde noget relevant – 
eller at vi kan bygge noget eller at vi kan bygge noget 
op, der passer,” siger han.op, der passer,” siger han.

”Vi vil bestemt også lytte, ”Vi vil bestemt også lytte, 
hvis nogen kommer og siger, hvis nogen kommer og siger, 
at de har kald til et nyt land. at de har kald til et nyt land. 
LM’s arbejde foregår i vek-LM’s arbejde foregår i vek-
selvirkning mellem beho-selvirkning mellem beho-
vene i de forskellige lande, vene i de forskellige lande, 
og hvad der er syn for blandt og hvad der er syn for blandt 
LM’erne.”LM’erne.”

få en tur ud, så de kan kom-få en tur ud, så de kan kom-
me hjem og sætte os andre i me hjem og sætte os andre i 
brand herhjemme.”brand herhjemme.”

Slid på konsulenterne
Hvad gør man, hvis man Hvad gør man, hvis man 
mærker et kald fra Gud til at mærker et kald fra Gud til at 
rejse ud som missionær?rejse ud som missionær?

Peter Rask understre-Peter Rask understre-
ger, at man skal handle på ger, at man skal handle på 
det. Man skal give tankerne det. Man skal give tankerne 
plads i hovedet og give tid til plads i hovedet og give tid til 
overvejelser og samtaler.overvejelser og samtaler.

”Tag nogle snakke med ”Tag nogle snakke med 
LM’s missionskonsulenter. LM’s missionskonsulenter. 
Slid på dem for at fi nde ud Slid på dem for at fi nde ud 
af, om det er et kald fra Gud. af, om det er et kald fra Gud. 
Han skal nok lukke dørene – Han skal nok lukke dørene – 
eller lade en overbevisning eller lade en overbevisning 
vokse frem.”vokse frem.”

Han sammenligner pro-Han sammenligner pro-
cessen med at købe bil.cessen med at købe bil.

”Det gør man jo heller ikke ”Det gør man jo heller ikke 
uden at prøvekøre den for at uden at prøvekøre den for at 

fi nde ud af, om det er noget. fi nde ud af, om det er noget. 
Lad tanken om at blive mis-Lad tanken om at blive mis-
sionær blive prøvekørt oppe sionær blive prøvekørt oppe 
i hovedet. Hvordan kunne i hovedet. Hvordan kunne 
det her være?” uddyber han.det her være?” uddyber han.
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CHRISTIAN LUND PEDERSEN   For nogle er 
missionærlivet i udlandet et livskald. For andre 
gælder det kun i nogle år eller en enkelt livsfase

er det, du vil, at jeg skal er det, du vil, at jeg skal 
være? Hvad leder Helligån-være? Hvad leder Helligån-
den mig til? Er jeg det rigtige den mig til? Er jeg det rigtige 
sted?”sted?”

Peter Rask er fuldt ud klar Peter Rask er fuldt ud klar 
over, at det er menneskeligt over, at det er menneskeligt 
usundt at leve i en konstant usundt at leve i en konstant 
usikkerhed, men han under-usikkerhed, men han under-
streger, at det er vigtigt, at streger, at det er vigtigt, at 
man en gang imellem spø-man en gang imellem spø-
ger og lytter efter: ”Når nu ger og lytter efter: ”Når nu 
Gud kalder til at efterfølge Gud kalder til at efterfølge 
ham, er min arbejdsplads så ham, er min arbejdsplads så 
det sted, hvor han vil, at jeg det sted, hvor han vil, at jeg 
skal være?skal være?

”I 2 Krønikebog 20 læser ”I 2 Krønikebog 20 læser 
vi om kong Joshafat, at han vi om kong Joshafat, at han 
vendte sig mod Gud i bøn, da vendte sig mod Gud i bøn, da 
han var magtesløs: ’Vi ved han var magtesløs: ’Vi ved 
ikke, hvad vi skal gøre, men ikke, hvad vi skal gøre, men 
vores øje er rettet mod dig’,” vores øje er rettet mod dig’,” 
siger han.siger han.

”Jeg må spørge, om vi har ”Jeg må spørge, om vi har 
erstattet magtesløsheden erstattet magtesløsheden 

Missionskonsulent: Kontakt os – også selv om der ikke lige er en stilling, der passer

”Ikke alle er evangelister, ”Ikke alle er evangelister, 
men alle kristne har vidne-men alle kristne har vidne-
pligt, siger Peter Rask.pligt, siger Peter Rask.

TEMA MISSIONÆRER SØGES
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læs  mere  om  de  aktuelle 
stillinger  på
⬛e   dlm.dk/job/missionaer
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SKAL  vi   SENDE?

TIL  PERU

TIL  TANZANIA

Lige nu har LM seks ledige stillin-
ger. Men situationen ændrer sig 
hele tiden, og nye stillingsopslag 
kommer til – enten fordi der op-
står nye behov, eller fordi nuvæ-
rende missionærer vender hjem. 
Så hold dig endelig ikke tilbage, 
men kontakt os, hvis du går med 
tanker om at rejse ud.

Mange af LM’s missionærer i Tanzania arbejder med evangelisering og 
bibelskole-undervisning. Visionen er, at missionærerne skal fungere som 
centralt placerede undervisere, så de studerende selv kan videreformidle 
det, de har lært, når de kommer tilbage til deres egne landsbyer. 

Den evangelisk-lutherske kirke i Peru er en lille 
og skrøbelig kirke, som ikke har eksisteret så 
længe. Mange af medlemmerne er præget af 
den generelle folkereligiøsitet, som er en blan-
ding mellem katolsk folketro og gammel an-
dinsk religion. LM vil gerne hjælpe kirken med 
oplæring og undervisning.

Teolog  med  praktisk-teologisk  profil
Du skal hjælpe til med opbygning af et sundt menig-Du skal hjælpe til med opbygning af et sundt menig-
hedsarbejde i kirken. Fokus vil være på at dygtiggøre hedsarbejde i kirken. Fokus vil være på at dygtiggøre 
præster og menighedsledere i praktisk-teologiske opga-præster og menighedsledere i praktisk-teologiske opga-
ver som forkyndelse, sjælesorg og menighedsledelse.ver som forkyndelse, sjælesorg og menighedsledelse.

Missionær  til  opgaver  i  Mara Stift
I Mara Stift er resurserne begrænsede, og der er man-I Mara Stift er resurserne begrænsede, og der er man-
gel på præster og uddannede evangelister. LM vil gerne gel på præster og uddannede evangelister. LM vil gerne 
sende en missionær, som kan evangelisere, undervise og sende en missionær, som kan evangelisere, undervise og 
være rådgiver for ledelsen i stiftet.være rådgiver for ledelsen i stiftet.

Evangelisering  og  menighedsarbejde
Du skal være med til at opbygge den lutherske kirke og Du skal være med til at opbygge den lutherske kirke og 
støtte kirken i at nå længere ud med evangeliet.støtte kirken i at nå længere ud med evangeliet.
Opgaverne kan være nybrudsarbejde, menighedsudvik-Opgaverne kan være nybrudsarbejde, menighedsudvik-
ling, vejledning af præster, diakoni med mere.ling, vejledning af præster, diakoni med mere.

TIL  CAMBODJA

LM er engageret i de to storbyer Phnom Penh og Siem Reap. 
Der er gode muligheder for at udbrede evangeliet i Cambodja, 
og mange bliver kristne. 
LM ønsker fortsat at være engageret i bibelundervisning, dia-
koni, kristne kollegier og studenterarbejde.

Sundhedsfaglig  missionær
Vær med til at styrke det diakonale arbejde i Siem Reap-Vær med til at styrke det diakonale arbejde i Siem Reap-
området ved at indgå i et team, der yder sygeplejefaglig området ved at indgå i et team, der yder sygeplejefaglig 
behandling og gør en forebyggende indsats for en udsat behandling og gør en forebyggende indsats for en udsat 
gruppe i lokalsamfundet.gruppe i lokalsamfundet.

teolog  til  Phnom  Penh  Bible  School
Du skal undervise i bibelfag og teologiske fagområder, så Du skal undervise i bibelfag og teologiske fagområder, så 
de studerende kan opnå bachelor-niveau samt blive ud-de studerende kan opnå bachelor-niveau samt blive ud-
rustet til at påtage sig lederopgaver i de menigheder, de rustet til at påtage sig lederopgaver i de menigheder, de 
kommer fra rundt om i landet.kommer fra rundt om i landet.

Bibelundervisning  og  diakoni
Til Siem Reap-området søger vi en missionær, der kan Til Siem Reap-området søger vi en missionær, der kan 
varetage bibelundervisning og/eller diakonale og projekt-varetage bibelundervisning og/eller diakonale og projekt-
mæssige opgaver. Formålet er at fremme forståelsen af mæssige opgaver. Formålet er at fremme forståelsen af 
evangeliet hos de lokale kristne.evangeliet hos de lokale kristne.

Forskellige  missionærtyper
LM vil gerne invitere til en uforpligtende samtale for at LM vil gerne invitere til en uforpligtende samtale for at 
se, om dit kald og din udrustning matcher nogle af de se, om dit kald og din udrustning matcher nogle af de 
behov, som kan blive aktuelle de kommende år i Cam-behov, som kan blive aktuelle de kommende år i Cam-
bodja. Det samme gælder din eventuelle ægtefælle.bodja. Det samme gælder din eventuelle ægtefælle.

I LM har vi et fælles ansvar, når 
det gælder international mission. 
Vi må sammen bede om folk til de 
opgaver, der skal løses i det inter-
nationale arbejde.
Overvej også, hvad Gud vil bruge 
dig til. Og tal med dine medkrist-
ne om muligheden for at rejse ud i 
verden med evangeliet om Jesus.
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Det er en gave at blive sendt ud
Berit og Kristian Larsen var missionærer i Tanzania i 13 år. Her oplevede de på en særlig måde, 

at Gud lagde alt til rette og ikke slap taget – heller ikke, når det var vanskeligt

AF ROLF W. JØRGENSEN

“Det var en omvæltning at “Det var en omvæltning at 
komme tilbage til Danmark. komme tilbage til Danmark. 
Man bliver lidt sat, og det er, Man bliver lidt sat, og det er, 
som om man skal helst være som om man skal helst være 
som alle andre.”som alle andre.”

Sådan husker Berit Larsen Sådan husker Berit Larsen 
tilbage til 2010, hvor hun tilbage til 2010, hvor hun 
og hendes mand, Kristian, og hendes mand, Kristian, 
vendte hjem efter 13 år som vendte hjem efter 13 år som 
missionærer i Tanzania. På missionærer i Tanzania. På 
det tidspunkt var deres børn det tidspunkt var deres børn 
ni, 13 og 15 år og kendte kun ni, 13 og 15 år og kendte kun 
Danmark som ferieland.Danmark som ferieland.

Familien slog rod på en Familien slog rod på en 
nedlagt landejendom i det nedlagt landejendom i det 
nordjyske, men årene som nordjyske, men årene som 
missionærfamilie har sat et missionærfamilie har sat et 
uudsletteligt præg.uudsletteligt præg.

Elisabeth er familiens Elisabeth er familiens 
yngste – og eneste hjemme-yngste – og eneste hjemme-
boende. Da hun får spørgs-boende. Da hun får spørgs-
målet: “Hvor er dit hjem-målet: “Hvor er dit hjem-
land?” bliver der et øjebliks land?” bliver der et øjebliks 
tøven, et smil, og så kommer tøven, et smil, og så kommer 
svaret: svaret: 

“Jeg kan ikke svare på, “Jeg kan ikke svare på, 
hvor mit hjemland er.”hvor mit hjemland er.”

“Når man er i Tanzania, “Når man er i Tanzania, 
føler man sig ekstra meget føler man sig ekstra meget 
dansk, fordi man gør no-dansk, fordi man gør no-
get ud at af at bære på det get ud at af at bære på det 
danske, men i Danmark er danske, men i Danmark er 
jeg måske ikke helt dansker jeg måske ikke helt dansker 
i andres øjne. Forskellene i andres øjne. Forskellene 
bliver i hvert fald tydeligere,” bliver i hvert fald tydeligere,” 
siger hun og understreger: siger hun og understreger: 

”Jeg har dog aldrig været i ”Jeg har dog aldrig været i 
tvivl om, at jeg er dansk.”tvivl om, at jeg er dansk.”

Mor Berit tilføjer et minde, Mor Berit tilføjer et minde, 
som har brændt sig fast. som har brændt sig fast. 

Vores datter, Johanna, Vores datter, Johanna, 
sagde på et tidspunkt: sagde på et tidspunkt: 

“Det kan godt være, jeg er “Det kan godt være, jeg er 
hvid udenpå, men indeni er hvid udenpå, men indeni er 
jeg sort, ligesom en afrika-jeg sort, ligesom en afrika-
ner.”ner.”

Ikke et offer
Familiens vej til at blive an-Familiens vej til at blive an-
sat som missionærer af LM sat som missionærer af LM 
har mange facetter, og én af har mange facetter, og én af 
dem er, at Berit og Kristian dem er, at Berit og Kristian 
aldrig havde mødt hinan-aldrig havde mødt hinan-
den, før de rejste ud som den, før de rejste ud som 
volontører for LM i 1990 på volontører for LM i 1990 på 
samme fl y.samme fl y.

Nogle år senere var de Nogle år senere var de 
blevet gift, færdiguddan-blevet gift, færdiguddan-
nede som henholdsvis lærer nede som henholdsvis lærer 
og driftsleder og havde fået og driftsleder og havde fået 
to børn.to børn.

“Da vi landede i Tanzania “Da vi landede i Tanzania 
med to trætte børn, spurgte med to trætte børn, spurgte 
vi os selv: Hvad laver vi her? vi os selv: Hvad laver vi her? 
Det var et antiklimaks, inden Det var et antiklimaks, inden 
vi overhovedet var kommet i vi overhovedet var kommet i 
gang,” husker Kristian.gang,” husker Kristian.

“Det var noget meget andet “Det var noget meget andet 
end at være volontører, og end at være volontører, og 
det ramte os meget hårdt. Vi det ramte os meget hårdt. Vi 
var i tvivl, om vi kunne blive var i tvivl, om vi kunne blive 
til gavn i opgaven.”til gavn i opgaven.”

“Men vi tog fat på at leve “Men vi tog fat på at leve 
i det, og det blev så til 13 år i det, og det blev så til 13 år 
i Dar es Salaam, hvor vi op-i Dar es Salaam, hvor vi op-
levede, at tingene blev lagt levede, at tingene blev lagt 

til rette. Det var ikke noget, til rette. Det var ikke noget, 
vi magtede, men vi fi k lov vi magtede, men vi fi k lov 
til at stå i nogle fantastiske til at stå i nogle fantastiske 
opgaver, hvor vi på en særlig opgaver, hvor vi på en særlig 
måde oplevede, at Gud lag-måde oplevede, at Gud lag-
de til rette og ikke slap taget de til rette og ikke slap taget 
- heller ikke, når det var van-- heller ikke, når det var van-
skeligt. Vi stod ikke alene,” skeligt. Vi stod ikke alene,” 
forklarer Berit.forklarer Berit.

Kristian fortsætter: Kristian fortsætter: 
“Vi levede i virkeligheden “Vi levede i virkeligheden 

om, at hvis Gud ikke greb om, at hvis Gud ikke greb 
ind, skete der ikke noget. ind, skete der ikke noget. 
Vores kræfter slog ikke til. Vores kræfter slog ikke til. 
Samtidig var det ikke et Samtidig var det ikke et 
spørgsmål, om vi skulle, for spørgsmål, om vi skulle, for 
hvor skulle vi ellers være? Vi hvor skulle vi ellers være? Vi 
ønskede ikke at være andre ønskede ikke at være andre 
steder, selvom det var svært steder, selvom det var svært 
og hårdt. Måske tænker og hårdt. Måske tænker 
vi på udsendelse som en vi på udsendelse som en 
befaling, en opgave, men befaling, en opgave, men 
virkeligheden er, at det er en virkeligheden er, at det er en 
nåde at blive sendt ud.”nåde at blive sendt ud.”

“Det tog lang tid at lære “Det tog lang tid at lære 
sproget godt, men vi kom sproget godt, men vi kom 
til at trives fantastisk godt. til at trives fantastisk godt. 
Vi var ikke rejst, hvis ikke Vi var ikke rejst, hvis ikke 
Gud havde kaldet os. Det var Gud havde kaldet os. Det var 
ham, der gav os en opgave. ham, der gav os en opgave. 
Og vi havde lyst. Men jeg Og vi havde lyst. Men jeg 
har aldrig betragtet det som har aldrig betragtet det som 
et offer fra min side. Det er et offer fra min side. Det er 
mig, der har fået noget af mig, der har fået noget af 
Gud,” fastslår Berit og fort-Gud,” fastslår Berit og fort-
sætter:sætter:

“Vi vandrer stadig med “Vi vandrer stadig med 
ham, men det blev mere ty-ham, men det blev mere ty-
deligt derude, hvor man går deligt derude, hvor man går 
på kanterne uden sikker-på kanterne uden sikker-
hedsnet.”hedsnet.”

En livsstil
“Vi har været kolleger og “Vi har været kolleger og 
familie på én gang. Man får familie på én gang. Man får 
den fulde udnyttelse af at den fulde udnyttelse af at 
være to, og når man ikke er være to, og når man ikke er 
ens, giver det noget dyna-ens, giver det noget dyna-
mik,” siger Kristian med et mik,” siger Kristian med et 
smil, der antyder hvad han smil, der antyder hvad han 
mener: mener: 

“Ethvert ægteskab inde-“Ethvert ægteskab inde-
holder op- og nedture, men holder op- og nedture, men 
set i bakspejlet har der ikke set i bakspejlet har der ikke 
været noget, ægteskabet været noget, ægteskabet 
ikke kunne holde til.”ikke kunne holde til.”

“Den opgave, vi havde, var “Den opgave, vi havde, var 
24/7, og det kunne af og til 24/7, og det kunne af og til 
mærkes på kræfterne, fordi mærkes på kræfterne, fordi 
vi ikke var de bedste til at vi ikke var de bedste til at 
holde fri. At være missio-holde fri. At være missio-
nær er et liv – ikke et job i nær er et liv – ikke et job i 
traditionel forstand,” siger traditionel forstand,” siger 
Berit og peger på en af de Berit og peger på en af de 
store fordele for familien, store fordele for familien, 
som også har haft betydning som også har haft betydning 
efter hjemkomsten:efter hjemkomsten:

“Der var næsten altid en “Der var næsten altid en 
af os hjemme, når børnene af os hjemme, når børnene 
kom hjem. Og vi skulle sjæl-kom hjem. Og vi skulle sjæl-
dent noget om aftenen, så dent noget om aftenen, så 
vi havde godt med familie-vi havde godt med familie-

tid på den måde. Vi ople-tid på den måde. Vi ople-
vede det som fantastisk at vede det som fantastisk at 
leve et integreret liv, hvor vi leve et integreret liv, hvor vi 
ikke skulle tænke i timer og ikke skulle tænke i timer og 
fritid.”fritid.”

“Hvis jeg på forhånd havde “Hvis jeg på forhånd havde 
vidst, hvilke opgaver vi kom vidst, hvilke opgaver vi kom 
til at stå med, ville jeg aldrig til at stå med, ville jeg aldrig 
have turdet rejse til Tanza-have turdet rejse til Tanza-
nia. Vi gik ind i de mulighe-nia. Vi gik ind i de mulighe-
der og behov, vi så. På den der og behov, vi så. På den 
måde blev opgaverne formet måde blev opgaverne formet 
af behovene. Og vi fi k nogle af behovene. Og vi fi k nogle 
meget berigende samar-meget berigende samar-
bejdsrelationer med tanza-bejdsrelationer med tanza-
niere. Vi tænkte ikke på, at vi niere. Vi tænkte ikke på, at vi 
skulle ud og gøre store ting. skulle ud og gøre store ting. 

Vi gjorde det, vi kunne, med Vi gjorde det, vi kunne, med 
de muligheder, vi fi k,” siger de muligheder, vi fi k,” siger 
Berit, hvorefter Kristian Berit, hvorefter Kristian 
fortsætter:fortsætter:

“Det behøver ikke være “Det behøver ikke være 
så planlagt. Jeg tror, nogle så planlagt. Jeg tror, nogle 
af de største ting, der er sat af de største ting, der er sat 
i gang i mission, har været i gang i mission, har været 
noget andet end det, der var noget andet end det, der var 
planlagt.”planlagt.”

Som eksempler nævner Som eksempler nævner 
han, at oplæring af søn-han, at oplæring af søn-
dagsskolelærere voksede dagsskolelærere voksede 
ud af et behov ligesom lit-ud af et behov ligesom lit-
teraturarbejdet, der i dag er teraturarbejdet, der i dag er 
videreført i Soma Biblia og videreført i Soma Biblia og 
nu sælger millioner af enhe-nu sælger millioner af enhe-
der hvert år.der hvert år.

Parret er enige om, at som Parret er enige om, at som 
LM-missionær er der ikke LM-missionær er der ikke 
så meget logistisk og øko-så meget logistisk og øko-
nomisk, man skal bekymre nomisk, man skal bekymre 
sig om. Der er styr på alt det sig om. Der er styr på alt det 
praktiske og skolegang for praktiske og skolegang for 
børnene. Til gengæld var det børnene. Til gengæld var det 
noget af en omvæltning at noget af en omvæltning at 
komme hjem og skulle holde komme hjem og skulle holde 
styr på forældreintra, husle-styr på forældreintra, husle-
jebetalinger og forsikringer.jebetalinger og forsikringer.

Spor
Familien Larsens hverdag Familien Larsens hverdag 
og indstilling til livet er sta-og indstilling til livet er sta-
dig præget af tiden i Afrika.dig præget af tiden i Afrika.

“Jeg kan godt blive lidt “Jeg kan godt blive lidt 
forskrækket over, hvor travlt forskrækket over, hvor travlt 
vi kan have med at skulle vi kan have med at skulle 
det planlagte og forudsige-det planlagte og forudsige-
lige i stedet for at gribe den lige i stedet for at gribe den 
mulighed, der ligger i denne mulighed, der ligger i denne 
dag,” fortæller Berit.dag,” fortæller Berit.

“Noget af det, vi har taget “Noget af det, vi har taget 
med os hjem, er nok, at vi med os hjem, er nok, at vi 
ikke er helt så bundet af ikke er helt så bundet af 
rammerne. I Afrika lærte vi rammerne. I Afrika lærte vi 
at tænke over, hvad vi også at tænke over, hvad vi også 
kunne gøre. Selvom der var kunne gøre. Selvom der var 
struktur og opgaver, der struktur og opgaver, der 
skulle løses i hverdagen, var skulle løses i hverdagen, var 
der rum til at prøve det af, der rum til at prøve det af, 
som blev lagt til rette.”som blev lagt til rette.”

Dengang og nu har det Dengang og nu har det 
betydning, at de var af sted betydning, at de var af sted 
som familie. Og selvom det som familie. Og selvom det 
ikke var børnenes opgave, ikke var børnenes opgave, 
har de været med.har de været med.

“Vi har meget rige min-“Vi har meget rige min-
der med børnene. Allerfl est der med børnene. Allerfl est 
gode, men også nogle van-gode, men også nogle van-
skelige ting. Alvorlig sygdom skelige ting. Alvorlig sygdom 
både hos os selv og hos både hos os selv og hos 
andre kom fl ere gange helt andre kom fl ere gange helt 
tæt på, men vi fi k lov til at tæt på, men vi fi k lov til at 
opleve afhængigheden af opleve afhængigheden af 
Gud sammen som familie. Vi Gud sammen som familie. Vi 
kunne fortælle om Guds tro-kunne fortælle om Guds tro-
fasthed, både til vores børn fasthed, både til vores børn 
og folk omkring os. Og den og folk omkring os. Og den 
mulighed har vi stadig her i mulighed har vi stadig her i 
Danmark,” fortæller Kristian.Danmark,” fortæller Kristian.
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Berit og Kristian Larsen og deres tre børn har været LM-missionærer i Tanzania i 13 år. I 2010 vendte familien hjem til Danmark Berit og Kristian Larsen og deres tre børn har været LM-missionærer i Tanzania i 13 år. I 2010 vendte familien hjem til Danmark 
og slog sig ned på en nedlagt landejendom i Nordjylland.og slog sig ned på en nedlagt landejendom i Nordjylland.

BERIT LARSEN   Jeg har aldrig betragtet det at være 
missionær som et offer fra min side. Det er mig, der har 
fået noget af Gud

 
Vi har meget rige 
minder med bør-
nene. Allerfl est 
gode, men også 
nogle vanskelige 
ting. Alvorlig syg-
dom både hos os 
selv og hos andre 
kom fl ere gange 
helt tæt på, men vi 
fi k lov til at opleve 
afhængigheden af 
Gud sammen som 
familie

Kristian LarsenKristian Larsen

 
At være missionær 
er et liv – ikke et 
job i  traditionel 
forstand. Vi ople-
vede det som fan-
tastisk at leve et 
integreret liv, hvor 
vi ikke skulle tæn-
ke i timer og fritid

Berit og Kristian LarsenBerit og Kristian Larsen

TEMA
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AF ANDERS SOLGAARD

”Kunne jeg friste med en ”Kunne jeg friste med en 
gang mission hen over kaf-gang mission hen over kaf-
fen?” kan man næsten høre fen?” kan man næsten høre 
den kristne missionær Leo den kristne missionær Leo 
sige, når man træder ind i sige, når man træder ind i 
hans lille kaffebutik i den hans lille kaffebutik i den 
østafrikanske havneby. østafrikanske havneby. 
Moskeer, hijab (muslimsk Moskeer, hijab (muslimsk 
tørklæde, tørklæde, red.red.) og bønnekald ) og bønnekald 
dominerer bybilledet i de dominerer bybilledet i de 
små gader omkring kaffebu-små gader omkring kaffebu-
tikken. Leo har ansat mus-tikken. Leo har ansat mus-
limer til at stå ved disken, limer til at stå ved disken, 
og der er ingen bibelvers på og der er ingen bibelvers på 
kaffekruset, men det tager kaffekruset, men det tager 
kun kort tid at opdage, at kun kort tid at opdage, at 
her er en mand, som Gud her er en mand, som Gud 
har kaldet.har kaldet.

”Jeg er ingeniør, så det var ”Jeg er ingeniør, så det var 
ikke meningen, at jeg skulle ikke meningen, at jeg skulle 
drive en kristen forretning drive en kristen forretning 
her i et muslimsk område – her i et muslimsk område – 
men det er Guds plan. Jeg er men det er Guds plan. Jeg er 
her, fordi han har kaldet mig her, fordi han har kaldet mig 
hertil,” siger han. hertil,” siger han. 

Det er ikke profi tten, var-Det er ikke profi tten, var-
men, badestrandene eller men, badestrandene eller 
den oplevelse, det er at bo i den oplevelse, det er at bo i 
en fremmed kultur, der har en fremmed kultur, der har 
draget ham og hans familie draget ham og hans familie 
til Østafrika. Det er folkene til Østafrika. Det er folkene 
på gaden. Muslimerne. Dem, på gaden. Muslimerne. Dem, 
som kender Isa – Koranens som kender Isa – Koranens 
navn for Jesus – som en navn for Jesus – som en 
gudsmand, en profet, men gudsmand, en profet, men 
ikke som Guds søn.ikke som Guds søn.

Arbejdet startede  
med en bøn
Det var et bedemøde for ni Det var et bedemøde for ni 
år siden, der vendte Leo og år siden, der vendte Leo og 
hans families øjne mod Afri-hans families øjne mod Afri-
ka. De var en del af en kirke ka. De var en del af en kirke 
i Brasilien, hvor Leos kone i Brasilien, hvor Leos kone 
arbejdede som missionær, arbejdede som missionær, 
mens Leo ernærede sig som mens Leo ernærede sig som 
ingeniør. ingeniør. 

”Den aften var hele kirken ”Den aften var hele kirken 
fyldt med fl ag, og vi bad fyldt med fl ag, og vi bad 
for missionærer over hele for missionærer over hele 
verden. Vi bad begge om, at verden. Vi bad begge om, at 
Gud måtte bruge os, og da vi Gud måtte bruge os, og da vi 
åbnede øjnene, så vi på det åbnede øjnene, så vi på det 
samme fl ag. Vi anede ikke, samme fl ag. Vi anede ikke, 
hvilket fl ag det var, men nu hvilket fl ag det var, men nu 
vajer det i gaderne udenfor.”vajer det i gaderne udenfor.”

Parret fortsatte med at Parret fortsatte med at 
bede, og et par år senere bede, og et par år senere 
hørte Leo Gud sige, at han hørte Leo Gud sige, at han 
skulle af sted som missio-skulle af sted som missio-
nær. Konen troede ikke på nær. Konen troede ikke på 

ham, men efter seks måne-ham, men efter seks måne-
der solgte parret alt, hvad der solgte parret alt, hvad 
de ejede, og forlod Brasilien. de ejede, og forlod Brasilien. 
Først tog Leo og familien på Først tog Leo og familien på 
sprogskole for at blive bedre sprogskole for at blive bedre 
til engelsk og derefter på to til engelsk og derefter på to 
bibelskoleophold, hvor det bibelskoleophold, hvor det 
ene var med fokus på for-ene var med fokus på for-
retning, inden de fl yttede til retning, inden de fl yttede til 
Østafrika for at lære lokal-Østafrika for at lære lokal-
kultur og sprog. kultur og sprog. 

”Ved at arbejde, bede og ”Ved at arbejde, bede og 
prøve os frem gav Gud os prøve os frem gav Gud os 
ideen, evnerne og mulighe-ideen, evnerne og mulighe-
den for at starte en kaffebar. den for at starte en kaffebar. 
Gud gav os en vision om en Gud gav os en vision om en 
gudsdrevet virksomhed, og gudsdrevet virksomhed, og 
da vi hørte om den her by, da vi hørte om den her by, 
tog vi af sted for at se det tog vi af sted for at se det 
med vores egne øjne. Vi bad med vores egne øjne. Vi bad 
her i tre dage, og så beslut-her i tre dage, og så beslut-
tede vi at vende tilbage for tede vi at vende tilbage for 
at starte en forretning ef-at starte en forretning ef-
ter bibelskolen – dengang ter bibelskolen – dengang 
vidste vi bare ikke, hvilken vidste vi bare ikke, hvilken 
virksomhed det skulle være. virksomhed det skulle være. 
Mange af landets kristne er Mange af landets kristne er 
bange for at rejse hertil på bange for at rejse hertil på 
grund af det hårde muslim-grund af det hårde muslim-
ske miljø, men vi fi k et kald ske miljø, men vi fi k et kald 
hertil. Jeg er ikke bange for hertil. Jeg er ikke bange for 
at være her i byen. Jeg siger at være her i byen. Jeg siger 
ærligt, at jeg er missionær, ærligt, at jeg er missionær, 
og at Jesus er Gud.”og at Jesus er Gud.”

Forretningen er 
ikke et dække
På bibelskolens campus På bibelskolens campus 
var der en kaffebar, og den var der en kaffebar, og den 
gav Leo idéen til, hvad hans gav Leo idéen til, hvad hans 
gudsdrevne virksomhed gudsdrevne virksomhed 
skulle forhandle. Det var skulle forhandle. Det var 
også her, Leo blev undervist også her, Leo blev undervist 
i, hvad det vil sige at være en i, hvad det vil sige at være en 
kristen forretningsdrivende kristen forretningsdrivende 
i et muslimsk land. Han un-i et muslimsk land. Han un-
derstreger gentagne gange, derstreger gentagne gange, 

at forretningen ikke er et at forretningen ikke er et 
dække for, at han må være i dække for, at han må være i 
området. området. 

”Du kan ikke skille mis-”Du kan ikke skille mis-
sionsarbejdet fra forretnin-sionsarbejdet fra forretnin-
gen. Jeg kan ikke bare lade gen. Jeg kan ikke bare lade 
kaffebaren sejle sin egen kaffebaren sejle sin egen 
sø for at bruge al min tid på sø for at bruge al min tid på 
at tage ud i landsbyerne og at tage ud i landsbyerne og 
evangelisere. Kaffebaren er evangelisere. Kaffebaren er 
ikke et semi-ulovligt dække ikke et semi-ulovligt dække 
for at være missionær. Den for at være missionær. Den 
er fra Gud, og ved at være er fra Gud, og ved at være 
en god forretningsmand en god forretningsmand 
ærer jeg Gud. Sådan er det ærer jeg Gud. Sådan er det 
i enhver kristens liv. Vi ærer i enhver kristens liv. Vi ærer 
Gud ved at være en god in-Gud ved at være en god in-
geniør, lærer, læge, forret-geniør, lærer, læge, forret-
ningsmand og så videre. Jeg ningsmand og så videre. Jeg 
sammentænker mission og sammentænker mission og 
forretningen, for det hele er forretningen, for det hele er 
fra Gud, og Gud er med i det fra Gud, og Gud er med i det 
hele.”hele.”

Leos lokale kirke er blevet Leos lokale kirke er blevet 
brændt ned to gange, og de brændt ned to gange, og de 
lokale kristne oplever ofte lokale kristne oplever ofte 
chikane og forfølgelse. Som chikane og forfølgelse. Som 
kristen forretningsmand har kristen forretningsmand har 
Leo haft svært ved at få fo-Leo haft svært ved at få fo-
den indenfor i området og få den indenfor i området og få 
tilladelser til forretningen. tilladelser til forretningen. 
Myndigheder og embedsfolk Myndigheder og embedsfolk 
forventer korruptionspen-forventer korruptionspen-
ge af ham, og også lokale ge af ham, og også lokale 
kristne har opfordret ham kristne har opfordret ham 
til at betale dem, ”for sådan til at betale dem, ”for sådan 

gør vi her”. gør vi her”. 
”Det har været svært, men ”Det har været svært, men 

Gud er med mig. Som en kri-Gud er med mig. Som en kri-
sten må din tro få betydning sten må din tro få betydning 
for den måde, du håndte-for den måde, du håndte-
rer arbejdet og hverdagens rer arbejdet og hverdagens 
udfordringer på. Missio-udfordringer på. Missio-
nær er du hele tiden – det nær er du hele tiden – det 
er ikke noget adskilt fra er ikke noget adskilt fra 
din arbejdsdag. Mission er din arbejdsdag. Mission er 
også, hvordan du taler med også, hvordan du taler med 
købmanden, dine ansatte købmanden, dine ansatte 
og regeringskontorerne og og regeringskontorerne og 
at bekæmpe korruption. Det at bekæmpe korruption. Det 
har været hårdt at gøre alt har været hårdt at gøre alt 
på lovlig vis, men nu er det på lovlig vis, men nu er det 
lykkedes, og forretningen og lykkedes, og forretningen og 
missionen går godt. Det er missionen går godt. Det er 
Guds ære og fortjeneste.”Guds ære og fortjeneste.”

Bruger disken 
som prædikestol
Selv om Leo bruger mindre Selv om Leo bruger mindre 
tid på evangelisationsture tid på evangelisationsture 
og mere på kontoret eller og mere på kontoret eller 
bag disken, forhindrer det bag disken, forhindrer det 
ham ikke i at fortælle vidt og ham ikke i at fortælle vidt og 
bredt om evangeliet. bredt om evangeliet. 

”Der kommer både lokale ”Der kommer både lokale 
og turister for at få en kop og turister for at få en kop 
kaffe og en snak. Der er kaffe og en snak. Der er 
mange rygsækrejsende, der mange rygsækrejsende, der 
rejser for at fi nde sig selv, og rejser for at fi nde sig selv, og 
jeg elsker at tale med dem. jeg elsker at tale med dem. 
Fortælle dem, at jeg er her, Fortælle dem, at jeg er her, 
fordi Gud sagde det. Der er fordi Gud sagde det. Der er 

masser af dybe samtaler masser af dybe samtaler 
over disken. Jeg får lov til at over disken. Jeg får lov til at 
fortælle om Gud, Jesus og fortælle om Gud, Jesus og 
Helligånden, som altid er Helligånden, som altid er 
med mig. Vi taler om Bibe-med mig. Vi taler om Bibe-
len, om troen og om hvordan len, om troen og om hvordan 
jeg taler med Gud.”jeg taler med Gud.”

Kaffebaren afholder også Kaffebaren afholder også 
kaffeworkshops, hvor del-kaffeworkshops, hvor del-
tagerne kan lære mere om tagerne kan lære mere om 
kaffebrygningens kunst og kaffebrygningens kunst og 
vejen fra busk til kop. vejen fra busk til kop. 

”Jeg forkynder jo også un-”Jeg forkynder jo også un-
der de workshops. For hvem der de workshops. For hvem 
skabte bønnerne? Hvem skabte bønnerne? Hvem 
skabte kunsten at brygge skabte kunsten at brygge 
kaffe? Gud,” svarer han selv kaffe? Gud,” svarer han selv 
med et stort smil.med et stort smil.

”Selv om jeg måske ikke ”Selv om jeg måske ikke 
kan se frugterne og folk, kan se frugterne og folk, 
der omvender sig, så kan der omvender sig, så kan 
det være, at jer er ham, der det være, at jer er ham, der 
skal så, eller ham, der skal skal så, eller ham, der skal 
vande. Så må Gud lede re-vande. Så må Gud lede re-
sten. Jeg havde aldrig troet, sten. Jeg havde aldrig troet, 
at jeg skulle arbejde i en at jeg skulle arbejde i en 
kaffeshop – jeg er jo inge-kaffeshop – jeg er jo inge-
niør – men det er Guds plan. niør – men det er Guds plan. 
Alt afhænger af ham. Gud Alt afhænger af ham. Gud 
har styr på mig. Han vejleder har styr på mig. Han vejleder 
mig, og han beskytter mig.”mig, og han beskytter mig.”

Det er nu to år siden kaf-Det er nu to år siden kaf-
febaren startede, og det går febaren startede, og det går 
så godt med konceptet, at så godt med konceptet, at 
Leo er begyndt at se videre Leo er begyndt at se videre 
ud i Østafrika og Mellem-ud i Østafrika og Mellem-
østen, hvor han overvejer østen, hvor han overvejer 
at starte nye kaffebarer, så at starte nye kaffebarer, så 
fl ere muslimer kan møde fl ere muslimer kan møde 
Isa som Guds søn. Hvis det Isa som Guds søn. Hvis det 
altså er Guds plan. For hvis altså er Guds plan. For hvis 
Gud siger, at nu er det nok, Gud siger, at nu er det nok, 
så rejser Leo videre. Det er så rejser Leo videre. Det er 
Guds mission, og han må Guds mission, og han må 
styre den efter sin vilje.styre den efter sin vilje.

Leo er ikke missionærens Leo er ikke missionærens 
navn og mere præcise steder navn og mere præcise steder 
er også udeladt af artiklen af er også udeladt af artiklen af 
sikkerhedsmæssige hensyn. sikkerhedsmæssige hensyn. 
Navne og steder er kendt af Navne og steder er kendt af 

Tro & Mission. Tro & Mission. 

Leo i sin kaffebar, som han startede for to år siden. Den er ikke et dække for mission, men et godt sted at fortælle om Jesus.Leo i sin kaffebar, som han startede for to år siden. Den er ikke et dække for mission, men et godt sted at fortælle om Jesus.

LEO   Jeg er ikke bange for at være her i 
byen. Jeg siger ærligt, at jeg er missionær, 
og at Jesus er Gud

Missionskaffe i Østafrika
Ingeniøren Leo har fået foden indenfor i et muslimsk område ved at sælge cappuccino, 

affrogata og smoothie, mens han driver mission

 
Kaffebaren er ikke 
et semi-ulovligt 
dække for at være 
missionær. Den er 
fra Gud, og ved at 
være en god for-
retningsmand ærer 
jeg Gud. Jeg sam-
mentænker mis-
sion og forretnin-
gen, for det hele er 
fra Gud, og Gud er 
med i det hele
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Som en kristen må 
din tro få betyd-
ning for den måde, 
du håndterer arbej-
det og hverdagens 
udfordringer på

LeoLeo



12 Nr. 10 | 31. maj 2019

F
O

TO
: 

M
E

R
C

Y
 S

H
IP

S

AF KAJA LAUTERBACH

Det er fantastisk at få lov at Det er fantastisk at få lov at 
opleve, at blinde patienter opleve, at blinde patienter 
får synet igen. At være med får synet igen. At være med 
til, at de mirakuløst pludse-til, at de mirakuløst pludse-
lig kan fungere igen. lig kan fungere igen. 

Det har Jørgen Nørrelykke Det har Jørgen Nørrelykke 
Nissen fra Aabenraa fået Nissen fra Aabenraa fået 
lov til. Som øjenlæge var lov til. Som øjenlæge var 
han med på hospitalsski-han med på hospitalsski-
bet Africa Mercy i Guinea 14 bet Africa Mercy i Guinea 14 
dage i marts, hvor der blev dage i marts, hvor der blev 
foretaget mange operatio-foretaget mange operatio-
ner for grå stær.ner for grå stær.

”Det giver et løft rent men-”Det giver et løft rent men-
neskeligt at få lov til at være neskeligt at få lov til at være 
en del af det og at se, at det, en del af det og at se, at det, 
man gør, giver lindring og man gør, giver lindring og 
helbredelse,” siger han. helbredelse,” siger han. 

Opgaver som speciallæge 
Africa Mercy er en del af den Africa Mercy er en del af den 
kristne hjælpeorganisation kristne hjælpeorganisation 
Mercy Ships. Skibet sejler Mercy Ships. Skibet sejler 
rundt til byer i Vestafrika og rundt til byer i Vestafrika og 
ligger cirka ti måneder hvert ligger cirka ti måneder hvert 
sted. Mens det ligger i en by, sted. Mens det ligger i en by, 
kan folk komme og få gra-kan folk komme og få gra-
tis lægebehandling for en tis lægebehandling for en 
række udvalgte lidelser som række udvalgte lidelser som 
grå stær, brandsårsskader, grå stær, brandsårsskader, 
gynækologiske og ortopæ-gynækologiske og ortopæ-
diske sygdomme. I alt er diske sygdomme. I alt er 
der 80 senge og en række der 80 senge og en række 
undersøgelsesfaciliteter og undersøgelsesfaciliteter og 
operationsstuer om bord. operationsstuer om bord. 
Langt de fl este behandlin-Langt de fl este behandlin-
ger sker dog ambulant.ger sker dog ambulant.

”Hvilke behandlinger det ”Hvilke behandlinger det 
drejer sig om, afhænger af drejer sig om, afhænger af 
resurser og specialister, resurser og specialister, 
men det overvejende kriteri-men det overvejende kriteri-
um er, at de ikke kræver op-um er, at de ikke kræver op-
følgning, for efter ti måne-følgning, for efter ti måne-
der er skibet der ikke mere,” der er skibet der ikke mere,” 
siger Jørgen.siger Jørgen.

Han har haft en selv-Han har haft en selv-
stændig øjenlægepraksis i stændig øjenlægepraksis i 
Aabenraa i 25 år, hvor hans Aabenraa i 25 år, hvor hans 
kone, Mette, var sekretær. kone, Mette, var sekretær. 
For to år siden gik de begge For to år siden gik de begge 
på pension, men da han ger-på pension, men da han ger-
ne vil give nogle af sine re-ne vil give nogle af sine re-
surser videre, har de meldt surser videre, har de meldt 
sig til opgaver af kortere sig til opgaver af kortere 
varighed på Mercy Ships – varighed på Mercy Ships – 
først i 2017 og nu igen.først i 2017 og nu igen.

”Der er omkring 450 frivil-”Der er omkring 450 frivil-
lige på skibet. De kommer lige på skibet. De kommer 
fra hele verden, og de fl este fra hele verden, og de fl este 
er der for længere tid, men er der for længere tid, men 
som speciallæge kan man som speciallæge kan man 
sagtens gøre en indsats i en sagtens gøre en indsats i en 
kort periode,” siger Mette, kort periode,” siger Mette, 
der selv har arbejdet i kanti-der selv har arbejdet i kanti-

Blinde får synet igen, og 
evangeliet forkyndes

Pensioneret øjenlæge har arbejdet frivilligt på Mercy Ships i Vestafrika

nen og med rengøring.nen og med rengøring.
Jørgen fortæller, at der er Jørgen fortæller, at der er 

et kæmpe behov for læge-et kæmpe behov for læge-
hjælp. Allerede den første hjælp. Allerede den første 
dag, skibet lå i havnen, mød-dag, skibet lå i havnen, mød-
te 6.000 mennesker op for te 6.000 mennesker op for 
at få hjælp.at få hjælp.

”Organisationen har sat ”Organisationen har sat 
sig ind i ens kompetencer, sig ind i ens kompetencer, 
så man kan være i gang i så man kan være i gang i 
løbet af få timer. Derfor giver løbet af få timer. Derfor giver 
det mening kun at være der i det mening kun at være der i 
14 dage,” siger han.14 dage,” siger han.

Ud over de mange frivillige Ud over de mange frivillige 
er cirka 100 lokale ansat er cirka 100 lokale ansat 
på skibet, som alle får løn. på skibet, som alle får løn. 
De bliver rekrutteret gen-De bliver rekrutteret gen-
nem kontakt til lokale kirker nem kontakt til lokale kirker 
inden skibets ankomst og inden skibets ankomst og 
fungerer for eksempel som fungerer for eksempel som 
tolke til de lokale stamme-tolke til de lokale stamme-
sprog og til fransk.sprog og til fransk.

Også mission
Personalet på Mercy Ships Personalet på Mercy Ships 
viser næstekærlighed og viser næstekærlighed og 
giver gratis sundhedstilbud giver gratis sundhedstilbud 
til alle uden at spørge ind til alle uden at spørge ind 
til deres religiøse ståsted. til deres religiøse ståsted. 
Ligesom Jesus gjorde,” for-Ligesom Jesus gjorde,” for-
klarer Jørgen.klarer Jørgen.

”Behandling og forkyn-”Behandling og forkyn-
delse er fuldstændig adskilt delse er fuldstændig adskilt 
– det er en god skelnen,” – det er en god skelnen,” 
siger han og pointerer, at det siger han og pointerer, at det 
alligevel er mission.alligevel er mission.

”Hver søndag bliver pa-”Hver søndag bliver pa-
tienterne inviteret med til tienterne inviteret med til 
gudstjeneste, og når fær-gudstjeneste, og når fær-
digbehandlede patienter digbehandlede patienter 
tager hjem, holder skibet en tager hjem, holder skibet en 
fest med andagt – og alle fest med andagt – og alle 

får tilbudt en bibel. Det er får tilbudt en bibel. Det er 
fantastisk at se, hvordan fantastisk at se, hvordan 
muslimer på stribe tager muslimer på stribe tager 
imod den.”imod den.”

Det frivillige personale Det frivillige personale 
har også et kristent fælles-har også et kristent fælles-
skab med andagter og bøn i skab med andagter og bøn i 
arbejdsgrupperne, bibelstu-arbejdsgrupperne, bibelstu-
diegrupper og møder søn-diegrupper og møder søn-
dag og torsdag.dag og torsdag.

Desuden bliver dagperso-Desuden bliver dagperso-
nalet opfordret til at være nalet opfordret til at være 
med i en bibelstudiegruppe med i en bibelstudiegruppe 
i frokostpausen en dag om i frokostpausen en dag om 
ugen.ugen.

På skibet er der nogle ån-På skibet er der nogle ån-
delige vejledere, hvis opgave delige vejledere, hvis opgave 
er at sikre, at alle har det er at sikre, at alle har det 
godt indbyrdes, og at den godt indbyrdes, og at den 
kristne tro får lov til at præ-kristne tro får lov til at præ-
ge dagligdagen på skibet.ge dagligdagen på skibet.

Trosstyrkende
”Det er trosstyrkende at have ”Det er trosstyrkende at have 
et fællesskab i troen på Je-et fællesskab i troen på Je-
sus med så mange menne-sus med så mange menne-
sker fra mange dele af ver-sker fra mange dele af ver-

Mette og Jørgen Nørrelykke Nissen, 69 og 68 år, bruger lidt af pensionisttiden på nødhjælp.Mette og Jørgen Nørrelykke Nissen, 69 og 68 år, bruger lidt af pensionisttiden på nødhjælp.

den,” siger Mette og Jørgen, den,” siger Mette og Jørgen, 
der har været engageret i LM der har været engageret i LM 
i Aabenraa i mange år. i Aabenraa i mange år. 

”Det gjorde stort indtryk ”Det gjorde stort indtryk 
at møde lokale medarbej-at møde lokale medarbej-
dere, som trods svære livs-dere, som trods svære livs-
vilkår med brudte familier, vilkår med brudte familier, 
arbejdsløshed og fattigdom, arbejdsløshed og fattigdom, 
var brændende kristne og var brændende kristne og 
udtrykte stor glæde over udtrykte stor glæde over 
troen på Jesus.”troen på Jesus.”

Men det skaber også en Men det skaber også en 
taknemmelighed i dem over, taknemmelighed i dem over, 
at de selv kommer fra den at de selv kommer fra den 
del af verden, hvor man har del af verden, hvor man har 
det så godt. det så godt. 

”Vi ser med egne øjne, at vi ”Vi ser med egne øjne, at vi 
er virkelig privilegerede, og er virkelig privilegerede, og 
vi er glade for, at vi får lov til vi er glade for, at vi får lov til 
at give nogle af vores resur-at give nogle af vores resur-
ser videre,” siger de.ser videre,” siger de.

”Som i alt nødhjælpsar-”Som i alt nødhjælpsar-
bejde kan vi kun afbøde en bejde kan vi kun afbøde en 
forsvindende lille del af den forsvindende lille del af den 
samlede nød, men det er en samlede nød, men det er en 
kæmpestor hjælp for den kæmpestor hjælp for den 
enkelte.”enkelte.”

METTE OG JØRGEN NØRRELYKKE NISSEN  Det 
er trosstyrkende at have et fællesskab i troen på Jesus 
med så mange mennesker fra mange dele af verden

Mercy Ships

Mercy Ships er en international humanitær hjælpeorgani-Mercy Ships er en international humanitær hjælpeorgani-
sation, som blev grundlagt i Schweiz i 1978. sation, som blev grundlagt i Schweiz i 1978. 

Mercy Ships arbejder ud fra hospitalsskibet Africa Mercy Ships arbejder ud fra hospitalsskibet Africa 
Mercy, hovedsageligt i Vestafrika. Organisationen er ba-Mercy, hovedsageligt i Vestafrika. Organisationen er ba-
seret på de kristne værdier med næstekærligheden som seret på de kristne værdier med næstekærligheden som 
omdrejningspunkt.omdrejningspunkt.

Ved at mobilisere mennesker og resurser på verdens-Ved at mobilisere mennesker og resurser på verdens-
plan giver Mercy Ships gratis lægehjælp til verdens fattig-plan giver Mercy Ships gratis lægehjælp til verdens fattig-
ste gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operatio-ste gennem sundhedsydelser, livsforvandlende operatio-
ner og kapacitetsopbygning. ner og kapacitetsopbygning. 

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1000 titler 
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

Kender du en blind eller 
svagsynet...? Så henvis til

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

Luthersk Mission har forkyndt det kristne håb fra 
generation til generation. Hvis du giver en testamen-
tarisk gave, er du med til at række dette håb videre til 
mennesker i Danmark og ude i verden.
Vi giver gerne råd og hjælper med at oprette et testa-
mente, hvori LM er betænkt. Vi kan også tilbyde gratis 
advokatbistand.
Læs mere på WWW.DLM.DK/ARV 
eller kontakt os på tlf. 48207660, og hør hvordan.

ARVEN 
ER DIN 
STAFET 
TIL 
L IVET
– gi’ den videre

Den vigtigste bog om 
emnet - nogensinde

CARSTEN HJORTH 
PEDERSEN

Påvirk med 
respekt
Når vi har med andre men-
nesker at gøre, påvirker vi 
dem – og omvendt. Men vi 
kan påvirke på både gode og 
dårlige måder. Det er derfor 
meget vigtigt at øve sig på at 
påvirke med respekt. Dette 
emne sætter Carsten Hjorth 
Pedersen fokus på i »Påvirk 
med respekt«. 

176 sider
149,95 kr.

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

»Det er den vigtigste, bedste og mest vel-
skrevne bog om emnet, der er udkommet 
på dansk – nogensinde.«
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AF ROLF W. JØRGENSEN

Gennem 25 år har organisa-Gennem 25 år har organisa-
tionen ”Retten til liv” været tionen ”Retten til liv” været 
talerør for aborttruede ufød-talerør for aborttruede ufød-
te børn. Den 6. april var der te børn. Den 6. april var der 
jubilæumsfest, og forenin-jubilæumsfest, og forenin-
gens initiativtager og første gens initiativtager og første 
formand, Orla Villekjær, var formand, Orla Villekjær, var 
inviteret til at holde jubilæ-inviteret til at holde jubilæ-
umstalen. umstalen. 

Det gjorde han med ud-Det gjorde han med ud-
gangspunkt i en oplevelse, gangspunkt i en oplevelse, 
han havde som formand for han havde som formand for 
ti år siden: ti år siden: 

“Foran mig stod en ukendt “Foran mig stod en ukendt 
kvinde med et barn på cirka kvinde med et barn på cirka 
et halvt år. Hun havde lige et halvt år. Hun havde lige 
sagt ’Her er han!’ til mig. Jeg sagt ’Her er han!’ til mig. Jeg 
så nok smækforvirret ud, så nok smækforvirret ud, 
men fi k fremstammet noget men fi k fremstammet noget 
høfl igt. Og så kom forklarin-høfl igt. Og så kom forklarin-
gen. Det viste sig at være en gen. Det viste sig at være en 
kvinde, som havde ringet til kvinde, som havde ringet til 
mig et års tid før, mens hun mig et års tid før, mens hun 
var på vej til Vejle Syge-var på vej til Vejle Syge-
hus for at få en provokeret hus for at få en provokeret 
abort,” fortæller Orla Vil-abort,” fortæller Orla Vil-
lekjær.lekjær.

“På det tidspunkt havde “På det tidspunkt havde 
hun barnet i maven, og læ-hun barnet i maven, og læ-
gerne var overbevist om, gerne var overbevist om, 
at han ville blive født med at han ville blive født med 
Downs syndrom. Faderen Downs syndrom. Faderen 
var i øvrigt smuttet, ligesom var i øvrigt smuttet, ligesom 
fædrene til de andre tre fædrene til de andre tre 
børn, hun havde.”børn, hun havde.”

“I bilen på vej til sygehuset “I bilen på vej til sygehuset 
kom hun i tanke om, at nog-kom hun i tanke om, at nog-

Podcast om bibelsmugling
”Et sted i Østeuropa kører en folkevogn rundt med 300 ”Et sted i Østeuropa kører en folkevogn rundt med 300 
illegale bibler på bagsædet. Bag rettet sidder Mads Sjæl-illegale bibler på bagsædet. Bag rettet sidder Mads Sjæl-
land.”land.”

Sådan introducerer bevægelsen Open Doors den anden Sådan introducerer bevægelsen Open Doors den anden 
podcast i en serie om forfulgte kristne. Hovedpersonen podcast i en serie om forfulgte kristne. Hovedpersonen 
er LM’eren Mads Sjælland, der i 1980’erne var aktiv i ar-er LM’eren Mads Sjælland, der i 1980’erne var aktiv i ar-
bejdet med indsmugling af bibler til Rumænien i øvrigt bejdet med indsmugling af bibler til Rumænien i øvrigt 
sammen med nu afdøde Thorkild Meiner Jensen.sammen med nu afdøde Thorkild Meiner Jensen.

I podcasten fortæller Mads Sjælland om sit møde med I podcasten fortæller Mads Sjælland om sit møde med 
nordmanden Curt Westmann, der introducerede ham til nordmanden Curt Westmann, der introducerede ham til 
arbejdet. Opgaven gik ud på at køre ind i Rumænien uden arbejdet. Opgaven gik ud på at køre ind i Rumænien uden 
biblerne, som var blevet fragtet ind af en lastbil. Inde i biblerne, som var blevet fragtet ind af en lastbil. Inde i 
landet skulle de så distribuere biblerne lokalt.landet skulle de så distribuere biblerne lokalt.

Det var et arbejde, der var forbundet med en vis risiko, Det var et arbejde, der var forbundet med en vis risiko, 
og danskerne oplevede også faretruende episoder un-og danskerne oplevede også faretruende episoder un-
dervejs.dervejs.

”Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har følt større afmagt og ”Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har følt større afmagt og 
hjælpeløshed. Men på et tidspunkt siger man til sig selv: hjælpeløshed. Men på et tidspunkt siger man til sig selv: 
Nu må det briste eller bære. Det hele ligger i Guds hånd, Nu må det briste eller bære. Det hele ligger i Guds hånd, 
og der vil vi være,” fortæller Mads Sjælland.og der vil vi være,” fortæller Mads Sjælland.

Hør podcastene på Open Doors’ hjemmeside   Hør podcastene på Open Doors’ hjemmeside   
forfulgt.dk. Her får man lov til at komme helt tæt på de forfulgt.dk. Her får man lov til at komme helt tæt på de 
forfulgte kristne, når de selv fortæller deres historie.    forfulgte kristne, når de selv fortæller deres historie.    brsbrs

Kalder fri abort for national psykose
Retten til Livs første formand opfordrer foreningen til at holde fast ved 

den bibelske forståelse af sandheden kombineret med kærlighed

le af hendes venner havde le af hendes venner havde 
anbefalet hende at ringe til anbefalet hende at ringe til 
mig, fordi vi selv har et barn mig, fordi vi selv har et barn 
med Downs syndrom.” med Downs syndrom.” 

“Jeg spurgte, hvorfor hun “Jeg spurgte, hvorfor hun 
var på vej til Vejle Sygehus, var på vej til Vejle Sygehus, 
og forklarede hende, hvad og forklarede hende, hvad 
der ville ske med barnet, der ville ske med barnet, 
hvis hun fi k foretaget en hvis hun fi k foretaget en 
provokeret abort, som på provokeret abort, som på 
dette tidspunkt i gravidite-dette tidspunkt i gravidite-
ten ville være en sen-abort. ten ville være en sen-abort. 
Hun stillede spørgsmål om Hun stillede spørgsmål om 
vanskeligheder og udfor-vanskeligheder og udfor-
dringer ved at få og have et dringer ved at få og have et 
barn med Downs syndrom. barn med Downs syndrom. 
Jeg svarede ærligt på det, Jeg svarede ærligt på det, 
men fortalte også om glæ-men fortalte også om glæ-
derne, hvorefter hun sagde derne, hvorefter hun sagde 
tak for samtalen og lagde tak for samtalen og lagde 

på,” husker sognepræsten på,” husker sognepræsten 
tydeligt her ti år senere.tydeligt her ti år senere.

En folkelig 
national psykose
Orla Villekjær bad en stille Orla Villekjær bad en stille 
bøn, men hørte ikke mere bøn, men hørte ikke mere 
til kvinden, før hun med sit til kvinden, før hun med sit 
“Her er han!” stod foran ham “Her er han!” stod foran ham 
med sin lille dreng efter med sin lille dreng efter 
en friluftsgudstjeneste. En en friluftsgudstjeneste. En 
dreng, som vel at mærke dreng, som vel at mærke 
ikke havde Downs syndrom ikke havde Downs syndrom 
og var helt uvidende om, at og var helt uvidende om, at 
hans liv havde været i fare.hans liv havde været i fare.

Den tidligere formand bli-Den tidligere formand bli-
ver meget tydelig, når han ver meget tydelig, når han 

Ved Retten til Livs 25-års Ved Retten til Livs 25-års 
jubilæum holdt tidligere jubilæum holdt tidligere 

formand Orla Villekjær fest-formand Orla Villekjær fest-
talen. Han tog udgangspunkt talen. Han tog udgangspunkt 
i en oplevelse med en abort-i en oplevelse med en abort-

søgende kvinde.søgende kvinde.

skal sætte ord på årsagen skal sætte ord på årsagen 
til, at ufødte børns liv trues:til, at ufødte børns liv trues:

“Det er på grund af den “Det er på grund af den 
folkelige nationale psy-folkelige nationale psy-
kose, som hedder provoke-kose, som hedder provoke-
ret abort. Den har også en ret abort. Den har også en 
åndelig dimension, som jeg åndelig dimension, som jeg 
ikke tøver med at kalde en ikke tøver med at kalde en 
dæmoni, som hersker hos dæmoni, som hersker hos 
fl ertallet, og som via lovgiv-fl ertallet, og som via lovgiv-
ningen er påtvunget vores ningen er påtvunget vores 
sundhedssystem.”sundhedssystem.”

Erkendte, at 
sandheden havde ret
“Kvinden på vej til sygehu-“Kvinden på vej til sygehu-
set erkendte, at sandheden set erkendte, at sandheden 
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ORLA VILLEKJÆR   Kirken og kristne vil altid 
opleve modstand, måske forfølgelse, når sandheden 
fastholdes i kærlighedKIRKE  

havde ret, ligesom mange havde ret, ligesom mange 
andre har erkendt det gen-andre har erkendt det gen-
nem 25 år med organisatio-nem 25 år med organisatio-
nen Retten til Liv. Sand-nen Retten til Liv. Sand-
heden er altid enkel, klar heden er altid enkel, klar 
og ukompliceret. Og ifølge og ukompliceret. Og ifølge 
Søren Kierkegaard er sand-Søren Kierkegaard er sand-
heden intellektuelt set iden-heden intellektuelt set iden-
tisk med friheden. Det står tisk med friheden. Det står 
i skarp modsætning til den i skarp modsætning til den 
systemtænkning, der efter-systemtænkning, der efter-
hånden er blevet en tros-hånden er blevet en tros-
sætning: nemlig at kvinden sætning: nemlig at kvinden 
har ret til at bestemme over har ret til at bestemme over 
sin egen krop, også når hun sin egen krop, også når hun 
er gravid. Det udspringer af er gravid. Det udspringer af 
en ukristelig ligestillings-en ukristelig ligestillings-

ideologi, som i sig selv er et ideologi, som i sig selv er et 
direkte angreb på sandhe-direkte angreb på sandhe-
den,” understreger Orla Vil-den,” understreger Orla Vil-
lekjær.lekjær.

Derfor anbefaler han, at Derfor anbefaler han, at 
Retten til Liv holder fast ved Retten til Liv holder fast ved 
den bibelske forståelse af den bibelske forståelse af 
sandheden kombineret med sandheden kombineret med 
kærligheden.kærligheden.

Afgørende, at Retten 
til Liv holder fast
Ifølge sognepræsten er det Ifølge sognepræsten er det 
afgørende for Retten til Liv afgørende for Retten til Liv 
at holde fast ved følgende at holde fast ved følgende 
fem forhold:fem forhold:
1. Diakonien, omsorgen og 1. Diakonien, omsorgen og 

kærligheden gennem kærligheden gennem 
samtaler.samtaler.

2. Sandhedens symbol-2. Sandhedens symbol-
handlinger, som Retten til handlinger, som Retten til 
Liv har været kendt for de Liv har været kendt for de 
sidste 25 år, for eksem-sidste 25 år, for eksem-
pel  korsmarken, biograf-pel  korsmarken, biograf-
fi lmen ”Fremragende” og fi lmen ”Fremragende” og 
abortmindelunden i Ve-abortmindelunden i Ve-
dersø.dersø.

3. En bibelsk undervisning i 3. En bibelsk undervisning i 
det kristne menneskesyn.det kristne menneskesyn.

4. Kirken og kristne vil altid 4. Kirken og kristne vil altid 
opleve modstand, måske opleve modstand, måske 
forfølgelse, når sandhe-forfølgelse, når sandhe-
den fastholdes i kærlig-den fastholdes i kærlig-
hed.hed.

5. Alene sandheden gør fri – 5. Alene sandheden gør fri – 
men i den frihed erfarer vi men i den frihed erfarer vi 
velsignelsen, glæden, hå-velsignelsen, glæden, hå-
bet og æren over at få lov bet og æren over at få lov 
til at bære korset i nogle til at bære korset i nogle 
situationer.situationer.

BDM styrker sundhed i Congo
Brødremenighedens Danske Mission (BDM) har fået en be-Brødremenighedens Danske Mission (BDM) har fået en be-
villing på 3,5 millioner kroner til at forbedre sundhedstil-villing på 3,5 millioner kroner til at forbedre sundhedstil-
standen i 22 byer i Moa-distriktet i Østcongo på Tanganyi-standen i 22 byer i Moa-distriktet i Østcongo på Tanganyi-
kasøens vestbred.kasøens vestbred.

Hensigten er at skabe en langsigtet og bæredygtig udvik-Hensigten er at skabe en langsigtet og bæredygtig udvik-
ling i området og vil berøre 100.000 congolesere, hvoraf næ-ling i området og vil berøre 100.000 congolesere, hvoraf næ-
sten halvdelen skønnes at være børn. Sammen med myndig-sten halvdelen skønnes at være børn. Sammen med myndig-
heder og samarbejdspartnere fra Brødrekirken i Tanzania og heder og samarbejdspartnere fra Brødrekirken i Tanzania og 
DR Congo skal der de næste tre år gøres en målrettet indsats DR Congo skal der de næste tre år gøres en målrettet indsats 
for især at forbedre børnenes sundhed, kvindernes situation for især at forbedre børnenes sundhed, kvindernes situation 
i forbindelse med prævention og graviditet samt kvinders i forbindelse med prævention og graviditet samt kvinders 
rettigheder. rettigheder. 

”Sundhedsprojektet udgør en væsentlig del af Brødrekir-”Sundhedsprojektet udgør en væsentlig del af Brødrekir-
kens hjælpearbejde i området, hvor uvidenheden på alle om-kens hjælpearbejde i området, hvor uvidenheden på alle om-
råder er stor. Basalt sundhedsarbejde har vist sig at have en råder er stor. Basalt sundhedsarbejde har vist sig at have en 
mærkbar effekt på levevilkårene i de små fattige samfund, mærkbar effekt på levevilkårene i de små fattige samfund, 
fortæller Jens Peter Rejkjær, der er general- og missionsse-fortæller Jens Peter Rejkjær, der er general- og missionsse-
kretær for BDM.kretær for BDM.

De 3,5 millioner kroner kommer fra Civilsamfund i Udvikling De 3,5 millioner kroner kommer fra Civilsamfund i Udvikling 
(CISU), hvis aktiviteter primært er fi nansieret af Udenrigsmini-(CISU), hvis aktiviteter primært er fi nansieret af Udenrigsmini-
steriet og er på fi nansloven. Folketingets Civilsamfundspolitik steriet og er på fi nansloven. Folketingets Civilsamfundspolitik 
er den overordnede ramme for CISU’s rådgivning, kurser, fag-er den overordnede ramme for CISU’s rådgivning, kurser, fag-
lige formidling og forvaltning af puljer.        lige formidling og forvaltning af puljer.        brsbrs

Præst får pris for diakoni
Niels Nymann Eriksen, der er sognepræst ved Apostel-Niels Nymann Eriksen, der er sognepræst ved Apostel-
kirken på Vesterbro, er årets modtager af Bibelselska-kirken på Vesterbro, er årets modtager af Bibelselska-
bets Pris. Han får anerkendelsen for sit diakonale arbej-bets Pris. Han får anerkendelsen for sit diakonale arbej-
de blandt indvandrere på Vesterbro.de blandt indvandrere på Vesterbro.

I motiveringen fra Bibelselskabets bestyrelse hedder I motiveringen fra Bibelselskabets bestyrelse hedder 
det:det:

”Niels Nymann Eriksen har formået på en jordnær, ”Niels Nymann Eriksen har formået på en jordnær, 
ydmyg og stilfærdig måde at vise i ord, men ikke mindst ydmyg og stilfærdig måde at vise i ord, men ikke mindst 
i handling, hvad kristent ansvar for de mennesker, der i handling, hvad kristent ansvar for de mennesker, der 
kommer til vores land udefra, er. At møde andre men-kommer til vores land udefra, er. At møde andre men-
nesker, at være lydhør og at være gæstfri er nøgleord for nesker, at være lydhør og at være gæstfri er nøgleord for 
Niels Nymann Eriksen. Det er det, han praktiserer i sit Niels Nymann Eriksen. Det er det, han praktiserer i sit 
arbejde ved Apostelkirken på Vesterbro, og han har i me-arbejde ved Apostelkirken på Vesterbro, og han har i me-
dier og politiske debatter gjort klart, at vi som kirke må dier og politiske debatter gjort klart, at vi som kirke må 
tage stilling og forholde os til indvandrerne iblandt os. På tage stilling og forholde os til indvandrerne iblandt os. På 
den måde går hans teologiske tænkning og pastorale liv den måde går hans teologiske tænkning og pastorale liv 
op i en højere enhed.”op i en højere enhed.”

Prisen blev uddelt ved Bibelselskabets repræsen-Prisen blev uddelt ved Bibelselskabets repræsen-
tantskabsmøde den 23. maj 2019 i København og be-tantskabsmøde den 23. maj 2019 i København og be-
står af 10.000 kroner og et indrammet originalblad fra står af 10.000 kroner og et indrammet originalblad fra 
Christian den III’s bibel fra 1550. Den er fi nansieret af Christian den III’s bibel fra 1550. Den er fi nansieret af 
overskuddet fra salg af udgivelser fra Bibelselskabets overskuddet fra salg af udgivelser fra Bibelselskabets 
Forlag.                   Forlag.                   brsbrs
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Randers Friplejehjem åbner dørene for beboere fra den 17.8.2019Randers Friplejehjem åbner dørene for beboere fra den 17.8.2019
Vi har bygget et plejehjem i Randers med to-rumsboliger, alle med udgang til terrasse. Vi har bygget et plejehjem i Randers med to-rumsboliger, alle med udgang til terrasse. 
Hjemmet er omgivet af dejlige grønne omgivelser, med stier og dyrehold. Hjemmet er omgivet af dejlige grønne omgivelser, med stier og dyrehold. 

Randers Friplejehjem er et plejehjem, som bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Randers Friplejehjem er et plejehjem, som bygger på det kristne livs- og menneskesyn. 
Her vil vi tage hånd om det hele menneske, og være et plejeHjem, med tryk på Hjem i Her vil vi tage hånd om det hele menneske, og være et plejeHjem, med tryk på Hjem i 
særklasse. særklasse. 

Her er højt til loftet, og vi ønsker et hverdagslive, så der er glæde og livskvalitet hver dag. Her er højt til loftet, og vi ønsker et hverdagslive, så der er glæde og livskvalitet hver dag. 

Der er frit plejehjemsvalg i Danmark, og derfor kan du, uanset hvor du bor i landet, vælge Der er frit plejehjemsvalg i Danmark, og derfor kan du, uanset hvor du bor i landet, vælge 
at bo på Randers Friplejehjem. En bolig på et Friplejehjem, koster det samme for bebo-at bo på Randers Friplejehjem. En bolig på et Friplejehjem, koster det samme for bebo-
eren, som hvis du boede på et kommunalt hjem.eren, som hvis du boede på et kommunalt hjem.

For at kunne få tilbud om en bolig hos os, så er det nødvendigt, at du For at kunne få tilbud om en bolig hos os, så er det nødvendigt, at du 
er visiteret til en plejebolig, så hvis du ønsker at bo her, skal du hen-er visiteret til en plejebolig, så hvis du ønsker at bo her, skal du hen-
vende dig til en visitator i din hjemkommune. vende dig til en visitator i din hjemkommune. 

Er du interesseret i at høre mere om Randers Friplejehjem, og hvor-Er du interesseret i at høre mere om Randers Friplejehjem, og hvor-
dan du eller dine pårørende kan komme til at bo her på hjemmet, så dan du eller dine pårørende kan komme til at bo her på hjemmet, så 
læs mere på www.randers-friplejehjem.dk eller kontakt leder Birte læs mere på www.randers-friplejehjem.dk eller kontakt leder Birte 
Stræde Simonsen på tlf. 2011 4153 eller bss@diakon.dk. Stræde Simonsen på tlf. 2011 4153 eller bss@diakon.dk. 

PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

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

EVANGELISERING OG 
MENIGHEDSARBEJDE I PERU

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

Mulige opgaver:
· Nybrudsarbejde
· Menighedsudvikling
· Forkyndelse og bibelundervisning
· Diakonale projekter

Læs mere om jobbet på dlm.dk/job/missionaer. 
Eller kontakt missionskonsulent Christian Lund 
Pedersen på clp@dlm.dk. 

LM-kirken i Skjern søger Præst LM-kirken i Skjern søger Præst 
Fuldtidsstillingen består af to hovedopgaver: Fuldtidsstillingen består af to hovedopgaver: 

• præst for menigheden og • præst for menigheden og 
• evangeliserende arbejde. • evangeliserende arbejde. 

Se mere på www.lm-kirken.dk Se mere på www.lm-kirken.dk 

Ansøgningsfrist 8 juni.Ansøgningsfrist 8 juni.
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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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Lærer søges indskolingen
Vi søger pr. 1. august 2019 en lærer, 
der sammen med os brænder for at 
skabe barnets bedste skole.
Stillingen er på 100%. 
Ansøgningsfrist: 4. juni 2019.
Læs mere på www.skrif.dk.
Løn- og ansættelsesforhold iht. overenskomst 
mellem LC og Finansministeriet.

    Fasanvej 18   
6900 Skjern
tlf. 97351360 

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

Nyoprettet fuldtidsstilling som overenskomstansat sognepræst 
ved Ansgars Kirken, Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Stift er 
ledig til besættelse fra 1. januar 2020. 

Vi søger en præst, der kan tilslutte sig Ansgars Kirkens værdigrundlag, og 
som kan formidle det uforanderlige evangelium ind i en foranderlig kultur.  
Med den nyoprettede stilling ønsker vi særligt at styrke kirkens arbejde med 
børn og unge. Men som vores nye præst skal du også indgå i det 
almindelige arbejde som sognepræst med kirkelige handlinger og med fokus 
på menighedsliv og de mindre fællesskaber, herunder både det diakonale 
og opsøgende arbejde i sognet, det internationale arbejde i Aalborg samt arbejdet med kirkens forskellige 
aldersgrupper.  

Vi søger en person, der er kommunikerende og opsøgende og har lyst til at danne relationer til unge.  

Da en af vores nuværende præster går på 3 mdr. studieorlov fra 1. september, vil der kunne aftales 
konstituering allerede fra 1. september 2019.  

Læs mere om stillingen og Ansgars Kirken på www.ansgarskirken.dk 

Du er velkommen til at kontakte eller besøge os. Lav gerne en aftale med en af os: sognepræst Anders 
Jensen tlf. 98770686, sognepræst Uffe Kronborg tlf. 50405408 eller menighedsrådsformand Jette Maksten 
tlf. 40294088 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 
Aalborg, e-mail: kmaal-ansoegning@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest mandag den 10. juni kl. 
15.00.  Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk. 

Markusskolens Børnehave i Esbjerg søger en pædagog 
pr. 1. august 2019 
 
Se yderligere oplysninger på www.markusskolen.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
skoleleder Henning Høgild på tlf. 75 15 44 00 eller 
afd. leder Betina Skovsgaard på tlf. 24 97 74 24 
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Ipsen:Ipsen:
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Du og jeg lever hver især Du og jeg lever hver især 
vores kristne hverdagsliv vores kristne hverdagsliv 
og forsøger på at leve som og forsøger på at leve som 
kristne i en verdslig verden, kristne i en verdslig verden, 
som på mange måder stiller som på mange måder stiller 
sig kritisk over for vores tro sig kritisk over for vores tro 
og vores holdninger. Megen og vores holdninger. Megen 
religiøsitet kan accepteres, religiøsitet kan accepteres, 
mange holdninger få plads. mange holdninger få plads. 
Men udfordrer vi vores næ-Men udfordrer vi vores næ-
ste i kærlighedens tjeneste ste i kærlighedens tjeneste 
ved at være Helligåndens ved at være Helligåndens 
ambassadører og talerør ambassadører og talerør 
og deler ud af Jesu ord og og deler ud af Jesu ord og 
holdninger, bliver budskabet holdninger, bliver budskabet 
pludselig sprængfarligt ind i pludselig sprængfarligt ind i 
vores moderne samfund. vores moderne samfund. 

Jesus mestrede det til Jesus mestrede det til 
perfektion i sin samtid, og perfektion i sin samtid, og 
det er med Jesus som det det er med Jesus som det 
primære eksempel, at A.K. primære eksempel, at A.K. 
Ipsen har forfattet dette Ipsen har forfattet dette 
lille mesterværk. En vejled-lille mesterværk. En vejled-
ning og en opmuntring til at ning og en opmuntring til at 
leve i verden uden at lade leve i verden uden at lade 

Opmuntring til at leve i 
verden, men ikke af verden 

sig opsluge eller forføre af sig opsluge eller forføre af 
verden. verden. 

I verden, men ikke af ver-I verden, men ikke af ver-
den. den. 

En svær balance at leve En svær balance at leve 
i. Tendensen i LM er, efter i. Tendensen i LM er, efter 
min vurdering, ved at vende min vurdering, ved at vende 
fra, at vi isolerer os i egne fra, at vi isolerer os i egne 
kristne fællesskaber til, at vi kristne fællesskaber til, at vi 
de senere år mere og mere de senere år mere og mere 
blander os med vores næ-blander os med vores næ-
ste i vores omgivende miljø, ste i vores omgivende miljø, 
i sportsklubben, på skolen i sportsklubben, på skolen 
og arbejdspladsen. Vi dan-og arbejdspladsen. Vi dan-
ner relationer med ikke-ner relationer med ikke-
kristne og ønsker, at de må kristne og ønsker, at de må 
få del i frelsen, men hvor går få del i frelsen, men hvor går 
grænsen for at danne disse grænsen for at danne disse 
relationer? relationer? 

Skal vi tage med til rock-Skal vi tage med til rock-
koncerten, med på værts-koncerten, med på værts-
huset efter arbejde, med til huset efter arbejde, med til 
gymnasiefesten og i byen gymnasiefesten og i byen 
efterfølgende, tage med til efterfølgende, tage med til 
eid-fest efter endt rama-eid-fest efter endt rama-
dan med vores muslimske dan med vores muslimske 
venner? venner? 

Bogens tema ”I verden Bogens tema ”I verden 
men ikke af verden” er et vil-men ikke af verden” er et vil-
kår og en daglig udfordring. kår og en daglig udfordring. 
A.K. Ipsen fl etter dygtigt A.K. Ipsen fl etter dygtigt 
aktuelle bibelske eksempler aktuelle bibelske eksempler 
ind, hvilket understreger ind, hvilket understreger 
hans opfordringer til et leve hans opfordringer til et leve 
et liv med Kristus – og giver et liv med Kristus – og giver 
dem gyldighed. dem gyldighed. 

A.K. Ipsen udfordrer dig og A.K. Ipsen udfordrer dig og 
mig med: ”Er du klar til at gå mig med: ”Er du klar til at gå 

ud i verden og omfavne og ud i verden og omfavne og 
udleve den identitet, du har udleve den identitet, du har 
fået givet i Jesus? Du er ikke fået givet i Jesus? Du er ikke 
tilfældigvis dig, ikke tilfæl-tilfældigvis dig, ikke tilfæl-
digt placeret, hvor du er med digt placeret, hvor du er med 
de mennesker, du bruger tid de mennesker, du bruger tid 
sammen med. Er du klar til sammen med. Er du klar til 
at være den, du allerede er”? at være den, du allerede er”? 

Bogen er skrevet i et let Bogen er skrevet i et let 
forståeligt sprog og hen-forståeligt sprog og hen-
vender sig - ja, til enhver vender sig - ja, til enhver 
kristen. kristen. 

Bogen indeholder også tre Bogen indeholder også tre 
studieoplæg, men er ikke på studieoplæg, men er ikke på 
nogen måde ”reduceret” til nogen måde ”reduceret” til 
kun at være et studiehæfte.kun at være et studiehæfte.

AF ERNST A. JACOBSEN, TARM AF ERNST A. JACOBSEN, TARM 

LÆGEMISSIONÆRLÆGEMISSIONÆR

I I Tro & MissionTro & Mission nummer 7  nummer 7 
kan man læse en artikel, kan man læse en artikel, 
hvor der i overskriften står, hvor der i overskriften står, 
at Jesu lidelse var langtruk-at Jesu lidelse var langtruk-
ken.ken.

Sammenlignet med, hvad Sammenlignet med, hvad 
offerdyrene led, var den offerdyrene led, var den 
langtrukken, men hvor lang-langtrukken, men hvor lang-
trukken var den, hvis man trukken var den, hvis man 
sammenligner med den tid, sammenligner med den tid, 
der som regel gik, før en der som regel gik, før en 
korsfæstet døde?korsfæstet døde?

I et nødråb fra David læser I et nødråb fra David læser 
vi i Salme 69: ”De har knust vi i Salme 69: ”De har knust 
mit hjerte, det kan ikke he-mit hjerte, det kan ikke he-
les, og de gav mig malurt at les, og de gav mig malurt at 

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

inspiration            nærvær            holdning

DET ER IKKEDET ER IKKE uden grund, at et af to temaer på råds- uden grund, at et af to temaer på råds-
mødet i weekenden var styrkelse af evangelist- og mødet i weekenden var styrkelse af evangelist- og 
profetnådegaverne. For en generation siden var disse profetnådegaverne. For en generation siden var disse 
nådegaver stærkere repræsenteret hos LM’s kaldede nådegaver stærkere repræsenteret hos LM’s kaldede 
forkyndere, end tilfældet er i dag. Prædikenen hand-forkyndere, end tilfældet er i dag. Prædikenen hand-
lede i høj grad om at formidle et enkelt ord om Jesus lede i høj grad om at formidle et enkelt ord om Jesus 
og gerne med en direkte, personlig og vækkende tone. og gerne med en direkte, personlig og vækkende tone. 
Visionen var en forkyndelse, som førte til det samme Visionen var en forkyndelse, som førte til det samme 
som Peters prædiken på pinsedag: at tilhørerne er-som Peters prædiken på pinsedag: at tilhørerne er-
farede, at ordet ”stak dem i hjertet”. Det var hjertet og farede, at ordet ”stak dem i hjertet”. Det var hjertet og 
ikke hovedet, der var i centrum.ikke hovedet, der var i centrum.

DE SIDSTE 50 ÅR DE SIDSTE 50 ÅR er denne forkyndelsesform i stadig er denne forkyndelsesform i stadig 
højere grad blevet trængt i baggrunden af den mere højere grad blevet trængt i baggrunden af den mere 
undervisende og læremæssige forkyndelse. Af de undervisende og læremæssige forkyndelse. Af de 
fi re såkaldte talenådegaver, som vi møder i NT, fylder fi re såkaldte talenådegaver, som vi møder i NT, fylder 
hyrde- og lærenådegaverne voldsomt meget i forhold hyrde- og lærenådegaverne voldsomt meget i forhold 
til profet- og evangelistnådegaverne. til profet- og evangelistnådegaverne. 

Og det kan jo næsten heller ikke være anderledes, Og det kan jo næsten heller ikke være anderledes, 
når vi i LM har besluttet, at de kaldede prædikanter når vi i LM har besluttet, at de kaldede prædikanter 
er hyrder og lærere i menigheden og dermed bærere er hyrder og lærere i menigheden og dermed bærere 
af den overordnede autoritet, som kendetegner disse af den overordnede autoritet, som kendetegner disse 
to nådegaver. Det har vi blandt andet gjort, fordi vi to nådegaver. Det har vi blandt andet gjort, fordi vi 
ønsker at holde fast i den bibelske lære om tjeneste-ønsker at holde fast i den bibelske lære om tjeneste-
deling ud fra det grundlæggende bibelske princip, at deling ud fra det grundlæggende bibelske princip, at 
”Kristus er hver mands hoved, og manden er kvin-”Kristus er hver mands hoved, og manden er kvin-
dens hoved” (1 Kor 11,3). Det er en skabelsesordning, dens hoved” (1 Kor 11,3). Det er en skabelsesordning, 
som vi ikke kan ændre på. Hyrder og lærere må være som vi ikke kan ændre på. Hyrder og lærere må være 
mænd, og derfor kalder vi i LM kun mænd som præ-mænd, og derfor kalder vi i LM kun mænd som præ-
dikanter.dikanter.

MEN PRISEN FORMEN PRISEN FOR denne udvikling har så altså været,  denne udvikling har så altså været, 
at profet- og evangelistnådegaverne kommer til at stå at profet- og evangelistnådegaverne kommer til at stå 
svagere, og at vi derfor som tilhørere ikke møder den svagere, og at vi derfor som tilhørere ikke møder den 
mangfoldighed i forkyndelsesformer, som er et vigtigt mangfoldighed i forkyndelsesformer, som er et vigtigt 
anliggende i NT. anliggende i NT. 

Løsningen er ikke at ændre ved vores nuværende Løsningen er ikke at ændre ved vores nuværende 
struktur med kaldede prædikanter, der er hyrder og struktur med kaldede prædikanter, der er hyrder og 
lærere. Løsningen er derimod at styrke evangelist- og lærere. Løsningen er derimod at styrke evangelist- og 
profetnådegaverne hos både kvinder og mænd hos profetnådegaverne hos både kvinder og mænd hos 
os, så de kommer til at fylde mere i det samlede bille-os, så de kommer til at fylde mere i det samlede bille-
de. Så vi ikke alene undervises, men også hører et ord, de. Så vi ikke alene undervises, men også hører et ord, 
der ”stikker i hjertet”, fordi Guds ord bliver personligt der ”stikker i hjertet”, fordi Guds ord bliver personligt 
og nærgående. og nærgående. 

På Rådsmødet blev det foreslået at arbejde mere På Rådsmødet blev det foreslået at arbejde mere 
med disse spørgsmål lokalt og at gøre det med frimo-med disse spørgsmål lokalt og at gøre det med frimo-
dighed. Én vej frem vil være at arbejde mere visio-dighed. Én vej frem vil være at arbejde mere visio-
nært og kreativt med mødeformerne, så de kaldede nært og kreativt med mødeformerne, så de kaldede 
prædikanter ikke står alene med forkyndelsen i bred prædikanter ikke står alene med forkyndelsen i bred 
forstand, men suppleres af for eksempel frie eller be-forstand, men suppleres af for eksempel frie eller be-
stilte vidnesbyrd, indlæg med videre.stilte vidnesbyrd, indlæg med videre.

Lad os tale med hinanden og med Gud om det. Det Lad os tale med hinanden og med Gud om det. Det 
er jo ham, der deler nådegaverne ud.er jo ham, der deler nådegaverne ud.

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Flere nådegaver 
på banen

spise og eddike at drikke.” spise og eddike at drikke.” 
Det er nærliggende at se det Det er nærliggende at se det 
som en profeti om, hvad Je-som en profeti om, hvad Je-
sus måtte lide.sus måtte lide.

Han fi k både malurt og Han fi k både malurt og 
eddike, og hvis det tredje eddike, og hvis det tredje 
udsagn om et knust hjerte udsagn om et knust hjerte 
også skal opfyldes, må det også skal opfyldes, må det 
vel betyde, at Jesu hjerte vel betyde, at Jesu hjerte 
bristede. Er der belæg for bristede. Er der belæg for 
det? I Matt 27,50 står der, at det? I Matt 27,50 står der, at 
Jesus råbte med høj røst. Jesus råbte med høj røst. 
Nogle oversættelser skriver, Nogle oversættelser skriver, 
at Jesus skreg. Jesus ople-at Jesus skreg. Jesus ople-
vede en pludselig, uven-vede en pludselig, uven-
tet og meget voldsom, men tet og meget voldsom, men 
kortvarig smerte, som kan kortvarig smerte, som kan 
skyldes, at hjertet bristede. skyldes, at hjertet bristede. 
Et bristet hjerte kan ikke he-Et bristet hjerte kan ikke he-
les, og man dør. les, og man dør. 
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DANIEL BERNHARD  A.K. Ipsen fl etter dygtigt bibelske 
eksempler ind, hvilket understreger hans opfordringer til at 
leve et liv med Kristus – og giver dem gyldighed

SYNSPUNKT   

Jesu korsfæstelse set med lægeøjne

LEDER 

Lægen Dr. Stewart Berg-Lægen Dr. Stewart Berg-
man skriver, at når tilskuerne man skriver, at når tilskuerne 
ved spydstikket i siden på ved spydstikket i siden på 
Jesus ikke er i tvivl om, at det Jesus ikke er i tvivl om, at det 
er blod og vand, der kommer er blod og vand, der kommer 
ud, må der være tale om så ud, må der være tale om så 
store mængder, at det kun store mængder, at det kun 
kan komme fra hjertet eller kan komme fra hjertet eller 
hjertesækken. Det er van-hjertesækken. Det er van-
skeligt at fi nde anden forkla-skeligt at fi nde anden forkla-
ring på en så stor blodan-ring på en så stor blodan-
samling, end at det må være samling, end at det må være 
hjertet, der er bristet.hjertet, der er bristet.

Meget tyder på, at Jesu Meget tyder på, at Jesu 
korsfæstelse ikke bare var korsfæstelse ikke bare var 
en blandt mange, men at en blandt mange, men at 
den var forskellig fra alle den var forskellig fra alle 
andre. I Bibelsk Oppslags-andre. I Bibelsk Oppslags-
bok står der, at korsfæstede bok står der, at korsfæstede 
sædvanligvis hang mere sædvanligvis hang mere 

end 12 timer på korset, før end 12 timer på korset, før 
de døde. Jesus hang kun de døde. Jesus hang kun 
på korset i seks timer. Gud på korset i seks timer. Gud 
gjorde en ende på alle hans gjorde en ende på alle hans 
lidelser og lod ham dø – og lidelser og lod ham dø – og 
dø på en måde, så ingen dø på en måde, så ingen 
kunne være i tvivl om, at han kunne være i tvivl om, at han 
var død.var død.

 Tiden på korset har sik- Tiden på korset har sik-
kert føltes lang af Jesus. Vi kert føltes lang af Jesus. Vi 
siger langfredag, men på siger langfredag, men på 
engelsk hedder dagen Good engelsk hedder dagen Good 
Friday, den gode fredag. Den Friday, den gode fredag. Den 
dag, hvor Jesus kunne sige dag, hvor Jesus kunne sige 
”det er fuldbragt” og dermed ”det er fuldbragt” og dermed 
fuldendte den gerning, han fuldendte den gerning, han 
var sat i verden for: at frelse var sat i verden for: at frelse 
mennesker og altså også os, mennesker og altså også os, 
der lever i dag. Lad os takke der lever i dag. Lad os takke 
ham for det.ham for det.
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LÆS PÅ DLM.DK

Takkefest i Sønderjylland
Torsdag den 23. maj fejrede LM’s afdeling i Sønderjylland en Torsdag den 23. maj fejrede LM’s afdeling i Sønderjylland en 
fl ok frivillige sønderjyder ved en stor takkefest på Løgumklo-fl ok frivillige sønderjyder ved en stor takkefest på Løgumklo-
ster Efterskole.ster Efterskole.

Seksualundervisnings-materiale
LMBU står sammen med seks andre kristne organisationer LMBU står sammen med seks andre kristne organisationer 
bag materialet ”Jeg er køn”, der er udviklet som et supple-bag materialet ”Jeg er køn”, der er udviklet som et supple-
ment til seksualundervisningen i 0.-6. klasse.ment til seksualundervisningen i 0.-6. klasse.

Tro & Mission som bryllupsgave
Skal du til bryllup, og vil du gerne give en hilsen, som brude-Skal du til bryllup, og vil du gerne give en hilsen, som brude-
parret også har glæde af, når blomsterne er visnet, og choko-parret også har glæde af, når blomsterne er visnet, og choko-
laden er spist? Et års gaveabonnement koster kun 200 kr.laden er spist? Et års gaveabonnement koster kun 200 kr.

dlm.dk/lm-danmark/bladportal/tro-missiondlm.dk/lm-danmark/bladportal/tro-missiondlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt

FOTO: PEXELS

Kontakt 44 51 73 37

2

 D
en

 p
ositive u

d
vik-

lin
g i an

tallet af elever 
skab

er op
tim

ism
e og 

styrker troen
 p

å p
rojek-

tet b
åd

e i skolen
s b

ag-
lan

d
 og in

tern
t p

å L
M

E

Jørn N
ørgaard

Jørn N
ørgaard


	TM-01
	TM-02
	TM-03
	TM-04
	TM-05
	TM-06
	TM-07
	TM-08
	TM-10
	TM-11
	TM-12
	TM-13
	TM-14
	TM-15
	TM-16

