
Tre bornholmske barndomsvenner mødtes på Folkemødet og gjorde status 
over, hvad de har fået med hjemmefra, og hvad det har betydet senere i livet

3 x Søren fra Østermarie

AF KAJA LAUTERBACHW

Lørdag eftermiddag var Lørdag eftermiddag var Folk Folk 
og Troog Tro-teltet på Folkemødet -teltet på Folkemødet 
på Bornholm fyldt til randen på Bornholm fyldt til randen 
– og mere til. Ekstra stole – og mere til. Ekstra stole 
blev sat frem og mange var blev sat frem og mange var 
med på en lytten uden for med på en lytten uden for 
teltet, og der var masser af teltet, og der var masser af 
smil, latter og klapsalver.smil, latter og klapsalver.

Årsagen var, at tre barn-Årsagen var, at tre barn-
domsvenner – 3 x Søren domsvenner – 3 x Søren 
– mødtes for at vende den – mødtes for at vende den 
fælles barndom i Østerma-fælles barndom i Østerma-
rie på Bornholm og for at rie på Bornholm og for at 
trække tråde frem til nutid, trække tråde frem til nutid, 
karriere og værdier. Den lo-karriere og værdier. Den lo-
kale LM’er Niels Chresten kale LM’er Niels Chresten 
Andersen var ordstyrer.Andersen var ordstyrer.

Medvirkende var hen-Medvirkende var hen-
holdsvis forhenværende mi-holdsvis forhenværende mi-
nister Søren Pind, dommer nister Søren Pind, dommer 
ved retten i Lyngby Søren ved retten i Lyngby Søren 
Holm Seerup og LM’s gene-Holm Seerup og LM’s gene-
ralsekretær Søren Skov-ralsekretær Søren Skov-
gaard Sørensen. De gjorde gaard Sørensen. De gjorde 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Jeg brænder for, at fl ere skal ”Jeg brænder for, at fl ere skal 
blive bedre til at tage sig af blive bedre til at tage sig af 
de unge, at fl ere unge må de unge, at fl ere unge må 
blive nået med evangeliet og blive nået med evangeliet og 
for, at fl ere af dem, som Gud for, at fl ere af dem, som Gud 
har givet nådegaven som har givet nådegaven som 
profet eller evangelist, må få profet eller evangelist, må få 
hjælp og frimodighed til at hjælp og frimodighed til at 
udfolde netop disse nådega-udfolde netop disse nådega-
ver i LM, så deres troserfa-ver i LM, så deres troserfa-
ring og vidnesbyrd må blive ring og vidnesbyrd må blive 
mange fl ere til gavn.”mange fl ere til gavn.”

Det siger landsformand Det siger landsformand 
Henrik P. Jensen 14 dage Henrik P. Jensen 14 dage 
efter LM’s rådsmøde den 25. efter LM’s rådsmøde den 25. 
maj i Odense. Her var de to maj i Odense. Her var de to 
temaer temaer Fælles livsvandringFælles livsvandring 

Landsformand Henrik P. Jensen peger på, at der stadig er meget arbejde at gøre

Ser frem til at følge op på Rådsmødet

og og Styrkelse af evangelist- Styrkelse af evangelist- 
og profetnådegaverneog profetnådegaverne.

Positive tilbagemeldinger
Landsformanden ser tilbage Landsformanden ser tilbage 
på gode drøftelser på mødet på gode drøftelser på mødet 
og den store overvægt af og den store overvægt af 
meget positive tilbagemel-meget positive tilbagemel-
dinger fra deltagerne.dinger fra deltagerne.

”Rigtig mange blev inspi-”Rigtig mange blev inspi-
rerede til at arbejde videre rerede til at arbejde videre 
med spørgsmålene lokalt. med spørgsmålene lokalt. 
Det glæder jeg mig rig-Det glæder jeg mig rig-
tig meget over. Vi har også tig meget over. Vi har også 
modtaget kritik og forbed-modtaget kritik og forbed-
ringsforslag,” siger han.ringsforslag,” siger han.

Henrik P. Jensen og LM’s Henrik P. Jensen og LM’s 
Landsstyrelse (LS) vil nu Landsstyrelse (LS) vil nu 
sammen med ledelsen i sammen med ledelsen i 
LMBU følge op på mødet.LMBU følge op på mødet.

”Der ligger et langt, sejt ”Der ligger et langt, sejt 
træk foran os, hvor der er træk foran os, hvor der er 
brug for fortsatte drøftel-brug for fortsatte drøftel-
ser og fokus rundt om i ser og fokus rundt om i 
organisationen. Vi har brug organisationen. Vi har brug 
for mere afklaring og for at for mere afklaring og for at 
ejerskabet vokser, så det ejerskabet vokser, så det 
hele ikke bare bliver ved hele ikke bare bliver ved 
snakken.”snakken.”

Tryghed og tydelighed
På Rådsmødet blev delta-På Rådsmødet blev delta-
gerne udfordret til at tage gerne udfordret til at tage 
hjem og lade inspiratio-hjem og lade inspiratio-
nen på Rådsmødet føre til nen på Rådsmødet føre til 
konkret handling. Der kom konkret handling. Der kom 
mange ideer frem, og mange mange ideer frem, og mange 
af dem handler om større af dem handler om større 
variation i mødeformen.variation i mødeformen.

Henrik P. Jensen under-Henrik P. Jensen under-F
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status over sunde værdier, status over sunde værdier, 
talte om, hvad de har fået talte om, hvad de har fået 
med hjemmefra, og hvad det med hjemmefra, og hvad det 
har betydet senere i livet, og har betydet senere i livet, og 
hvad som holder i dag. hvad som holder i dag. 

”Det var en hel Korsbæk. ”Det var en hel Korsbæk. 
Hvor var det godt, indholds-Hvor var det godt, indholds-
rigt og sjovt. Jeg havde glæ-rigt og sjovt. Jeg havde glæ-
det mig og glæden steg i lø-det mig og glæden steg i lø-
bet af den time, det varede,” bet af den time, det varede,” 
skriver Anne Marie Engell-skriver Anne Marie Engell-
Kofoed, der selv kommer fra Kofoed, der selv kommer fra 
Østermarie, på Facebook.Østermarie, på Facebook.

Folk og Tro er et arbejds-Folk og Tro er et arbejds-
fællesskab mellem Indre fællesskab mellem Indre 
Mission, LK og Evangelisk Mission, LK og Evangelisk 
Luthersk Mission samt Luthersk Mission samt 
Bornholmerkirken, som har Bornholmerkirken, som har 
en fælles stand på Folkemø-en fælles stand på Folkemø-
det. De ønsker, at det kristne det. De ønsker, at det kristne 
livs- og menneskesyn skal livs- og menneskesyn skal 
have en stemme på Folke-have en stemme på Folke-
mødet og har fokus på etik, mødet og har fokus på etik, 
tro og samfundets udvikling.tro og samfundets udvikling.

I år stod de for otte af I år stod de for otte af 
4.000 arrangementer på 4.000 arrangementer på 
Folkemødet.Folkemødet.

streger, at LM’s syn på tje-streger, at LM’s syn på tje-
nestedeling ikke er ændret. nestedeling ikke er ændret. 
Det betyder, at lærer- og Det betyder, at lærer- og 
hyrdefunktionen kun tilde-hyrdefunktionen kun tilde-
les mænd.les mænd.

”Men vi skal arbejde vi-”Men vi skal arbejde vi-
dere med, hvordan vi bedre dere med, hvordan vi bedre 
kan opmuntre til at udfolde kan opmuntre til at udfolde 
evangelist- og profetnå-evangelist- og profetnå-
degaverne hos personer af degaverne hos personer af 
begge køn og fi nde en prak-begge køn og fi nde en prak-
sis, der er tryghed omkring. sis, der er tryghed omkring. 
Det handler om både at Det handler om både at 
skabe frimodighed og tyde-skabe frimodighed og tyde-
lighed,” slår han fast.lighed,” slår han fast.

Ud over arbejdet i LS for-Ud over arbejdet i LS for-
venter landsformanden venter landsformanden 
også, at emnerne vil komme også, at emnerne vil komme 
op på kommende landsle-op på kommende landsle-
derkurser.derkurser.

LM Horsens samles i værestedet Det Gode LM Horsens samles i værestedet Det Gode 
Håbs lokaler til møde hver anden torsdag af-Håbs lokaler til møde hver anden torsdag af-
ten sammen med dem af værestedets bru-ten sammen med dem af værestedets bru-
gere, der har lyst. gere, der har lyst. 

Her kommer folk i alle aldre: små børn, Her kommer folk i alle aldre: små børn, 
juniorer, unge, voksne og ældre, enlige og juniorer, unge, voksne og ældre, enlige og 
familier – et bredt fællesskab på tværs af familier – et bredt fællesskab på tværs af 
alder. alder. 

For tiden har de en juniorklub, men ingen For tiden har de en juniorklub, men ingen 
LMU. Da Horsens er en vækst- og studieby LMU. Da Horsens er en vækst- og studieby 
med mere end 20 videregående uddannel-med mere end 20 videregående uddannel-
ser at vælge imellem, synes de, det vil være ser at vælge imellem, synes de, det vil være 
naturligt med arbejde for de unge, og derfor naturligt med arbejde for de unge, og derfor 
er der et stærkt ønske om at starte en LMU-er der et stærkt ønske om at starte en LMU-
forening, fortæller formand Tomas Hansen.forening, fortæller formand Tomas Hansen.

De små steder: Horsens
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AF OLE SOLGAARD

En del bibellæsere ved, at En del bibellæsere ved, at 
Salmernes Bog fi ndes cirka Salmernes Bog fi ndes cirka 
midt i Bibelen. Den spil-midt i Bibelen. Den spil-
ler også en central rolle i ler også en central rolle i 
manges trosliv. Men hvad er manges trosliv. Men hvad er 
det egentlig for en samling det egentlig for en samling 
salmer? Og hvordan kan vi salmer? Og hvordan kan vi 
anvende bogen i dag?anvende bogen i dag?

Det er noget af det, som Det er noget af det, som 
det nyeste nummer af ma-det nyeste nummer af ma-
gasinet Budskabet sætter gasinet Budskabet sætter 
fokus på med sit tema fokus på med sit tema Sal-Sal-
mernes Bogmernes Bog.

Forkyndelse, sjælesorg, 
bøn og lovsang
Carsten Vang er lektor i GT Carsten Vang er lektor i GT 
ved Menighedsfakultetet. ved Menighedsfakultetet. 
Han giver et overblik over, Han giver et overblik over, 
hvor forskellige slags sal-hvor forskellige slags sal-
mer bogen indeholder, og i mer bogen indeholder, og i 
hvilken sammenhæng de er hvilken sammenhæng de er 

Bibelens salmer er aktuelle

blevet skrevet og brugt. blevet skrevet og brugt. 
”Gennem Salmernes Bog ”Gennem Salmernes Bog 

giver Gud os en enestående giver Gud os en enestående 
hjælp til vores vandring med hjælp til vores vandring med 
ham i sorg og i glæde, i kri-ham i sorg og i glæde, i kri-
ser og i erfaringen af hans ser og i erfaringen af hans 
overvældende godhed. Sal-overvældende godhed. Sal-

mernes Bog har til alle tider mernes Bog har til alle tider 
været Guds folks bønnebog været Guds folks bønnebog 
og givet sprog til vores bøn-og givet sprog til vores bøn-
ner, klager og lovprisning af ner, klager og lovprisning af 
ham,” skriver han.ham,” skriver han.

Netop det med inspiratio-Netop det med inspiratio-
nen til bøn og lovsang sæt-nen til bøn og lovsang sæt-

ter LM’s musikkonsulent, ter LM’s musikkonsulent, 
Christian Engmark, fokus på Christian Engmark, fokus på 
i sin artikel.i sin artikel.

Desuden giver sognepræst Desuden giver sognepræst 
Per Munch i sin artikel nogle Per Munch i sin artikel nogle 
eksempler på, hvordan eksempler på, hvordan 
Salmernes Bog også kan Salmernes Bog også kan 
bruges i forkyndelse og sjæ-bruges i forkyndelse og sjæ-
lesorg.lesorg.

Tro og tillid midt 
i angst og frygt
Den sidste temaartikel er Den sidste temaartikel er 
skrevet af tidligere højsko-skrevet af tidligere højsko-
lelærer og forlagsleder Inger lelærer og forlagsleder Inger 
Margrethe Kofod-Svendsen. Margrethe Kofod-Svendsen. 
Hun tager konkret fat på at Hun tager konkret fat på at 
udfolde Salme 56, som giver udfolde Salme 56, som giver 
os et glimt af Davids tro og os et glimt af Davids tro og 
tillid midt i frygt og angst. tillid midt i frygt og angst. 

”David er et forbillede i at ”David er et forbillede i at 
løfte blikket til Gud i ste-løfte blikket til Gud i ste-
det for at fokusere på og det for at fokusere på og 
skræmmes af den eller det, skræmmes af den eller det, 
der truer,” skriver hun.der truer,” skriver hun.

AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

Et afrikansk ordsprog siger Et afrikansk ordsprog siger 
“It takes a village to raise a “It takes a village to raise a 
child”. For et par måneder child”. For et par måneder 
siden hørte jeg en ny vinkel siden hørte jeg en ny vinkel 
på samme udfordring, blot på samme udfordring, blot 
set fra en kristen synsvinkel: set fra en kristen synsvinkel: 
”It takes a church to raise a ”It takes a church to raise a 
Christian”. Christian”. 

Ligesom en kernefamilie Ligesom en kernefamilie 
har brug for andre menne-har brug for andre menne-
sker, så deres børn får fl ere sker, så deres børn får fl ere 
referencerammer at navi-referencerammer at navi-
gere ud fra, har den kristne gere ud fra, har den kristne 
også brug for mange livshi-også brug for mange livshi-
storier for at kunne udvikle storier for at kunne udvikle 

Tag ansvar for hinanden
kristen modenhed. kristen modenhed. 

Der er mange lighedstegn Der er mange lighedstegn 
mellem det at opfostre en mellem det at opfostre en 
kernefamilie og en kirke. kernefamilie og en kirke. 
Begge forhold beskrives Begge forhold beskrives 
som en familie. Jesus spør-som en familie. Jesus spør-
ger i Mark 3,33f ”Hvem er ger i Mark 3,33f ”Hvem er 
min mor og mine brødre? Og min mor og mine brødre? Og 
han så rundt på dem, der han så rundt på dem, der 
sad omkring ham, og han sad omkring ham, og han 
sagde: Se, her er min mor sagde: Se, her er min mor 
og mine brødre. For den, der og mine brødre. For den, der 
gør Guds vilje, er min bror og gør Guds vilje, er min bror og 
søster og mor.”søster og mor.”

Selv om børn og unge al-Selv om børn og unge al-
drig har været så frie som drig har været så frie som 
nu, giver mange af dem ofte nu, giver mange af dem ofte 
udtryk for, at de ligger under udtryk for, at de ligger under 
for et ekstremt pres. Det for et ekstremt pres. Det 
ansvar må vi som kirke tage ansvar må vi som kirke tage 
på os. Det skal de ikke selv på os. Det skal de ikke selv 
sidde tilbage med. De har sidde tilbage med. De har 
brug for vores forskellige hi-brug for vores forskellige hi-
storier i livet, både dem som storier i livet, både dem som 
gav skrammer og ridser i gav skrammer og ridser i 
lakken, og dem som har væ-lakken, og dem som har væ-

ret gode at opleve. ret gode at opleve. 
Som kirke har vi et fælles Som kirke har vi et fælles 

ansvar for hinandens livs-ansvar for hinandens livs-
ledsagelse. ledsagelse. 

En livsledsager er ikke be-En livsledsager er ikke be-
grænset til ægtestanden el-grænset til ægtestanden el-
ler kernefamilien. Kontakten ler kernefamilien. Kontakten 
til mange forskellige men-til mange forskellige men-
nesker er en styrke, som nesker er en styrke, som 
kan afhjælpe bekymringer kan afhjælpe bekymringer 
og nervøsitet for fremtidens og nervøsitet for fremtidens 
mange muligheder. mange muligheder. 

Ligesom vi er mange, som Ligesom vi er mange, som 
har haft stor glæde af en har haft stor glæde af en 
opvækst, hvor naboer, sko-opvækst, hvor naboer, sko-
lelærere, sportstrænere, lelærere, sportstrænere, 
fætre og kusiner har hjulpet fætre og kusiner har hjulpet 
os på livets vej, kan vi som os på livets vej, kan vi som 
kirkefamilie spille hinanden kirkefamilie spille hinanden 
bedre end nutidens isola-bedre end nutidens isola-
tion frister til. tion frister til. 

Bibelen tænker ikke for Bibelen tænker ikke for 
snævert om kirken som snævert om kirken som 
en familie. En kirkefamilie en familie. En kirkefamilie 
består ikke kun af blodets består ikke kun af blodets 
familiebånd – Jesu blod er familiebånd – Jesu blod er 

tykkere end som så – og tykkere end som så – og 
heller ikke kun af kerne-heller ikke kun af kerne-
familier. For eksempel var familier. For eksempel var 
både Jesus og Paulus sing-både Jesus og Paulus sing-
ler, som rakte hænderne ud ler, som rakte hænderne ud 
for at hjælpe familier om-for at hjælpe familier om-
kring dem. kring dem. 

Lad os vove at vise de an-Lad os vove at vise de an-
dre vores styrker og svag-dre vores styrker og svag-
heder, så vi kan ledsage heder, så vi kan ledsage 
hinanden på rejsen. Lad hinanden på rejsen. Lad 
paletten af Guds velsig-paletten af Guds velsig-
nelser midt i livet udfordre nelser midt i livet udfordre 
isolationen som individua-isolationen som individua-
lismen hylder i sin mangel lismen hylder i sin mangel 
på fællesskab. på fællesskab. 

Vi har brug for en kreds af Vi har brug for en kreds af 
mennesker, som kan hjælpe mennesker, som kan hjælpe 
og styrke de bæredygtige og styrke de bæredygtige 
relationer frem. Kirke er relationer frem. Kirke er 
ikke bare noget, vi går til, ikke bare noget, vi går til, 
eller en bygning, vi kan vise eller en bygning, vi kan vise 
hen til. Kirken er relationer hen til. Kirken er relationer 
på tværs af generationer og på tværs af generationer og 
sociale lag – med Jesus i sociale lag – med Jesus i 
centrum!centrum!

SØREN SKOVGAARD SØRENSEN  Der er 
mange lighedstegn mellem det at opfostre en 
kernefamilie og en kirke

Der er grøde! Frøene spredes, og væksten ses i disse ti-Der er grøde! Frøene spredes, og væksten ses i disse ti-
der. Gud viser sin barmhjertighed og storhed over LM’s der. Gud viser sin barmhjertighed og storhed over LM’s 
arbejde og skaber også åndeligt forår lige nu. Vi får lov arbejde og skaber også åndeligt forår lige nu. Vi får lov 
at være med i Guds riges så-, vækst og høstarbejde på at være med i Guds riges så-, vækst og høstarbejde på 
mange felter lige nu – både i Danmark og internationalt. mange felter lige nu – både i Danmark og internationalt. 
Gud handler virkelig  Gud handler virkelig  

Det vil vi så gerne bakke op om og fortsætte med! Derfor Det vil vi så gerne bakke op om og fortsætte med! Derfor 
har vi fortsat brug for gode gaver lige nu og i årene frem. har vi fortsat brug for gode gaver lige nu og i årene frem. 
Så støt LM’s arbejde. Gerne som fast støtte. Se hvordan på Så støt LM’s arbejde. Gerne som fast støtte. Se hvordan på 
dlm.dk/stoet, eller kontakt os på gaver@dlm.dk.dlm.dk/stoet, eller kontakt os på gaver@dlm.dk.

Og en stor tak til jer, der allerede har støttet os i år. Vi Og en stor tak til jer, der allerede har støttet os i år. Vi 
har pr. 31. maj modtaget 4,3 millioner kroner og er godt har pr. 31. maj modtaget 4,3 millioner kroner og er godt 
med i forhold til gavebudgettet, men en mindre god maj med i forhold til gavebudgettet, men en mindre god maj 
måned har ført til, at vi nu er lidt under 2018-tallene. LM måned har ført til, at vi nu er lidt under 2018-tallene. LM 
har brug for, at gaveniveauet i 2019 bliver højere end i har brug for, at gaveniveauet i 2019 bliver højere end i 
2018.                   2018.                   Johnny Lindgreen, resursechefJohnny Lindgreen, resursechef
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Eller kontakt missionskonsulent Christian Lund 
Pedersen på tlf 93 88 02 56 / clp@dlm.dk. 
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En fantastisk start på ægteskabet
Lasse og Amalie Bach Dybdal var til forlovelsessamtaler, inden de blev gift. 

Det var så god en oplevelse, at de allerede selv er blevet vejlederpar for andre

AF KARIN BORUP RAVNBORG

De troede egentlig, de De troede egentlig, de 
kendte hinanden ret godt, kendte hinanden ret godt, 
dengang for fem år siden dengang for fem år siden 
da de planlagde at gifte sig. da de planlagde at gifte sig. 
Alligevel tog Lasse og Ama-Alligevel tog Lasse og Ama-
lie Bach Dybdal fra Aarhus lie Bach Dybdal fra Aarhus 
imod LM’s tilbud om forlo-imod LM’s tilbud om forlo-
velsessamtaler for par, fordi velsessamtaler for par, fordi 
de havde hørt, det skulle de havde hørt, det skulle 
være godt.være godt.

”Vi havde allerede snak-”Vi havde allerede snak-
ket om en masse ting på ket om en masse ting på 
forhånd, så jeg tænkte, at forhånd, så jeg tænkte, at 
det måske var begrænset, det måske var begrænset, 
hvad vi kunne lære af nyt om hvad vi kunne lære af nyt om 
hinanden. Men der blev jeg hinanden. Men der blev jeg 
overrasket,” fortæller Amalie overrasket,” fortæller Amalie 
med et smil og siger hen-med et smil og siger hen-
vendt til Lasse:vendt til Lasse:

”Der var fl ere gange, hvor ”Der var fl ere gange, hvor 
vi gik fra samtalen, og jeg vi gik fra samtalen, og jeg 
tænkte: ’Hold da op – det tænkte: ’Hold da op – det 
her anede jeg ikke om dig!’.”her anede jeg ikke om dig!’.”

”Ja, det var vildt godt,” ud-”Ja, det var vildt godt,” ud-
bryder Lasse.bryder Lasse.

Spørgsmålene   
gik tæt på
Tilbuddet indeholder ni Tilbuddet indeholder ni 
samtaler med et vejleder-samtaler med et vejleder-
par, hvis opgave er at hjælpe par, hvis opgave er at hjælpe 
samtalen i gang imellem det samtalen i gang imellem det 
forlovede par. Her kommer forlovede par. Her kommer 
man blandt andet ind på man blandt andet ind på 
spørgsmål omkring familie-spørgsmål omkring familie-
liv, det åndelige liv, kon-liv, det åndelige liv, kon-
fl iktløsning, økonomi og det fl iktløsning, økonomi og det 
seksuelle samliv med mere. seksuelle samliv med mere. 
Og selv om nogle spørgsmål Og selv om nogle spørgsmål 
gik tæt på og fi k dem til at gik tæt på og fi k dem til at 
opdage ting, som de ikke før opdage ting, som de ikke før 
havde overvejet, husker de havde overvejet, husker de 

begge samtalerne som en begge samtalerne som en 
god tid, hvor de lærte hinan-god tid, hvor de lærte hinan-
den at kende på en helt ny den at kende på en helt ny 
måde.måde.

”For eksempel blev vi ”For eksempel blev vi 
spurgt: ’Føler du dig overle-spurgt: ’Føler du dig overle-
gen i forhold til din partner?’ gen i forhold til din partner?’ 
Det er ikke et spørgsmål, Det er ikke et spørgsmål, 
man ellers hører så tit. Men man ellers hører så tit. Men 
det fi k mig til at tænke over, det fi k mig til at tænke over, 
at der var nogle områder, jeg at der var nogle områder, jeg 
var nødt til at arbejde på i var nødt til at arbejde på i 
mit forhold til Amalie. Snak-mit forhold til Amalie. Snak-
ken med hinanden gjorde os ken med hinanden gjorde os 
helt sikkert mere klar til æg-helt sikkert mere klar til æg-
teskabet, end vi ellers ville teskabet, end vi ellers ville 
have været,” siger Lasse. have været,” siger Lasse. 

”Meget af det er vi fortsat ”Meget af det er vi fortsat 
med at snakke om, også ef-med at snakke om, også ef-
ter vi blev gift. På den måde ter vi blev gift. På den måde 
blev samtalerne en god blev samtalerne en god 
start til den videre snak i start til den videre snak i 
ægteskabet,” tilføjer Amalie.ægteskabet,” tilføjer Amalie.

Kvalifi kation:   
et lykkeligt ægteskab
I efteråret blev Amalie og I efteråret blev Amalie og 

Lasse godkendt som vejle-Lasse godkendt som vejle-
derpar af Østjyllands afde-derpar af Østjyllands afde-
lingsstyrelse. Og selv om de lingsstyrelse. Og selv om de 
ikke har mange års erfaring ikke har mange års erfaring 
som ægtepar, vil de gerne som ægtepar, vil de gerne 
hjælpe andre forlovede par hjælpe andre forlovede par 
til at få en lige så god start til at få en lige så god start 
på ægteskabet, som de selv på ægteskabet, som de selv 
har fået.har fået.

”Hvad kvalifi cerer os? Det ”Hvad kvalifi cerer os? Det 
må være et lykkeligt ægte-må være et lykkeligt ægte-
skab – det er det eneste, skab – det er det eneste, 
jeg kan sige,” siger Lasse jeg kan sige,” siger Lasse 
smilende.smilende.

”Vi er ikke uddannede ”Vi er ikke uddannede 
parrådgivere eller terapeu-parrådgivere eller terapeu-
ter. Vi stiller jo bare spørgs-ter. Vi stiller jo bare spørgs-
målene, og så er det menin-målene, og så er det menin-
gen, parrene skal snakke gen, parrene skal snakke 
indbyrdes.”indbyrdes.”

”Det vigtigste er, at vi ”Det vigtigste er, at vi 
bare brænder for, at andre bare brænder for, at andre 
mennesker skal få et godt mennesker skal få et godt 
forhold. Ægteskabet er ikke forhold. Ægteskabet er ikke 
altid let. Men omvendt kan altid let. Men omvendt kan 
det være en kæmpe styrke, det være en kæmpe styrke, 
og hvis man har et godt æg-og hvis man har et godt æg-
teskab, kan man gå igennem teskab, kan man gå igennem 
virkelig meget sammen,” virkelig meget sammen,” 
supplerer Amalie.supplerer Amalie.

Og så beriger det deres Og så beriger det deres 
eget parforhold at være vej-eget parforhold at være vej-
lederpar, understreger hun.lederpar, understreger hun.

”Det er meget fedt at ”Det er meget fedt at 
kunne gøre det sammen – at kunne gøre det sammen – at 
brænde for noget sammen. brænde for noget sammen. 
Det er også rart at kunne Det er også rart at kunne 

Amalie og Lasse Bach Dyb-Amalie og Lasse Bach Dyb-
dal husker forlovelsesamta-dal husker forlovelsesamta-
lerne som en god tid, hvor de lerne som en god tid, hvor de 
lærte hinanden at kende på lærte hinanden at kende på 

en helt ny måde.en helt ny måde.

snakke sammen om det snakke sammen om det 
bagefter og evaluere, når bagefter og evaluere, når 
det andet par er gået.”det andet par er gået.”

LM’s yngste   
vejlederpar
Med deres unge alder er Med deres unge alder er 
Lasse på 26 år og Amalie på Lasse på 26 år og Amalie på 
27 det yngste af LM’s nuvæ-27 det yngste af LM’s nuvæ-
rende vejlederpar. Men det rende vejlederpar. Men det 
ser de kun som en fordel. ser de kun som en fordel. 

”Vi er aldersmæssigt tæt ”Vi er aldersmæssigt tæt 
på de unge studerende. De på de unge studerende. De 
står i en livssituation, som står i en livssituation, som 
vi måske bedre kan relatere vi måske bedre kan relatere 
til, end et ældre vejlederpar til, end et ældre vejlederpar 
vil kunne,” mener Lasse.vil kunne,” mener Lasse.

Indtil videre har de haft Indtil videre har de haft 
samtaler med ét forlovet samtaler med ét forlovet 
par, som netop er blevet gift. par, som netop er blevet gift. 
De er i gang med samtaler De er i gang med samtaler 
med et nyt par og har en af-med et nyt par og har en af-
tale med endnu et. tale med endnu et. 

”Der vil altid være et ”Der vil altid være et 
særligt forhold til de par, særligt forhold til de par, 
man har til samtale. Man man har til samtale. Man 
kommer ret tæt på hinan-kommer ret tæt på hinan-
den, når man stiller nogle den, når man stiller nogle 
spørgsmål, der går tæt på. spørgsmål, der går tæt på. 
Og så deler man også ud af Og så deler man også ud af 
noget af sig selv og sit eget noget af sig selv og sit eget 
forhold,” fortæller han.forhold,” fortæller han.

”Jeg er virkelig så stolt af ”Jeg er virkelig så stolt af 
det par, der lige er blevet gift, det par, der lige er blevet gift, 
hvis man kan bruge udtryk-hvis man kan bruge udtryk-
ket stolt,” udbryder Amalie.ket stolt,” udbryder Amalie.

”De snakkede bare så godt ”De snakkede bare så godt 

sammen og havde overve-sammen og havde overve-
jet mange ting. Jeg synes, jet mange ting. Jeg synes, 
de var så seje. Det er meget de var så seje. Det er meget 
inspirerende at møde nogle inspirerende at møde nogle 
unge, der gerne vil leve et liv unge, der gerne vil leve et liv 

sammen efter Guds regler, sammen efter Guds regler, 
og som tager livet og troen og som tager livet og troen 
seriøst. Det er dejligt at seriøst. Det er dejligt at 
være med i den proces, de være med i den proces, de 
vandrer i sammen.”vandrer i sammen.”

LASSE BACH DYBDAL  Hvad kvalifi cerer os? 
Det må være et lykkeligt ægteskab – det er det 
eneste, jeg kan sige

Forlovelsessamtaler i LM

Forlovelsessamtalerne er et gratis tilbud til alle forlovede Forlovelsessamtalerne er et gratis tilbud til alle forlovede 
og kærestepar, der har besluttet at gifte sig, og som øn-og kærestepar, der har besluttet at gifte sig, og som øn-
sker vejledning og hjælp af et kristent ægtepar.sker vejledning og hjælp af et kristent ægtepar.

Det består af otte samtaler før og en samtale seks-otte Det består af otte samtaler før og en samtale seks-otte 
uger efter brylluppet.uger efter brylluppet.

Der fi ndes vejlederpar over hele landet – syv par i Jylland, Der fi ndes vejlederpar over hele landet – syv par i Jylland, 
et par på Fyn, et par på Bornholm og syv par på Sjælland:et par på Fyn, et par på Bornholm og syv par på Sjælland:

Jette og Per Bøndergaard, RøddingJette og Per Bøndergaard, Rødding
Ulla og Samuel Hvidberg, StorvordeUlla og Samuel Hvidberg, Storvorde
Jeanette og Mogens Finderup Jensen, Aarhus NJeanette og Mogens Finderup Jensen, Aarhus N
Lasse og Amalie Bach Dybdal, ÅbyhøjLasse og Amalie Bach Dybdal, Åbyhøj
Lydia og Nikolaj Pedersen, SkjernLydia og Nikolaj Pedersen, Skjern
Lone Bach og René Kragh Hansen, SønderborgLone Bach og René Kragh Hansen, Sønderborg
Lisbeth og Erik Lauridsen Haahr, HolstebroLisbeth og Erik Lauridsen Haahr, Holstebro
Jane og Carsten Hvidberg, LyngbyJane og Carsten Hvidberg, Lyngby
Vicky og Allan Kastbjerg, København NVVicky og Allan Kastbjerg, København NV
Irene og Ole Olsen, HvidovreIrene og Ole Olsen, Hvidovre
Ulla og Søren Toft, HvidovreUlla og Søren Toft, Hvidovre
Hanne og Bjarne Riis, HvidovreHanne og Bjarne Riis, Hvidovre
Sidsel og Kristoffer Sølvsten Burgdorf, VanløseSidsel og Kristoffer Sølvsten Burgdorf, Vanløse
Cathrine og Karsten Jørgensen, HillerødCathrine og Karsten Jørgensen, Hillerød
Anette og Jeff Sørensen, OdenseAnette og Jeff Sørensen, Odense
Berit og Georg Kofoed-Pihl, ØstermarieBerit og Georg Kofoed-Pihl, Østermarie

Find kontaktoplysninger på www.dlm.dk/lm-danmark/Find kontaktoplysninger på www.dlm.dk/lm-danmark/
forlovelsessamtaler.forlovelsessamtaler.
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Læs mere på WWW.DLM.DK/ARV 

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



AF KAJA LAUTERBACH

Fra 2014-2015 var Karina Fra 2014-2015 var Karina 
Højgaard Jensen volon-Højgaard Jensen volon-
tør for LM i Phnom Penh i tør for LM i Phnom Penh i 
Cambodja. Hun arbejdede Cambodja. Hun arbejdede 
i en børnehave i organi-i en børnehave i organi-
sationen Daughters, der sationen Daughters, der 
hjælper kvinder ud af pro-hjælper kvinder ud af pro-
stitution.stitution.

”Det tændte en brand i ”Det tændte en brand i 
mig for at gøre noget for mig for at gøre noget for 
prostituerede kvinder,” si-prostituerede kvinder,” si-
ger den 25-årige sygeple-ger den 25-årige sygeple-
jestuderende fra Brøns-jestuderende fra Brøns-
høj. Hun er derfor blevet høj. Hun er derfor blevet 
frivillig i det tværkirkelige frivillig i det tværkirkelige 
projekt Night Light Café, projekt Night Light Café, 
hvorfra 35 frivillige på skift hvorfra 35 frivillige på skift 
går på gaden på Vesterbro går på gaden på Vesterbro 
i København natten mel-i København natten mel-
lem onsdag og torsdag for lem onsdag og torsdag for 
at invitere prostituerede at invitere prostituerede 
kvinder ind i caféen.kvinder ind i caféen.

Karina kommer i LM’s fri-Karina kommer i LM’s fri-
menighed Nordvestkirken menighed Nordvestkirken 
og i LMU. Da hun fl yttede til og i LMU. Da hun fl yttede til 
København for knap tre år København for knap tre år 
siden, var hun til gudstje-siden, var hun til gudstje-
neste i Apostelkirken et par neste i Apostelkirken et par 
gange, og her hørte hun om gange, og her hørte hun om 
Night Light Café. Night Light Café. 

Uden fordømmelse
Karin Kjærgaard startede Karin Kjærgaard startede 
caféen i 2006 med støtte caféen i 2006 med støtte 
fra en række kirker, blandt fra en række kirker, blandt 
andet Byens Valgmenig-andet Byens Valgmenig-
hed, Apostelkirken og Eli-hed, Apostelkirken og Eli-
askirken. askirken. 

”Tanken bag caféen, der ”Tanken bag caféen, der 
holder til i Eliaskirken, er, holder til i Eliaskirken, er, 
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AF ROLF W. JØRGENSEN

“Udgivelsen af ti salmer i ny “Udgivelsen af ti salmer i ny 
fortolkning er en gammel fortolkning er en gammel 
drøm,” fortæller Benjamin drøm,” fortæller Benjamin 
Møller Kirketerp, der er Møller Kirketerp, der er 
drivkraften bag salmeban-drivkraften bag salmeban-
det “A Hymn for Lily”. Han det “A Hymn for Lily”. Han 
er kandidat fra Syddansk er kandidat fra Syddansk 
Musikkonservatorium i Es-Musikkonservatorium i Es-
bjerg, hvor han har studeret bjerg, hvor han har studeret 
komposition og elbas. I dag komposition og elbas. I dag 
lever han af “et patchwork af lever han af “et patchwork af 
mange forskellige ting inden mange forskellige ting inden 
for musik,” som han udtryk-for musik,” som han udtryk-
ker det.ker det.

Han er vokset op i Esbjerg, Han er vokset op i Esbjerg, 
og haft sin gang i både LM og haft sin gang i både LM 
og folkekirken.og folkekirken.

“Dér har jeg sunget mange “Dér har jeg sunget mange 
salmer uden at tænke videre salmer uden at tænke videre 
over det musikalske ind-over det musikalske ind-
hold. Men da jeg begyndte hold. Men da jeg begyndte 
at spille bas i løbet af min at spille bas i løbet af min 
efterskoletid, gik det op for efterskoletid, gik det op for 
mig, at der er utrolig meget mig, at der er utrolig meget 
musikalsk indhold i dem, og musikalsk indhold i dem, og 
det ville jeg gerne formidle det ville jeg gerne formidle 
videre til andre, fordi det videre til andre, fordi det 
åbnede nogle nye dimensio-åbnede nogle nye dimensio-
ner for mig selv. Derfor har ner for mig selv. Derfor har 
jeg og mine venner igennem jeg og mine venner igennem 
årene spillet og arrangeret årene spillet og arrangeret 
salmer til forskellige arran-salmer til forskellige arran-
gementer.”gementer.”

“Det var vigtigt for mig, at “Det var vigtigt for mig, at 
melodien og teksten var i melodien og teksten var i 
centrum, og vi ville prøve at centrum, og vi ville prøve at 
gøre det på en anden måde gøre det på en anden måde 
end det er forsøgt tidligere. end det er forsøgt tidligere. 
Men der gik lang tid, før jeg Men der gik lang tid, før jeg 
fandt det rigtige band til for fandt det rigtige band til for 
alvor at føre projektet ud i alvor at føre projektet ud i 
livet” siger Benjamin.livet” siger Benjamin.

Alle medlemmer af bandet Alle medlemmer af bandet 
“A Hymn for Lily” har gået “A Hymn for Lily” har gået 
på musikkonservatoriet i på musikkonservatoriet i 
Esbjerg, og fi re af dem har Esbjerg, og fi re af dem har 
spillet meget sammen, både spillet meget sammen, både 
under og efter vores uddan-under og efter vores uddan-
nelse. På et tidspunkt mød-nelse. På et tidspunkt mød-
te Benjamin Katrine, der er te Benjamin Katrine, der er 
i gang med at uddanne sig i gang med at uddanne sig 
som sanger på konserva-som sanger på konserva-
toriet.toriet.

“Så var holdet på plads, og “Så var holdet på plads, og 
derefter valgte jeg at satse derefter valgte jeg at satse 
på projektet og søgte også på projektet og søgte også 
LM om penge til at få en cd LM om penge til at få en cd 
på gaden. LM Musik fandt på gaden. LM Musik fandt 
projektet relevant, og derfor projektet relevant, og derfor 
står vi nu på kanten af en står vi nu på kanten af en 
udgivelse, og det er jeg me-udgivelse, og det er jeg me-
get tilfreds med,” siger Ben-get tilfreds med,” siger Ben-
jamin, der også står bag de jamin, der også står bag de 
musikalske arrangementer musikalske arrangementer 
af salmerne.af salmerne.

“Vi har allesammen en “Vi har allesammen en 
stor kærlighed til både sal-stor kærlighed til både sal-

LM Musik udgiver salme-cd
Bandet ”A Hymn for Lily” har stor kærlighed til salmer og vil derfor 

give de gamle melodier og tekster nyt liv 

mebog og højskolesangbog, mebog og højskolesangbog, 
selv om vi har forskellig kir-selv om vi har forskellig kir-
kelig baggrund. Gennem de kelig baggrund. Gennem de 
sidste seks-syv års samar-sidste seks-syv års samar-
bejde er vi blevet fortrolige bejde er vi blevet fortrolige 
og gode venner. I 2018 havde og gode venner. I 2018 havde 
vi syv koncerter. Og i år er vi syv koncerter. Og i år er 
der planlagt fi re-fem relea-der planlagt fi re-fem relea-
se-koncerter i forbindelse se-koncerter i forbindelse 
udgivelsen af cd’en,” fortæl-udgivelsen af cd’en,” fortæl-
ler 29-årige Benjamin.ler 29-årige Benjamin.

Senere på året bliver sal-Senere på året bliver sal-
merne udgivet digitalt på merne udgivet digitalt på 
diverse platforme. diverse platforme. 

Anderledes
Men hvad er det så, bandet Men hvad er det så, bandet 
kan tilføre salmerne, som kan tilføre salmerne, som 
ikke tidligere er gjort før?ikke tidligere er gjort før?

“Vi har tilsat en ny stem-“Vi har tilsat en ny stem-
ning i musikken, som puster ning i musikken, som puster 
nyt liv i musik og tekster. nyt liv i musik og tekster. 
Mange af dem er gode i Mange af dem er gode i 
forvejen, men det, de kom-forvejen, men det, de kom-
mer af, begrænser sig til en mer af, begrænser sig til en 
bestemt form og måde at bestemt form og måde at 
spille på. Ved at give dem spille på. Ved at give dem 
ny form, får de ny relevans. ny form, får de ny relevans. 
Vi beholder melodien og Vi beholder melodien og 
teksten, men ændrer på alt teksten, men ændrer på alt 
andet rundt omkring, både andet rundt omkring, både 
tempo, akkordopbygning og tempo, akkordopbygning og 

så videre. Vi prøver at give så videre. Vi prøver at give 
melodierne nyt liv, og samti-melodierne nyt liv, og samti-
dig undgå at pakke dem ind dig undgå at pakke dem ind 
i musik, så de forsvinder,” i musik, så de forsvinder,” 
siger Benjamin.siger Benjamin.

Hans drøm med projektet Hans drøm med projektet 
er, at det kommer ud over er, at det kommer ud over 
kirke- og missionshus-seg-kirke- og missionshus-seg-
mentet. mentet. 

Det skal ikke afgrænse Det skal ikke afgrænse 
sig til noget bestemt. Det sig til noget bestemt. Det 
er musik og salmer for alle, er musik og salmer for alle, 

Benjamin Møller Kirketerp begyndte at spille elbas i løbet af sin efterskoletid. Han er nu ud-Benjamin Møller Kirketerp begyndte at spille elbas i løbet af sin efterskoletid. Han er nu ud-
dannet fra musikkonservatoriet i Esbjerg.dannet fra musikkonservatoriet i Esbjerg.

uanset baggrund,” under-uanset baggrund,” under-
streger han.streger han.

“Det vil være superfedt, “Det vil være superfedt, 
hvis kirker og andre begyn-hvis kirker og andre begyn-
der at bruge vores arrange-der at bruge vores arrange-
menter, som vi i øvrigt gerne menter, som vi i øvrigt gerne 
deler. Min ide på langt sigt deler. Min ide på langt sigt 
er at blive ved med at arran-er at blive ved med at arran-
gere salmer og udvikle på gere salmer og udvikle på 
ideen og konceptet.”ideen og konceptet.”

Læs mere på Læs mere på 
www.lm-musik.dk.www.lm-musik.dk.

BENJAMIN MØLLER KIRKETERP   Vi har 
tilsat en ny stemning i musikken, som puster 
nyt liv i musik og tekster

A Hymn for Lily

Salmebandet består af:Salmebandet består af:
• Elbas: Benjamin Møller Kirketerp • Elbas: Benjamin Møller Kirketerp 
• Trommer: Mikkel Rosendahl Möglich• Trommer: Mikkel Rosendahl Möglich
• Klaver: Adam Møller Bjerrum• Klaver: Adam Møller Bjerrum
• Guitar: Troels Buur Jensen• Guitar: Troels Buur Jensen
• Vokal: Katrine Kjeldskov Jensen• Vokal: Katrine Kjeldskov Jensen

Historien bag bandnavnet A Hymn for Lily (En hymne til Historien bag bandnavnet A Hymn for Lily (En hymne til 
Lily) hænger sammen med, at Lily både er en betegnelse Lily) hænger sammen med, at Lily både er en betegnelse 
for en blomst (lilje) og et navn. Og så er der det særlige for en blomst (lilje) og et navn. Og så er der det særlige 
ved blomsterfamilien af liljer, at den under Victoriatiden i ved blomsterfamilien af liljer, at den under Victoriatiden i 
England fi k betydningen “majestæt”.England fi k betydningen “majestæt”.

Der er mange farvevarianter, og den hvide lilje symboli-Der er mange farvevarianter, og den hvide lilje symboli-
serer uskyld, renhed, ro og ydmyghed. Pigenavnet Lily er serer uskyld, renhed, ro og ydmyghed. Pigenavnet Lily er 
hentet direkte fra blomsten og betyder “ren”.hentet direkte fra blomsten og betyder “ren”.

at den skal være et frirum, at den skal være et frirum, 
hvor kvinderne kan blive hvor kvinderne kan blive 
mødt med værdighed og mødt med værdighed og 
uden fordømmelse,” for-uden fordømmelse,” for-
klarer Karina og tilføjer: klarer Karina og tilføjer: 

”Når kvinderne ser os, ”Når kvinderne ser os, 
ved de, at de kan komme ved de, at de kan komme 
ind i caféen, og det vil ind i caféen, og det vil 
mange af dem gerne.”mange af dem gerne.”

Ud over at få og toast Ud over at få og toast 
kan de prostituerede kvin-kan de prostituerede kvin-
der være med til at lave der være med til at lave 
smykker, spille spil og syn-smykker, spille spil og syn-
ge. Ofte er der også en lille ge. Ofte er der også en lille 
andagt i løbet af natten.andagt i løbet af natten.

Nigerianske kvinder
De fl este kvinder, der kom-De fl este kvinder, der kom-
mer i Night Light Café, er mer i Night Light Café, er 
nigerianske prostituerede, nigerianske prostituerede, 
da det primært er dem, der da det primært er dem, der 
arbejder om natten.arbejder om natten.

Mange af dem kommer Mange af dem kommer 
fra et kristent område i fra et kristent område i 
Nigeria. De er bekendt Nigeria. De er bekendt 
med Gud og glade for at med Gud og glade for at 
komme ind i et kirkerum, komme ind i et kirkerum, 
fortæller Karina.fortæller Karina.

Night Light Café arbej-Night Light Café arbej-
der sammen med Center der sammen med Center 
Mod Menneskehandel Mod Menneskehandel 
og organisationen EXIST, og organisationen EXIST, 
der begge arbejder på at der begge arbejder på at 
hjælpe nigerianske kvin-hjælpe nigerianske kvin-
der og forebygge menne-der og forebygge menne-
skehandel.skehandel.

”Noget af det, vi også ”Noget af det, vi også 
ønsker at give kvinderne ønsker at give kvinderne 
i caféen, er information i caféen, er information 
om, at der står mennesker om, at der står mennesker 
parate til at hjælpe dem parate til at hjælpe dem 
ud af et liv i prostitution,” ud af et liv i prostitution,” 
siger Karina.siger Karina.

Karina har hjerte  
for prostituerede
Tidligere volontør i Cambodja er 
frivillig i en café for nigerianske 
prostituerede i København

Sammen med en af de andre frivillige i Night Light Café går Sammen med en af de andre frivillige i Night Light Café går 
Karina Højgaard Jensen (tv.) på Istedgade i København.Karina Højgaard Jensen (tv.) på Istedgade i København.
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AF ROLF W. JØRGENSEN

“Vi ønsker at give frimodig-“Vi ønsker at give frimodig-
hed til at leve som kristen i hed til at leve som kristen i 
hverdagen. Det er der ikke hverdagen. Det er der ikke 
så meget nyt i, men det er et så meget nyt i, men det er et 
vigtigt fokus, fordi vi er Jesu vigtigt fokus, fordi vi er Jesu 
disciple hele tiden. Jesus disciple hele tiden. Jesus 
kaldte os til at være klar til kaldte os til at være klar til 
at forsvare troen og vidne at forsvare troen og vidne 
om ham. Vi er lys i verden.” om ham. Vi er lys i verden.” 

Det forklarer Peter Leif Det forklarer Peter Leif 
Mostrup Hansen om formå-Mostrup Hansen om formå-
let med projekt Discipel 24-let med projekt Discipel 24-
7, hvor han er ansat på halv 7, hvor han er ansat på halv 
tid ved siden af sit job som tid ved siden af sit job som 
frimenighedspræst i Ran-frimenighedspræst i Ran-
dersKirken.dersKirken.

Projektet er en udløber af Projektet er en udløber af 
et samarbejde mellem Lu-et samarbejde mellem Lu-
thersk Mission (LM) og Kø-thersk Mission (LM) og Kø-
benhavnerkirken om udgi-benhavnerkirken om udgi-
velsen af studiehæftet velsen af studiehæftet Gud, Gud, 
mig og min næstemig og min næste i 2017.   i 2017.  
Hæftet var inspireret af den Hæftet var inspireret af den 
måde, SOMA-kirkerne i USA måde, SOMA-kirkerne i USA 
arbejder med hverdagsmis-arbejder med hverdagsmis-
sion på, og responsen gav sion på, og responsen gav 
lyst til at gå videre. BorgFon-lyst til at gå videre. BorgFon-
den i Silkeborg gav tilsagn den i Silkeborg gav tilsagn 
om støtte til Discipel 24-7 om støtte til Discipel 24-7 
og dermed deltidsansæt-og dermed deltidsansæt-
telsen af Peter Leif Mostrup telsen af Peter Leif Mostrup 
Hansen som konsulent i en Hansen som konsulent i en 
treårs periode. treårs periode. 

Forstå vores tid
Det er vigtigt for ham at slå Det er vigtigt for ham at slå 
fast, at discipelskab og mis-fast, at discipelskab og mis-
sion hænger uløseligt sam-sion hænger uløseligt sam-
men.men.

”Det er gået op for mig, ”Det er gået op for mig, 
at mission uden discipel-at mission uden discipel-
skab bliver aktivisme. Jeg skab bliver aktivisme. Jeg 
tror, man kan komme ud ad tror, man kan komme ud ad 
en uheldig tangent, hvis det en uheldig tangent, hvis det 
bliver skilt ad. Og lige præcis bliver skilt ad. Og lige præcis 
her er SOMA-kirkerne gode her er SOMA-kirkerne gode 

til at fokusere på at være til at fokusere på at være 
hverdagskristne. Og det er hverdagskristne. Og det er 
der behov for,” forklarer han.der behov for,” forklarer han.

“Tiden ændrer sig. De “Tiden ændrer sig. De 
fl este af os mærker nok, at fl este af os mærker nok, at 
folk ved mindre og mindre folk ved mindre og mindre 
om kristendom. Og det, de om kristendom. Og det, de 
ved, er oftest forkert. Der-ved, er oftest forkert. Der-
for skal vi lære at håndtere for skal vi lære at håndtere 
mødet med ikke-troende mødet med ikke-troende 
på en anden måde. Vi skal på en anden måde. Vi skal 
forstå vores tid. Vi taler ikke forstå vores tid. Vi taler ikke 
ind i en kultur, som kender ind i en kultur, som kender 
kristendommen på forhånd. kristendommen på forhånd. 
Vi har ikke meget klangbund Vi har ikke meget klangbund 
og har brug for at gentænke og har brug for at gentænke 
vores indgangsvinkel.”vores indgangsvinkel.”

“Et af problemerne er, at vi “Et af problemerne er, at vi 
i LM er blevet fanget i vores i LM er blevet fanget i vores 
subkultur. Vi har 150 år med subkultur. Vi har 150 år med 
traditioner og vaner, og der traditioner og vaner, og der 

er mange faste måder at er mange faste måder at 
gøre ting på. Det kan være gøre ting på. Det kan være 
svært at bryde dem. Og det svært at bryde dem. Og det 
sværeste er nok, at samfun-sværeste er nok, at samfun-
det har forandret sig, så vi det har forandret sig, så vi 
skal udrustes til at tale ind skal udrustes til at tale ind 
i nutiden,” siger frimenig-i nutiden,” siger frimenig-
hedspræsten.hedspræsten.

Dem, du kender
Derfor mener han, at det Derfor mener han, at det 
giver mening at vende til-giver mening at vende til-
bage til noget, som altid har bage til noget, som altid har 
været centralt for kirken, været centralt for kirken, 
nemlig den enkelte kristnes nemlig den enkelte kristnes 
hverdagsliv. hverdagsliv. 

”For det er jo der, vi har ”For det er jo der, vi har 
de bedste muligheder for de bedste muligheder for 
at være vidnesbyrd,” mener at være vidnesbyrd,” mener 
han.han.

For projekt-konsulenten For projekt-konsulenten 
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er det en vigtig pointe, at er det en vigtig pointe, at 
evangelisation ikke nødven-evangelisation ikke nødven-
digvis handler om at skabe digvis handler om at skabe 
nye relationer. nye relationer. 

“For de fl este af os vil det “For de fl este af os vil det 
handle om vores etablerede handle om vores etablerede 
relationer. Vi må gerne tilla-relationer. Vi må gerne tilla-
de os at koncentrere os om de os at koncentrere os om 
de mennesker, vi kender og de mennesker, vi kender og 
har en naturlig relation til – i har en naturlig relation til – i 
stedet for at udleve en slags stedet for at udleve en slags 
event-kristendom, hvor event-kristendom, hvor 
vidnetjenesten kun foregår vidnetjenesten kun foregår 
ved særlige anledninger og ved særlige anledninger og 
arrangementer,” udfordrer arrangementer,” udfordrer 
han.han.

Mere autentisk
SOMA er det græske ord for SOMA er det græske ord for 
”legeme”, og selv om Peter ”legeme”, og selv om Peter 
Leif Mostrup Hansen ikke Leif Mostrup Hansen ikke 

havde de store forventnin-havde de store forventnin-
ger, første gang, han mødte ger, første gang, han mødte 
SOMA-kirkerne, er han ble-SOMA-kirkerne, er han ble-
vet meget inspireret.vet meget inspireret.

”De formår at sammen-”De formår at sammen-
stille frelsen i Jesus og mit stille frelsen i Jesus og mit 
liv som kristen på en meget liv som kristen på en meget 
enkel og ligetil måde. Med enkel og ligetil måde. Med 
deres tilgang kan jeg tale deres tilgang kan jeg tale 
om både det, jeg har fået af om både det, jeg har fået af 
Kristus, og det liv, jeg lever. Kristus, og det liv, jeg lever. 
Kristus er for os, men også i Kristus er for os, men også i 
os, og det betyder noget.”os, og det betyder noget.”

“Pointen er, at når jeg lever “Pointen er, at når jeg lever 
mit kristne liv, er det ikke mit kristne liv, er det ikke 
sådan, at Jesus har frelst sådan, at Jesus har frelst 
mig, og så er resten op til mig, og så er resten op til 
mig med mine egne kræfter. mig med mine egne kræfter. 
Han skal være kraften i det Han skal være kraften i det 
hele,” fastslår Peter Leif Mo-hele,” fastslår Peter Leif Mo-
strup Hansen.strup Hansen.

”Jeg skal ikke leve for Je-”Jeg skal ikke leve for Je-
sus, men jeg skal lade Jesus sus, men jeg skal lade Jesus 
leve i mig. Det skal ikke være leve i mig. Det skal ikke være 
mine gerninger, for så bliver mine gerninger, for så bliver 
det mig for Kristus i stedet det mig for Kristus i stedet 
for Kristus for mig og i mig.”for Kristus for mig og i mig.”

For ham selv har det be-For ham selv har det be-
tydet en mere autentisk til-tydet en mere autentisk til-
gang til kristenlivet.gang til kristenlivet.

“Jeg er autentisk discipel “Jeg er autentisk discipel 
ved at lade ham leve i mig. ved at lade ham leve i mig. 
Det hårde ved det er, at jeg Det hårde ved det er, at jeg 
skal give afkald på mig selv skal give afkald på mig selv 
– ellers kan han ikke få lov – ellers kan han ikke få lov 
at leve i mig. Jeg skal give at leve i mig. Jeg skal give 
afkald på min prioriterings-afkald på min prioriterings-
liste og min ære og i stedet liste og min ære og i stedet 
vælge hans liste og Fade-vælge hans liste og Fade-
rens ære.”rens ære.”

“For mig at se er der en “For mig at se er der en 
sammenhæng mellem sammenhæng mellem 
frelse og nåde og det levede frelse og nåde og det levede 
kristenliv. Når livet et tungt, kristenliv. Når livet et tungt, 
kan det af og til skyldes, at kan det af og til skyldes, at 
jeg påtager mig en opgave, jeg påtager mig en opgave, 
der ikke er min. Og omvendt der ikke er min. Og omvendt 
kommer modløshed ikke fra kommer modløshed ikke fra 
Jesus. Han kan give en fred, Jesus. Han kan give en fred, 
som overgår al forstand som overgår al forstand 
uanset omstændighederne.”uanset omstændighederne.”

Vi må gerne tillade os at koncentrere os om de mennesker, vi har en naturlig relation til – i stedet for at udleve en slags event-Vi må gerne tillade os at koncentrere os om de mennesker, vi har en naturlig relation til – i stedet for at udleve en slags event-
kristendom, hvor vidnetjenesten kun foregår ved særlige anledninger.kristendom, hvor vidnetjenesten kun foregår ved særlige anledninger.

PETER LEIF MOSTRUP HANSEN   Når jeg lever mit 
kristne liv, er det ikke sådan, at Jesus har frelst mig, og 
så er resten op til mig. Han skal være kraften i det hele

Brug tid med de ikke-troende, 
du allerede kender

Projekt Discipel 24-7 vil udruste til at være kristen i hverdagen 

TEMA DISCIPEL 24-7

Discipel 24-7

Projektet Discipel 24-7 – hverdag i evangeliets kraft – Projektet Discipel 24-7 – hverdag i evangeliets kraft – 
blev skudt i gang i 2018 og drives af Luthersk Mission blev skudt i gang i 2018 og drives af Luthersk Mission 
med Københavnerkirken som samarbejdspartner. med Københavnerkirken som samarbejdspartner. 

Formålet er at give ny frimodighed i evangeliet og red-Formålet er at give ny frimodighed i evangeliet og red-
skaber til at udleve ens identitet som Jesu discipel i hver-skaber til at udleve ens identitet som Jesu discipel i hver-
dagen. Inspirationen stammer fra SOMA-kirkerne i USA.dagen. Inspirationen stammer fra SOMA-kirkerne i USA.

Frimenighedspræst Peter Leif Mostrup Hansen, Ran-Frimenighedspræst Peter Leif Mostrup Hansen, Ran-
ders er ansat i projektet i en halvtidsstilling i årene 2018-ders er ansat i projektet i en halvtidsstilling i årene 2018-
21 støttet af BorgFonden. Menighedskonsulent Birger 21 støttet af BorgFonden. Menighedskonsulent Birger 
Reuss Schmidt er også tilknyttet projektet. Styregrup-Reuss Schmidt er også tilknyttet projektet. Styregrup-
pen består af direktør Kim Hjermind, missionskonsulent pen består af direktør Kim Hjermind, missionskonsulent 
Reidar Puggaard Poulsen og frimenighedspræst Claus Reidar Puggaard Poulsen og frimenighedspræst Claus 
Grønbæk. Grønbæk. 

For Peter Leif Mostrup Han-For Peter Leif Mostrup Han-
sen er der en sammenhæng sen er der en sammenhæng 
mellem frelse og nåde og det mellem frelse og nåde og det 
levede kristenliv.levede kristenliv.

Gud, mig og min næste

Studiehæfte af Christina Munk Eriksen, Claus Sode Grøn-Studiehæfte af Christina Munk Eriksen, Claus Sode Grøn-
bæk, Kim Hjermind og Birger Reuss Schmidt. bæk, Kim Hjermind og Birger Reuss Schmidt. 

Indeholder syv oplæg til studiekredsen om at leve et Indeholder syv oplæg til studiekredsen om at leve et 
helt almindeligt hverdagsliv, hvor man deler evangeliet helt almindeligt hverdagsliv, hvor man deler evangeliet 
med mennesker i sit netværk. med mennesker i sit netværk. 

Studiehæftet er fyldt med praktisk inspiration til at byg-Studiehæftet er fyldt med praktisk inspiration til at byg-
ge nære relationer med sine medmennesker. Det er meget ge nære relationer med sine medmennesker. Det er meget 
konkret og opfordrer til at tage praktiske skridt i hverda-konkret og opfordrer til at tage praktiske skridt i hverda-
gen. Men først og fremmest opmuntrer hæftet til at leve gen. Men først og fremmest opmuntrer hæftet til at leve 
i evangeliets kraft og med det kristne fællesskab som en i evangeliets kraft og med det kristne fællesskab som en 
resurse og glæde i hverdagen.resurse og glæde i hverdagen.

Er indtil videre udkommet i tre oplag.Er indtil videre udkommet i tre oplag.
Udgivet på LogosMedia 2017. 64 sider – 50 kroner.Udgivet på LogosMedia 2017. 64 sider – 50 kroner.

Hverdag i evangeliets kraft

Studieguide af Justin Kuravackal med fl ere.Studieguide af Justin Kuravackal med fl ere.
Denne bog til smågrupper indeholder oplæg til 16 sam-Denne bog til smågrupper indeholder oplæg til 16 sam-

linger om at vokse i Kristus. Den giver hjælp til at tage linger om at vokse i Kristus. Den giver hjælp til at tage 
evangeliet om Jesus med ind i alle livets rum og afkroge. evangeliet om Jesus med ind i alle livets rum og afkroge. 
Fokus er på evangeliets kraft, hvor Gud ved sin ånd frelser Fokus er på evangeliets kraft, hvor Gud ved sin ånd frelser 
og forvandler os. og forvandler os. 

I det helt lille fællesskab på typisk tre personer af sam-I det helt lille fællesskab på typisk tre personer af sam-
me køn dykker man sammen ned i evangeliet og afdækker me køn dykker man sammen ned i evangeliet og afdækker 
de forhold, som hindrer evangeliets udfoldelse i ens liv. de forhold, som hindrer evangeliets udfoldelse i ens liv. 
Man kommer tæt på hinanden og skal være klar til både Man kommer tæt på hinanden og skal være klar til både 
at give og modtage udfordringer, opmuntringer og hjælp at give og modtage udfordringer, opmuntringer og hjælp 
fra hinanden.fra hinanden.

Udgivet på LogosMedia 2019. 160 sider – 99,95 kroner.Udgivet på LogosMedia 2019. 160 sider – 99,95 kroner.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Jeg er blevet mere stolt af ”Jeg er blevet mere stolt af 
at være kristen og har fået at være kristen og har fået 
mere frimodighed til at stå mere frimodighed til at stå 
ved, at: Ja, jeg tror på det. ved, at: Ja, jeg tror på det. 
Jeg tør tale om dybere ting Jeg tør tale om dybere ting 
med folk, og det har gjort, med folk, og det har gjort, 
at det er også blevet mere at det er også blevet mere 
naturligt for naboen at dele naturligt for naboen at dele 
sit liv med os – som da han sit liv med os – som da han 
for et par dage siden fortalte for et par dage siden fortalte 
om sin meget syge sviger-om sin meget syge sviger-
datter.”datter.”

Det fortæller Heine Mad-Det fortæller Heine Mad-
sen fra Vejby, og han oplever sen fra Vejby, og han oplever 
det som en følge af, at han det som en følge af, at han 
og hans bibelstudiegruppe og hans bibelstudiegruppe 
har arbejdet med hæftet har arbejdet med hæftet 
Gud, mig og min næsteGud, mig og min næste.

I efteråret 2017 var me-I efteråret 2017 var me-
nighedskonsulent Birger nighedskonsulent Birger 
Reuss Schmidt på besøg Reuss Schmidt på besøg 
i LM-kredsen i Vejby/Tis-i LM-kredsen i Vejby/Tis-
vilde, som Heine Madsen vilde, som Heine Madsen 
dengang var formand for. dengang var formand for. 
Formålet var blandt andet Formålet var blandt andet 
at præsentere studiehæftet, at præsentere studiehæftet, 
og aftenen sluttede med, at og aftenen sluttede med, at 
ledelsen besluttede at købe ledelsen besluttede at købe 
et hæfte til hver familie i et hæfte til hver familie i 
kredsen.kredsen.

Kredsen tæller cirka 30 Kredsen tæller cirka 30 
medlemmer, og to bibelstu-medlemmer, og to bibelstu-
diegrupper har siden arbej-diegrupper har siden arbej-
det med hæftet. Repræsen-det med hæftet. Repræsen-
tanter fra grupperne deler tanter fra grupperne deler 
her nogle af deres erfaringer.her nogle af deres erfaringer.

Ikke nyt at ville 
være udadvendt
Konceptet bag Konceptet bag Gud, mig og Gud, mig og 
min næstemin næste er, at man skal  er, at man skal 
leve sit liv som kristen som leve sit liv som kristen som 
et helt almindeligt hver-et helt almindeligt hver-
dagsliv med et ønske om at dagsliv med et ønske om at 
dele de gode nyheder med dele de gode nyheder med 
mennesker omkring sig, står mennesker omkring sig, står 
der på hjemmesiden hver-der på hjemmesiden hver-

Gud, mig og min næste i Vejby-Tisvilde
Både som enkeltpersoner og som menighed har LM-kredsen fået større frimodighed gennem processen

dagskristen.dk.dagskristen.dk.
”Det er egentlig ikke noget ”Det er egentlig ikke noget 

nyt for os i Vejby/Tisvilde, nyt for os i Vejby/Tisvilde, 
og derfor var det naturligt og derfor var det naturligt 
for os at sige, at det her må for os at sige, at det her må 
vi bare i gang med,” siger vi bare i gang med,” siger 
Heine Madsen.Heine Madsen.

Da kredsen blev dannet Da kredsen blev dannet 
for knap 30 år siden, var det for knap 30 år siden, var det 
at være udadvendt nemlig at være udadvendt nemlig 
en del af tankesættet bag-en del af tankesættet bag-
ved. Man holdt møderne i ved. Man holdt møderne i 
et hjem ud fra den tanke, at et hjem ud fra den tanke, at 
det var nemmere at invitere det var nemmere at invitere 
mennesker ind der frem for i mennesker ind der frem for i 
et missionshus.et missionshus.

Imidlertid viste det sig Imidlertid viste det sig 
ikke at holde stik, og kred-ikke at holde stik, og kred-
sen var efterhånden vokset sen var efterhånden vokset 
til 30 medlemmer, så det var til 30 medlemmer, så det var 
svært at være i en alminde-svært at være i en alminde-
lig stue.lig stue.

Derfor begyndte de om-Derfor begyndte de om-
kring 2013 at bede om at kring 2013 at bede om at 
fi nde et større sted. Det er fi nde et større sted. Det er 
blevet til et lokale i byens blevet til et lokale i byens 
sognegård, hvor de allerede sognegård, hvor de allerede 
holdt børneklub. Her er de holdt børneklub. Her er de 
to-tre gange om måneden to-tre gange om måneden 
og ellers stadig i private og ellers stadig i private 
hjem.hjem.

Det handler om mig 
på et hverdagsplan
Som et led i præsentationen Som et led i præsentationen 
af af Gud, mig og min næsteGud, mig og min næste 
viste Birger Reuss Schmidt viste Birger Reuss Schmidt 
en video fra en af menig-en video fra en af menig-
hederne i SOMA-netværket hederne i SOMA-netværket 
i USA. Den video fi k Lars i USA. Den video fi k Lars 
Frederiksen til at føle sig lidt Frederiksen til at føle sig lidt 
udfordret.udfordret.

”På den ene side tænkte ”På den ene side tænkte 
jeg wauw, og på den anden jeg wauw, og på den anden 

side var det en mavepuster, side var det en mavepuster, 
som gav mig dårlig samvit-som gav mig dårlig samvit-
tighed,” siger han og ud-tighed,” siger han og ud-
dyber:dyber:

”Det her er uopnåeligt – ”Det her er uopnåeligt – 
hvordan i alverden skulle vi hvordan i alverden skulle vi 
kunne overføre det til vores kunne overføre det til vores 
begrænsede resurser?”begrænsede resurser?”

Men han oplevede, at ar-Men han oplevede, at ar-
bejdet med hæftet satte bejdet med hæftet satte 
mange snakke og tanker i mange snakke og tanker i 
gang, om resurserne blev gang, om resurserne blev 
brugt rigtigt – både som brugt rigtigt – både som 
menighed og personligt.menighed og personligt.

”Det er blevet min mor-”Det er blevet min mor-
genbøn, at Gud må åbne genbøn, at Gud må åbne 
mine øjne, så jeg ser de mine øjne, så jeg ser de 
gerninger, som Gud har lagt gerninger, som Gud har lagt 
til rette til at vandre i, og jeg til rette til at vandre i, og jeg 
øver mig i at blive bedre til øver mig i at blive bedre til 
at handle på de indskydel-at handle på de indskydel-
ser, jeg får i løbet af dagen. ser, jeg får i løbet af dagen. 
Jeg tror nemlig, at ’tilfældig-Jeg tror nemlig, at ’tilfældig-
hederne’ ofte kan være Gud, hederne’ ofte kan være Gud, 
der prikker til mig,” siger der prikker til mig,” siger 
Lars Frederiksen.Lars Frederiksen.

Både Maria Madsen og Både Maria Madsen og 
Dina Skov har fået meget Dina Skov har fået meget 
større forståelse for, hvad større forståelse for, hvad 
det vil sige at være missio-det vil sige at være missio-
nær i hverdagen – og at få nær i hverdagen – og at få 
opgaven afgrænset til ens opgaven afgrænset til ens 
næste.næste.

”Det er kommet ned på ”Det er kommet ned på 
hverdagsplan. Jeg skal ikke hverdagsplan. Jeg skal ikke 
redde hele verden, men kan redde hele verden, men kan 
koncentrere mig om én. Hvis koncentrere mig om én. Hvis 
alle gør det, bliver det til alle gør det, bliver det til 
mange,” siger Dina Skov og mange,” siger Dina Skov og 
tilføjer, at det ikke er altid, tilføjer, at det ikke er altid, 
hun får så meget ud af bi-hun får så meget ud af bi-
belstudiehæfter. belstudiehæfter. 

”Men det her er jeg nødt ”Men det her er jeg nødt 
til at forholde mig til. Det er til at forholde mig til. Det er 

Dina Skov, Maria og Heine Madsen, Poul Erik Højgaard og Lars Frederiksen har fået meget ud af at arbejde med hæftet ”Gud, mig og min næste”.Dina Skov, Maria og Heine Madsen, Poul Erik Højgaard og Lars Frederiksen har fået meget ud af at arbejde med hæftet ”Gud, mig og min næste”.

nemlig ikke nemlig ikke helehele gruppen,  gruppen, 
men men mig mig på det personlige på det personlige 
plan, det drejer sig om.”plan, det drejer sig om.”

”Fokus er på min om-”Fokus er på min om-
gangskreds. Det er som ydre gangskreds. Det er som ydre 
mission tæt på,” indskyder mission tæt på,” indskyder 
Poul Erik Højgaard.Poul Erik Højgaard.

Nye enkeltpersoner 
og familier med
Efter arbejdet med Efter arbejdet med Gud, mig Gud, mig 
og min næsteog min næste er det blevet  er det blevet 
mere naturligt for LM’erne mere naturligt for LM’erne 
i Vejby/Tisvilde at invitere i Vejby/Tisvilde at invitere 
andre med. For eksempel andre med. For eksempel 
fortæller Lars Frederiksen, fortæller Lars Frederiksen, 
at der her i maj er kommet at der her i maj er kommet 
en kvinde med i den bibel-en kvinde med i den bibel-
studiegruppe, som han er studiegruppe, som han er 
med i.med i.

”En fra vores gruppe har ”En fra vores gruppe har 
deltaget i en bibellæsegrup-deltaget i en bibellæsegrup-
pe hos præsten, og da de gik pe hos præsten, og da de gik 
på sommerferie, var en af på sommerferie, var en af 
de andre deltagere interes-de andre deltagere interes-
seret i at fortsætte med at seret i at fortsætte med at 
læse i Bibelen,” siger han og læse i Bibelen,” siger han og 
tilføjer, at hele gruppen var tilføjer, at hele gruppen var 
indstillet på at skifte mate-indstillet på at skifte mate-
riale, så de nu er gået i gang riale, så de nu er gået i gang 
med at læse Markusevan-med at læse Markusevan-
geliet fra en ende af for at geliet fra en ende af for at 
fi nde ud af, hvem Jesus er.” fi nde ud af, hvem Jesus er.” 

Et år efter at de havde Et år efter at de havde 
fået materialet præsenteret fået materialet præsenteret 
hæftet, holdt de menigheds-hæftet, holdt de menigheds-
lejr, hvor temaet var om at lejr, hvor temaet var om at 
være evangelist i hverdagen. være evangelist i hverdagen. 
Peter Leif Mostrup Hansen, Peter Leif Mostrup Hansen, 
der var ansat som evan-der var ansat som evan-
gelist i LM og nu arbejder i gelist i LM og nu arbejder i 
projekt 24-7, var med.projekt 24-7, var med.

Her var det også naturligt Her var det også naturligt 
for dem at invitere fl ere fa-for dem at invitere fl ere fa-
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DINA SKOV  Det er kommet ned på hverdagsplan. 
Jeg skal ikke redde hele verden, men kan koncentrere 
mig om én. Hvis alle gør det, bliver det til mange

milier med. Den ene familie milier med. Den ene familie 
er kommet i kredsen siden. er kommet i kredsen siden. 
Sønnen fra den anden fami-Sønnen fra den anden fami-
lie kommer i børneklubben, lie kommer i børneklubben, 
og forældrene har været til og forældrene har været til 
arrangementer der.arrangementer der.

Det er ikke et    
engangshæfte
Gud, mig og min næsteGud, mig og min næste læg- læg-
ger op til en meget struktu-ger op til en meget struktu-
reret samling med gentagne reret samling med gentagne 
spørgsmål og input fra alle, spørgsmål og input fra alle, 
hvor man ikke må kommen-hvor man ikke må kommen-
tere på hinandens oplevel-tere på hinandens oplevel-
ser. ser. 

Det har været nyt for de Det har været nyt for de 
fem fra Vejby/Tisvilde at fem fra Vejby/Tisvilde at 
være så konkrete. Men de er være så konkrete. Men de er 
enige om, at det har været enige om, at det har været 
med til at skabe frimodig-med til at skabe frimodig-
hed og til, at alle har sagt hed og til, at alle har sagt 
mere. Og det fortsætter nu, mere. Og det fortsætter nu, 
hvor de arbejder med andre hvor de arbejder med andre 
ting.ting.

Nu er det et år siden, de Nu er det et år siden, de 
blev færdige med hæftet, blev færdige med hæftet, 
men de er enige om, at det men de er enige om, at det 
vil være relevant at tage det vil være relevant at tage det 
op igen.op igen.

”Det er ikke et engangs-”Det er ikke et engangs-
hæfte. Selv om vi nu ser ting hæfte. Selv om vi nu ser ting 
på en ny måde, har vi brug på en ny måde, har vi brug 
for at blive rusket op igen,” for at blive rusket op igen,” 
siger de.siger de.

En anden ting, som begge En anden ting, som begge 
grupper er fortsat med, er grupper er fortsat med, er 
at mødes og spise enkel at mødes og spise enkel 
aftensmad sammen i grup-aftensmad sammen i grup-
perne. perne. 

”Vi får snakket ud om ”Vi får snakket ud om 
dagligdags ting ved bordet, dagligdags ting ved bordet, 
sådan at vi er mere koncen-sådan at vi er mere koncen-
trerede, når vi fl ytter over i trerede, når vi fl ytter over i 

sofaen,” siger Dina Skov.sofaen,” siger Dina Skov.
Maria Madsen nyder, at de Maria Madsen nyder, at de 
bliver tidligere færdige. Det bliver tidligere færdige. Det 
har gjort det hele mere af-har gjort det hele mere af-
slappende og overskueligt, slappende og overskueligt, 
mener hun.mener hun.

Også større frimodighed 
som menighed
Det er ikke kun som enkelt-Det er ikke kun som enkelt-
personer, at LM’erne i Vejby/personer, at LM’erne i Vejby/
Tisvilde har fået større fri-Tisvilde har fået større fri-
modighed.modighed.

Lars Frederiksen fortæller, Lars Frederiksen fortæller, 
at de som menighed kaster at de som menighed kaster 
sig ud i projekter, som de sig ud i projekter, som de 
før var tilbageholdende over før var tilbageholdende over 
for. Blandt andet i forhold til for. Blandt andet i forhold til 
samarbejde med den lokale samarbejde med den lokale 
folkekirke, som har inviteret folkekirke, som har inviteret 
dem mange gange.dem mange gange.

”I stedet for at stirre os ”I stedet for at stirre os 
blinde på udfordringerne, blinde på udfordringerne, 
ser vi muligheder. Vi sluger ser vi muligheder. Vi sluger 
et par kameler og ser, hvad et par kameler og ser, hvad 
det fører med sig, og hvor det fører med sig, og hvor 
det giver mening. Alterna-det giver mening. Alterna-
tivet er, at vi ikke har nogen tivet er, at vi ikke har nogen 
indfl ydelse,” siger han. indfl ydelse,” siger han. 

”Men nu er vi kommet ”Men nu er vi kommet 
tættere på kirken og får mu-tættere på kirken og får mu-
ligheder for at fortælle om ligheder for at fortælle om 
Jesus.”Jesus.”

Til et skærtorsdagsar-Til et skærtorsdagsar-
rangement i kirken, hvor de rangement i kirken, hvor de 
stod for fællesspisning og stod for fællesspisning og 
lovsang og åndeligt indhold lovsang og åndeligt indhold 
under middagen, kom om-under middagen, kom om-
kring 60 mennesker ud over kring 60 mennesker ud over 
dem selv. Derudover har de dem selv. Derudover har de 
arrangementer for konfi r-arrangementer for konfi r-
mander og forældre, jule-mander og forældre, jule-
koncert og rytmisk gudstje-koncert og rytmisk gudstje-
neste. neste. 

Studiehæftet indeholder syv Studiehæftet indeholder syv 
oplæg til studiekredsen om oplæg til studiekredsen om 
at leve et helt almindeligt at leve et helt almindeligt 
hverdagsliv, hvor man deler hverdagsliv, hvor man deler 
evangeliet med mennesker i evangeliet med mennesker i 
sit netværk.sit netværk.

TEMA
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Spændende at vokse sammen i Kristus
Den nye studieguide har hjulpet os til at blive konkrete om vores vandring med Jesus i hverdagen, 

siger fem LMH-elever, der har testet den nye bog fra projekt Discipel 24-7 

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Det har simpelthen været ”Det har simpelthen været 
en helt ny og inspirerende en helt ny og inspirerende 
måde for os at læse Bibelen måde for os at læse Bibelen 
på.”på.”

Sådan fortæller fem ele-Sådan fortæller fem ele-
ver, Anitta Kjær Jensen, Fre-ver, Anitta Kjær Jensen, Fre-
derik Lindeskov Rasmussen, derik Lindeskov Rasmussen, 
Sebastian Poulsen, Rebekka Sebastian Poulsen, Rebekka 
Breum Mogensen og Oliver Breum Mogensen og Oliver 
Øgendahl, der netop har Øgendahl, der netop har 
afsluttet deres ophold på afsluttet deres ophold på 
Luthersk Missions Højskole Luthersk Missions Højskole 
(LMH) i Hillerød. I foråret (LMH) i Hillerød. I foråret 
havde de valgfaget ”Vækst havde de valgfaget ”Vækst 
i Kristus”, og her arbejdede i Kristus”, og her arbejdede 
de i en pigegruppe på to de i en pigegruppe på to 
og en drengegruppe på tre og en drengegruppe på tre 
med en ny studieguide, som med en ny studieguide, som 
frimenighedspræst Peter frimenighedspræst Peter 
Leif Mostrup Hansen fra Leif Mostrup Hansen fra 
projektet Discipel 24-7 var projektet Discipel 24-7 var 
i gang med at bearbejde og i gang med at bearbejde og 
oversætte til dansk. oversætte til dansk. 

På den måde var de med På den måde var de med 
til at teste den nye guide, til at teste den nye guide, 
som netop er blevet udgivet som netop er blevet udgivet 
fra LogosMedia med titlen: fra LogosMedia med titlen: 
Hverdag i evangeliets kraftHverdag i evangeliets kraft. . 

Bibelstudie på 
den fede måde
”Vi blev på en helt særlig ”Vi blev på en helt særlig 
måde udfordret til at blive måde udfordret til at blive 
konkrete om vores vandring konkrete om vores vandring 
med Jesus i hverdagen, og med Jesus i hverdagen, og 
det var spændende at kom-det var spændende at kom-
me med vores input til ma-me med vores input til ma-
terialet og være med til at terialet og være med til at 
udforme det,” fortæller de.udforme det,” fortæller de.

”Det er en helt anden ”Det er en helt anden 
måde at have bibelstudie måde at have bibelstudie 
på, end jeg før har oplevet,” på, end jeg før har oplevet,” 
siger Frederik. Han blev så siger Frederik. Han blev så 
begejstret, da Oliver prøvede begejstret, da Oliver prøvede 
at overtale ham til at være at overtale ham til at være 
med i en drengegruppe, at med i en drengegruppe, at 
han sagde ja.han sagde ja.

”Bibelstudier kan tit være ”Bibelstudier kan tit være 
meget fl yvske, men det her meget fl yvske, men det her 
lød som en rigtig spænden-lød som en rigtig spænden-
de og offensiv projektbe-de og offensiv projektbe-
skrivelse og som noget, der skrivelse og som noget, der 
virkelig rykker noget, så det virkelig rykker noget, så det 
ville jeg gerne være med til,” ville jeg gerne være med til,” 
siger han.siger han.

De fem elever er enige om, De fem elever er enige om, 
at den nye studieguide gri-at den nye studieguide gri-
ber samtalen om discipel-ber samtalen om discipel-
skab an på en god måde.skab an på en god måde.

”Der er nogle fede formu-”Der er nogle fede formu-
leringer i guiden. Hver eneste leringer i guiden. Hver eneste 
gang bliver man stoppet op gang bliver man stoppet op 
over et eller andet udtryk,” over et eller andet udtryk,” 
udbryder Rebekka.udbryder Rebekka.

”Ja, der er ofte en fed ”Ja, der er ofte en fed 
måde at få sagt noget på, måde at få sagt noget på, 

som vi ikke lige selv havde som vi ikke lige selv havde 
tænkt på,” supplerer Oliver.tænkt på,” supplerer Oliver.

I guiden arbejder man I guiden arbejder man 
med fi re såkaldte evan-med fi re såkaldte evan-
geliespørgsmål: ”Hvem er geliespørgsmål: ”Hvem er 
Gud?”, ”Hvad har Gud gjort?”, Gud?”, ”Hvad har Gud gjort?”, 
”Hvem er jeg i lyset af den ”Hvem er jeg i lyset af den 
sandhed?” og ”Hvordan skal sandhed?” og ”Hvordan skal 
jeg leve på den baggrund?”, jeg leve på den baggrund?”, 
og det har været et fanta-og det har været et fanta-
stisk værktøj for de fem stisk værktøj for de fem 
LMH-elever at arbejde med, LMH-elever at arbejde med, 
fortæller de.fortæller de.

”Spørgsmålene har hjul-”Spørgsmålene har hjul-
pet os til at dykke ned i bi-pet os til at dykke ned i bi-

belteksterne og refl ektere belteksterne og refl ektere 
over dem på en helt særlig over dem på en helt særlig 
måde. Vi har brugt dem dag-måde. Vi har brugt dem dag-
ligt, og de er efterhånden ligt, og de er efterhånden 
kommet så meget ind på kommet så meget ind på 
rygraden og blevet en vane i rygraden og blevet en vane i 
vores personlige andagtsliv,” vores personlige andagtsliv,” 
fortæller Anitta.fortæller Anitta.

”Man bliver helt trænet i at ”Man bliver helt trænet i at 
spotte dem i en bibeltekst – spotte dem i en bibeltekst – 
selv i et enkelt vers,” tilføjer selv i et enkelt vers,” tilføjer 
Rebekka. Rebekka. 

Fin evangelisk   
balance
En anden øjenåbner for de En anden øjenåbner for de 
fem højskoleelever har væ-fem højskoleelever har væ-
ret det, som guiden kalder ret det, som guiden kalder 
”det evangeliske foran-”det evangeliske foran-
dringsprojekt”.dringsprojekt”.

”Vi har valgt og bedt for ”Vi har valgt og bedt for 
et helt konkret område i et helt konkret område i 
vores liv, som vi ønsker skal vores liv, som vi ønsker skal 
præges mere af evangeliet præges mere af evangeliet 
– nogle synder, som bliver – nogle synder, som bliver 
ved med at dukke op. Det ved med at dukke op. Det 
har været nogle ændringer, har været nogle ændringer, 
vi ikke kan foretage i os selv, vi ikke kan foretage i os selv, 
men sammen har vi bedt men sammen har vi bedt 
Gud om styrke til at ændre Gud om styrke til at ændre 
det,” forklarer Sebastian.det,” forklarer Sebastian.

”Det har været godt at ”Det har været godt at 
kunne kigge på én ting ad kunne kigge på én ting ad 
gangen, for tit taler vi om, gangen, for tit taler vi om, 
at man skal ændre sit liv, og at man skal ændre sit liv, og 
der er nok at tage fat på,” der er nok at tage fat på,” 

”Vi er blevet hjulpet til at fi nde en fi n balance mellem det at arbejde med en konkret synd og samtidig vende os til Jesus med ”Vi er blevet hjulpet til at fi nde en fi n balance mellem det at arbejde med en konkret synd og samtidig vende os til Jesus med 
det,” siger de fem netop afgåede højskoleelever om studieguiden ”Hverdag i evangeliets kraft”. det,” siger de fem netop afgåede højskoleelever om studieguiden ”Hverdag i evangeliets kraft”. 

siger Frederik og understre-siger Frederik og understre-
ger, at det har været godt, at ger, at det har været godt, at 
grupperne er så små og af grupperne er så små og af 
samme køn – det har nemlig samme køn – det har nemlig 
styrket fortroligheden mel-styrket fortroligheden mel-
lem dem. lem dem. 

Det er dog også vigtigt at Det er dog også vigtigt at 
minde hinanden om, at gui-minde hinanden om, at gui-
den ikke taler om, at man den ikke taler om, at man 
kan blive syndfri, påpeger kan blive syndfri, påpeger 
Rebekka.Rebekka.

”Du kan ikke overvinde ”Du kan ikke overvinde 
kødet, men du kan takke for, kødet, men du kan takke for, 
at Jesus har gjort det. Jeg at Jesus har gjort det. Jeg 
synes, at vi i guiden er blevet synes, at vi i guiden er blevet 
hjulpet til at fi nde en fi n ba-hjulpet til at fi nde en fi n ba-
lance mellem det at arbejde lance mellem det at arbejde 
med en konkret synd og med en konkret synd og 
samtidig vende os til Jesus samtidig vende os til Jesus 
med det,” siger hun.med det,” siger hun.

Oliver tilføjer: ”Det har væ-Oliver tilføjer: ”Det har væ-
ret rigtig godt at kigge på en ret rigtig godt at kigge på en 
bestemt synd i mit liv i for-bestemt synd i mit liv i for-
hold til at spørge: ’Hvad vil hold til at spørge: ’Hvad vil 
det så sige at ligne Kristus?’ det så sige at ligne Kristus?’ 
Jeg tror aldrig rigtig, jeg har Jeg tror aldrig rigtig, jeg har 
forstået før, hvad det egent-forstået før, hvad det egent-
lig betyder at ligne ham.” lig betyder at ligne ham.” 

Som en lille familie 
på godt og ondt
Eleverne har mødtes hver Eleverne har mødtes hver 
fredag i de to smågrup-fredag i de to smågrup-
per og har bedt sammen og per og har bedt sammen og 
delt erfaringer og oplevelser delt erfaringer og oplevelser 
siden sidst inden gennem-siden sidst inden gennem-

gangen af dagens afsnit. gangen af dagens afsnit. 
Det har gjort, at de er blevet Det har gjort, at de er blevet 
knyttet tæt sammen som knyttet tæt sammen som 
en lille ”familie” – på godt og en lille ”familie” – på godt og 
ondt, som en familie nu en-ondt, som en familie nu en-
gang er, fortæller de.gang er, fortæller de.

”I drengegruppen har jeg ”I drengegruppen har jeg 
kunnet fortælle nogle ting, kunnet fortælle nogle ting, 
som jeg ikke har fortalt ret som jeg ikke har fortalt ret 
mange andre. Det er en stor mange andre. Det er en stor 
tillid, som jeg kun har til tillid, som jeg kun har til 
mine forældre og allernær-mine forældre og allernær-
meste venner,” siger Seba-meste venner,” siger Seba-
stian.stian.

”Ligesom i en familie er vi ”Ligesom i en familie er vi 
også sat sammen i de her også sat sammen i de her 
grupper. Man må investere grupper. Man må investere 
tid i hinanden,” siger Re-tid i hinanden,” siger Re-
bekka og fortæller, at hun og bekka og fortæller, at hun og 
Anitta for eksempel er taget Anitta for eksempel er taget 

på en shoppetur sammen i på en shoppetur sammen i 
byens genbrugsbutikker for byens genbrugsbutikker for 
at lave noget socialt og lære at lave noget socialt og lære 
hinanden bedre at kende.hinanden bedre at kende.

”Det med det familiære ”Det med det familiære 
krævede lidt tilvænning i krævede lidt tilvænning i 
starten. Det er ikke sikkert, starten. Det er ikke sikkert, 
at alle synes om det. Man at alle synes om det. Man 
skal i hvert fald være klar skal i hvert fald være klar 
over, at man er nødt til at en-over, at man er nødt til at en-
gagere sig,” påpeger Oliver.gagere sig,” påpeger Oliver.

Svært at udbrede  
projektet
De fem højskoleelever kan De fem højskoleelever kan 
helt klart anbefale andre helt klart anbefale andre 
at gennemgå studieguiden, at gennemgå studieguiden, 
men de forudser, at det kan men de forudser, at det kan 
blive svært at sprede begej-blive svært at sprede begej-
stringen for det i en menig-stringen for det i en menig-
hed, når de kommer hjem hed, når de kommer hjem 
fra højskolen.fra højskolen.

”Her på skolen har vi afsat ”Her på skolen har vi afsat 
tid til det. Det kræver noget tid til det. Det kræver noget 
helt andet selv at starte en helt andet selv at starte en 
ny gruppe op,” siger Anitta, ny gruppe op,” siger Anitta, 
der efter LMH fl ytter til Aar-der efter LMH fl ytter til Aar-
hus for at studere.hus for at studere.

”Ja, men det at have gen-”Ja, men det at have gen-
nemgået materialet sammen nemgået materialet sammen 
giver os trods alt et netværk, giver os trods alt et netværk, 
så vi kan støtte hinanden, så vi kan støtte hinanden, 
selv om vi ikke bor i samme selv om vi ikke bor i samme 
by,” tilføjer Rebekka.by,” tilføjer Rebekka.

”Det er i hvert fald vigtigt, ”Det er i hvert fald vigtigt, 
at det ikke bliver et helt nyt at det ikke bliver et helt nyt 
projekt i menigheden, men projekt i menigheden, men 
at man er klar til at ændre at man er klar til at ændre 
på strukturen. Og så må på strukturen. Og så må 
man prøve at fi nde nogen, man prøve at fi nde nogen, 
man kan starte en gruppe man kan starte en gruppe 
sammen med, så det kan sammen med, så det kan 
sprede sig som ringe i van-sprede sig som ringe i van-
det,” siger Oliver, der skal til-det,” siger Oliver, der skal til-
bage til sin LMU i Nordvest-bage til sin LMU i Nordvest-
kirken i København.kirken i København.

F
O

TO
: 

R
E

B
E

K
K

A
 R

A
N

D
I 

L
A

R
S

E
N

TEMA

REBEKKA MOGENSEN  Ligesom i en familie 
er vi også sat sammen i de her grupper. Man må 
investere tid i hinanden

Det med det fami-
liære krævede lidt 
tilvænning i star-
ten. Det er ikke 
sikkert, at alle sy-
nes om det. Man 
skal i hvert fald 
være klar over, at 
man er nødt til at 
engagere sig

Oliver ØgendahlOliver Øgendahl

Studieguide til smågrupper Studieguide til smågrupper 
med oplæg til 16 samlinger med oplæg til 16 samlinger 
om at vokse i Kristus. Den gi-om at vokse i Kristus. Den gi-
ver hjælp til at tage evange-ver hjælp til at tage evange-
liet om Jesus med ind i alle liet om Jesus med ind i alle 
livets rum og afkroge.livets rum og afkroge.

Evangeliespørgs-
målene er efter-
hånden kommet så 
meget ind på ryg-
raden og blevet en 
vane i vores per-
sonlige andagtsliv

Anitta Kjær JensenAnitta Kjær Jensen
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Hvad siger Bibelen om at holde slaver?
Lovene om slaveri i Moseloven er ikke Guds accept af slaveri. De er en nødvendig 

vejledning i, hvordan man lever i et samfund, hvor det onde er almindeligt

AF CHRISTIAN CANU HØJGAARD AF CHRISTIAN CANU HØJGAARD 

PH.D.-STUDERENDE PÅ DBIPH.D.-STUDERENDE PÅ DBI

CHJ@DBI.EDUCHJ@DBI.EDU

”Hvor jeg elsker din lov, hele ”Hvor jeg elsker din lov, hele 
dagen er den i mine tanker!” dagen er den i mine tanker!” 
(Sl 119,97). Denne lovpris-(Sl 119,97). Denne lovpris-
ning af Guds lov, det vil sige ning af Guds lov, det vil sige 
Moseloven og Mosebøgerne, Moseloven og Mosebøgerne, 
lyder nok noget fundamen-lyder nok noget fundamen-
talistisk i de fl estes ører nu talistisk i de fl estes ører nu 
om dage. Er det overhovedet om dage. Er det overhovedet 
forsvarligt at tænke sådan forsvarligt at tænke sådan 
om en hellig tekst? Burde vi om en hellig tekst? Burde vi 
ikke tværtimod lægge Mo-ikke tværtimod lægge Mo-
seloven på hylden og blive seloven på hylden og blive 
lidt mere moderne?lidt mere moderne?

Et af problemerne er na-Et af problemerne er na-
turligvis de mange love, der turligvis de mange love, der 
åbenlyst er i strid med en åbenlyst er i strid med en 
moderne og oplyst verdens-moderne og oplyst verdens-
anskuelse. Hvordan kan Mo-anskuelse. Hvordan kan Mo-
seloven for eksempel inde-seloven for eksempel inde-
holde lovgivning om slaveri? holde lovgivning om slaveri? 
Er det ikke kun en ond gud, Er det ikke kun en ond gud, 
der kan fi nde på en sådan der kan fi nde på en sådan 
lovgivning? Burde Moselo-lovgivning? Burde Moselo-
ven som Guds inspirerede ven som Guds inspirerede 
ord ikke kategorisk forbyde ord ikke kategorisk forbyde 
al slaveri?al slaveri?

Sådan lyder kritikken Sådan lyder kritikken 
jævnligt fra ny-ateister, og jævnligt fra ny-ateister, og 
derfor er der god grund til at derfor er der god grund til at 
kaste lys over sagen. For det kaste lys over sagen. For det 
er min påstand, at Mose-er min påstand, at Mose-
loven også i dag er værd at loven også i dag er værd at 
elske og spekulere over.elske og spekulere over.

Slavelove i Bibelen
Slaveri fylder en hel del i Slaveri fylder en hel del i 
Mosebøgerne, og fl ere ste-Mosebøgerne, og fl ere ste-
der fi ndes der forskellige der fi ndes der forskellige 
lovgivninger om slaveri. For lovgivninger om slaveri. For 
eksempel lyder det helt nøg-eksempel lyder det helt nøg-
ternt i 2 Mos 21,2: ”Når du ternt i 2 Mos 21,2: ”Når du 
køber en hebraisk træl, skal køber en hebraisk træl, skal 
han være træl i seks år, men han være træl i seks år, men 
i det syvende år skal han i det syvende år skal han 
frigives uden vederlag.” Den frigives uden vederlag.” Den 
danske oversættelse bruger danske oversættelse bruger 
nogle gange ”træl” i stedet nogle gange ”træl” i stedet 
for ”slave”, men på hebraisk for ”slave”, men på hebraisk 
bruges det samme ord.bruges det samme ord.

Konklusionen ligger lige Konklusionen ligger lige 
for: Moseloven forbyder ikke for: Moseloven forbyder ikke 
slaveri, og så bliver det vel slaveri, og så bliver det vel 
indirekte tilladt at holde indirekte tilladt at holde 
slaver? Sådan lød argumen-slaver? Sådan lød argumen-
tationen i 1800-tallets USA, tationen i 1800-tallets USA, 
hvor opretholdelsen af det hvor opretholdelsen af det 
forfærdelige slaveri af afro-forfærdelige slaveri af afro-
amerikanere blev begrundet amerikanere blev begrundet 
i, at slaveri aldrig forbydes i i, at slaveri aldrig forbydes i 

Bibelen. Bibelen. 
Selv Paulus tager intet op-Selv Paulus tager intet op-

gør med slaveri, men skriver:gør med slaveri, men skriver:
”Slaver, adlyd jeres jor-”Slaver, adlyd jeres jor-

diske herrer, som var det diske herrer, som var det 
Kristus, med frygt og bæven Kristus, med frygt og bæven 
og af et oprigtigt hjerte” (Ef og af et oprigtigt hjerte” (Ef 
6,5). 6,5). 

Problemet med slaveri går Problemet med slaveri går 
derfor ikke væk, bare fordi derfor ikke væk, bare fordi 
man kasserer Mosebøgerne.man kasserer Mosebøgerne.

Uperfekt samfund
Men der er faktisk noget Men der er faktisk noget 
hjælp at hente, hvis vi gerne hjælp at hente, hvis vi gerne 
vil kunne glæde os over vil kunne glæde os over 
Guds lov.Guds lov.

Først og fremmest er det Først og fremmest er det 
vigtigt at kigge på, hvordan vigtigt at kigge på, hvordan 

lovene formuleres. Er der lovene formuleres. Er der 
tale om påbud eller forbud, tale om påbud eller forbud, 
eller er der tale om love eller er der tale om love 
formuleret i et ”hvis … så”-formuleret i et ”hvis … så”-
sprog? sprog? 

De 10 bud er eksempler De 10 bud er eksempler 
på den første type lov, for på den første type lov, for 
eksempel ”Du må ikke have eksempel ”Du må ikke have 
andre guder end mig” (2 Mos andre guder end mig” (2 Mos 
20,3). Her er der ingen tvivl 20,3). Her er der ingen tvivl 
om, at afgudsdyrkelse er om, at afgudsdyrkelse er 
forkert, og at det strider fun-forkert, og at det strider fun-
damentalt mod Guds vilje.damentalt mod Guds vilje.

Den anden type lov møder Den anden type lov møder 
vi blandt andet i forbindelse vi blandt andet i forbindelse 
med tyveri: ”Når en mand med tyveri: ”Når en mand 
stjæler en okse eller et får stjæler en okse eller et får 
og slagter det eller sælger og slagter det eller sælger 
det, skal han yde erstatning det, skal han yde erstatning 
med fem stykker hornkvæg med fem stykker hornkvæg 
for en okse og fi re stykker for en okse og fi re stykker 
småkvæg for et får” (2 Mos småkvæg for et får” (2 Mos 
21,37). Her er der nok ingen, 21,37). Her er der nok ingen, 
der vil påstå, at Gud aner-der vil påstå, at Gud aner-
kender og accepterer tyveri. kender og accepterer tyveri. 

Buddet skal ikke forstås Buddet skal ikke forstås 
sådan, at Gud accepterer ty-sådan, at Gud accepterer ty-
veri, så længe man yder er-veri, så længe man yder er-
statning for det. Men buddet statning for det. Men buddet 
er blevet til, fordi tyveri des-er blevet til, fordi tyveri des-
værre var ligeså almindeligt værre var ligeså almindeligt 
på GT’s tid som i vore dage, på GT’s tid som i vore dage, 
og derfor var det nødvendigt og derfor var det nødvendigt 
med nogle love, der vejledte med nogle love, der vejledte 
i, hvordan man gjorde, når i, hvordan man gjorde, når 
uheldet var ude.uheldet var ude.

Pointen er helt kort, at Pointen er helt kort, at 
det samfund, som Mose-det samfund, som Mose-
loven er henvendt til, langt loven er henvendt til, langt 

fra var perfekt. Det var et fra var perfekt. Det var et 
samfund underlagt syndens samfund underlagt syndens 
triste konsekvenser, og der-triste konsekvenser, og der-
for handler størstedelen af for handler størstedelen af 
lovene om, hvordan man lovene om, hvordan man 
håndterer synd i forskellige håndterer synd i forskellige 
områder af samfundslivet. områder af samfundslivet. 

Som vi skal se, er Mose-Som vi skal se, er Mose-
loven godt nok revolutio-loven godt nok revolutio-
nerende på mange måder, nerende på mange måder, 
men formålet med den er men formålet med den er 
ikke at skabe et paradisisk ikke at skabe et paradisisk 
samfund. Formålet er deri-samfund. Formålet er deri-
mod at være et lys i en mørk mod at være et lys i en mørk 
verden til vejledning for at verden til vejledning for at 
skabe et bedre samfund. Og skabe et bedre samfund. Og 
på den måde kan Moselo-på den måde kan Moselo-
ven være en inspiration for ven være en inspiration for 
os i vores eget samfund, der os i vores eget samfund, der 
ligesom israelitternes er un-ligesom israelitternes er un-
derlagt synden.derlagt synden.

Nyt lys over slavelovene
Kigger vi nærmere på slave-Kigger vi nærmere på slave-
lovene, ser vi, at de præsen-lovene, ser vi, at de præsen-
teres som en ”hvis ... så”-teres som en ”hvis ... så”-
lovgivning. Med andre ord, lovgivning. Med andre ord, 
”hvis/når man køber en sla-”hvis/når man køber en sla-
ve …” På samme måde som ve …” På samme måde som 
med eksemplet om tyveri, med eksemplet om tyveri, 
udtrykker slaveloven heller udtrykker slaveloven heller 
ikke Guds vilje i forhold til ikke Guds vilje i forhold til 
slaveri som institution. Gud slaveri som institution. Gud 
kan hverken lide slaveri eller kan hverken lide slaveri eller 
tyveri. Men når slaveri var tyveri. Men når slaveri var 
en indbygget del af datidens en indbygget del af datidens 
samfund, måtte Moseloven samfund, måtte Moseloven 
naturligvis forholde sig til naturligvis forholde sig til 
slaveri og regulere forholde-slaveri og regulere forholde-

ne til det bedre.ne til det bedre.
Den bedste måde at læse Den bedste måde at læse 

slavelovene er på er derfor slavelovene er på er derfor 
at sammenligne Moseloven at sammenligne Moseloven 
med andre antikke lovgiv-med andre antikke lovgiv-
ninger og med, hvordan det ninger og med, hvordan det 
israelitiske samfund ville israelitiske samfund ville 
have set ud uden lovene. Her have set ud uden lovene. Her 
skal vi nøjes med at kigge skal vi nøjes med at kigge 
på 3 Mos 25, der måske er på 3 Mos 25, der måske er 
den vigtigste slavelov i Bi-den vigtigste slavelov i Bi-
belen. Kapitlet er kendt for belen. Kapitlet er kendt for 

”jubelåret”, der fandt sted ”jubelåret”, der fandt sted 
hvert 50. år og indebar, at al hvert 50. år og indebar, at al 
gæld skulle eftergives, og gæld skulle eftergives, og 
slaver kunne vende hjem til slaver kunne vende hjem til 
deres oprindelige ejendom, deres oprindelige ejendom, 
selvom de havde været nødt selvom de havde været nødt 
til at sælge ejendommen og til at sælge ejendommen og 
sig selv på grund af gæld.sig selv på grund af gæld.

Dybest set er tanken om Dybest set er tanken om 
jubelåret et fundamen-jubelåret et fundamen-
talt opgør med slaveri i den talt opgør med slaveri i den 
normale betydning af ordet, normale betydning af ordet, 
nemlig som ejendoms-nemlig som ejendoms-
ret over andre mennesker. ret over andre mennesker. 
Det amerikanske slaveri i Det amerikanske slaveri i 
1700-1800-tallet strider 1700-1800-tallet strider 
fuldstændigt mod jubelåret, fuldstændigt mod jubelåret, 
for tanken om jubelåret be-for tanken om jubelåret be-
tyder, at man ikke kan eje tyder, at man ikke kan eje 
andre mennesker. Tværti-andre mennesker. Tværti-
mod siger Gud udtrykkeligt mod siger Gud udtrykkeligt 
i teksten, at israelitterne er i teksten, at israelitterne er 
Guds ”slaver”, som han har Guds ”slaver”, som han har 
ført ud af Egyptens slaveri, ført ud af Egyptens slaveri, 
for at de skal tilhøre ham for at de skal tilhøre ham 
(3 Mos 25,42). Af den grund (3 Mos 25,42). Af den grund 
kan de ikke være slaver for kan de ikke være slaver for 
andre. andre. 

Moseloven forbyder is-Moseloven forbyder is-
raelitterne at behandle raelitterne at behandle 
hinanden, som egypterne hinanden, som egypterne 
behandlede dem. Tværtimod behandlede dem. Tværtimod 
skal de hjælpe hinanden, skal de hjælpe hinanden, 
når de er i nød ved at give når de er i nød ved at give 
husly og lønnet arbejde. Og husly og lønnet arbejde. Og 
skulle uheldet være ude, så skulle uheldet være ude, så 
man må sælge sig selv som man må sælge sig selv som 
slave, er man netop ikke slave, er man netop ikke 
”slave”, men lønmodtager, ”slave”, men lønmodtager, 
indtil gælden er betalt af, indtil gælden er betalt af, 
eller allersenest indtil ju-eller allersenest indtil ju-
belåret begynder, og al gæld belåret begynder, og al gæld 
bliver eftergivet.bliver eftergivet.

Slavelov og menneskesyn
Moselovens slavelovgiv-Moselovens slavelovgiv-
ning er ikke et ømt punkt ning er ikke et ømt punkt 
for moderne bibellæsere. for moderne bibellæsere. 
Tværtimod var slavelovene Tværtimod var slavelovene 
en realistisk måde at hånd-en realistisk måde at hånd-
tere uretfærdighed på – ikke tere uretfærdighed på – ikke 
ved at opstille et forbud ved at opstille et forbud 
mod slaveri i det hele taget, mod slaveri i det hele taget, 
for det var urealistisk i det for det var urealistisk i det 
samfund – men ved at tage samfund – men ved at tage 
udgangspunkt i uretfærdig-udgangspunkt i uretfærdig-
heden og give bedre vilkår. heden og give bedre vilkår. 

Udgangspunktet er først Udgangspunktet er først 
og fremmest det fantastiske og fremmest det fantastiske 
budskab om, at alle menne-budskab om, at alle menne-
sker er skabt i Guds billede sker er skabt i Guds billede 
og har lige stor værdi. og har lige stor værdi. 

Det betyder, at Bibelen, Det betyder, at Bibelen, 
inklusive Moseloven, også i inklusive Moseloven, også i 
dag har en nødvendig stem-dag har en nødvendig stem-
me i vores samfund. Også i me i vores samfund. Også i 
dag fi ndes der undertryk-dag fi ndes der undertryk-
kelse, men med Moseloven kelse, men med Moseloven 
har vi et forbillede til at be-har vi et forbillede til at be-
kæmpe uretfærdighed.kæmpe uretfærdighed.
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Dybest set er tanken om jubelåret et fundamentalt opgør med slaveri i den normale betydning af ordet, nemlig som ejendoms-Dybest set er tanken om jubelåret et fundamentalt opgør med slaveri i den normale betydning af ordet, nemlig som ejendoms-
ret over andre mennesker, skriver Christian Canu Højgaard.ret over andre mennesker, skriver Christian Canu Højgaard.

CHRISTIAN CANU HØJGAARD   Gud kan ikke lide slaveri. 
Men når det var en indbygget del af datidens samfund, måtte 
Moseloven forholde sig til det og regulere forholdene til det bedre

 
Formålet med Mo-
seloven er ikke at 
skabe et paradisisk 
samfund. Formålet 
er derimod at være 
et lys i en mørk 
verden til vejled-
ning for at skabe 
et bedre samfund

Christian Canu HøjgaardChristian Canu Højgaard
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Slavelovene var en 
realistisk måde at 
håndtere uretfær-
dighed på – ikke 
ved at opstille et 
forbud mod slave-
ri i det hele taget, 
for det var urea-
listisk i det sam-
fund – men ved at 
tage udgangspunkt 
i uretfærdigheden 
og give bedre vil-
kår

Christian Canu HøjgaardChristian Canu Højgaard



MAF Danmark ansætter 
generalsekretær

Den kirkelige fl yorganisation MAF Dan-Den kirkelige fl yorganisation MAF Dan-
mark har ansat Peter Hedelund som ge-mark har ansat Peter Hedelund som ge-
neralsekretær fra 1. august.neralsekretær fra 1. august.

Peter Hedelund kommer fra en stilling Peter Hedelund kommer fra en stilling 
som leder af efterskoletilbuddet Euro-som leder af efterskoletilbuddet Euro-
class, der er tilknyttet den kristne ef-class, der er tilknyttet den kristne ef-
terskole Kildevæld i Kolding, og det har terskole Kildevæld i Kolding, og det har 

givet ham stor ledelseserfaring og internationalt udsyn givet ham stor ledelseserfaring og internationalt udsyn 
med sig, som han ser frem til at bruge i sin nye stilling.med sig, som han ser frem til at bruge i sin nye stilling.

”Euroclass har fokus på rejser med frivilligt arbejde, og ”Euroclass har fokus på rejser med frivilligt arbejde, og 
netop det at Euroclass er en meget rejsende efterskole, netop det at Euroclass er en meget rejsende efterskole, 
kan jeg bruge som generalsekretær for MAF Danmark,” kan jeg bruge som generalsekretær for MAF Danmark,” 
fortæller Peter Hedelund.fortæller Peter Hedelund.

”Som leder af Euroclass har jeg skabt netværk og sam-”Som leder af Euroclass har jeg skabt netværk og sam-
arbejdet med kirker, skoler og organisationer i mange arbejdet med kirker, skoler og organisationer i mange 
forskellige lande. Den erfaring kan jeg trække på i MAF, forskellige lande. Den erfaring kan jeg trække på i MAF, 
som jo også arbejder på tværs af kulturer og i samarbej-som jo også arbejder på tværs af kulturer og i samarbej-
de med et utal af partnere.”de med et utal af partnere.”

Tidligere har Peter Hedelund også været præst i Apo-Tidligere har Peter Hedelund også været præst i Apo-
stolsk Kirke i Kolding. Han er gift med Sarah og sammen stolsk Kirke i Kolding. Han er gift med Sarah og sammen 
har de fi re børn.                      har de fi re børn.                      klkl
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AF BIRGER REUSS SCHMIDT

En række skoler og uddan-En række skoler og uddan-
nelsesinstitutioner med rod i nelsesinstitutioner med rod i 
vækkelsesbevægelserne går vækkelsesbevægelserne går 
nu sammen om at forsvare nu sammen om at forsvare 
åndsfriheden i skoleverde-åndsfriheden i skoleverde-
nen. Det er Menighedsfa-nen. Det er Menighedsfa-
kultetet (MF) og Foreningen kultetet (MF) og Foreningen 
af Kristne Friskoler (FKF), af Kristne Friskoler (FKF), 
der står bag initiativet, og der står bag initiativet, og 
baggrunden er det stigende baggrunden er det stigende 
pres, som der i disse år er på pres, som der i disse år er på 
uddannelsesinstitutioner uddannelsesinstitutioner 
med et religiøst grundlag. med et religiøst grundlag. 

”Vi oplever en mistæn-”Vi oplever en mistæn-
keliggørelse af de kristne keliggørelse af de kristne 
skoler, som især skyldes skoler, som især skyldes 
en voksende frygt i sam-en voksende frygt i sam-
fundet for radikalisering,” fundet for radikalisering,” 
siger fakultetsleder Thomas siger fakultetsleder Thomas 
Bjerg Mikkelsen fra MF, der Bjerg Mikkelsen fra MF, der 
sammen med Hans Jørgen sammen med Hans Jørgen 
Hansen, som er daglig leder Hansen, som er daglig leder 
af FKF, har taget initiativ til af FKF, har taget initiativ til 
netværket.netværket.

I første omgang vil man I første omgang vil man 
sætte fokus på, hvordan man sætte fokus på, hvordan man 
formulerer formålsparagraf-formulerer formålsparagraf-
fer, som både er forståelige i fer, som både er forståelige i 
et moderne samfund, og som et moderne samfund, og som 
samtidig fastholder institu-samtidig fastholder institu-
tionernes kirkelige og teolo-tionernes kirkelige og teolo-
giske profi ler. giske profi ler. 

”Vi vil hjælpe hinanden ”Vi vil hjælpe hinanden 
med at handle strategisk. med at handle strategisk. 

Between-konsulent skifter 
til Indre Mission

Fra 1. september er Maria Legarth ble-Fra 1. september er Maria Legarth ble-
vet ansat i en nyoprettet stilling som vet ansat i en nyoprettet stilling som 
missionskonsulent i Indre Mission. Her missionskonsulent i Indre Mission. Her 
skal hun halvdelen af tiden være tovhol-skal hun halvdelen af tiden være tovhol-
der for hjemmesiderne jesusnet.dk og der for hjemmesiderne jesusnet.dk og 
kristendomskursus.dk og inspirator for kristendomskursus.dk og inspirator for 
ansatte og frivillige i missionsarbejdet ansatte og frivillige i missionsarbejdet 

i Østdanmark. De sidste 50 procent af tiden skal hun bru-i Østdanmark. De sidste 50 procent af tiden skal hun bru-
ge på forkyndelse og inspiration til mission i Region Øst.ge på forkyndelse og inspiration til mission i Region Øst.

De seneste seks år har 45-årige Maria Legarth været De seneste seks år har 45-årige Maria Legarth været 
Between-konsulent i LMBU. Her vil hendes energi og me-Between-konsulent i LMBU. Her vil hendes energi og me-
ninger i arbejdet blandt juniorer og teenagere blive sav-ninger i arbejdet blandt juniorer og teenagere blive sav-
net, fortæller landsleder Lars B. Larsen.                   net, fortæller landsleder Lars B. Larsen.                   klkl

Skoler vil forsvare 
åndsfriheden

Kristne skoler og uddannelsesinstitutioner går sammen 
for at nyformulere formålsparagraffer

Det betyder ikke, at vi skal Det betyder ikke, at vi skal 
skjule vores profi l og fl yve skjule vores profi l og fl yve 
under radarhøjde. Vi skal under radarhøjde. Vi skal 
stå fast på det, vi står for, og stå fast på det, vi står for, og 
vi skal gøre det på en måde, vi skal gøre det på en måde, 
som andre kan forstå. Vi som andre kan forstå. Vi 
ønsker for eksempel ikke, at ønsker for eksempel ikke, at 
folk har det samme billede folk har det samme billede 
af os, som man har af man-af os, som man har af man-
ge muslimske friskoler.”ge muslimske friskoler.”

Være hinandens  
sparringspartnere
Ideen bag netværket er at Ideen bag netværket er at 

IM-formand oplever usikkerhed om gudsbilledet og fortabelsens virkelighed

Bibelen skal støves af

”Det er Indre Missions op-”Det er Indre Missions op-
gave fortsat at fremholde de gave fortsat at fremholde de 
bibelske sandheder. Det er bibelske sandheder. Det er 
en åndelig kamp, som netop en åndelig kamp, som netop 
kræver, at vi kender indhol-kræver, at vi kender indhol-
det i de bibelske skrifter. det i de bibelske skrifter. 
Derfor: Vi skal have Bibelen Derfor: Vi skal have Bibelen 
støvet af.”støvet af.”

Det sagde Indre Missions Det sagde Indre Missions 
formand, Hans-Ole Bæk-formand, Hans-Ole Bæk-
gaard, i sin beretning på be-gaard, i sin beretning på be-
vægelsens årsmøde i Skive vægelsens årsmøde i Skive 
sidst i maj. sidst i maj. 

Her slog han fast, at mis-Her slog han fast, at mis-
sionsfolk altid har været sionsfolk altid har været 
kendetegnet ved at være bi-kendetegnet ved at være bi-
bellæsere, og at denne prak-bellæsere, og at denne prak-
sis har været med til at give sis har været med til at give 

et grundlæggende kendskab et grundlæggende kendskab 
til Bibelens fortællinger og til Bibelens fortællinger og 
en bevidsthed om troslæ-en bevidsthed om troslæ-
rens og den kristne etiks rens og den kristne etiks 
betydning. betydning. 

Men formanden gav også Men formanden gav også 
udtryk for, at han i dag op-udtryk for, at han i dag op-
lever en usikkerhed i egne lever en usikkerhed i egne 
rækker på især tre områder rækker på især tre områder 
med stor betydning for for-med stor betydning for for-
kyndelsen og det åndelige liv. kyndelsen og det åndelige liv. 

”Det gælder ”Det gælder bibelsynetbibelsynet el- el-
ler måske snarere en mang-ler måske snarere en mang-
lende bevidsthed herom, lende bevidsthed herom, 
GudsbilledetGudsbilledet og forståelsen  og forståelsen 
af Guds åbenbaring og af Guds åbenbaring og synet synet 
på fortabelsenpå fortabelsen og dermed  og dermed 
bevidstheden om, hvad vi bevidstheden om, hvad vi 

frelses fra.”frelses fra.”
”Når bibellæsningen er ”Når bibellæsningen er 

på retur, svækkes vi i disse på retur, svækkes vi i disse 
forhold og taler ikke så højt forhold og taler ikke så højt 
om dem. Det vil uundgåeligt om dem. Det vil uundgåeligt 
præge os,” sagde han.præge os,” sagde han.

Hans-Ole Bækgaard ople-Hans-Ole Bækgaard ople-
ver også, at uklarheden ska-ver også, at uklarheden ska-
ber tydelige teologiske skel ber tydelige teologiske skel 
inden for folkekirken.inden for folkekirken.

”Mere end nogensinde før ”Mere end nogensinde før 
i folkekirkens historie her-i folkekirkens historie her-
sker der en pluralisme i læ-sker der en pluralisme i læ-
ren og en broget forståelse ren og en broget forståelse 
af bekendelsen. Man undgår af bekendelsen. Man undgår 
at stille forkyndelse, liturgi at stille forkyndelse, liturgi 
og anden kirkelig praksis og anden kirkelig praksis 
til regnskab for Det Nye Te-til regnskab for Det Nye Te-

stamente. Et mundheld lød stamente. Et mundheld lød 
engang: ’Enhver bliver salig engang: ’Enhver bliver salig 
i sin tro’. I dag lyder det sna-i sin tro’. I dag lyder det sna-
rere: ’Enhver bliver salig i sin rere: ’Enhver bliver salig i sin 
tolkning’,” sagde han. tolkning’,” sagde han. 

På den baggrund opfor-På den baggrund opfor-
drede IM-formand på års-drede IM-formand på års-
mødet til at tage Bibelen mødet til at tage Bibelen 
mere i brug.mere i brug.

”Vi er på en åndelige gli-”Vi er på en åndelige gli-
debane, hvis vi ikke tager debane, hvis vi ikke tager 
teologien alvorlig. Alt er ikke teologien alvorlig. Alt er ikke 
lige gyldigt! Luther talte om, lige gyldigt! Luther talte om, 
at ’sand teologi er praktisk’, at ’sand teologi er praktisk’, 
for teologien er ikke blot for teologien er ikke blot 
en teoretisk beskæftigelse, en teoretisk beskæftigelse, 
men skaber overbevisning men skaber overbevisning 
og praksis,” sagde han.     og praksis,” sagde han.     brsbrs

klæde hinanden på til at klæde hinanden på til at 
gå fremtidens udfordringer gå fremtidens udfordringer 
i møde på en konstruktiv i møde på en konstruktiv 
måde og også, at man mere måde og også, at man mere 
generelt kan være hinan-generelt kan være hinan-
dens sparringspartnere.dens sparringspartnere.

”Vi vil gerne have en kon-”Vi vil gerne have en kon-
struktiv attitude over for vo-struktiv attitude over for vo-
res omgivelser, og vi ønsker res omgivelser, og vi ønsker 
at synliggøre, at vi med ud-at synliggøre, at vi med ud-
gangspunkt i vores krist-gangspunkt i vores krist-
ne værdigrundlag tilfører ne værdigrundlag tilfører 
samfundet stærke faglige samfundet stærke faglige 
kundskaber og demokratisk kundskaber og demokratisk 

De kristne friskoler – her Markusskolen i Esbjerg – går sammen om at forsvare åndsfriheden.De kristne friskoler – her Markusskolen i Esbjerg – går sammen om at forsvare åndsfriheden.

dannelse,” siger fakultets-dannelse,” siger fakultets-
lederen.lederen.

Thomas Bjerg Mikkelsen Thomas Bjerg Mikkelsen 
opfordrer missionsfolk i opfordrer missionsfolk i 
Danmark til at slutte op om Danmark til at slutte op om 
den kristne skolesag.den kristne skolesag.

”Vækkelsesbevægelser-”Vækkelsesbevægelser-
nes vigtigste opgave er na-nes vigtigste opgave er na-
turligvis at forkynde Kristus turligvis at forkynde Kristus 
i det offentlige rum. Men jeg i det offentlige rum. Men jeg 
vil også appellere til at bede vil også appellere til at bede 
for skolerne og til, at mange for skolerne og til, at mange 
også engagerer sig i de lo-også engagerer sig i de lo-
kale skoler,” siger han.kale skoler,” siger han.
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THOMAS BJERG MIKKELSEN  Vi ønsker at 
synliggøre, at vi tilfører samfundet stærke faglige 
kundskaber og demokratisk dannelseKIRKE

Unge tv-værter giver håb 
til børn i Mellemøsten

Tre teenagere: Keyanna, Tre teenagere: Keyanna, 
(13), Joy (19) og Joyce (12) (13), Joy (19) og Joyce (12) 
laver kristent børnetv laver kristent børnetv 
til millioner af seere. De til millioner af seere. De 
er nemlig værter for det er nemlig værter for det 
ugentlige SAT-7 Kids-pro-ugentlige SAT-7 Kids-pro-
gram gram A Riddle and a StoryA Riddle and a Story, , 
der indeholder bibelfortæl-der indeholder bibelfortæl-

ling, sange og det, de selv kalder livsundervisning. Det ling, sange og det, de selv kalder livsundervisning. Det 
fortæller nyhedsbrevet fortæller nyhedsbrevet Nyt fra Sat-7Nyt fra Sat-7. I løbet af program-. I løbet af program-
met er det muligt for børn at ringe ind og snakke med de met er det muligt for børn at ringe ind og snakke med de 
unge værter, stille dem spørgsmål og få gode råd.unge værter, stille dem spørgsmål og få gode råd.

Programmerne kan ses over meget store dele af Mel-Programmerne kan ses over meget store dele af Mel-
lemøsten og Nordafrika. Marianne Awaraji er producer lemøsten og Nordafrika. Marianne Awaraji er producer 
på programmerne og hun fortæller, at millioner af børn på programmerne og hun fortæller, at millioner af børn 
ser med og får et fundament for deres tro og gode vær-ser med og får et fundament for deres tro og gode vær-
dier gennem programmerne.dier gennem programmerne.

Mange af de emner, programmerne tager op, hjælper Mange af de emner, programmerne tager op, hjælper 
de unge videre, ikke kun i deres tro på Gud, men også i at de unge videre, ikke kun i deres tro på Gud, men også i at 
udvikle et stærkt fundament af gode værdier i livet. udvikle et stærkt fundament af gode værdier i livet. 

SAT-7 består af fi re tv-kanaler, der retter sig mod hver SAT-7 består af fi re tv-kanaler, der retter sig mod hver 
sit område. En af dem Sat-7 TÜRK retter sig mod Tyrkiet sit område. En af dem Sat-7 TÜRK retter sig mod Tyrkiet 
og de mange tyrkisktalende i Europa og Centralasien. og de mange tyrkisktalende i Europa og Centralasien. 
Nyhedsbrevet fortæller, at antallet af tyrkiske seere på Nyhedsbrevet fortæller, at antallet af tyrkiske seere på 
kanalens liveprogrammer voksede med 200 procent i kanalens liveprogrammer voksede med 200 procent i 
2018, og at 55 millioner tyrkere nu har mulighed for a se 2018, og at 55 millioner tyrkere nu har mulighed for a se 
Sat-7 TÜRK.                          Sat-7 TÜRK.                          klkl
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43 30 00 70, Frødalen 5, 2630 Taastrup 

Vil du være med til at skabe gode rammer med en 
håndholdt indsats for vores dejlige beboere med fysisk 
og psykisk handicap? 

Bofællesskabet TreHusE søger flere medarbejdere til 
tiltrædelse snarest. 

Er du fysio- eller ergoterapeut, pædagog, social- og 
sundhedsassistent eller lign. vil vi gerne høre fra dig! 

- En stilling som barselsvikar med tiltrædelse 1. 
august 2019 på 32 timer 

- En fast stilling med tiltrædelse 1. juli 2019 
- En fast weekendvikar hver 2. weekend 

Ansøgningsfrist for alle stillinger er: 24. juni 2019. 

Se det fulde stillingsopslag på vores hjemmeside 
www.trehuse.dk.  

En del af 

 
KKristelig HHandicapforening 

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk
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Aarhus
Studievenlige lejligheder

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

institutioner.

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

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

K
o

m
 m

e
d

 d
in

 h
v
e

rd
a

g

w
w
w
.b
dm

-d
k.
dk

w
w
w
.bdm

-dk.dk

Medarbejder til bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup 

Da vi har brug for en ekstra medarbejder, vil vi gerne i kontakt med dig, hvis du har 
en ambition og drøm om at arbejde i et kristent bofællesskab under Kristelig 
Handicapforening.  

Vi forudsætter, at du kan identificere dig med og har et personligt forhold til vores 
kristne værdigrundlag. Kendskab til og erfaring med autisme/hjerneskade-området vil 
være en fordel. Vi ønsker ansøgere med pædagogisk uddannelse eller anden 
uddannelsesmæssig baggrund f.eks. social- og sundhedsassistent. 

Ansættelse: hurtigst muligt. 

Har du lyst til at vide mere om stillingen, så se www.Sydhjornet.dk -  og kontakt 
gerne undertegnede med henblik på et uforpligtende besøg på Sydhjørnet. 

Ansøgningsfrist: 25. juni 2019 

Leder Knud Dideriksen   
knud@sydhjornet.dk 
Tlf. 28 55 24 11 

Har du lyst til at arbejde på Falster med unge voksne med 
særlige behov, er det måske dig, vi søger. 

opgaver med de andre unge, så arbejdet er meget alsidigt. 

-

LivogJob, Hans Egedesvej 5, 4850 Stubbekøbing
www.livogjob.dk

Handicaphjælpere/støtte-
lærere søges

LivogJob

Se mere på
www.bykirkenifavrskov.dk

Har du en nutidig, vedkommende og 
teologisk velfunderet forkyndelse?
Har du syn for mission og tjeneste? 
Har du evne til at motivere og lede?

Undersøg om du skal til Hinnerup 
- lige ved Aarhus!

Er du vores nye fuldtidspræst?

Genopslag

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

Apoteker Apoteker 
Troels IngemannTroels Ingemann

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

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

_

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

Tyrkiet
i Paulus’ fodspor
Oplev landet, hvor Paulus rejste rundt på spændende 
rejser og grundlagde vigtige menigheder. Vi følger de 
bibelske spor, besøger storbyen Istanbul og oplever 
smukke naturoplevelser.

14. - 23. sep.

Et lille mesterværk
ANDREAS KAMMERS-
GAARD IPSEN

Sprængfarlig 
kristendom

– i verden men 
ikke af verden
»Målet med denne bog er at 
dykke ned i og afdække, hvad 
det er, Jesus egentlig kalder os 

til ... Hvad betyder det at 
være i verden og samti-
dig ikke være af verden?«

Citat fra bogens forord

det er, J
til
væ
di

Ci

168 sider
149,95 kr.

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

»Det er med Jesus som det primære ek-
sempel, at A.K. Ipsen har forfattet dette 
lille mesterværk. En vejledning og en op-
muntring til at leve i verden uden at lade 
sig opsluge eller forføre af verden.«
Tro & Mission

D. 10. og 11. aug. 2019 på Nyborg Strand

TEMA: Brobygning

Kom og hør Kim Hartzner fra Mission Øst fortælle om 
Nordkorea, samt Hans Henrik Lund fra Kirkernes 
Integrationstjeneste fortælle om brobygning i 
Danmark og ude i verden.

Programmet byder derudover også på Gudstjeneste 
ved  Jens Fischer Nielsen, tidligere missionær i 
Bangladesh. 

Se mere på www.smfdanmark.dk



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF ANITTA KJÆR JENSEN, AF ANITTA KJÆR JENSEN, 

OLIVER ØGENDAHL OG REBEKKA OLIVER ØGENDAHL OG REBEKKA 

MOGENSENMOGENSEN

ELEVER PÅ LMH, DER HAR AR-ELEVER PÅ LMH, DER HAR AR-

BEJDET MED HÆFTETBEJDET MED HÆFTET

Justin Kuravackal med Justin Kuravackal med 
fl ere:fl ere:
Hverdag i evangeliets kraftHverdag i evangeliets kraft
LogosMedia 2019LogosMedia 2019

160 sider – 99,95 kroner160 sider – 99,95 kroner

“Discipelskab handler om at “Discipelskab handler om at 
lade Gud forandre vores liv lade Gud forandre vores liv 
indefra og ud, så vi kommer indefra og ud, så vi kommer 
til at ligne Jesus mere.” til at ligne Jesus mere.” 

Det har vi erfaret gennem Det har vi erfaret gennem 
dette studiehæfte, hvor vi dette studiehæfte, hvor vi 
har fået lov at vokse sam-har fået lov at vokse sam-
men i Kristus blandt andet men i Kristus blandt andet 
gennem de redskaber, som gennem de redskaber, som 
hæftet har givet os til bibel-hæftet har givet os til bibel-
læsning og konkret disci-læsning og konkret disci-
pelskab. Vi er gennem hele pelskab. Vi er gennem hele 
studiet blevet udfordret til studiet blevet udfordret til 
at være konkrete om vores at være konkrete om vores 
liv som disciple og vandring liv som disciple og vandring 
med Jesus i hverdagen.med Jesus i hverdagen.

Der er særligt to temaer vi Der er særligt to temaer vi 
er blevet glade for. er blevet glade for. 

De fi re evangeliespørgs-De fi re evangeliespørgs-
mål har hjulpet os til at rette mål har hjulpet os til at rette 
fokus mod Gud først og der-fokus mod Gud først og der-
næst mod os selv. næst mod os selv. 

Det har været en inspire-Det har været en inspire-

Studieguide har knyttet os 
sammen som en familie

rende måde at læse Bibelen rende måde at læse Bibelen 
på, da det har tvunget os på, da det har tvunget os 
til at refl ektere mere over til at refl ektere mere over 
bibelteksten. Vi har brugt bibelteksten. Vi har brugt 
evangeliespørgsmålene evangeliespørgsmålene 
dagligt, når vi har læst de bi-dagligt, når vi har læst de bi-
beltekster, som studiet læg-beltekster, som studiet læg-
ger op til, at man læser hver ger op til, at man læser hver 
dag i ugen, og som knytter dag i ugen, og som knytter 
sig til seneste samling.sig til seneste samling.

Derudover har det evan-Derudover har det evan-
geliske forandringspro-geliske forandringspro-
jekt været en ny og spæn-jekt været en ny og spæn-
dende udfordring for os. Vi dende udfordring for os. Vi 
har valgt og bedt for et helt har valgt og bedt for et helt 
konkret område i vores liv, konkret område i vores liv, 
som vi ønsker skal præges som vi ønsker skal præges 
mere af evangeliet, altså mere af evangeliet, altså 
hvad Kristus har gjort for hvad Kristus har gjort for 
os. Vi er blevet hjulpet til at os. Vi er blevet hjulpet til at 
fi nde en fi n balance mel-fi nde en fi n balance mel-
lem det at arbejde med en lem det at arbejde med en 
konkret synd og samtidig se konkret synd og samtidig se 
på Jesus, som har sonet den på Jesus, som har sonet den 
for os.for os.

Det evangeliske foran-Det evangeliske foran-
dringsprojekt er gennemgå-dringsprojekt er gennemgå-
ende for hæftet og belyses ende for hæftet og belyses 
ved hver samling af et nyt ved hver samling af et nyt 
tema, eksempelvis afguds-tema, eksempelvis afguds-
dyrkelse eller identitet. Det dyrkelse eller identitet. Det 
har betydet, at vi er blevet har betydet, at vi er blevet 
stærkt knyttet til hinan-stærkt knyttet til hinan-
den som en lille “familie”. den som en lille “familie”. 
Hver samling indledes med, Hver samling indledes med, 
at man deler liv og beder at man deler liv og beder 
sammen, og i løbet af ugen sammen, og i løbet af ugen 
opfordres man til at følge op opfordres man til at følge op 
på, hvordan det går for de på, hvordan det går for de 
andre i gruppen. Derfor giver andre i gruppen. Derfor giver 

AF MARTIN VIND HOLM BRIXAF MARTIN VIND HOLM BRIX

HAMMERUMHAMMERUM

I Tro & Mission nummer I Tro & Mission nummer 
09/2019 skrev Birger Reuss 09/2019 skrev Birger Reuss 
Schmidt (BRS) på leder-Schmidt (BRS) på leder-
plads om de nu overståede plads om de nu overståede 
valg. Han skrev blandt andet valg. Han skrev blandt andet 
”… lad os først og fremmest ”… lad os først og fremmest 
bede!” Det gjorde BRS på bede!” Det gjorde BRS på 
baggrund af ordene i 1 Tim baggrund af ordene i 1 Tim 
2,1ff, og her er således tale 2,1ff, og her er således tale 
om en opfordring med klart om en opfordring med klart 
belæg i Bibelen. belæg i Bibelen. 

Med baggrund i 1 Mos Med baggrund i 1 Mos 
1,28 opstillede BRS dernæst 1,28 opstillede BRS dernæst 
valgdeltagelse som et mini-valgdeltagelse som et mini-
mumskrav til kristnes politi-mumskrav til kristnes politi-

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

PÅ SEÆVE DAGENPÅ SEÆVE DAGEN for folketingsvalget den 5. juni  for folketingsvalget den 5. juni 
kunne man på dagbladet BT’s hjemmeside læse en kunne man på dagbladet BT’s hjemmeside læse en 
artikel om den kristendemokratiske folketingskandi-artikel om den kristendemokratiske folketingskandi-
dat Kristian Andersens tilknytning til Luthersk Mis-dat Kristian Andersens tilknytning til Luthersk Mis-
sion. Overskriften var: ”KD-spidskandidat Kristian sion. Overskriften var: ”KD-spidskandidat Kristian 
Andersen ansat af fundamentalistisk forening”.Andersen ansat af fundamentalistisk forening”.

”Luthersk Mission beskrives af eksperter som en ”Luthersk Mission beskrives af eksperter som en 
konservativ vækkelsesbevægelse, der bygger på et konservativ vækkelsesbevægelse, der bygger på et 
fundamentalistisk bibelsyn. Derfor argumenterer fundamentalistisk bibelsyn. Derfor argumenterer 
organisationen mod kvindelige præster og homosek-organisationen mod kvindelige præster og homosek-
suel praksis,” skriver BT.suel praksis,” skriver BT.

Det fi k Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern til at Det fi k Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern til at 
reagere. Ud over at dele artiklen på lokalafdelingens reagere. Ud over at dele artiklen på lokalafdelingens 
egen Facebookvæg, betalte partiforeningen for at få egen Facebookvæg, betalte partiforeningen for at få 
artiklen spredt på Facebook via såkaldt sponsoreret artiklen spredt på Facebook via såkaldt sponsoreret 
indhold. Om dette noget usædvanlige skridt sagde indhold. Om dette noget usædvanlige skridt sagde 
den lokale S-formand efterfølgende til Jydske-Vest-den lokale S-formand efterfølgende til Jydske-Vest-
kysten, at det ”ikke handlede om at skade Kristian kysten, at det ”ikke handlede om at skade Kristian 
Andersens valgchancer, men om at informere folk, så Andersens valgchancer, men om at informere folk, så 
de har så bred en viden som muligt om, hvad Kristian de har så bred en viden som muligt om, hvad Kristian 
Andersen står for.”Andersen står for.”

EPISODEN VISER MED EPISODEN VISER MED al ønskelig tydelighed, at den, al ønskelig tydelighed, at den, 
der ønsker at repræsentere en klassisk kristendoms-der ønsker at repræsentere en klassisk kristendoms-
forståelse i dagens samfund, kan forvente massiv for-forståelse i dagens samfund, kan forvente massiv for-
argelse og modstand fra den politiske korrekthed. argelse og modstand fra den politiske korrekthed. 

I vores rummelige og pluralistiske samfund er der I vores rummelige og pluralistiske samfund er der 
plads til alle tænkelige holdninger, men ve den, der plads til alle tænkelige holdninger, men ve den, der 
prøver at fastholde, at Bibelen er Guds forpligtende prøver at fastholde, at Bibelen er Guds forpligtende 
ord til os i dag, og at der fi ndes en Gud, som vi menne-ord til os i dag, og at der fi ndes en Gud, som vi menne-
sker står til ansvar over for.sker står til ansvar over for.

Med betegnelsen ”fundamentalist” bliver der yder-Med betegnelsen ”fundamentalist” bliver der yder-
mere skabt et billede af, at kristne fundamentalister mere skabt et billede af, at kristne fundamentalister 
er at sammenligne med ekstreme og militante mus-er at sammenligne med ekstreme og militante mus-
limske fundamentalister.limske fundamentalister.

VI MÅ SEVI MÅ SE i øjnene, at sådan er tidsånden, og derfor  i øjnene, at sådan er tidsånden, og derfor 
skal vi heller ikke lade os overraske, når vi rammes skal vi heller ikke lade os overraske, når vi rammes 
af den. Jesus sagde jo selv, at ”salige er I, når man på af den. Jesus sagde jo selv, at ”salige er I, når man på 
grund af mig håner jeg og forfølger jer (Matt 5,11)”. grund af mig håner jeg og forfølger jer (Matt 5,11)”. 

Dernæst skal vi ikke falde for fristelsen til at rette Dernæst skal vi ikke falde for fristelsen til at rette 
ind efter tidsånden, selv om det på mange måder vil ind efter tidsånden, selv om det på mange måder vil 
være det letteste. Lad os frimodigt holde fast i tilliden være det letteste. Lad os frimodigt holde fast i tilliden 
til Guds ord og dermed til Gud selv. Tidsånden er en til Guds ord og dermed til Gud selv. Tidsånden er en 
fl ygtig størrelse, men Gud er fra evighed og til evighed. fl ygtig størrelse, men Gud er fra evighed og til evighed. 

Endelig skal vi heller ikke forfalde til fristelsen om Endelig skal vi heller ikke forfalde til fristelsen om 
at isolere os. Vi må markere os med vores holdnin-at isolere os. Vi må markere os med vores holdnin-
ger og stå ved dem, og vi må især leve et liv som Jesu ger og stå ved dem, og vi må især leve et liv som Jesu 
disciple i hverdagen. Han udnævnte jo sine børn til disciple i hverdagen. Han udnævnte jo sine børn til 
at være verdens lys og sagde: ”Således skal jeres lys at være verdens lys og sagde: ”Således skal jeres lys 
skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger 
og priser jeres fader, som er i himlene (Matt 5,26).”og priser jeres fader, som er i himlene (Matt 5,26).”

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
ansv. redaktøransv. redaktør

Tillid til Gud 
eller tidsånden?

ske engagement i Danmark ske engagement i Danmark 
anno 2019. At den almene anno 2019. At den almene 
kulturbefaling skulle fore-kulturbefaling skulle fore-
skrive, hvad mit bidrag til skrive, hvad mit bidrag til 
det partipolitiske liv i Dan-det partipolitiske liv i Dan-
mark skal være i år 2019  mark skal være i år 2019  
e.Kr., kan i bedste fald siges e.Kr., kan i bedste fald siges 
at være teologisk kreativt, at være teologisk kreativt, 
for som BRS ganske rigtigt for som BRS ganske rigtigt 
påpegede: ”Bibelen er ikke påpegede: ”Bibelen er ikke 
en politisk opslagsbog …”en politisk opslagsbog …”

Valgdeltagelsen i sig selv Valgdeltagelsen i sig selv 
kan også være et signal til kan også være et signal til 
de folkevalgte, og dermed de folkevalgte, og dermed 
kan de såkaldte sofavælge-kan de såkaldte sofavælge-
re – i nogen grad – udtrykke re – i nogen grad – udtrykke 
en holdning til vores politi-en holdning til vores politi-
kere og den førte politik. kere og den førte politik. 

Hvad nu, hvis en kristen Hvad nu, hvis en kristen 
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TRE LMH-ELEVER  Vi er blevet hjulpet til at fi nde en 
fi n balance mellem det at arbejde med en konkret synd og 
samtidig se på Jesus, som har sonet den for os

SYNSPUNKT   

Bibelen kobler ikke stemmepligt sammen med forvalteransvar

LEDER 

De fi re evangeliespørgsmål

• Hvem er Gud?• Hvem er Gud?
• Hvad har Gud gjort?• Hvad har Gud gjort?
• Hvem er jeg i lyset af den sandhed?• Hvem er jeg i lyset af den sandhed?
• Hvordan skal jeg leve på den baggrund?• Hvordan skal jeg leve på den baggrund?

for sin samvittigheds skyld for sin samvittigheds skyld 
ikke stemmer på nogen af ikke stemmer på nogen af 
de opstillede partier, fordi de opstillede partier, fordi 
de alle går ind for fri adgang de alle går ind for fri adgang 
til provokeret abort, hvilket til provokeret abort, hvilket 
jo var realiteten ved valget jo var realiteten ved valget 
den 5. juni? Mener BRS, at den 5. juni? Mener BRS, at 
en sådan form for passivitet en sådan form for passivitet 
i samfundslivet står i mod-i samfundslivet står i mod-
sætning til kulturbefalin-sætning til kulturbefalin-
gen/forvalteransvaret? Ville gen/forvalteransvaret? Ville 
det i givet fald være accep-det i givet fald være accep-
tabelt at stemme blankt? tabelt at stemme blankt? 

Kort sagt: Hvor langt er Kort sagt: Hvor langt er 
BRS villig til at gå, når det BRS villig til at gå, når det 
handler om at tage Bibelen handler om at tage Bibelen 
til indtægt for standpunkter, til indtægt for standpunkter, 
som ikke direkte udtrykkes i som ikke direkte udtrykkes i 
Bibelen?Bibelen?

I samme lederartikel I samme lederartikel 
afsluttede BRS med at afsluttede BRS med at 
inddrage næstekærlig-inddrage næstekærlig-
hedsbuddet i Matt 22,39, hedsbuddet i Matt 22,39, 
og opfordrede til at tænke og opfordrede til at tænke 
”mere på dit medmenneske ”mere på dit medmenneske 
end på dig selv, når du skal end på dig selv, når du skal 
afgøre, hvem der skal have afgøre, hvem der skal have 
din stemme”. din stemme”. 

Pladsen her tillader nok Pladsen her tillader nok 
ikke en længere diskussion ikke en længere diskussion 
om den teologisk korrekte om den teologisk korrekte 
forståelse af ”næste”-begre-forståelse af ”næste”-begre-
bet (som de lærde jo strides bet (som de lærde jo strides 
om), men så meget desto om), men så meget desto 
mere er der grund til at ci-mere er der grund til at ci-
tere BRS selv i ovennævnte tere BRS selv i ovennævnte 
lederartikel: ”Bibelen er ikke lederartikel: ”Bibelen er ikke 
en politisk opslagsbog …”en politisk opslagsbog …”

det god mening, at gruppen det god mening, at gruppen 
består af højst tre perso-består af højst tre perso-
ner af samme køn. Denne ner af samme køn. Denne 
intimitet kræver et stærkt intimitet kræver et stærkt 

engagement fra alle i “fa-engagement fra alle i “fa-
milien”, og det har vi oplevet milien”, og det har vi oplevet 
som særdeles positivt og som særdeles positivt og 
givende.givende.
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Studerende vil åbne kirke igen
For fi re år siden lukkede den lutherske kirke i Cuzco i Peru, For fi re år siden lukkede den lutherske kirke i Cuzco i Peru, 
fordi der kun var ganske få medlemmer. Nu ønsker lokale fordi der kun var ganske få medlemmer. Nu ønsker lokale 
kristne at holde gudstjenester der igen.kristne at holde gudstjenester der igen.

Glade givere på LMH
Eleverne på Luthersk Missions Højskole har samlet over Eleverne på Luthersk Missions Højskole har samlet over 
90.000 kroner ind til Ilambilole bibelskole i Tanzania. Blandt 90.000 kroner ind til Ilambilole bibelskole i Tanzania. Blandt 
andet til en sovesal, en motorcykel og løn til underviserne.andet til en sovesal, en motorcykel og løn til underviserne.

dlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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Gratis forlovelsessamtaler
Forlovelsessamtaler er et gratis tilbud til alle kærestepar, Forlovelsessamtaler er et gratis tilbud til alle kærestepar, 
der har besluttet at gifte sig, og som ønsker vejledning og der har besluttet at gifte sig, og som ønsker vejledning og 
hjælp fra et kristent ægtepar.hjælp fra et kristent ægtepar.

dlm.dk/lm-danmark/forlovelsessamtalerdlm.dk/lm-danmark/forlovelsessamtaler


	TM-01
	TM-02
	TM-03
	TM-04
	TM-05
	TM-06
	TM-07
	TM-08
	TM-09
	TM-10
	TM-11
	TM-12

