
Glæden over Jesus smittede på kristen sommerlejr i Mellemøsten. 
Fantastisk at opleve børnenes umiddelbare tro, fortæller to danske volontører

28 børn kom til tro på lejr

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”De børn, der var med på ”De børn, der var med på 
lejren, og som ikke troede lejren, og som ikke troede 
på Gud, kunne se den glæde, på Gud, kunne se den glæde, 
der var i de andre børns liv. der var i de andre børns liv. 
Den glæde ville de gerne Den glæde ville de gerne 
have del i. Så de tilkendegav, have del i. Så de tilkendegav, 
at de også gerne ville være at de også gerne ville være 
kristne.”kristne.”

Sådan fortæller 22-årige Sådan fortæller 22-årige 
Jonas Tambjerg Morthorst Jonas Tambjerg Morthorst 
fra Aarhus, der sammen fra Aarhus, der sammen 
med sin kone Sara var ud-med sin kone Sara var ud-
sendt i sommer som vo-sendt i sommer som vo-
lontør på en kristen lejr for lontør på en kristen lejr for 
børn i et land i Mellemøsten. børn i et land i Mellemøsten. 
Lejren er støttet af LM’s Lejren er støttet af LM’s 
børneklubber som et led børneklubber som et led 
i missionsprojektet ”Børn i missionsprojektet ”Børn 
hjælper børn.”hjælper børn.”

De er begge begejstrede De er begge begejstrede 
over at have oplevet den over at have oplevet den 
stærke, umiddelbare tro hos stærke, umiddelbare tro hos 
børn i et land, hvor stør-børn i et land, hvor stør-
stedelen af befolkningen stedelen af befolkningen 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Der er ikke behov for de Der er ikke behov for de 
store revolutioner for at løse store revolutioner for at løse 
problemet med den høje problemet med den høje 
gennemsnitsalder blandt gennemsnitsalder blandt 
LM’s kaldede prædikanter, LM’s kaldede prædikanter, 
mener afdelingsformand mener afdelingsformand 
Asger Mogensen fra Her-Asger Mogensen fra Her-
ning. Han har været formand ning. Han har været formand 
for et udvalg om ”Kaldelse af for et udvalg om ”Kaldelse af 
unge prædikanter i Luthersk unge prædikanter i Luthersk 
Mission”, som netop har af-Mission”, som netop har af-
leveret en 27 sider lang rap-leveret en 27 sider lang rap-
port til LM’s landsledelse. port til LM’s landsledelse. 
Men noget skal der gøres.Men noget skal der gøres.

”De unge oplever vores ”De unge oplever vores 
struktur som meget tung, struktur som meget tung, 
og den er på nogle områder og den er på nogle områder 

Unge prædikanter har ikke noget imod at have hyrdeansvar, viser rapport

Større samarbejde skal skaffe unge prædikanter

blevet en barriere, som gør blevet en barriere, som gør 
det svært for dem at over-det svært for dem at over-
skue at gå ind i prædikant-skue at gå ind i prædikant-
tjenesten. Vi bliver nødt til at tjenesten. Vi bliver nødt til at 
bløde strukturen lidt op og bløde strukturen lidt op og 
gøre den mere fl eksibel, så gøre den mere fl eksibel, så 
den passer bedre til vores den passer bedre til vores 
tid,” siger Asger Mogensen.tid,” siger Asger Mogensen.

Her tænker han især på, Her tænker han især på, 
at det fremover bliver nød-at det fremover bliver nød-
vendigt med et samarbejde vendigt med et samarbejde 
om kaldelse af prædikanter om kaldelse af prædikanter 
på tværs af LM’s afdelinger. på tværs af LM’s afdelinger. 
Udvalget foreslår også, at Udvalget foreslår også, at 
der indføres et landsdæk-der indføres et landsdæk-
kende rekrutteringsarbejde, kende rekrutteringsarbejde, 
et styrket samarbejde med et styrket samarbejde med 
LMH og en mentorordning LMH og en mentorordning 
for nye prædikanter.for nye prædikanter.

”Men det er vigtigt, at vi ”Men det er vigtigt, at vi 

får det formelle på plads får det formelle på plads 
omkring disse spørgsmål, omkring disse spørgsmål, 
så der stadig er orden i tin-så der stadig er orden i tin-
gene,” slår den vestjyske af-gene,” slår den vestjyske af-
delingsformand fast.delingsformand fast.

Brug for fl eksibilitet
Udvalget foreslår ikke at Udvalget foreslår ikke at 
indføre en ny forkynder-indføre en ny forkynder-
gruppe, som ikke har det gruppe, som ikke har det 
hyrde- og læreansvar, som hyrde- og læreansvar, som 
prædikanterne i dag har.prædikanterne i dag har.

”Vi har talt med en del ”Vi har talt med en del 
unge, men ingen af dem unge, men ingen af dem 
nævner det som et problem. nævner det som et problem. 
De er ikke bange for at påta-De er ikke bange for at påta-
ge sig et hyrde-læreansvar, ge sig et hyrde-læreansvar, 
hvis bare vi støtter dem i hvis bare vi støtter dem i 
det,” siger Asger Mogensen.det,” siger Asger Mogensen.

Derimod er der et ønske Derimod er der et ønske F
O

TO
: 

K
A

JA
 L

A
U

T
E

R
B

A
C

H

inspiration      nærvær      holdning

A
R

K
IV

F
O

TO

15 13. SEPTEMBER 2019
ÅRGANG 119

er muslimer, og hvor det er er muslimer, og hvor det er 
svært at være kristen.svært at være kristen.

Fik kristne venner
”Der var en dreng, der kom ”Der var en dreng, der kom 
med på lejren lidt tilfældigt, med på lejren lidt tilfældigt, 
fordi han ikke havde andet fordi han ikke havde andet 
at lave. Det var tydeligt, at at lave. Det var tydeligt, at 
han virkelig nød at være han virkelig nød at være 
med på lejren, og at han fi k med på lejren, og at han fi k 
kristne venner,” fortæller kristne venner,” fortæller 
Jonas.Jonas.

”Mange af de andre børn ”Mange af de andre børn 
havde bedt for, at han måtte havde bedt for, at han måtte 
komme til tro, og den sidste komme til tro, og den sidste 
aften på lejren rakte han aften på lejren rakte han 
hånden op og sagde, at han hånden op og sagde, at han 
gerne ville tage imod Jesus.gerne ville tage imod Jesus.
Det var virkelig stort. Vi hå-Det var virkelig stort. Vi hå-
ber og beder for, at børnene ber og beder for, at børnene 
må blive bevaret i deres nye må blive bevaret i deres nye 
tro.”tro.”

Volontørparret tager rundt Volontørparret tager rundt 
i LM Kids og fortæller om i LM Kids og fortæller om 
deres oplevelser. Du kan deres oplevelser. Du kan 
støtte lejrarbejdet gennem støtte lejrarbejdet gennem 
lmbu.dk/lm-kids.  lmbu.dk/lm-kids.  

om mere fl eksibilitet, så man om mere fl eksibilitet, så man 
kan holde pause med præ-kan holde pause med præ-
dikantopgaverne i perioder, dikantopgaverne i perioder, 
hvor man for eksempel har hvor man for eksempel har 
små børn, og så vende til-små børn, og så vende til-
bage til prædikantopgaverne bage til prædikantopgaverne 
på et senere tidspunkt.på et senere tidspunkt.

Asger Mogensen har lagt Asger Mogensen har lagt 
mærke til, at der måske er mærke til, at der måske er 
sket en ændring i kaldsop-sket en ændring i kaldsop-
fattelsen, og det har været fattelsen, og det har været 
en aha-oplevelse for ham.en aha-oplevelse for ham.

”Ordet ”kald” spiller tilsy-”Ordet ”kald” spiller tilsy-
neladende ikke den store neladende ikke den store 
rolle for de unge. Det er ikke rolle for de unge. Det er ikke 
noget, de taler om. Men de noget, de taler om. Men de 
kan jo godt have den samme kan jo godt have den samme 
holdning til tingene uden at holdning til tingene uden at 
bruge de samme ord,” siger bruge de samme ord,” siger 
han.                   han.                   Læs side 3Læs side 3

Frimenigheden RandersKirken har eksiste-Frimenigheden RandersKirken har eksiste-
ret i 20 år. Til søndagsgudstjeneste samles ret i 20 år. Til søndagsgudstjeneste samles 
typisk 30-60 mennesker i alle aldre helt fra typisk 30-60 mennesker i alle aldre helt fra 
de nyfødte til dem over 90 år. De forskellige de nyfødte til dem over 90 år. De forskellige 
generationer får derfor god mulighed for at generationer får derfor god mulighed for at 
lære hinanden at kende. lære hinanden at kende. 

Forkyndelsen af evangeliet om Jesus Forkyndelsen af evangeliet om Jesus 
står helt centralt sammen med dåb, nadver står helt centralt sammen med dåb, nadver 
og ”Ordet frit”, hvor alle kan byde ind med og ”Ordet frit”, hvor alle kan byde ind med 
spørgsmål, kommentarer og bedeemner.spørgsmål, kommentarer og bedeemner.

RandersKirken er kendetegnet ved et godt RandersKirken er kendetegnet ved et godt 
fællesskab, hvor man er opmærksom på fællesskab, hvor man er opmærksom på 
hinanden. Der er et stort engagement fra hinanden. Der er et stort engagement fra 
menigheden, og der er god mulighed for at menigheden, og der er god mulighed for at 
prøve forskellige ideer af, når de dukker op.prøve forskellige ideer af, når de dukker op.

De små steder: RandersKirken
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2.400 deltagere på bibelcamping i LM
Det er blevet mere populært at tage på bibelcamping, vurderer Mads Hansen fra Virksund

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLMAF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM

VICEGENERALSEKRETÆRVICEGENERALSEKRETÆR

CSH@DLM.DKCSH@DLM.DK

Vi lever i den største missi-Vi lever i den største missi-
onstid nogensinde. Det mel-onstid nogensinde. Det mel-
der pålidelige kilder. Med der pålidelige kilder. Med 
andre ord: Mennesker bliver andre ord: Mennesker bliver 
kristne som aldrig før. ”Øh”, kristne som aldrig før. ”Øh”, 
tænker du måske. ”Er Dan-tænker du måske. ”Er Dan-
mark med i den statistik?”mark med i den statistik?”

Der kan ikke herske så Der kan ikke herske så 
meget tvivl om, at kristen-meget tvivl om, at kristen-
dommen på mange måder dommen på mange måder 
går tilbage i Danmark – og går tilbage i Danmark – og 
i store dele af den vestlige i store dele af den vestlige 
verden. Det er fl ere år siden, verden. Det er fl ere år siden, 
det tippede, så fl ertallet af det tippede, så fl ertallet af 
kristne nu befi nder sig i det kristne nu befi nder sig i det 

Undgå selvsving – kig ud
globale syd. Men der er altså globale syd. Men der er altså 
også mennesker i de gamle også mennesker i de gamle 
kristne lande, der kommer kristne lande, der kommer 
til tro. Ikke mindst blandt til tro. Ikke mindst blandt 
fl ygtninge og indvandrere. fl ygtninge og indvandrere. 
Det gælder i Danmark, i an-Det gælder i Danmark, i an-
dre af de nordiske lande og dre af de nordiske lande og 
for eksempel i Tyskland. For for eksempel i Tyskland. For 
nylig fortalte en fi nsk mis-nylig fortalte en fi nsk mis-
sionsleder, at omkring 1.000 sionsleder, at omkring 1.000 
fl ygtninge fra Afghanistan fl ygtninge fra Afghanistan 
i Finland var blevet kristne i Finland var blevet kristne 
inden for de seneste år. Det inden for de seneste år. Det 
er hele ti procent af i alt er hele ti procent af i alt 
10.000 afghanske fl ygtninge 10.000 afghanske fl ygtninge 
i landet. Mennesker bliver i landet. Mennesker bliver 
frelst.frelst.

”Luk jeres øjne op, se ud ”Luk jeres øjne op, se ud 
over markerne, de er hvide over markerne, de er hvide 
til høst.” Sådan siger Jesus i til høst.” Sådan siger Jesus i 
Joh 4,35. Han taler om mis-Joh 4,35. Han taler om mis-
sion. Kigger vi de rigtige ste-sion. Kigger vi de rigtige ste-
der hen, gælder det stadig. der hen, gælder det stadig. 
Også i en række af LM’s mis-Også i en række af LM’s mis-
sionslande.sionslande.

I sidste nummer af Tro & I sidste nummer af Tro & 

Mission kunne vi læse, at Mission kunne vi læse, at 
en familie på fem i Peru var en familie på fem i Peru var 
blevet døbt. Den lutherske blevet døbt. Den lutherske 
kirke, som vi i LM samar-kirke, som vi i LM samar-
bejder med i den sydlige del bejder med i den sydlige del 
af Peru, vokser ikke særlig af Peru, vokser ikke særlig 
meget. Men der er alligevel meget. Men der er alligevel 
mennesker, der møder Je-mennesker, der møder Je-
sus gennem kirkens arbej-sus gennem kirkens arbej-
de. Mennesker bliver frelst.de. Mennesker bliver frelst.

Andre steder går det Andre steder går det 
stærkere. Jævnligt hører vi stærkere. Jævnligt hører vi 
om mennesker i Cambodja, om mennesker i Cambodja, 
der kommer til tro og bliver der kommer til tro og bliver 
døbt. Cambodja er på top-døbt. Cambodja er på top-
10 over lande, hvor kristen-10 over lande, hvor kristen-
dommen går hurtigst frem. dommen går hurtigst frem. 
Det er fantastisk, at vi i LM Det er fantastisk, at vi i LM 
får lov til at være en del af får lov til at være en del af 
dette missionsarbejde.dette missionsarbejde.

Hvis du vil være med, hvor Hvis du vil være med, hvor 
”det sner”, så er det i LM’s ”det sner”, så er det i LM’s 
missionsarbejde. Menne-missionsarbejde. Menne-
sker bliver frelst.sker bliver frelst.

Det er det, Gud vil, ”at alle Det er det, Gud vil, ”at alle 
mennesker skal frelses” (1 mennesker skal frelses” (1 

Tim 2,4). Det er det, vi vil i LM. Tim 2,4). Det er det, vi vil i LM. 
Det er det, der er vores eksi-Det er det, der er vores eksi-
stensberettigelse som kri-stensberettigelse som kri-
sten missionsorganisation.sten missionsorganisation.

Vi kan let blive distrahe-Vi kan let blive distrahe-
rede. Blive optaget af andre rede. Blive optaget af andre 
ting. Også gode, åndelige ting. Også gode, åndelige 
sager. Vi kan fi npudse teo-sager. Vi kan fi npudse teo-
logien og læresætningerne, logien og læresætningerne, 
fi njustere menighedens triv-fi njustere menighedens triv-
sel og indre liv, fi ntune form sel og indre liv, fi ntune form 
og udtryk, men Jesus har en og udtryk, men Jesus har en 
bestemt opfordring: ”Luk je-bestemt opfordring: ”Luk je-
res øjne op, se ud …” res øjne op, se ud …” 

Det er det, vi må gøre: Se Det er det, vi må gøre: Se 
ud. Se kaldet. Se mulighe-ud. Se kaldet. Se mulighe-
derne. Se, hvad der sker. Se, derne. Se, hvad der sker. Se, 
at vi lever i den største mis-at vi lever i den største mis-
sionstid nogensinde. Næ, sionstid nogensinde. Næ, 
ikke generelt i Danmark, ikke generelt i Danmark, 
men samlet set på verdens-men samlet set på verdens-
plan. Kigger vi kun indad, plan. Kigger vi kun indad, 
kommer vi let til at gå i selv-kommer vi let til at gå i selv-
sving. Kigger vi ud, kan vi se, sving. Kigger vi ud, kan vi se, 
at Gud gør store ting – også at Gud gør store ting – også 
i vores tid.i vores tid.

MADS HANSEN   Jeg tror, bibelcampings fornyede 
popularitet hænger sammen med, at ugerne har så 
forskellige profi ler, at der er noget for de fl este
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AF KAJA LAUTERBACH

Igen i år gik det rigtig godt Igen i år gik det rigtig godt 
på bibelcamping.  Omkring på bibelcamping.  Omkring 
2.400 deltog i en af LM’s to 2.400 deltog i en af LM’s to 
bibelcampinger i – 1.200 på bibelcampinger i – 1.200 på 
hver.hver.

Det melder Dan Månsson Det melder Dan Månsson 
og Mads Hansen, der er an-og Mads Hansen, der er an-
svarlig for bibelcamping på svarlig for bibelcamping på 
henholdsvis Haderslev Næs henholdsvis Haderslev Næs 
og Virksund.og Virksund.

Langt på vej er konceptet Langt på vej er konceptet 
ens de to steder med en Ung ens de to steder med en Ung 
Uge for de 13-25-årige, en Uge for de 13-25-årige, en 
ung familieuge med mange ung familieuge med mange 
aktiviteter, og en tredje uge, aktiviteter, og en tredje uge, 
der er mere stille og rolig. der er mere stille og rolig. 

”Men det er en vigtig uge, ”Men det er en vigtig uge, 
for en del modne folk trives for en del modne folk trives 

med at være der,” siger Dan med at være der,” siger Dan 
Månsson og Mads Hansen Månsson og Mads Hansen 
tilføjer:tilføjer:

”På Virksund kommer der ”På Virksund kommer der 
i denne uge også nogle helt i denne uge også nogle helt 
unge familier, hvor børnene unge familier, hvor børnene 
for små til at få noget ud for små til at få noget ud 
af børnemøderne, og som af børnemøderne, og som 
synes, det er rart, at her er synes, det er rart, at her er 
mere stille og roligt.”mere stille og roligt.”

”Vi kan konstatere, at en ”Vi kan konstatere, at en 
ret stor del af LM’erne har ret stor del af LM’erne har 
været på bibelcamping. Jeg været på bibelcamping. Jeg 
tror, det hænger sammen tror, det hænger sammen 
med, at ugerne har så for-med, at ugerne har så for-
skellige profi ler, så der er skellige profi ler, så der er 
noget for de fl este.”noget for de fl este.”

På tværs af generationer
På Haderslev Næs har nogle På Haderslev Næs har nogle 
henvendt sig og foreslået en henvendt sig og foreslået en 

seniorbibelcamping. seniorbibelcamping. 
”Vi lavede en rundspørge ”Vi lavede en rundspørge 

for at fi nde ud af, om det for at fi nde ud af, om det 
er et generelt ønske, men er et generelt ønske, men 
langt de fl este ønskede ikke langt de fl este ønskede ikke 

skel mellem generationerne skel mellem generationerne 
og ville meget hellere være og ville meget hellere være 
sammen med yngre fami-sammen med yngre fami-
lier,” siger Dan Månsson. lier,” siger Dan Månsson. 

På Virksund har de heller På Virksund har de heller 

LM i Vestjylland ansætter 
grønlandsk evangelist

LM i Vestjylland har pr. 1. september LM i Vestjylland har pr. 1. september 
ansat Helga Rosing til at arbejde som ansat Helga Rosing til at arbejde som 
evangelist i Herning og Esbjerg. Hendes evangelist i Herning og Esbjerg. Hendes 
opgaver er især at hjælpe evangelist Sø-opgaver er især at hjælpe evangelist Sø-
ren Eriksen i arbejdet med at evangeli-ren Eriksen i arbejdet med at evangeli-
sere blandt grønlændere i Danmark. sere blandt grønlændere i Danmark. 

”Det betyder ikke mindst en bedre ad-”Det betyder ikke mindst en bedre ad-
gang til at nå de grønlandske kvinder,” siger afdelingsfor-gang til at nå de grønlandske kvinder,” siger afdelingsfor-
mand Asger Mogensen.mand Asger Mogensen.

Hun skal derudover hjælpe til på Værestedet Arken Hun skal derudover hjælpe til på Værestedet Arken 
i Esbjerg og i Café Kilden og LM’s børneklub i Herning, i Esbjerg og i Café Kilden og LM’s børneklub i Herning, 
hvor hun bor.hvor hun bor.

37-årige Helga Rosing kommer fra Paamiut i den syd-37-årige Helga Rosing kommer fra Paamiut i den syd-
lige del af Grønland. Hun har en bachelor i teologi og en lige del af Grønland. Hun har en bachelor i teologi og en 
master i kultur- og samfundshistorie fra universitetet i master i kultur- og samfundshistorie fra universitetet i 
Grønland. I foråret var hun elev på LMH.                   Grønland. I foråret var hun elev på LMH.                   klkl

Missionærbarn født
Fredag den 23. august fi k Signe og Brian Bjørn Nielsen Fredag den 23. august fi k Signe og Brian Bjørn Nielsen 
en datter, Silje.en datter, Silje.

Signe og Brian Bjørne Nielsen er på orlov i Danmark i Signe og Brian Bjørne Nielsen er på orlov i Danmark i 
efteråret 2019, men vender til januar tilbage til på Kiaba-efteråret 2019, men vender til januar tilbage til på Kiaba-
kari Bibelskole i Nordtanzania, hvor de begge underviser. kari Bibelskole i Nordtanzania, hvor de begge underviser. 

Ud over Silje tæller familien også børnene Silas, syv år, Ud over Silje tæller familien også børnene Silas, syv år, 
Alma, fem år og Tabitha på knap to år.                  Alma, fem år og Tabitha på knap to år.                  klkl

ingen planer om at målrette ingen planer om at målrette 
den første uge. den første uge. 

”Der skal være plads til ”Der skal være plads til 
alle, men vi oplever, at det alle, men vi oplever, at det 
er her, de fl este senior kom-er her, de fl este senior kom-
mer – også nogle, der har mer – også nogle, der har 
børnebørn med,” siger Mads børnebørn med,” siger Mads 
Hansen.Hansen.

Fornyelse er vigtig
Netop på grund af de mange Netop på grund af de mange 
gode tilbagemeldeinger – og gode tilbagemeldeinger – og 
fordi bibelcamping er en po-fordi bibelcamping er en po-
pulær samværsform – er de pulær samværsform – er de 
to bibelcampingledere enige to bibelcampingledere enige 
om, at det er vigtigt, at man om, at det er vigtigt, at man 
hele tiden fornyer sig. hele tiden fornyer sig. 

”Der skal være genkende-”Der skal være genkende-
lighed, men det går ikke, at lighed, men det går ikke, at 
det hele er en fuldstændig det hele er en fuldstændig 
kopi fra året før,” siger de.kopi fra året før,” siger de.
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Det har de blandt andet Det har de blandt andet 
gjort ved at have tre semi-gjort ved at have tre semi-
narer på Haderslev Næs narer på Haderslev Næs 
med diakonale emner. Folk med diakonale emner. Folk 
var interesserede, og der var var interesserede, og der var 
en del, der gerne ville gerne en del, der gerne ville gerne 
være med – også i samtaler-være med – også i samtaler-
ne, oplevede Dan Månsson.ne, oplevede Dan Månsson.

Bibelcampingudvalget for Bibelcampingudvalget for 
Virksund taler om, hvordan Virksund taler om, hvordan 
de kan lave mere og bedre de kan lave mere og bedre 
PR.PR.

”Der var nogle år, hvor bi-”Der var nogle år, hvor bi-
belcamping ikke havde et belcamping ikke havde et 
godt ry. Det er heldigvis ble-godt ry. Det er heldigvis ble-
vet bedre, men der er stadig vet bedre, men der er stadig 
områder i Danmark, hvor der områder i Danmark, hvor der 
kommer meget få fra. Det kommer meget få fra. Det 
kunne vi godt tænke os at kunne vi godt tænke os at 
få lavet om på,” siger Mads få lavet om på,” siger Mads 
Hansen.Hansen.

Fra bibelcamping på Virksund i sommer.Fra bibelcamping på Virksund i sommer.
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Kønsopdelte grupper giver større nærvær
Unge LM’ere i Rødovre har i to år haft en studiegruppe for mænd og en for kvinder. 

Det har bragt dem tættere sammen, føler de

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Den er ikke særlig stor – Den er ikke særlig stor – 
LM-kredsen i Rødovre i det LM-kredsen i Rødovre i det 
vestlige Storkøbenhavn. Til vestlige Storkøbenhavn. Til 
gengæld er der en stor LMU, gengæld er der en stor LMU, 
som med tiden er vokset som med tiden er vokset 
sig endnu større. For tre år sig endnu større. For tre år 
siden besluttede en gruppe siden besluttede en gruppe 
på 15-20 af de lidt ældre på 15-20 af de lidt ældre 
LMU’ere at stoppe i LMU for LMU’ere at stoppe i LMU for 
at give plads til de lidt yngre, at give plads til de lidt yngre, 
så aldersforskellen i ung-så aldersforskellen i ung-
domsgruppen ikke skulle domsgruppen ikke skulle 
blive for markant. De ”ældre blive for markant. De ”ældre 
unge” følte sig imidlertid unge” følte sig imidlertid 
ikke klar til at blive en del af ikke klar til at blive en del af 
LM-kredsen. En af dem er LM-kredsen. En af dem er 
den nu 29-årige Mikael We-den nu 29-årige Mikael We-
thelund.thelund.

”Vi følte os for unge til LM ”Vi følte os for unge til LM 
og for gamle til LMU. Vi var og for gamle til LMU. Vi var 
en fl ok, der havde meget en fl ok, der havde meget 
tilfælles. Der var kun ét gift tilfælles. Der var kun ét gift 
par – de fl este var på det par – de fl este var på det 
tidspunkt studerende og tidspunkt studerende og 
singler.”singler.”

Derfor dannede de fælles-Derfor dannede de fælles-
skabet UNG+, som mødes skabet UNG+, som mødes 
hver anden uge til bibelstu-hver anden uge til bibelstu-
die i private hjem og hver die i private hjem og hver 

anden uge i missionshuset, anden uge i missionshuset, 
hvor de hver anden gang hvor de hver anden gang 
holder fælles møder med holder fælles møder med 
hele kredsen. hele kredsen. 

Værdien af små   
fællesskaber
Gruppen af unge er nu ble-Gruppen af unge er nu ble-
vet ældre. Flere er færdige vet ældre. Flere er færdige 
med studierne og er blevet med studierne og er blevet 
gift. De kommer også i andre gift. De kommer også i andre 
af de store københavnske af de store københavnske 
kirke-fællesskaber, men alle kirke-fællesskaber, men alle 

ser værdien i at holde fast i ser værdien i at holde fast i 
det lille fællesskab i UNG+, det lille fællesskab i UNG+, 
fortæller Mikael, der selv er fortæller Mikael, der selv er 
blevet gift og har fået barn blevet gift og har fået barn 
og nu arbejder som økono-og nu arbejder som økono-
mikonsulent i Albertslund mikonsulent i Albertslund 
Kommune.Kommune.

”Jeg startede i Rødovre ”Jeg startede i Rødovre 
LMU i 2007, da jeg kom hjem LMU i 2007, da jeg kom hjem 
fra efterskolen, og jeg nåede fra efterskolen, og jeg nåede 
at komme der i næsten ti år. at komme der i næsten ti år. 
Mange af os har det sådan, Mange af os har det sådan, 
at vi føler en glæde og kær-at vi føler en glæde og kær-

I stedet for blandede bibelstudiegrupper har UNG+ i Rødovre en gruppe for mænd og en for kvinder.I stedet for blandede bibelstudiegrupper har UNG+ i Rødovre en gruppe for mænd og en for kvinder.

lighed til det sted, og gerne lighed til det sted, og gerne 
vil støtte op om, at der fort-vil støtte op om, at der fort-
sat kan være LM-arbejde i sat kan være LM-arbejde i 
Rødovre.”Rødovre.”

I stedet for blandede bi-I stedet for blandede bi-
belstudiegrupper har de belstudiegrupper har de 
valgt at have en gruppe valgt at have en gruppe 
for mænd og en gruppe for for mænd og en gruppe for 
kvinder. Det, oplever han, kvinder. Det, oplever han, 
har givet større nærvær og har givet større nærvær og 
åbenhed. åbenhed. 

”Inden bibelstudiet starter ”Inden bibelstudiet starter 
vi altid med en check-ind-vi altid med en check-ind-

runde, hvor vi deler, hvordan runde, hvor vi deler, hvordan 
det går personligt, med ar-det går personligt, med ar-
bejds-/studielivet, trosli-bejds-/studielivet, trosli-
vet eller parforholdet. Det vet eller parforholdet. Det 
er meget lettere, både for er meget lettere, både for 
gifte og singler, når man ikke gifte og singler, når man ikke 
sidder sammen mænd og sidder sammen mænd og 
kvinder.”kvinder.”

”Der opstår en anden form ”Der opstår en anden form 
for gruppedynamik – både for gruppedynamik – både 
åndeligt og socialt. Vi tager åndeligt og socialt. Vi tager 
ud og laver mange ting sam-ud og laver mange ting sam-
men. For eksempel tager men. For eksempel tager 

’drengegruppen’ ud og ser ’drengegruppen’ ud og ser 
fodbold. Det har været godt, fodbold. Det har været godt, 
særligt for de nye, der er særligt for de nye, der er 
kommet til senere. Det gør kommet til senere. Det gør 
det lettere at lade facaderne det lettere at lade facaderne 
falde og være åbne over for falde og være åbne over for 
hinanden,” mener Mikael.hinanden,” mener Mikael.

Første skridt er   
lykkedes
Om UNG+ skal fortsætte Om UNG+ skal fortsætte 
på den måde, må tiden vise, på den måde, må tiden vise, 
siger han. siger han. 

”Der er løbende nogen, ”Der er løbende nogen, 
der er stoppet i LMU, som er der er stoppet i LMU, som er 
begyndt i UNG+. Man kan begyndt i UNG+. Man kan 
sige, at første skridt mellem sige, at første skridt mellem 
overgangene er lykkedes. overgangene er lykkedes. 
Indtil nu har de kønsopdelte Indtil nu har de kønsopdelte 
studiegrupper været den studiegrupper været den 
rigtige måde for os at gøre rigtige måde for os at gøre 
det på, men hvis det viser det på, men hvis det viser 
sig at være bedre på en an-sig at være bedre på en an-
den måde, så gør vi det.”den måde, så gør vi det.”

Ud over fælles møder med Ud over fælles møder med 
resten af LM-kredsen er resten af LM-kredsen er 
UNG+ også med, når der er UNG+ også med, når der er 
fælles lejr. Desuden er de fælles lejr. Desuden er de 
repræsenteret i kredsbesty-repræsenteret i kredsbesty-
relsen, hvor omkring halvde-relsen, hvor omkring halvde-
len af posterne besættes af len af posterne besættes af 
de unge. de unge. 

Brug for fl ere unge på prædikestolen

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Kun en fjerdedel af LM’s 160 Kun en fjerdedel af LM’s 160 
kaldede prædikanter er un-kaldede prædikanter er un-
der 50 år og en anden fjer-der 50 år og en anden fjer-
dedel er over 70. Det er den dedel er over 70. Det er den 
brændende platform, som brændende platform, som 
er baggrunden for, at Lands-er baggrunden for, at Lands-
styrelsen sidste år bad et styrelsen sidste år bad et 
udvalg komme med forslag udvalg komme med forslag 
til, hvad man kan gøre for at til, hvad man kan gøre for at 
øge antallet af unge på præ-øge antallet af unge på præ-
dikestolene i LM.dikestolene i LM.

Opgaven har bestået i at Opgaven har bestået i at 
komme med praktiske for-komme med praktiske for-
slag, og udvalget har derfor i slag, og udvalget har derfor i 
høj grad baseret sit arbejde høj grad baseret sit arbejde 
på en række interview med på en række interview med 
både unge og repræsentan-både unge og repræsentan-
ter for de kaldende instan-ter for de kaldende instan-
ser i LM.ser i LM.

Blandt de problemer, Blandt de problemer, 
som nævnes i rapporten, er som nævnes i rapporten, er 
blandt andet en lav organi-blandt andet en lav organi-
sationsbevidsthed, mang-sationsbevidsthed, mang-

lende kendskab til LM’s lende kendskab til LM’s 
kaldelsesprocedurer og kaldelsesprocedurer og 
-struktur samt den geogra--struktur samt den geogra-
fi ske udfordring, der ligger i, fi ske udfordring, der ligger i, 
at unge i dag typisk samles at unge i dag typisk samles 
i de store studiebyer, især i de store studiebyer, især 
Aarhus og København.Aarhus og København.

Rapporten indeholder Rapporten indeholder 
fem konkrete forslag, som fem konkrete forslag, som 
i forrige weekend blev be-i forrige weekend blev be-
handlet af LM’s Landssty-handlet af LM’s Landssty-
relse. Her blev det besluttet relse. Her blev det besluttet 
at sende rapporten videre at sende rapporten videre 
til afdelingsstyrelserne, til afdelingsstyrelserne, 
ligesom den også vil blive ligesom den også vil blive 
taget op på Landsgeneral-taget op på Landsgeneral-
forsamlingen til oktober forsamlingen til oktober 
og Lærerådsmødet næste og Lærerådsmødet næste 
forår. forår. 

Udvalget har bestået af Udvalget har bestået af 
Asger Mogensen, Herning Asger Mogensen, Herning 
(formand), Egon Laurid-(formand), Egon Laurid-
sen, København, Bent sen, København, Bent 
Enevoldsen, Hillerød, Niels Enevoldsen, Hillerød, Niels 
Kousgaard, Løgumkloster og Kousgaard, Løgumkloster og 
Lars Jensen, København.Lars Jensen, København.

MIKAEL WETHELUND   Det er meget lettere at dele 
tro og liv, både for gifte og singler, når man ikke sidder 
sammen mænd og kvinder

Arbejdsgruppens konkrete forslag

Kaldelse på tværs af afdelinger
Der skal laves en formel landsaftale om udveksling og brug Der skal laves en formel landsaftale om udveksling og brug 
af prædikanter på tværs af afdelinger. Det vil for eksempel af prædikanter på tværs af afdelinger. Det vil for eksempel 
betyde, at afdelingerne fremover kan kalde unge prædi-betyde, at afdelingerne fremover kan kalde unge prædi-
kanter, selv om de ikke er bosiddende i afdelingen. Det bør kanter, selv om de ikke er bosiddende i afdelingen. Det bør 
heller ikke længere være en betingelse for prædikantkal-heller ikke længere være en betingelse for prædikantkal-
delse, at man har prøveprædiket rundt i hele afdelingen.delse, at man har prøveprædiket rundt i hele afdelingen.

Landsdækkende rekrutteringsarbejde
Gennem nogle år har der kørt forkynderkurser i Jylland Gennem nogle år har der kørt forkynderkurser i Jylland 
for unge prædikantspirer. Udvalget foreslår, at dette ar-for unge prædikantspirer. Udvalget foreslår, at dette ar-
bejde gøres permanent, og at der oprettes et lignende til-bejde gøres permanent, og at der oprettes et lignende til-
bud i Østdanmark. For at sikre kontinuiteten vil det være bud i Østdanmark. For at sikre kontinuiteten vil det være 
nødvendigt at bruge ansat arbejdskraft på dette arbejde.nødvendigt at bruge ansat arbejdskraft på dette arbejde.

Tilbud om mentorordning
Stort set alle unge efterspørger en mentorordning. Udval-Stort set alle unge efterspørger en mentorordning. Udval-
get opfordrer derfor afdelingerne til at fi nde prædikanter, get opfordrer derfor afdelingerne til at fi nde prædikanter, 
der vil påtage sig en mentorfunktion. Det kan være i form der vil påtage sig en mentorfunktion. Det kan være i form 
af at stå til rådighed for de unge i deres forberedelser el-af at stå til rådighed for de unge i deres forberedelser el-
ler i at tage med dem rundt og høre deres prædikener.ler i at tage med dem rundt og høre deres prædikener.

Arbejdsgruppe kommer med forslag til at løse akut behov for fl ere unge prædikanter

Rotationsordning
En del lokale forsamlinger har lokale teams af unge prædi-En del lokale forsamlinger har lokale teams af unge prædi-
kanter. Det er positivt, men det vil være gavnligt, hvis disse kanter. Det er positivt, men det vil være gavnligt, hvis disse 
unge kommer rundt i andre frimenigheder og kredse både i unge kommer rundt i andre frimenigheder og kredse både i 
afdelingen og i andre afdelinger. Det vil give de unge mere er-afdelingen og i andre afdelinger. Det vil give de unge mere er-
faringer, og fl ere vil få glæde af at høre dem.faringer, og fl ere vil få glæde af at høre dem.

LMH i en mere central rolle
Afdelingerne må i højere grad holde god kontakt til LMH og Afdelingerne må i højere grad holde god kontakt til LMH og 
etablere kontakt til elever, som overvejer at gå ind i prædi-etablere kontakt til elever, som overvejer at gå ind i prædi-
kanttjenesten og tage hånd om dem, når de afslutter LMH-kanttjenesten og tage hånd om dem, når de afslutter LMH-
opholdet.                          opholdet.                          brsbrs
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AF KAJA LAUTERBACH

Palle Kure fra Aakirkeby Palle Kure fra Aakirkeby 
tegner og maler, når han tegner og maler, når han 
forkynder. Både når han for-forkynder. Både når han for-
bereder sig, og når han står bereder sig, og når han står 
over for en forsamling.over for en forsamling.

”Jeg begynder med at lave ”Jeg begynder med at lave 
et storyboard til mig selv. et storyboard til mig selv. 
Det er en visuel præsenta-Det er en visuel præsenta-
tion eller tegneserie af, hvad tion eller tegneserie af, hvad 
bibelteksten handler om,” bibelteksten handler om,” 
forklarer den 55-årige mis-forklarer den 55-årige mis-
sionær i Indre Mission.sionær i Indre Mission.

”Når jeg står over for for-”Når jeg står over for for-
samlingen, sætter jeg ofte samlingen, sætter jeg ofte 
et stort staffeli op, hvor jeg et stort staffeli op, hvor jeg 
har lavet dele af tegningen har lavet dele af tegningen 
på forhånd. Den laver jeg så på forhånd. Den laver jeg så 
færdig, mens jeg taler, og færdig, mens jeg taler, og 
når jeg er færdig, har menig-når jeg er færdig, har menig-
heden et stort billede ma-heden et stort billede ma-
gen til mit manuskript.gen til mit manuskript.

Palle Kure er uddannet Palle Kure er uddannet 
lærer med blandt andet lærer med blandt andet 
billedkunst som linjefag. billedkunst som linjefag. 
Han har arbejdet som både Han har arbejdet som både 
skolelærer og skoleleder, og skolelærer og skoleleder, og 
siden 2015 har han været siden 2015 har han været 
ansat i IM med opgaver på ansat i IM med opgaver på 
Bornholm og Sjælland. Bornholm og Sjælland. 

Visuel forkyndelse
Storyboardet er en måde for Storyboardet er en måde for 
Palle Kure til selv at fi nde Palle Kure til selv at fi nde 
ind i bibelteksten. Han bru-ind i bibelteksten. Han bru-
ger ikke kun den fremgangs-ger ikke kun den fremgangs-
måde ved meget fortæl-måde ved meget fortæl-

Missionær med malerpensel
Palle Kure mener, at kristne har brug for at øve sig i at kommunikere med dem, der har andre holdninger

lende tekster, men har for lende tekster, men har for 
eksempel lige gjort det ved eksempel lige gjort det ved 
en prædiken over Fil 3,1-11. en prædiken over Fil 3,1-11. 

”Hvis jeg laver et helma-”Hvis jeg laver et helma-
nuskript, kan der være ret nuskript, kan der være ret 
ulogiske overgange mellem ulogiske overgange mellem 
de forskellige pointer, men de forskellige pointer, men 
med en tegning hænger det med en tegning hænger det 
sammen for mig selv, og så sammen for mig selv, og så 
kan jeg også formidle det,” kan jeg også formidle det,” 
siger han.siger han.

Hans visuelle måde at Hans visuelle måde at 
tænke på kommer også tænke på kommer også 
til udtryk de steder, hvor til udtryk de steder, hvor 
det ikke er muligt at tegne det ikke er muligt at tegne 
og male eller vise billeder, og male eller vise billeder, 
mens han prædiker. Så hol-mens han prædiker. Så hol-
der han sin prædiken ud fra der han sin prædiken ud fra 
billeder alligevel, men maler billeder alligevel, men maler 
med ord.med ord.

Vigtigt at se, hvem man selv er, for at erkende, at man har brug for Guds tilgivelse, siger missionær-kunstner

Kunst spejler menneskets situation

”Noget af det helt unikke, ”Noget af det helt unikke, 
som billedkunst kan, er, at som billedkunst kan, er, at 
det spejler menneskets si-det spejler menneskets si-
tuation, så den, der betrag-tuation, så den, der betrag-
ter kunsten, får øje på, hvem ter kunsten, får øje på, hvem 
han eller hun er.” han eller hun er.” 

Det siger indremissionær Det siger indremissionær 
Palle Kure fra Aakirkeby. Især Palle Kure fra Aakirkeby. Især 
billedkunst betyder meget billedkunst betyder meget 
for ham, og han bruger det for ham, og han bruger det 
selv meget, når han skal selv meget, når han skal 
kommunikere det kristne kommunikere det kristne 
budskab. Han tilføjer:budskab. Han tilføjer:

”Netop det at kunne gen-”Netop det at kunne gen-
kende sig selv er ret vigtigt kende sig selv er ret vigtigt 
for at få øje på, at man har for at få øje på, at man har 
brug for Guds tilgivelse.”brug for Guds tilgivelse.”

Han oplever, at det som Han oplever, at det som 
prædikant kan være svært at prædikant kan være svært at 
sætte ord på, hvad det præ-sætte ord på, hvad det præ-
cis vil sige at leve uden en cis vil sige at leve uden en 
gud og at give en forståelse gud og at give en forståelse 

af fortabthed på en ægte af fortabthed på en ægte 
måde uden at parodiere.måde uden at parodiere.

Men det kan et kunstværk Men det kan et kunstværk 
som kunstneren Jens Gal-som kunstneren Jens Gal-
schiøts skulptur ”Survival ot schiøts skulptur ”Survival ot 
the fattest”, mener han og the fattest”, mener han og 
fortæller, at han har brugt fortæller, at han har brugt 
den til at formidle budska-den til at formidle budska-
bet i Amos’ Bog om Guds bet i Amos’ Bog om Guds 
dom over social uretfær-dom over social uretfær-
dighed. dighed. 

Fortolkning er svært
Nogle mennesker deler Nogle mennesker deler 
kunst op i kristen og verdslig kunst op i kristen og verdslig 
kunst. Men for Palle Kure kunst. Men for Palle Kure 
handler det mere om, hvad handler det mere om, hvad 
kunsten kommunikerer, end kunsten kommunikerer, end 
hvilken etiket den har.hvilken etiket den har.

”Kunst er nemlig lavet for ”Kunst er nemlig lavet for 
at udtrykke sig. Der er noget at udtrykke sig. Der er noget 
kunst, som er meget tydelig kunst, som er meget tydelig 

og direkte formidler Bibe-og direkte formidler Bibe-
lens værdier, og andet, som lens værdier, og andet, som 
er mere udfordrende,” siger er mere udfordrende,” siger 
han.han.

”Fortolkning er et svært ”Fortolkning er et svært 
sprog, og jeg tror ikke, alle sprog, og jeg tror ikke, alle 
kan se det samme som mig kan se det samme som mig 
hver gang, men vi har brug hver gang, men vi har brug 
for at få evangeliet forkyndt for at få evangeliet forkyndt 
på den måde.”på den måde.”

Lignelser er groteske
Nogle mennesker er skepti-Nogle mennesker er skepti-
ske over for moderne kunst, ske over for moderne kunst, 
fordi de oplever den som fordi de oplever den som 
noget grotesk. Men at be-noget grotesk. Men at be-
nytte sig af noget, der er lidt nytte sig af noget, der er lidt 
grotesk, til at give et billede grotesk, til at give et billede 
af Gud og Guds rige er ikke af Gud og Guds rige er ikke 
nyt. Det gjorde Jesus også, nyt. Det gjorde Jesus også, 
når han fortalte lignelser, når han fortalte lignelser, 
forklarer Palle Kure.forklarer Palle Kure.

Mange tænker, at krea-Mange tænker, at krea-
tiv forkyndelse mest er for tiv forkyndelse mest er for 
børn, men missionæren på børn, men missionæren på 
Bornholm har erfaret, at det Bornholm har erfaret, at det 
kan bruges i alle sammen-kan bruges i alle sammen-
hænge. Også i seniorcafé, og hænge. Også i seniorcafé, og 
til traditionelle bibeltimer til traditionelle bibeltimer 
– eller på gaden som tale – eller på gaden som tale 
male-bræt.male-bræt.

Der er også steder, hvor Der er også steder, hvor 
Palle Kure ikke kan komme Palle Kure ikke kan komme 
til at tale, men hvor han al-til at tale, men hvor han al-
ligevel bruger tegninger til ligevel bruger tegninger til 
at kommunikerer det kristne at kommunikerer det kristne 
budskab.budskab.

”Det kan for eksempel ”Det kan for eksempel 

Palle Kure bruger kreativ Palle Kure bruger kreativ 
forkyndelse over for alle forkyndelse over for alle 

grupper af mennesker: til grupper af mennesker: til 
seniormøder, til børnemøder, seniormøder, til børnemøder, 
til traditionelle bibeltimer og til traditionelle bibeltimer og 

på gaden.på gaden.

være på en festival eller på være på en festival eller på 
Folkemødet i Allinge, hvor Folkemødet i Allinge, hvor 
jeg stiller et staffeli op med jeg stiller et staffeli op med 
en tegning og et spørgsmål en tegning og et spørgsmål 
på. Det læser folk i forbi-på. Det læser folk i forbi-
farten, og det sker af og til, farten, og det sker af og til, 
at der kommer nogle og vil at der kommer nogle og vil 
tale om det, fordi det har sat tale om det, fordi det har sat 
tanker i gang,” forklarer han.tanker i gang,” forklarer han.

Areopagos på dansk
I 2011 blev der for første I 2011 blev der for første 
gang afholdt et politisk Fol-gang afholdt et politisk Fol-
kemøde i Allinge på Nord-kemøde i Allinge på Nord-
bornholm. I den forbindel-bornholm. I den forbindel-
se fi k Palle Kure sammen se fi k Palle Kure sammen 

”Han fortæller noget kendt ”Han fortæller noget kendt 
fra dagligdagen, men tilføjer fra dagligdagen, men tilføjer 
så noget, der er helt skævt: så noget, der er helt skævt: 
for eksempel et sennepsfrø, for eksempel et sennepsfrø, 
der bliver til et træ, en mand, der bliver til et træ, en mand, 
der løber, eller en kvinde, der der løber, eller en kvinde, der 
bruger alle de penge, hun bruger alle de penge, hun 
har ledt så ihærdigt efter, til har ledt så ihærdigt efter, til 
at holde en fest. Jesu ’mær-at holde en fest. Jesu ’mær-
kelige billeder gav dem lyst kelige billeder gav dem lyst 
til at vide mere,” uddyber til at vide mere,” uddyber 
han.han.

”Jesus fortalte lignelser, ”Jesus fortalte lignelser, 
både for at tilhørerne kunne både for at tilhørerne kunne 
identifi cere sig med dem, identifi cere sig med dem, 
men også så de kunne få men også så de kunne få 
øje på det helt særlige ved øje på det helt særlige ved 
Gud, der ikke ligner noget, vi Gud, der ikke ligner noget, vi 
kender.”kender.”

”Kunsten spejler nem-”Kunsten spejler nem-
lig ikke kun menneskelivet, lig ikke kun menneskelivet, 
men også Gud selv.”               men også Gud selv.”               klkl

PALLE KURE   I de kirkelige miljøer trænger vi til at 
blive meget bedre til dialog, hvis ikke det, vi siger, skal 
være fuldstændig meningsløst for andre end os selv

med to andre den ide, at de med to andre den ide, at de 
gerne ville lave et sted, hvor gerne ville lave et sted, hvor 
de kristne værdier kom på de kristne værdier kom på 
dagsordenen.dagsordenen.

Det resulterede i Folk og Det resulterede i Folk og 
Tro-teltet, som er et sam-Tro-teltet, som er et sam-
arbejde mellem IM, LM og arbejde mellem IM, LM og 
Evangelisk Luthersk Mis-Evangelisk Luthersk Mis-
sion på Bornholm. I fl ere år sion på Bornholm. I fl ere år 
har de tre organisationer har de tre organisationer 
været ansvarlige for indhol-været ansvarlige for indhol-
det Folk og tro.det Folk og tro.

”Folkemødet er Areopa-”Folkemødet er Areopa-
gos på dansk. Her mødes gos på dansk. Her mødes 
politikere, meningsdannere politikere, meningsdannere 
og interesseorganisationer og interesseorganisationer 
og samtaler om alt muligt,” og samtaler om alt muligt,” 
siger han med henvisning til siger han med henvisning til 
ApG 17. ApG 17. 

”Det er vigtigt, at vi er der ”Det er vigtigt, at vi er der 
og giver de kristne værdier og giver de kristne værdier 
plads. For hvis vi ikke gør plads. For hvis vi ikke gør 
det, får de det ikke,” siger det, får de det ikke,” siger 
han.han.

”Vi skal kaste lys over – og ”Vi skal kaste lys over – og 
hjælpe os selv til at blive be-hjælpe os selv til at blive be-
vidste om – hvad det kristne vidste om – hvad det kristne 
menneskesyn betyder i for-menneskesyn betyder i for-
hold til for eksempel krop-hold til for eksempel krop-
pen, kristent liv, identitet og pen, kristent liv, identitet og 
ansvar for kloden.”ansvar for kloden.”

Folkemødet er også et Folkemødet er også et 
godt sted at øve sig i at kom-godt sted at øve sig i at kom-
munikere med dem, der ikke munikere med dem, der ikke 
mener som en selv, mener mener som en selv, mener 
Palle Kure.Palle Kure.

”Det er vi generelt tem-”Det er vi generelt tem-
melig dårlige til i kirkelige melig dårlige til i kirkelige 
miljøer – ikke kun IM og miljøer – ikke kun IM og 

LM. Vi trænger til at blive LM. Vi trænger til at blive 
meget bedre til dialog, hvis meget bedre til dialog, hvis 
ikke det, vi siger, skal være ikke det, vi siger, skal være 
fuldstændig meningsløst for fuldstændig meningsløst for 
andre end os selv.”andre end os selv.”

”Her kan vi lære en frem-”Her kan vi lære en frem-
gangsmåde af Paulus. Han gangsmåde af Paulus. Han 
lejede sig ind i Tyrannos’ lejede sig ind i Tyrannos’ 
skole og holdt dialoger med skole og holdt dialoger med 
de lokale. Det var vel nær-de lokale. Det var vel nær-
mest som datidens aften-mest som datidens aften-
skole,” siger han og tilføjer, skole,” siger han og tilføjer, 
at han synes, at samtale-at han synes, at samtale-
prædikener også er en god prædikener også er en god 
form blandt kristne. form blandt kristne. 

”Tilhørerne er nødt til at ”Tilhørerne er nødt til at 
være aktive og lytte efter.”være aktive og lytte efter.”

Unikt samarbejde
I det hele taget er der – med I det hele taget er der – med 
Palle Kures ord – et ret unikt Palle Kures ord – et ret unikt 
samarbejde på Bornholm samarbejde på Bornholm 
mellem missionsforenin-mellem missionsforenin-
gerne.gerne.

Han forklarer, at samar-Han forklarer, at samar-
bejdsforummet handler om bejdsforummet handler om 
at dele inspiration og glæde, at dele inspiration og glæde, 
som man ellers ikke havde som man ellers ikke havde 
opdaget.opdaget.

”Alle de steder, hvor vi kan ”Alle de steder, hvor vi kan 
se et fælles behov – og hvor se et fælles behov – og hvor 
vi ikke er meget uenige – vi ikke er meget uenige – 
løfter vi i fællesskab. Det løfter vi i fællesskab. Det 
betyder, at vi går sammen betyder, at vi går sammen 
om kurser, som alle har brug om kurser, som alle har brug 
for,” siger han og nævner for,” siger han og nævner 
eksempel være lederkurser, eksempel være lederkurser, 
kurser i sjælesorg og kom-kurser i sjælesorg og kom-
munikation.munikation.
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Palle Kure har brugt Jens Galschiøts skulpur ”Survival of the Palle Kure har brugt Jens Galschiøts skulpur ”Survival of the 
fattest” til at formidle budskabet i Amos’ Bog.fattest” til at formidle budskabet i Amos’ Bog.
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AF SØREN SKOVGAARD 
SØRENSEN
GENERALSEKRETÆR I LM

Hvis ikke vi har et tydeligt Hvis ikke vi har et tydeligt 
mål at efterfølge, så mister mål at efterfølge, så mister 
vi retning, udholdenhed og vi retning, udholdenhed og 
frimodighed i livet og fælles-frimodighed i livet og fælles-
skabet. I den forbindelse må skabet. I den forbindelse må 
vi gøre det helt klart, at vi vi gøre det helt klart, at vi 
kun har én hyrde, som vi øn-kun har én hyrde, som vi øn-
sker at følge, og det er Jesus sker at følge, og det er Jesus 
Kristus. Kristus. 

Hvad det betyder mere Hvad det betyder mere 
konkret, har vi beskrevet konkret, har vi beskrevet 
i vores kerneværdier. Men i vores kerneværdier. Men 
som det fremgår af bok-som det fremgår af bok-
sen her på siden, mener jeg sen her på siden, mener jeg 
også, at vi har brug for at også, at vi har brug for at 
synliggøre nogle menneske-synliggøre nogle menneske-
lige kerneværdier ved siden lige kerneværdier ved siden 
af de åndelige.af de åndelige.

Fristelsen til   
overåndelighed
Som efterfølgere af Jesus Som efterfølgere af Jesus 
ønsker vi at skabe rum for ønsker vi at skabe rum for 
sunde fællesskaber – både sunde fællesskaber – både 
menneskeligt og åndeligt. I menneskeligt og åndeligt. I 
mange situationer kan der mange situationer kan der 
skabes stor forvirring og skabes stor forvirring og 
konfl ikt, hvis vi ikke skelner konfl ikt, hvis vi ikke skelner 
imellem det menneskelige imellem det menneskelige 
og det åndelige. Jesu men-og det åndelige. Jesu men-
neskelighed og guddom-neskelighed og guddom-
melighed er et paradoks, melighed er et paradoks, 
som vi skal fastholde. De to som vi skal fastholde. De to 
naturer har begge værdi og naturer har begge værdi og 
skal hverken formindskes, skal hverken formindskes, 
forstørres, skilles eller sam-forstørres, skilles eller sam-
menblandes.menblandes.

Hvis fællesskabet bliver Hvis fællesskabet bliver 
overåndeligt, binder vi det overåndeligt, binder vi det 

menneskelige. Hvis vi om-menneskelige. Hvis vi om-
vendt forstørrer det menne-vendt forstørrer det menne-
skelige, mister vi ånd.skelige, mister vi ånd.

I Paradisets have var I Paradisets have var 
denne forening af det men-denne forening af det men-
neskelige og guddommelige neskelige og guddommelige 
i harmoni, men der gik ikke i harmoni, men der gik ikke 
længe, før disharmonien længe, før disharmonien 
fandt sted. Og det sket net-fandt sted. Og det sket net-
op ved, at Djævelen fristede op ved, at Djævelen fristede 
mennesket til at blive mere mennesket til at blive mere 
åndeligt. Slangens bud-åndeligt. Slangens bud-
skab var ikke, at mennesket skab var ikke, at mennesket 
skulle vende Gud ryggen og skulle vende Gud ryggen og 
stoppe med at tro på Gud. stoppe med at tro på Gud. 
Tværtimod handlede fristel-Tværtimod handlede fristel-
sen om at søge mere ånde-sen om at søge mere ånde-
lighed end det, som var os lighed end det, som var os 
tildelt som mennesker. tildelt som mennesker. 

Gudsbillede 
og selvbillede
Igennem mine år som sjæ-Igennem mine år som sjæ-
lesørger er samtalen med lesørger er samtalen med 
mennesker ikke så sjældent mennesker ikke så sjældent 
kommet til at kredse om to kommet til at kredse om to 
hovedspørgsmål: Gudsbil-hovedspørgsmål: Gudsbil-
lede og selvbillede. Det er lede og selvbillede. Det er 
to komplekse størrelser. Og to komplekse størrelser. Og 
ofte er det vanskeligt for os ofte er det vanskeligt for os 
at skelne imellem dem. Når at skelne imellem dem. Når 
det guddommelige og men-det guddommelige og men-
neskelige er blevet sam-neskelige er blevet sam-
menblandet, kan det for menblandet, kan det for 

mange være vanskeligt at mange være vanskeligt at 
fi nde hvilen i Jesus. fi nde hvilen i Jesus. 

Ofte er det sjælesørge-Ofte er det sjælesørge-
rens vanskeligste opgave at rens vanskeligste opgave at 
hjælpe mennesker ud af en hjælpe mennesker ud af en 
form for overåndelighed. Vi form for overåndelighed. Vi 
har ofte forbløffende sejli-har ofte forbløffende sejli-
vede forestillinger om, hvad vede forestillinger om, hvad 
åndelighed er, og det kan åndelighed er, og det kan 
desværre vise sig at være desværre vise sig at være 
mere en hindring end en mere en hindring end en 
hjælp, når vi står i en eller hjælp, når vi står i en eller 
anden konfl ikt.anden konfl ikt.

Lad mig slå fast, at over-Lad mig slå fast, at over-
åndelighedens problem ikke åndelighedens problem ikke 
er for meget Gud, men for er for meget Gud, men for 
lidt menneske. lidt menneske. 

Hvad er da et   
menneske?
”Når jeg ser din himmel, ”Når jeg ser din himmel, 
dine fi ngres værk, månen og dine fi ngres værk, månen og 
stjernerne, som du satte der, stjernerne, som du satte der, 
hvad er da et menneske, at hvad er da et menneske, at 
du husker på det, et menne-du husker på det, et menne-
skebarn, at du tager dig af skebarn, at du tager dig af 
det?” Sådan har salmisten det?” Sådan har salmisten 
fra Det gamle Testamente fra Det gamle Testamente 
(Salme 8) ladet sit spørgs-(Salme 8) ladet sit spørgs-
mål lyde op imod den mørke mål lyde op imod den mørke 
nattehimmel, og spørgsmå-nattehimmel, og spørgsmå-
let har stadigvæk sin rele-let har stadigvæk sin rele-
vans for os mennesker.vans for os mennesker.

Der har indsneget sig en Der har indsneget sig en 
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holdning i samfundet om, at holdning i samfundet om, at 
vores værdi som mennesker vores værdi som mennesker 
hænger sammen med det, hænger sammen med det, 
vi gør, eller det, vi har. Det vi gør, eller det, vi har. Det 
fremgår, når vi for eksempel fremgår, når vi for eksempel 
omtales som resurser eller omtales som resurser eller 
forbrugere frem for men-forbrugere frem for men-
nesker. De høje krav og den nesker. De høje krav og den 
ringe accept af det enkelte ringe accept af det enkelte 
menneskes begrænsninger menneskes begrænsninger 
gør, at mange mennesker gør, at mange mennesker 
bukker under og går ned bukker under og går ned 
med stress eller depression. med stress eller depression. 

Ikke så få af os har ople-Ikke så få af os har ople-
vet følelsen af, at vores liv vet følelsen af, at vores liv 
er mindre værd, fordi vi ikke er mindre værd, fordi vi ikke 
kan holde til det hårde ræs kan holde til det hårde ræs 
og den øgede hastighed i og den øgede hastighed i 
samfundet. Hvis vi er, hvad samfundet. Hvis vi er, hvad 
vi gør, bliver vi værdiløse i vi gør, bliver vi værdiløse i 
det øjeblik, vi ikke længere det øjeblik, vi ikke længere 
gør noget. Hvad er da et gør noget. Hvad er da et 
menneske? menneske? 

Kærligheden er 
det vigtigste
Bibelen fortæller, at ethvert Bibelen fortæller, at ethvert 
menneske har uendelig stor menneske har uendelig stor 
værdi, fordi det er skabt i værdi, fordi det er skabt i 
Guds billede. Hvert eneste Guds billede. Hvert eneste 
menneskeliv bærer både menneskeliv bærer både 
evigheden og endeligheden evigheden og endeligheden 
i sig. Menneskers selvfø-i sig. Menneskers selvfø-
lelse er ikke først og frem-lelse er ikke først og frem-

mest afhængig af dets egne mest afhængig af dets egne 
resurser. Den beror snarere resurser. Den beror snarere 
på, om man har oplevet sig på, om man har oplevet sig 
elsket eller ej. Hvis vi har elsket eller ej. Hvis vi har 
mødt foragt i andres øjne, mødt foragt i andres øjne, 
oplever vi os som værdiløse. oplever vi os som værdiløse. 
Opmærksomhed fortæl-Opmærksomhed fortæl-
ler os derimod, at vi har en ler os derimod, at vi har en 
plads at udfylde. Vores værd plads at udfylde. Vores værd 
afl æser vi blandt andet i afl æser vi blandt andet i 
andres ansigter. Vi ved, at andres ansigter. Vi ved, at 
barnet forstår kropssprog barnet forstår kropssprog 
meget tidligere end ord. meget tidligere end ord. 

Jesus underviste om Guds Jesus underviste om Guds 
grænseløse kærlighed, som grænseløse kærlighed, som 
gælder alle mennesker, og gælder alle mennesker, og 
som kommer forud for alt som kommer forud for alt 
andet. Vores værdi som andet. Vores værdi som 
mennesker stammer fra mennesker stammer fra 
denne kærlighed, som gør denne kærlighed, som gør 
os frie fra at skulle føle os os frie fra at skulle føle os 
mindre værd og utilstrække-mindre værd og utilstrække-
lige. Gennem Jesu syn på os lige. Gennem Jesu syn på os 
kan vi føle os frie til at gå ud kan vi føle os frie til at gå ud 
og give kærligheden videre og give kærligheden videre 
til vores medmennesker.til vores medmennesker.

Vi skal se og lytte 
til hinanden
Hvad er da et menneske? Hvad er da et menneske? 
Desværre har alt for mange Desværre har alt for mange 

først fundet ud af det, når først fundet ud af det, når 
de skulle tage afsked med de skulle tage afsked med 
et menneskeliv. Det, som da et menneskeliv. Det, som da 
betyder mest, er ikke alt det, betyder mest, er ikke alt det, 
vedkommende har gjort i vedkommende har gjort i 
løbet af sit liv, det, som står løbet af sit liv, det, som står 
på vedkommendes cv. Det på vedkommendes cv. Det 
er snarere den relation, som er snarere den relation, som 
vedkommende har stået i vedkommende har stået i 
over for andre. over for andre. 

Under Guds nåde og vel-Under Guds nåde og vel-
signelse må vi få lov til at signelse må vi få lov til at 
se på os selv som tilgivne se på os selv som tilgivne 
syndere. Ja, og også se syndere. Ja, og også se 
på os selv som nye men-på os selv som nye men-
nesker, som er korsfæstet nesker, som er korsfæstet 
med Kristus og opstået med med Kristus og opstået med 
ham. Det er i relationen til ham. Det er i relationen til 
den treenige Gud, at vi bli-den treenige Gud, at vi bli-
ver klar over, at det menne-ver klar over, at det menne-
skelige og åndelige hænger skelige og åndelige hænger 
sammen. At kroppen ikke er sammen. At kroppen ikke er 
fornedret og sjælen ophøjet. fornedret og sjælen ophøjet. 
Denne balance har vi til alle Denne balance har vi til alle 
tider brug for at synliggøre. tider brug for at synliggøre. 
Ikke gennem et overåndeligt Ikke gennem et overåndeligt 
miljø eller et overmenneske-miljø eller et overmenneske-
ligt miljø. Men i et åndeligt ligt miljø. Men i et åndeligt 
og menneskeligt sundt fæl-og menneskeligt sundt fæl-
lesskab, hvor vi ser hinan-lesskab, hvor vi ser hinan-
den og lytter til hinanden.den og lytter til hinanden.

”Når jeg ser din himmel, dine fi ngres værk, hvad er da et menneske, at du tager dig af det?” ”Når jeg ser din himmel, dine fi ngres værk, hvad er da et menneske, at du tager dig af det?” 
spørger salmisten i Bibelens salme 8. Samtidig fortæller Bibelen, at ethvert menneske har spørger salmisten i Bibelens salme 8. Samtidig fortæller Bibelen, at ethvert menneske har 
uendelig stor værdi, fordi det er skabt i Guds billede, skriver Søren Skovgaard Sørensen.uendelig stor værdi, fordi det er skabt i Guds billede, skriver Søren Skovgaard Sørensen.

SØREN SKOVGAARD SØRENSEN   Hvis vi er, 
hvad vi gør, bliver vi værdiløse i det øjeblik, vi ikke 
længere gør noget

Vi skal fremme sunde, 
menneskelige fællesskaber

Overåndelighedens problem er ikke for meget Gud, men for lidt menneske, mener LM’s generalsekretær

Vi har også behov for 
menneskelige kerneværdier

Luthersk Mission har fi re kerneværdier: Luthersk Mission har fi re kerneværdier: 
• Frit evangelium• Frit evangelium
• Troværdig bibel• Troværdig bibel
• Tydelig mission• Tydelig mission
• Nådegaver i funktion • Nådegaver i funktion 
LM’s Landsstyrelse har for år tilbage afrundet disse fi re LM’s Landsstyrelse har for år tilbage afrundet disse fi re 
kerneværdier med en opfordring til frihed:kerneværdier med en opfordring til frihed:
• Vi må give hinanden god plads• Vi må give hinanden god plads

Denne femte kerneværdi betyder, at vi ikke behøver være Denne femte kerneværdi betyder, at vi ikke behøver være 
enige i alle spørgsmål. Den åndelige frihed er altafgøren-enige i alle spørgsmål. Den åndelige frihed er altafgøren-
de for, at vi kan håndtere de varierende betoninger i for-de for, at vi kan håndtere de varierende betoninger i for-
kyndelsen og de forskellige menighedsformer. I LM ønsker kyndelsen og de forskellige menighedsformer. I LM ønsker 
vi ikke at tvinge hinanden til at gå i takt.vi ikke at tvinge hinanden til at gå i takt.

I mødet med menneskers sårbarhed har jeg i årets løb, I mødet med menneskers sårbarhed har jeg i årets løb, 
sammen med Landsstyrelsen og Lærerådet, drøftet beho-sammen med Landsstyrelsen og Lærerådet, drøftet beho-
vet for også at synliggøre de menneskelige værdier i vores vet for også at synliggøre de menneskelige værdier i vores 
fællesskab. Det kunne for eksempel være:fællesskab. Det kunne for eksempel være:
• Ikke det rigtige, men det sunde fællesskab• Ikke det rigtige, men det sunde fællesskab
Det betyder mere konkret: fællesskaber, hvor der er men-Det betyder mere konkret: fællesskaber, hvor der er men-
neskeligt højt til loftet med plads til det uperfekte liv. Vi neskeligt højt til loftet med plads til det uperfekte liv. Vi 
taler om steder, hvor man ser og lytter til hinanden. taler om steder, hvor man ser og lytter til hinanden. 
• Fællesskaber kendetegnet af kærlighed• Fællesskaber kendetegnet af kærlighed
Paulus taler i Gal 5,6 om troen, der er ”virksom i kærlig-Paulus taler i Gal 5,6 om troen, der er ”virksom i kærlig-
hed”. Det må også sætte sig spor i vores fællesskaber. hed”. Det må også sætte sig spor i vores fællesskaber. 
Det er værd at bemærke, at netop kærlighed er den før-Det er værd at bemærke, at netop kærlighed er den før-
ste af den række af Åndens frugter, som Paulus remser ste af den række af Åndens frugter, som Paulus remser 
op senere i dette kapitel: kærlighed, glæde, fred, tålmo-op senere i dette kapitel: kærlighed, glæde, fred, tålmo-
dighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selv-dighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selv-
beherskelse.                    beherskelse.                    ssssss

 
Vores værdi afl æ-
ser vi blandt andet 
i andres ansigter. 
Vi ved, at barnet 
forstår kropssprog 
meget tidligere end 
ord

Søren Skovgaard SørensenSøren Skovgaard Sørensen



– en anden er at gøre det i – en anden er at gøre det i 
tanke, ord og handling.tanke, ord og handling.

Lev som lysets børn
Som troende kan vi med Som troende kan vi med 
fordel være bevidste om fordel være bevidste om 
Satans eksistens. Ikke at vi Satans eksistens. Ikke at vi 
skal være usundt optaget af skal være usundt optaget af 
ham, men ved at negligere ham, men ved at negligere 
eller glemme ham er vi mere eller glemme ham er vi mere 
udsatte for hans forsøg på udsatte for hans forsøg på 
at få os til at glemme Gud at få os til at glemme Gud 
og blive optaget af verden og blive optaget af verden 
og det, den kan tilbyde os. og det, den kan tilbyde os. 
Der er en grund til at apost-Der er en grund til at apost-
len Peter advarer: “Vær len Peter advarer: “Vær 
årvågne og på vagt! Jeres årvågne og på vagt! Jeres 
modstander, Djævelen, går modstander, Djævelen, går 
omkring som en brølede omkring som en brølede 
løve og leder efter noget at løve og leder efter noget at 
sluge; stå ham imod, faste i sluge; stå ham imod, faste i 
troen” (1 Pet 5,8f).troen” (1 Pet 5,8f).

Satan er særligt på jagt Satan er særligt på jagt 
efter Guds børn, fordi han efter Guds børn, fordi han 
gerne vil have fl ere djævle-gerne vil have fl ere djævle-
børn end dem, han allerede børn end dem, han allerede 
har – og det på trods af, at har – og det på trods af, at 
han tilsyneladende allerede han tilsyneladende allerede 
har fl ertallet af verdens har fl ertallet af verdens 
mennesker. Djævelens børn mennesker. Djævelens børn 
er dem, der ikke er af Gud er dem, der ikke er af Gud 
(det vil sige er gjort retfær-(det vil sige er gjort retfær-
dige) og ikke gør retfærdig-dige) og ikke gør retfærdig-
hed, som Johannes skriver i hed, som Johannes skriver i 
sit første brev 3,10.sit første brev 3,10.

De troende er Guds børn, De troende er Guds børn, 
lysets børn. Og det bedste lysets børn. Og det bedste 
“middel” mod Djævelen og “middel” mod Djævelen og 
hans gerninger og væsen er hans gerninger og væsen er 
at leve i lyset. Det kan man at leve i lyset. Det kan man 
gøre ved at leve i sandhe-gøre ved at leve i sandhe-
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AF ROLF W. JØRGENSENAF ROLF W. JØRGENSEN

FRITIDSPRÆDIKANTFRITIDSPRÆDIKANT

Der er ikke ret mange men-Der er ikke ret mange men-
nesker i Danmark, som tæn-nesker i Danmark, som tæn-
ker på Djævelen til daglig. ker på Djævelen til daglig. 
Heller ikke i kirker og mis-Heller ikke i kirker og mis-
sionshuse. Til gengæld er sionshuse. Til gengæld er 
der en stor del af danskerne, der en stor del af danskerne, 
som på daglig basis påkal-som på daglig basis påkal-
der ham ved at bande.der ham ved at bande.

Bevidstheden om Satans Bevidstheden om Satans 
eksistens er næsten for-eksistens er næsten for-
svundet – eller erstattet af svundet – eller erstattet af 
en overbevisning om, at han en overbevisning om, at han 
er ren myte.er ren myte.

Strategisk er det en øn-Strategisk er det en øn-
skeposition for Satan, for skeposition for Satan, for 
hvis folk ikke engang tror på, hvis folk ikke engang tror på, 
at han eksisterer, vil de ikke at han eksisterer, vil de ikke 
være på vagt over for ham være på vagt over for ham 
og hans virke. Det siges, at og hans virke. Det siges, at 
den, der lever skjult, lever den, der lever skjult, lever 
godt – og det gælder også godt – og det gælder også 
Satan, hvis navn betyder an-Satan, hvis navn betyder an-
klager og modstander.klager og modstander.

Men selv om hverken Men selv om hverken 
almindelige verdslige dan-almindelige verdslige dan-
skere eller kirke-danmark skere eller kirke-danmark 
tænker ret meget over Satan tænker ret meget over Satan 
til daglig, har han alligevel til daglig, har han alligevel 
fået sneget sig ind på før-fået sneget sig ind på før-
stepladsen i det, vi kalder stepladsen i det, vi kalder 
trosbekendelsen. Fra old-trosbekendelsen. Fra old-
kirkens tid har man forsa-kirkens tid har man forsa-
get Djævelen som en del af get Djævelen som en del af 
dåben. Forsagelsen var dog dåben. Forsagelsen var dog 
ikke koblet sammen med ikke koblet sammen med 
trosbekendelsen. Grundtvig trosbekendelsen. Grundtvig 
var imidlertid en stor forta-var imidlertid en stor forta-
ler for forsagelsen, og i 1949 ler for forsagelsen, og i 1949 
blev trosbekendelsen en blev trosbekendelsen en 
fast del af den folkekirkelige fast del af den folkekirkelige 
gudstjeneste med forsagel-gudstjeneste med forsagel-
sen som optakt – en praksis sen som optakt – en praksis 
som så vidt vides kun fi ndes som så vidt vides kun fi ndes 
i Danmark.i Danmark.

Personligt foretrækker jeg Personligt foretrækker jeg 
Gud på førstepladsen.Gud på førstepladsen.

Dermed ikke sagt, at vi Dermed ikke sagt, at vi 
ikke skal forsage Djævelen ikke skal forsage Djævelen 
og alle hans gerninger og og alle hans gerninger og 
alt hans væsen. Eller: frasi-alt hans væsen. Eller: frasi-
ge os Djævelen. På nudansk ge os Djævelen. På nudansk 
kunne man med fordel for-kunne man med fordel for-
mulere det i retning af: vi mulere det i retning af: vi 
vil intet have at gøre med vil intet have at gøre med 
Djævelen. Djævelen. 

En ting er dog at sige det En ting er dog at sige det 

Gud må ikke få 
førstepladsen

Det er en ønskeposition for Djævelen, hvis kun 
få mennesker tror, han eksisterer 

den, hvor tanker, følelser, den, hvor tanker, følelser, 
forståelse og handlinger forståelse og handlinger 
ikke holdes uden for Guds ikke holdes uden for Guds 
lys og relationen med ham. lys og relationen med ham. 
Djævelen ved, at hvis vi Djævelen ved, at hvis vi 
holder tingene for os selv, holder tingene for os selv, 
og forsøger at leve i skjul og forsøger at leve i skjul 
for Gud med det, svæk-for Gud med det, svæk-
kes fællesskabet med Gud, kes fællesskabet med Gud, 
samtidig med at vi holder os samtidig med at vi holder os 
væk fra ham, der kan tilgive, væk fra ham, der kan tilgive, 
rense og genoprette.rense og genoprette.

Bedrager
Djævelen er principielt lige-Djævelen er principielt lige-
glad med, hvad mennesker glad med, hvad mennesker 
tilbeder og har på første-tilbeder og har på første-
pladsen, så længe det ikke pladsen, så længe det ikke 
er Gud og det, der hører til er Gud og det, der hører til 
hans rige. Djævelen har alle hans rige. Djævelen har alle 
mulige erstatninger, som mulige erstatninger, som 
han gladeligt hjælper os han gladeligt hjælper os 
med at blive afhængige af. med at blive afhængige af. 
Sex, magt og penge er klas-Sex, magt og penge er klas-
sikere i den forbindelse. Og sikere i den forbindelse. Og 
de har en stor mængde un-de har en stor mængde un-
derpunkter.derpunkter.

Fælles for dem alle er, Fælles for dem alle er, 
at de er fokuseret om ”mig at de er fokuseret om ”mig 
selv” og det, jeg kan få ud af selv” og det, jeg kan få ud af 
det. I nogle tilfælde er det det. I nogle tilfælde er det 
nydelse, i andre er det at nydelse, i andre er det at 
vælge sig selv på bekostning vælge sig selv på bekostning 
af andre.af andre.

Gud har givet os mange Gud har givet os mange 
gode gaver, som vi må nyde, gode gaver, som vi må nyde, 
men selv de gode gaver kan men selv de gode gaver kan 
blive afguder for os, når Djæ-blive afguder for os, når Djæ-
velen forvansker. I nogle dele velen forvansker. I nogle dele 
af verden, spiser mennesker af verden, spiser mennesker 
for at (over)leve, mens det for at (over)leve, mens det 

”Djævelen er ligeglad med, hvad mennesker tilbeder og har på førstepladsen, så længe det ikke ”Djævelen er ligeglad med, hvad mennesker tilbeder og har på førstepladsen, så længe det ikke 
er Gud og det, der hører til hans rige,” siger Rolf W. Jørgensen.er Gud og det, der hører til hans rige,” siger Rolf W. Jørgensen.

næsten kan se ud, som om næsten kan se ud, som om 
vi i Vesten lever for at spise vi i Vesten lever for at spise 
(tænk på mængden af mad-(tænk på mængden af mad-
programmer) i vores fanta-programmer) i vores fanta-
stiske boliger (Beliggenhed, stiske boliger (Beliggenhed, 
beliggenhed, beliggenhed).beliggenhed, beliggenhed).

Vær årvågne og på vagt!Vær årvågne og på vagt!
Det er Djævelens yndlings-Det er Djævelens yndlings-
beskæftigelse at tage noget beskæftigelse at tage noget 
af det gode, Gud har givet af det gode, Gud har givet 
os, og køre det igennem os, og køre det igennem 
hans bedrageri-afdeling, så hans bedrageri-afdeling, så 
det får os til at fokusere på det får os til at fokusere på 
det forkerte.det forkerte.

Børn har for eksempel Børn har for eksempel 
brug for at blive set og aner-brug for at blive set og aner-
kendt af kærlige og nærvæ-kendt af kærlige og nærvæ-
rende voksne for at udvikle rende voksne for at udvikle 
sig normalt. Og som menne-sig normalt. Og som menne-
sker har vi hele livet glæde sker har vi hele livet glæde 
af at være en del af et fæl-af at være en del af et fæl-
lesskab, hvor vi bidrager og lesskab, hvor vi bidrager og 
modtager.modtager.

Tidens løsen er blevet, at Tidens løsen er blevet, at 
man gerne vil gøre en for-man gerne vil gøre en for-
skel. Det er reelt en hård skel. Det er reelt en hård 
herre at have i sit liv – i herre at have i sit liv – i 
modsætning til det at yde modsætning til det at yde 
en indsats. Sat på spidsen: en indsats. Sat på spidsen: 
Hvis man vil gøre en forskel, Hvis man vil gøre en forskel, 
er man ude efter andres er man ude efter andres 
anerkendelse, mens den, anerkendelse, mens den, 
der vil yde en indsats, ser der vil yde en indsats, ser 
på indsatsens nytte/glæde på indsatsens nytte/glæde 
for andre. På den måde kan for andre. På den måde kan 
man komme til at tilbede man komme til at tilbede 
sig selv, mens man tror, man sig selv, mens man tror, man 
arbejder i en god sags tje-arbejder i en god sags tje-
neste. Og ja – det er sat på neste. Og ja – det er sat på 
spidsen. Men vi er mere på-spidsen. Men vi er mere på-
virket af det, end vi tror.virket af det, end vi tror.
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TEMA FRISTELSE

ROLF W. JØRGENSEN   Det bedste middel mod Djævelen 
er at leve i lyset. Han ved, at hvis vi forsøger at leve i skjul 
for Gud med noget, svækkes fællesskabet med Gud

 
Slangen spurgte kvinden: ”Har Gud 
virkelig sagt ...?”

Første Mosebog 3,1Første Mosebog 3,1

 
Den store drage, den gamle slange, 
som hedder Djævelen og Satan, blev 
styrtet til jorden

Johannes’ Åbenbaring 12,9Johannes’ Åbenbaring 12,9

 
Jeres modstander, Djævelen, går om-
kring som en brølende løve og leder 
efter nogen at sluge; stå ham imod, 

Første Petersbrev 5,8-9aFørste Petersbrev 5,8-9a

BIBELEN OM DJÆVELEN:

 
Den, der gør synden, er af Djævelen, 
for Djævelen har syndet fra begyndel-
sen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: 
for at tilintetgøre Djævelens gerninger

Første Johannesbrev 3,8Første Johannesbrev 3,8

 
I har Djævelen til fader, og I er villige 
til at gøre, hvad jeres fader lyster. ... 
Når han farer med løgn, taler han ud 
fra sig selv; for løgner er han og fader 
til løgnen

Johannesevangeliet 8b-44Johannesevangeliet 8b-44

 
I skal altså underordne jer under Gud; 
og I skal stå Djævelen imod, så vil 
han fl ygte fra jer

Jakobsbrevet, 4,7Jakobsbrevet, 4,7

 
Vi ved, at enhver, som er født af Gud, 
ikke synder, men han som selv blev 
født af Gud, bevarer ham, og den 
Onde kan ikke røre ham

Første Johannesbrev 5,18Første Johannesbrev 5,18

 
Kvindens afkom skal knuse dit hoved, 
og du skal bide hendes afkom i hælen

Første Mosebo 3,15bFørste Mosebo 3,15b
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Lysten til at gøre det, jeg ved er forkert
Jesus skal ikke holdes ude, når man fristes, men være til stede, så fristelsen ikke får magt

AF ROLF W. JØRGENSEN

“Fristelse er, at der tændes “Fristelse er, at der tændes 
en lyst inde i mig til at gøre en lyst inde i mig til at gøre 
noget, som jeg dybest set noget, som jeg dybest set 
godt ved er forkert,” svarer godt ved er forkert,” svarer 
Ejler Nørager Andersen på Ejler Nørager Andersen på 
spørgsmålet om, hvad fri-spørgsmålet om, hvad fri-
stelse egentlig er for noget. stelse egentlig er for noget. 
Og så uddyber han:Og så uddyber han:

“Hvis man for eksempel “Hvis man for eksempel 
sidder nogle stykker sam-sidder nogle stykker sam-
men og snakker, og der så men og snakker, og der så 
kommer en person op i sam-kommer en person op i sam-
talen, som ikke er til stede. talen, som ikke er til stede. 
Der bliver måske sagt noget Der bliver måske sagt noget 
om vedkommende, og jeg om vedkommende, og jeg 
kan mærke i mig selv, at jeg kan mærke i mig selv, at jeg 
får lyst til at sige noget ufor-får lyst til at sige noget ufor-
delagtigt om personen. Det delagtigt om personen. Det 
er bagtalelsens fristelse.”er bagtalelsens fristelse.”

Ejler Nørager, der er ansat Ejler Nørager, der er ansat 
som afdelingsmissionær i som afdelingsmissionær i 
Luthersk Mission, Sønder-Luthersk Mission, Sønder-
jylland, gør opmærksom på, jylland, gør opmærksom på, 
at forkyndelsen måske har at forkyndelsen måske har 
en tendens til at fokusere en tendens til at fokusere 
på det, han kalder ”bibel-på det, han kalder ”bibel-
kreds-synder”: om vi får kreds-synder”: om vi får 
læst, bedt og vidnet for lidt. læst, bedt og vidnet for lidt. 
Ting, der ikke benævnes Ting, der ikke benævnes 
synd i Bibelen.synd i Bibelen.

“Det er så enkelt at nævne, “Det er så enkelt at nævne, 
for det rammer bredt, men for det rammer bredt, men 
bliver ikke særligt person-bliver ikke særligt person-
ligt. Virkeligheden er, at synd ligt. Virkeligheden er, at synd 
ikke mindst er noget, jeg ikke mindst er noget, jeg 
gør over for mine nærmeste gør over for mine nærmeste 
– ikke mindst undladelses-– ikke mindst undladelses-
synderne, som tit hænger synderne, som tit hænger 

sammen med min egen ma-sammen med min egen ma-
gelighed – eller måske fordi gelighed – eller måske fordi 
jeg egentlig ikke synes, de jeg egentlig ikke synes, de 
har fortjent det.”har fortjent det.”

Vogte og beskytte
Afdelingsmissionæren me-Afdelingsmissionæren me-
ner ikke, det er direkte synd ner ikke, det er direkte synd 
ikke at tage opvasken, men ikke at tage opvasken, men 
man kan undlade at glæde man kan undlade at glæde 
andre, ved ikke at gøre no-andre, ved ikke at gøre no-
get, man er blevet mindet get, man er blevet mindet 
om. Og som troende er man om. Og som troende er man 
ét af Guds redskaber til at ét af Guds redskaber til at 
glæde andre.glæde andre.

Samtidig gør han op-Samtidig gør han op-

Kvinde oplevede, at konkret bekendelse gav nye muligheder i kampen mod porno

Nåden gav mig kraft til at vinde over fristelsen

I det miljø, jeg er vokset op i, I det miljø, jeg er vokset op i, 
var porno noget, man tog af-var porno noget, man tog af-
stand fra og ikke talte om.stand fra og ikke talte om.

Jeg har heller aldrig væ-Jeg har heller aldrig væ-
ret særlig nysgerrig. Da jeg ret særlig nysgerrig. Da jeg 
voksede op på landet blandt voksede op på landet blandt 
husdyr og kæledyr, var fak-husdyr og kæledyr, var fak-
tuel viden om, hvor unger og tuel viden om, hvor unger og 
babyer kom fra – og hvordan babyer kom fra – og hvordan 
det gik til – noget, jeg fi k ind det gik til – noget, jeg fi k ind 
med suttefl asken.med suttefl asken.

Og alligevel kom jeg til at Og alligevel kom jeg til at 
sidde fast i pornoen.sidde fast i pornoen.

Da jeg fi k lagt internet ind Da jeg fi k lagt internet ind 
i lejligheden, kom der en i lejligheden, kom der en 
uforklarlig trang til at fi nde uforklarlig trang til at fi nde 
ud af, hvad det var. Til at ud af, hvad det var. Til at 
fi nde ud af, hvorfor nogen er fi nde ud af, hvorfor nogen er 
så fascineret af de såkaldte så fascineret af de såkaldte 

voksen-hjemmesider.voksen-hjemmesider.
Derfor søgte og åbnede Derfor søgte og åbnede 

jeg én. Men den blev hurtigt jeg én. Men den blev hurtigt 
til fl ere, og umærkeligt var til fl ere, og umærkeligt var 
jeg fanget ind.jeg fanget ind.

Jeg ønskede at lade være, Jeg ønskede at lade være, 
men kunne ikke.men kunne ikke.

Det var ikke noget, jeg tal-Det var ikke noget, jeg tal-
te med mennesker om. Det te med mennesker om. Det 
gjorde det ganske enkelt for gjorde det ganske enkelt for 
ondt til.ondt til.

Jeg fortalte det til Jesus, Jeg fortalte det til Jesus, 
og jeg bad over det. Og det og jeg bad over det. Og det 
lykkedes også at lade være lykkedes også at lade være 
i nogle uger eller måneder, i nogle uger eller måneder, 
men så faldt jeg i igen.men så faldt jeg i igen.

Efterhånden gik det op Efterhånden gik det op 
for mig, at jeg havde gået for mig, at jeg havde gået 
og bedt om kraft til, at jeg og bedt om kraft til, at jeg 

kunne jeg ikke være med kunne jeg ikke være med 
til. Det gik for tæt på. Men til. Det gik for tæt på. Men 
pludselig, uden at jeg tænk-pludselig, uden at jeg tænk-
te nærmere over det, var jeg te nærmere over det, var jeg 
i gang med at skrive – på i gang med at skrive – på 
dansk. Risikoen for, at nogle dansk. Risikoen for, at nogle 
skulle se mit brev blandt skulle se mit brev blandt 
fl ere hundrede, var godt nok fl ere hundrede, var godt nok 
minimal, men dansk var mit minimal, men dansk var mit 
hjertesprog, og jeg ville også hjertesprog, og jeg ville også 
gerne sikre mig, at ingen gerne sikre mig, at ingen 
kunne læse det. Det var det kunne læse det. Det var det 
for skamfuldt til. for skamfuldt til. 

Bagefter kunne vi afl evere Bagefter kunne vi afl evere 
brevene i en stor sæk, og brevene i en stor sæk, og 
så blev der bedt over dem så blev der bedt over dem 
samlet.samlet.

Som ”kvittering” fi k vi en Som ”kvittering” fi k vi en 
lille papirfi gur. Min var en lille papirfi gur. Min var en 

mærksom på, at det fokus mærksom på, at det fokus 
kan blive til en byrde for kan blive til en byrde for 
nogle i menighederne, navn-nogle i menighederne, navn-
ligt dem, der har nådega-ligt dem, der har nådega-
ven til omsorg, og som kan ven til omsorg, og som kan 
se behov alle steder. De kan se behov alle steder. De kan 
blive fristet til at tro, at de blive fristet til at tro, at de 
skal de hele, og at hvis de skal de hele, og at hvis de 
ikke gør det, så er det ikke ikke gør det, så er det ikke 
godt.godt.

“I sådan et tilfælde er det “I sådan et tilfælde er det 
lederne med det åndelige lederne med det åndelige 
ansvar i menigheden, der ansvar i menigheden, der 
skal på banen. De skal pleje skal på banen. De skal pleje 
nådegaverne, men de skal nådegaverne, men de skal 
også beskytte de menne-også beskytte de menne-

Da Ejler Nørager Andersen tog kørekort, lærte han at se på det sted, han skulle køre – ikke på Da Ejler Nørager Andersen tog kørekort, lærte han at se på det sted, han skulle køre – ikke på 
parkerede biler. På samme måde må man ikke blive usundt optaget af fristelsen, siger han.parkerede biler. På samme måde må man ikke blive usundt optaget af fristelsen, siger han.

sker, der har nådegaverne. sker, der har nådegaverne. 
Ligesom Adam skulle dyrke Ligesom Adam skulle dyrke 
og vogte haven, skulle han og vogte haven, skulle han 
også dyrke og vogte Eva for også dyrke og vogte Eva for 
at give hende gode vækst-at give hende gode vækst-
betingelser,” siger Ejler Nør-betingelser,” siger Ejler Nør-
ager.ager.

Ifølge ham er der fl ere Ifølge ham er der fl ere 
værn mod fristelsen. Et af værn mod fristelsen. Et af 
dem er at være ærlig over for dem er at være ærlig over for 
sig selv og andre. sig selv og andre. 

“Fristelsen får gode ar-“Fristelsen får gode ar-
bejdsbetingelser, hvis den bejdsbetingelser, hvis den 
bliver hemmeligholdt. Det bliver hemmeligholdt. Det 
kan han blandt andet gøre kan han blandt andet gøre 
ved ikke at ville se det øj-ved ikke at ville se det øj-

nene og erkende, at sådan nene og erkende, at sådan 
er det i mit liv. Det gælder på er det i mit liv. Det gælder på 
alle områder. Hvis det hol-alle områder. Hvis det hol-
des i hemmelighed, så lever des i hemmelighed, så lever 
fristelsen rigtig godt.”fristelsen rigtig godt.”

Sig det til Jesus
Det store spørgsmål er så, Det store spørgsmål er så, 
hvad man gør, når fristelsen hvad man gør, når fristelsen 
kommer. Her bruger Ejler kommer. Her bruger Ejler 
Nørager et eksempel fra sit Nørager et eksempel fra sit 
eget liv:eget liv:

“I det øjeblik hvor jeg “I det øjeblik hvor jeg 
mærker fristelsen, siger jeg mærker fristelsen, siger jeg 
til Jesus: ‘Nu har jeg egentlig til Jesus: ‘Nu har jeg egentlig 
lyst til at sætte dig udenfor, lyst til at sætte dig udenfor, 
for jeg har lyst til noget, du for jeg har lyst til noget, du 
ikke vil’. Når jeg siger det til ikke vil’. Når jeg siger det til 
mig selv, kan jeg høre, det er mig selv, kan jeg høre, det er 
forkert. For Jesus skal ikke forkert. For Jesus skal ikke 
holdes udenfor i fristelsens holdes udenfor i fristelsens 
øjeblik. Tværtimod skal han øjeblik. Tværtimod skal han 
være til stede, så fristelsen være til stede, så fristelsen 
ikke får magt.”ikke får magt.”

“En af de ting, jeg lærte, “En af de ting, jeg lærte, 
da jeg tog kørekort, var, at da jeg tog kørekort, var, at 
jeg skulle se på det sted, jeg jeg skulle se på det sted, jeg 
skulle køre. Ikke på grøften skulle køre. Ikke på grøften 
eller bilen, der holdt i vej-eller bilen, der holdt i vej-
kanten. I en kristens liv kan kanten. I en kristens liv kan 
der blive en usund opta-der blive en usund opta-
gethed af fristelsen, så jeg gethed af fristelsen, så jeg 
tænker ved mig selv: ’Nu må tænker ved mig selv: ’Nu må 
du ikke lade det her begær du ikke lade det her begær 
vokse i dit liv. Nu må du ikke vokse i dit liv. Nu må du ikke 
se på den kvinde, som bliver se på den kvinde, som bliver 
en fristelse. Nu må du ikke en fristelse. Nu må du ikke 
bagtale.’ Men hvis vi hele bagtale.’ Men hvis vi hele 
tiden er optaget af det, så tiden er optaget af det, så 
tror jeg, at vi ’kører’ ud i det,” tror jeg, at vi ’kører’ ud i det,” 
forklarer han.forklarer han.

I stedet henviser han til I stedet henviser han til 
Kol 3, hvor Paulus pointerer, Kol 3, hvor Paulus pointerer, 
at vi er oprejst med Kristus, at vi er oprejst med Kristus, 
og at vi derfor skal søge det, og at vi derfor skal søge det, 
der er i Himlen.der er i Himlen.

“Lad øjnene være rettet “Lad øjnene være rettet 
mod det. Når de er rettet mod det. Når de er rettet 
mod Kristus, dør det onde mod Kristus, dør det onde 
i os på den måde, at det i os på den måde, at det 
mister magten over os. Det mister magten over os. Det 
forsvinder ikke, men det forsvinder ikke, men det 
mister magten, fordi vi ser mister magten, fordi vi ser 
på Jesus. I mødet med Jesu på Jesus. I mødet med Jesu 
person er der noget, vi skal person er der noget, vi skal 
afl ægge. Det er der, kraften afl ægge. Det er der, kraften 
til at modstå fristelsen, lig-til at modstå fristelsen, lig-
ger – ikke i, at jeg ikke må, ger – ikke i, at jeg ikke må, 
eller at jeg skal.”eller at jeg skal.”

blå sommerfugl, som jeg blå sommerfugl, som jeg 
lagde i min bibel.lagde i min bibel.

Sommerfugl på pc’en
Selv om sagen nu var gjort Selv om sagen nu var gjort 
op med Gud, betød det ikke, op med Gud, betød det ikke, 
at fristelserne var fortid. at fristelserne var fortid. 
Tværtimod var det, som om Tværtimod var det, som om 
de tog til.de tog til.

Efter et par uger faldt den Efter et par uger faldt den 
blå sommerfugl en dag ud af blå sommerfugl en dag ud af 
min bibel. Jeg tog den og kli-min bibel. Jeg tog den og kli-
strede den fast på min com-strede den fast på min com-
puter ved siden af tastatu-puter ved siden af tastatu-
ret, og nu havde jeg den som ret, og nu havde jeg den som 
en hjælp, når fristelsen kom. en hjælp, når fristelsen kom. 
Så kunne jeg kigge på den Så kunne jeg kigge på den 
og sige to ting:og sige to ting:

”Tak, Jesus, for din store ”Tak, Jesus, for din store 

nåde. Tak, at du har vundet nåde. Tak, at du har vundet 
over Satan, og at du netop over Satan, og at du netop 
derfor kan hjælpe mig til at derfor kan hjælpe mig til at 
stå imod.”stå imod.”

”Gå din vej, Satan. Du har ”Gå din vej, Satan. Du har 
tabt! Jesus har tilgivet mig. tabt! Jesus har tilgivet mig. 
Selv om du frister mig, så Selv om du frister mig, så 
jeg falder, vinder du aldrig”jeg falder, vinder du aldrig”

Efterhånden tog hyppig-Efterhånden tog hyppig-
heden af fristelserne af. Jeg heden af fristelserne af. Jeg 
tror aldrig, de forsvinder tror aldrig, de forsvinder 
helt, men Jesus slipper mig helt, men Jesus slipper mig 
aldrig. Hans nåde varer ved aldrig. Hans nåde varer ved 
for evigt, og han vil bære for evigt, og han vil bære 
mig og samle mig op, når jeg mig og samle mig op, når jeg 
falder.falder.

Forfatteren er en kvinde, Forfatteren er en kvinde, 
hvis navn er bekendt af hvis navn er bekendt af 

redaktionenredaktionen
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EJLER NØRAGER ANDERSEN   Når øjnene er rettet 
mod Kristus, dør det onde i os. Det forsvinder ikke, men 
det mister magten over os

kunne stå imod og sejre over kunne stå imod og sejre over 
fristelsen.fristelsen.

Skrev brev til Gud
For cirka ti år siden deltog For cirka ti år siden deltog 
jeg imidlertid i en ameri-jeg imidlertid i en ameri-
kansk, kristen kvindekonfe-kansk, kristen kvindekonfe-
rence i Tyskland, og her fi k rence i Tyskland, og her fi k 
jeg lov til at opleve, hvad det jeg lov til at opleve, hvad det 
betyder, når Paulus siger, at betyder, når Paulus siger, at 
vi skal hente kraft ved nå-vi skal hente kraft ved nå-
den i Jesus Kristus.den i Jesus Kristus.

En af aftenerne blev vi En af aftenerne blev vi 
opfordret til at skrive et kort opfordret til at skrive et kort 
brev til Gud, hvor vi fortal-brev til Gud, hvor vi fortal-
te ham om noget, der var te ham om noget, der var 
svært, eller bekendte en svært, eller bekendte en 
konkret synd. konkret synd. 

Først tænkte jeg, at det Først tænkte jeg, at det 

Et værn mod fristelsen er at Et værn mod fristelsen er at 
være ærlig over for sig selv være ærlig over for sig selv 
og andre. Fristelse får nemlig og andre. Fristelse får nemlig 
gode arbejdsbetingelser, hvis gode arbejdsbetingelser, hvis 
den bliver hemmeligholdt, si-den bliver hemmeligholdt, si-
ger Ejler Nørager Andersen.ger Ejler Nørager Andersen.



NICOLAI TECHOW   Djævelen forsøger at bilde os ind, 
at det gode, vi længes efter, ikke opnås via det, Gud har 
anvist, men via det, han har forbudtTEMA
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Bag hver fristelse ligger en løgn om Gud
 Djævelen tilpasser sine fristelser til den enkeltes svage punkter

AF NICOLAI TECHOWAF NICOLAI TECHOW

ADJUNKT PÅ DANSK   ADJUNKT PÅ DANSK   

BIBEL-INSTITUTBIBEL-INSTITUT

Man kan ikke bevise, at Man kan ikke bevise, at 
Djævelen fi ndes, men Bi-Djævelen fi ndes, men Bi-
belen som helhed påstår belen som helhed påstår 
tydeligvis, at Djævelen er en tydeligvis, at Djævelen er en 
virkelighed. virkelighed. 

Jesus selv talte for ek-Jesus selv talte for ek-
sempel både om ham og til sempel både om ham og til 
ham, og både Peter, Paulus ham, og både Peter, Paulus 
og Johannes og resten af NT og Johannes og resten af NT 
taler tydeligt om ham.taler tydeligt om ham.

Djævelens mål er menne-Djævelens mål er menne-
skers død og ødelæggelse, skers død og ødelæggelse, 
og hans ultimative mål er og hans ultimative mål er 
vores evige død og ødelæg-vores evige død og ødelæg-
gelse, det Bibelen kalder gelse, det Bibelen kalder 
”den anden død” og ”helve-”den anden død” og ”helve-
de” eller ”fortabelsen”. de” eller ”fortabelsen”. 

Djævelens metoder og Djævelens metoder og 
strategier er mangfoldige. strategier er mangfoldige. 
Hans repertoire er kolossalt, Hans repertoire er kolossalt, 
og han tager lige præcis dét og han tager lige præcis dét 
individuelt tilpassede værk-individuelt tilpassede værk-
tøj frem fra kassen, som, tøj frem fra kassen, som, 
han mener, vil være mest han mener, vil være mest 
effektivt. effektivt. 

Og det kan variere meget Og det kan variere meget 
fra person til person og fra fra person til person og fra 
situation til situation. situation til situation. 

Gode ting med et tvist
For nogle mennesker er det For nogle mennesker er det 
værste, set fra Djævelens værste, set fra Djævelens 
synspunkt, han kan gøre at synspunkt, han kan gøre at 
skaffe dem penge – for de skaffe dem penge – for de 
vil give væk af dem til noget, vil give væk af dem til noget, 
der bruges til, at fl ere lærer der bruges til, at fl ere lærer 
Jesus at kende. Men for an-Jesus at kende. Men for an-
dre vil penge være særdeles dre vil penge være særdeles 
”effektivt”. Det vil distrahere ”effektivt”. Det vil distrahere 

Gud tilgiver synd, der bekendes, så du kan komme af med skylden

Gud elsker dig, selv når du falder i fristelse

AF ROLF W. JØRGENSEN

“Når fristelsen kommer, “Når fristelsen kommer, 
knytter den til ved noget i knytter den til ved noget i 
os. Den har en allieret hos os. Den har en allieret hos 
os, og det er derfor, den kan os, og det er derfor, den kan 
være så ond ved os. Det er være så ond ved os. Det er 
den ene side af sagen. Den den ene side af sagen. Den 
anden er, at Jesu disciple anden er, at Jesu disciple 
lever i en dobbelt virkelig-lever i en dobbelt virkelig-
hed. Og det er vores virke-hed. Og det er vores virke-
ligste virkelighed: Jeg er ligste virkelighed: Jeg er 
noget nyt i Kristus. Jeg er noget nyt i Kristus. Jeg er 
genfødt. Jeg får at vide, at genfødt. Jeg får at vide, at 
jeg drives af Guds ånd, og jeg drives af Guds ånd, og 
vil det, Gud vil.”vil det, Gud vil.”

Sådan siger Frank Ris-Sådan siger Frank Ris-
bjerg Kristensen, der er bjerg Kristensen, der er 
teolog og psykoterapeut, og teolog og psykoterapeut, og 
fortsætter:fortsætter:

“Min gamle måde at leve “Min gamle måde at leve 
på er ovre, fordi noget nyt på er ovre, fordi noget nyt 
er blevet til. Men synden er blevet til. Men synden 

er til stede i mig, så der er til stede i mig, så der 
skal kæmpes imod. I det skal kæmpes imod. I det 
spændingsfelt skal min nye spændingsfelt skal min nye 
natur fi nde roen i, at jeg er natur fi nde roen i, at jeg er 
i syndsforladelses rige – i syndsforladelses rige – 
det er jeg hele tiden. Og der det er jeg hele tiden. Og der 
fastholdes jeg i kampen fastholdes jeg i kampen 
mod synden.”mod synden.”

Han understreger, at uden Han understreger, at uden 
den bevidsthed kommer vi den bevidsthed kommer vi 
til at stå frygteligt alene, når til at stå frygteligt alene, når 
begæret eksploderer i mø-begæret eksploderer i mø-
det med fristelsen.det med fristelsen.

“Også når synden hærger, “Også når synden hærger, 
er vi trygge hos far, hvis vi er vi trygge hos far, hvis vi 
lever i syndernes forladelse lever i syndernes forladelse 
og ikke forfalder til at række og ikke forfalder til at række 
Satan en lillefi nger og give Satan en lillefi nger og give 
os selv syndernes tilladelse.”os selv syndernes tilladelse.”

Skamfølelse er usundt  
– skyld er sundt
Når vi giver efter for fristel-Når vi giver efter for fristel-
sen, foretager vi et valg, som sen, foretager vi et valg, som 

skylden, der tager fat i os, skylden, der tager fat i os, 
for det er noget konkret, og for det er noget konkret, og 
det er vigtigt, at den kon-det er vigtigt, at den kon-
krete synd mødes med et krete synd mødes med et 
konkret ansvar, så tilgivel-konkret ansvar, så tilgivel-
sen kan tales ind i situa-sen kan tales ind i situa-
tionen. Man kan komme af tionen. Man kan komme af 
med skylden, men når det med skylden, men når det 
er skammen, er det mig, er skammen, er det mig, 
der er forkert, og så kan jeg der er forkert, og så kan jeg 
ikke stå på nådens funda-ikke stå på nådens funda-
ment,” siger Frank, og giver ment,” siger Frank, og giver 
et bud på, hvad der er vig-et bud på, hvad der er vig-
tigt i den situation:tigt i den situation:

“Det er vigtigt at få hjælp “Det er vigtigt at få hjælp 
til at afsløre, at det er skam-til at afsløre, at det er skam-
men, der har fat i os. Skam men, der har fat i os. Skam 
kan ikke mødes af tilgivelse. kan ikke mødes af tilgivelse. 
Man kan ikke blive tilgivet Man kan ikke blive tilgivet 
for, at man er den, man er, for, at man er den, man er, 
eller at man føler sig inkom-eller at man føler sig inkom-
petent. Skam skal derimod petent. Skam skal derimod 
mødes med kærligheden og mødes med kærligheden og 
barmhjertigheden i Guds di-barmhjertigheden i Guds di-

dem, gøre dem hovmodige dem, gøre dem hovmodige 
og selvsikre eller mere egoi-og selvsikre eller mere egoi-
stiske og materialistiske. stiske og materialistiske. 

Nogle mennesker kan fak-Nogle mennesker kan fak-
tisk ret let lokkes af åbenba-tisk ret let lokkes af åbenba-
re synder som pornografi  og re synder som pornografi  og 
sex uden for ægteskabet el-sex uden for ægteskabet el-
ler hævnlyst, had, misundel-ler hævnlyst, had, misundel-
se og ond magt og lignende. se og ond magt og lignende. 
I hvert fald hvis det pakkes I hvert fald hvis det pakkes 
bare en lille smule pænt ind. bare en lille smule pænt ind. 

For andre er der langt For andre er der langt 
mere effektivt at benytte sig mere effektivt at benytte sig 
af gode, pæne ting – som af gode, pæne ting – som 

Djævelen kan bruge penge til at lokke nogle mennesker væk fra Jesus, fordi penge gør dem Djævelen kan bruge penge til at lokke nogle mennesker væk fra Jesus, fordi penge gør dem 
selvsikre og hovmodige. Andre giver deres penge til noget, der gør, at fl ere lærer Jesus at kende.selvsikre og hovmodige. Andre giver deres penge til noget, der gør, at fl ere lærer Jesus at kende.

han lige giver et tvist, sådan han lige giver et tvist, sådan 
at disse ting kommer til at at disse ting kommer til at 
være dem, vi i virkelighe-være dem, vi i virkelighe-
den i praksis tror, kan give den i praksis tror, kan give 
os Himlen – eller fri os fra os Himlen – eller fri os fra 
Helvede. Helvede. 

Eller endnu bedre: Hvis Eller endnu bedre: Hvis 
han kan få os til at tro, at han kan få os til at tro, at 
vores gode gerninger eller vores gode gerninger eller 
vores sejre over synd eller vores sejre over synd eller 
de gange, hvor det lykkes de gange, hvor det lykkes 
godt at ligne Jesus, kan ud-godt at ligne Jesus, kan ud-
gøre bare en lillebitte del af gøre bare en lillebitte del af 
vores retfærdighed over for vores retfærdighed over for 

Guds domstol på dommens Guds domstol på dommens 
dag, så vi ikke længere tror dag, så vi ikke længere tror 
os tilgivet og retfærdiggjort os tilgivet og retfærdiggjort 
ene og alene for Jesu skyld ene og alene for Jesu skyld 
af nåden alene. af nåden alene. 

Lidelse eller rædsel vil Lidelse eller rædsel vil 
få nogle til at klamre sig til få nogle til at klamre sig til 
Jesus, mens andre vil blive Jesus, mens andre vil blive 
bitre og forhærdede og ha-bitre og forhærdede og ha-
defulde af det. Ligeledes ved defulde af det. Ligeledes ved 
han, at nydelse vil distra-han, at nydelse vil distra-
here nogle, men skabe mere here nogle, men skabe mere 
lovprisning, tak, tilbedelse lovprisning, tak, tilbedelse 
og tillid til Gud hos andre.og tillid til Gud hos andre.

Sår mistillid til Gud
I hver eneste af de ting, jeg I hver eneste af de ting, jeg 
har nævnt, er der løgn og har nævnt, er der løgn og 
bedrag involveret. Et af Djæ-bedrag involveret. Et af Djæ-
velens allermest grundlæg-velens allermest grundlæg-
gende træk er nemlig løgn. gende træk er nemlig løgn. 
Jesus sagde om ham: ”Der Jesus sagde om ham: ”Der 
er ikke sandhed i ham … for er ikke sandhed i ham … for 
løgner er han og fader til løgner er han og fader til 
løgnen” (Joh 8,44). løgnen” (Joh 8,44). 

 De færreste af os sluger  De færreste af os sluger 
en løgn, vi ved, er en løgn. en løgn, vi ved, er en løgn. 
Men hvis den er pakket ind Men hvis den er pakket ind 
i en klat lækker, sød hon-i en klat lækker, sød hon-
ningsandhed, går det meget ningsandhed, går det meget 
lettere. Vi smager ikke løg-lettere. Vi smager ikke løg-
nen. Men den virker i sind nen. Men den virker i sind 
og krop. Paulus siger om og krop. Paulus siger om 
Djævelen, at han ”giver sig Djævelen, at han ”giver sig 
ud for at være lysets engel” ud for at være lysets engel” 
(2 Kor 11,14). (2 Kor 11,14). 

En anden metode, Djæ-En anden metode, Djæ-
velen benytter sig af, er, at velen benytter sig af, er, at 
han frister til synd ved at så han frister til synd ved at så 
mistillid til Gud og det, han mistillid til Gud og det, han 
har sagt. har sagt. 

Djævelen forsøger at bilde Djævelen forsøger at bilde 
os ind, at det gode, vi læn-os ind, at det gode, vi læn-
ges efter, ikke opnås - el-ges efter, ikke opnås - el-
ler det onde, vi frygter, ikke ler det onde, vi frygter, ikke 
undgås – via det, Gud har undgås – via det, Gud har 
anvist, men via det, han har anvist, men via det, han har 
forbudt. På den måde frister forbudt. På den måde frister 
han os til at gøre det, som han os til at gøre det, som 
Gud har sagt, er ondt. Gud har sagt, er ondt. 

”Fidusen” ved at få os til at ”Fidusen” ved at få os til at 
synde er, at synden adskil-synde er, at synden adskil-
ler os fra Gud og fremkalder ler os fra Gud og fremkalder 
hans vrede imod os. hans vrede imod os. 

Det er temmelig vigtigt at Det er temmelig vigtigt at 
forstå, at hele Djævelens forstå, at hele Djævelens 
magt i sidste ende – ultima-magt i sidste ende – ultima-
tivt - ligger i dette: at kunne tivt - ligger i dette: at kunne 
anklage os for Gud. Al hans anklage os for Gud. Al hans 
kraft ligger i det. Han har in-kraft ligger i det. Han har in-
gen magt, der i egentlig for-gen magt, der i egentlig for-
stand går ud over det. Han stand går ud over det. Han 
er ikke Guds ligemand. Du er er ikke Guds ligemand. Du er 
ikke genstand for en kamp ikke genstand for en kamp 
mellem to næsten lige store mellem to næsten lige store 
magter. ”Hvis Gud er for os, magter. ”Hvis Gud er for os, 
hvem kan da være imod os?” hvem kan da være imod os?” 
skriver Paulus. skriver Paulus. 

Gud er for den, der i tro og Gud er for den, der i tro og 
tillid griber om Jesus. Men tillid griber om Jesus. Men 
fordi synd bunder i mistillid, fordi synd bunder i mistillid, 
er den livsfarlig gift for troen.er den livsfarlig gift for troen.

mension: Du er elsket uan-mension: Du er elsket uan-
set – og Gud vil dig stadig, set – og Gud vil dig stadig, 
uanset om du har gode eller uanset om du har gode eller 
dårlige dage.”dårlige dage.”

Helliggørelse er sandt liv 
efter Guds vilje
“Når vi modstår fristelsen, “Når vi modstår fristelsen, 
er vi i færd med at leve det er vi i færd med at leve det 
liv, vi har kald til. Det er det liv, vi har kald til. Det er det 
sande liv efter Guds vilje. Så sande liv efter Guds vilje. Så 
er vi i gang med at leve den er vi i gang med at leve den 
tro, der handler om, at vi er tro, der handler om, at vi er 
lænket til hans vilje. Han har lænket til hans vilje. Han har 
defi nitionsretten. Det er hel-defi nitionsretten. Det er hel-
liggørelse.liggørelse.

Vi er i gang med at være, Vi er i gang med at være, 
hvor vi skal være, og leve hvor vi skal være, og leve 
velsignelsens liv. Vi er ikke velsignelsens liv. Vi er ikke 
perfekte set med menne-perfekte set med menne-
skeøjne, for vi kan stadig skeøjne, for vi kan stadig 
gøre forkert, men vi er ikke gøre forkert, men vi er ikke 
forkerte. Og vi går sammen forkerte. Og vi går sammen 
med ham, der er frugtavle-med ham, der er frugtavle-

ren og syndsbekæmperen i ren og syndsbekæmperen i 
vores liv,” fastslår Frank Kri-vores liv,” fastslår Frank Kri-
stensen.stensen.
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giver synden plads, og der giver synden plads, og der 
sker en kædereaktion.sker en kædereaktion.

“Mange af os oplever, at “Mange af os oplever, at 
vi bliver ramt og falder til vi bliver ramt og falder til 
jorden, og at samvittigheden jorden, og at samvittigheden 
taler højt. Og mens vi sidder taler højt. Og mens vi sidder 
der med skam og skyld, og der med skam og skyld, og 
det stinker, har vi brug for det stinker, har vi brug for 
at få mødt Gud,” forklarer at få mødt Gud,” forklarer 
Frank Kristensen og fortæl-Frank Kristensen og fortæl-
ler om sine erfaringer fra ler om sine erfaringer fra 
samtaler med mange men-samtaler med mange men-
nesker:nesker:

“Mange oplever skammen “Mange oplever skammen 
tydeligere end skylden. De tydeligere end skylden. De 
bliver ramt på identiteten og bliver ramt på identiteten og 
tænker ‘Jeg er ikke god nok tænker ‘Jeg er ikke god nok 
til Gud’ eller ‘Jeg burde være til Gud’ eller ‘Jeg burde være 
sådan og sådan’ – og kan sådan og sådan’ – og kan 
slet ikke se, at alt er godt i slet ikke se, at alt er godt i 
Jesus-virkeligheden, fordi Jesus-virkeligheden, fordi 
de står alene med det.”de står alene med det.”

“Det er altid sandere, “Det er altid sandere, 
bedre og sundere, at det er bedre og sundere, at det er 

”Vi er trygge hos vores far, ”Vi er trygge hos vores far, 
hvis vi lever i syndernes for-hvis vi lever i syndernes for-
ladelse og ikke giver os selv ladelse og ikke giver os selv 
syndernes tilladelse,” siger syndernes tilladelse,” siger 
teolog Frank Kristensen, der teolog Frank Kristensen, der 
er konsulent i Evangelisk Lu-er konsulent i Evangelisk Lu-
thersk Mission.thersk Mission.



19 nye studerende på 
Menighedsfakultetet
Menighedsfakultetet (MF) har optaget 19 nye stude-Menighedsfakultetet (MF) har optaget 19 nye stude-
rende på bacheloruddannelsen i teologi og mission. rende på bacheloruddannelsen i teologi og mission. 
Antallet svarer til den sidste optagelse, som fandt sted i Antallet svarer til den sidste optagelse, som fandt sted i 
2017. MF i Aarhus og Dansk Bibel-Institut (DBI) i Køben-2017. MF i Aarhus og Dansk Bibel-Institut (DBI) i Køben-
havn har en aftale om, at de skiftevis optager nye hold havn har en aftale om, at de skiftevis optager nye hold 
hvert andet år.hvert andet år.

Efter fi re års samarbejde med det sydafrikanske Uni-Efter fi re års samarbejde med det sydafrikanske Uni-
versity of South Africa træder MF’s nye samarbejde med versity of South Africa træder MF’s nye samarbejde med 
norske Fjellhaug nu i kraft. Det betyder, at MF i lighed norske Fjellhaug nu i kraft. Det betyder, at MF i lighed 
med DBI bliver en del af den norske akkrediterede ud-med DBI bliver en del af den norske akkrediterede ud-
dannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole/dannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole/
Fjellhaug International University College (FIUC) med Fjellhaug International University College (FIUC) med 
afdelingen FIUC-Aarhus, hvor de nuværende lærere på afdelingen FIUC-Aarhus, hvor de nuværende lærere på 
Menighedsfakultetet nu er ansat af FIUC og underviser i Menighedsfakultetet nu er ansat af FIUC og underviser i 
MF’s lokaler.MF’s lokaler.

Den norske bachelor kan suppleres til en dansk
De nye studerende tilbydes i første omgang en treårig De nye studerende tilbydes i første omgang en treårig 
norsk bachelor i teologi og mission. Den kan de så ef-norsk bachelor i teologi og mission. Den kan de så ef-
terfølgende supplere med en særlig etårig tillægspakke terfølgende supplere med en særlig etårig tillægspakke 
med en række enkeltfag, så de når op på en samlet teo-med en række enkeltfag, så de når op på en samlet teo-
logisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk ba-logisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk ba-
cheloruddannelse i teologi. cheloruddannelse i teologi. 

Derefter kan de studerende søge ind på den teologiske Derefter kan de studerende søge ind på den teologiske 
kandidatuddannelse ved de danske universiteter eller kandidatuddannelse ved de danske universiteter eller 
forsætte med en norsk master i teologi, forklarer Niels forsætte med en norsk master i teologi, forklarer Niels 
Andersen, der er landssekretær på MF.Andersen, der er landssekretær på MF.

Det hold, der begyndte på MF i 2017, skifter også over Det hold, der begyndte på MF i 2017, skifter også over 
på den nye studieordning. 2015-holdet fortsætter imid-på den nye studieordning. 2015-holdet fortsætter imid-
lertid deres uddannelse ved University of South Africa, lertid deres uddannelse ved University of South Africa, 
som de afslutter til nytår.som de afslutter til nytår.

Den norske uddannelse indeholder ikke så meget prak-Den norske uddannelse indeholder ikke så meget prak-
tisk teologi som den sydafrikanske. For at kompensere tisk teologi som den sydafrikanske. For at kompensere 
for dette har MF oprettet et Akademi for Praktisk Teologi. for dette har MF oprettet et Akademi for Praktisk Teologi. 
Her bliver der undervist i prædikenlære, sjælesorg og an-Her bliver der undervist i prædikenlære, sjælesorg og an-
dre praktisk-teologiske fag. Dette akademi er et frivilligt dre praktisk-teologiske fag. Dette akademi er et frivilligt 
tilbud til de studerende, men også andre interesserede tilbud til de studerende, men også andre interesserede 
er velkomne.er velkomne.

MF har i alt knap 50 studerende samt 20 bachelorer, MF har i alt knap 50 studerende samt 20 bachelorer, 
der er i gang med kandidatuddannelsen på universiteter-der er i gang med kandidatuddannelsen på universiteter-
ne.                    ne.                    brsbrs
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Pressenævnet har givet Pressenævnet har givet 
prædikanten Torben Søn-prædikanten Torben Søn-
dergaard medhold i en del dergaard medhold i en del 
af hans kritik over program-af hans kritik over program-
serien serien Guds bedste børnGuds bedste børn, der , der 
blev sendt på TV2 i begyn-blev sendt på TV2 i begyn-
delsen af 2019.delsen af 2019.

I forbindelse med serien I forbindelse med serien 
fi k Søndergaard, der er leder fi k Søndergaard, der er leder 
af bevægelsen ”The Last af bevægelsen ”The Last 
Reformation” (Den sidste Reformation” (Den sidste 
reformation, reformation, red.red.), kritik fra ), kritik fra 
mange sider. Serien havde mange sider. Serien havde 
et særligt fokus på Søn-et særligt fokus på Søn-
dergaards bevægelse, men dergaards bevægelse, men 
omhandlede også andre be-omhandlede også andre be-
vægelser. vægelser. 

Efter det første af de i alt Efter det første af de i alt 
tre afsnit klagede Sønder-tre afsnit klagede Sønder-
gaard dog til TV2, der hur-gaard dog til TV2, der hur-
tigt afviste klagen. Han tigt afviste klagen. Han 
klagede over at være blevet klagede over at være blevet 
sidestillet med andre be-sidestillet med andre be-
vægelser, over en forkert vægelser, over en forkert 
oplysning om et barn og oplysning om et barn og 
over en anonym kilde, som over en anonym kilde, som 
Søndergaard hævder, har Søndergaard hævder, har 
andre motiver.andre motiver.

Da TV2 afviste sagen, ind-Da TV2 afviste sagen, ind-
bragte Søndergaard den for bragte Søndergaard den for 
Pressenævnet. Han har si-Pressenævnet. Han har si-
den søgt asyl i USA, da han den søgt asyl i USA, da han 
hævder, han bliver forfulgt i hævder, han bliver forfulgt i 

Sømandsmissionen 
køber hotel i Ilulissat
Den 1. januar 2020 bliver Hotel Avannaa i Ilulissat en del Den 1. januar 2020 bliver Hotel Avannaa i Ilulissat en del 
af Sømandsmissionens arbejde i Grønland. Ilulissat har af Sømandsmissionens arbejde i Grønland. Ilulissat har 
Grønlands største fi skerihavn med to fi skefabrikker og Grønlands største fi skerihavn med to fi skefabrikker og 
mange ansatte i det maritime miljø.mange ansatte i det maritime miljø.

Erik Ramballe Hansen, der er forretningsansvarlig i Erik Ramballe Hansen, der er forretningsansvarlig i 
Sømandsmissionen i Danmark og Grønland, skriver på Sømandsmissionen i Danmark og Grønland, skriver på 
Facebook: Facebook: 

”Vi har i fl ere år undersøgt mulighederne for at få en ”Vi har i fl ere år undersøgt mulighederne for at få en 
platform i byen. Vores drivkraft og motivation er, at vi øn-platform i byen. Vores drivkraft og motivation er, at vi øn-
sker at gøre en forskel for mennesker i det maritime miljø sker at gøre en forskel for mennesker i det maritime miljø 
i Ilulissat. Overskuddet fra driften af Hotel Avannaa vil gå i Ilulissat. Overskuddet fra driften af Hotel Avannaa vil gå 
til diakoni og velfærd i havnemiljøet, og i første omgang til diakoni og velfærd i havnemiljøet, og i første omgang 
til at ansætte en sømandsmissionær.” til at ansætte en sømandsmissionær.” 

Indenlandsk Sømandsmission driver i forvejen sø-Indenlandsk Sømandsmission driver i forvejen sø-
mandshjem i Nuuk, Aasiaat, Sisimiut, og ved købet af mandshjem i Nuuk, Aasiaat, Sisimiut, og ved købet af 
Hotel Avannaa har de nu 150 værelser i fi re byer i Grøn-Hotel Avannaa har de nu 150 værelser i fi re byer i Grøn-
land.  land.                       kl                     kl

Pressenævnet kritiserer 
processen før TV2-program

Torben Søndergaard fi k ikke nok information før ”Guds bedste børn”

Danmark på grund af sin re-Danmark på grund af sin re-
ligiøse overbevisning.ligiøse overbevisning.

Burde have gjort mere
Den 12. august gav Presse-Den 12. august gav Presse-
nævnet Søndergaard med-nævnet Søndergaard med-
hold i en enkelt, central del hold i en enkelt, central del 

Finsk politi undersøger, om kendt politiker har brudt loven ved 
at advare mod Pride med citat fra Romerbrevet

Bibelcitat kan være ulovligt

”Hvordan kan kirkens grund-”Hvordan kan kirkens grund-
lag, Bibelen, være foreneligt lag, Bibelen, være foreneligt 
med at fremstille skam og med at fremstille skam og 
synd som årsag til stolthed?”synd som årsag til stolthed?”

Sådan spurgte den krist-Sådan spurgte den krist-
ne, fi nske politiker Päivi ne, fi nske politiker Päivi 
Räsänen på Facebook den Räsänen på Facebook den 
17. juni i forbindelse med, 17. juni i forbindelse med, 
at den fi nske evangelisk-at den fi nske evangelisk-
lutherske folkekirke deltog lutherske folkekirke deltog 
i Helsinkis Pride-parade. i Helsinkis Pride-parade. 
Sammen med sin opslag vi-Sammen med sin opslag vi-
ste hun et billede af Romer-ste hun et billede af Romer-
brevet 1,24-27.brevet 1,24-27.

Men dette opslag på Face-Men dette opslag på Face-
book kan være et brud på book kan være et brud på 
fi nsk lovgivning, og politiet fi nsk lovgivning, og politiet 
er nu gået ind i sagen. Politi-er nu gået ind i sagen. Politi-
keren, der er tidligere inden-keren, der er tidligere inden-

rigsminister og formand for rigsminister og formand for 
de fi nske Kristendemokra-de fi nske Kristendemokra-
ter, kan med opslaget have ter, kan med opslaget have 
agiteret imod seksuelle mi-agiteret imod seksuelle mi-
noriteter, lyder anklagen.noriteter, lyder anklagen.

Kontroversiel politiker
Räsänen er selv medlem af Räsänen er selv medlem af 
den fi nske statskirke og gift den fi nske statskirke og gift 
med en præst. I offentlig-med en præst. I offentlig-
heden er hun kendt for sine heden er hun kendt for sine 
holdninger mod abort og ak-holdninger mod abort og ak-
tiv dødshjælp og sine syns-tiv dødshjælp og sine syns-
punkter omkring ægteskab, punkter omkring ægteskab, 
der er mere konservative der er mere konservative 
end kirkens offi cielle linje.end kirkens offi cielle linje.

Den 59-årige politiker kom Den 59-årige politiker kom 
særligt i offentlighedens særligt i offentlighedens 
rampelys, da hun i 2010 rampelys, da hun i 2010 

medvirkede i en tv-debat medvirkede i en tv-debat 
om samkønnede ægteska-om samkønnede ægteska-
ber og LGBT-rettigheder. ber og LGBT-rettigheder. 
Efter programmet meldte Efter programmet meldte 
knap 40.000 fi nner sig ud af knap 40.000 fi nner sig ud af 
statskirken. Flere medier og statskirken. Flere medier og 
den daværende kulturmini-den daværende kulturmini-
ster tolkede udmeldelserne ster tolkede udmeldelserne 
som en respons på hendes som en respons på hendes 
udtalelser.udtalelser.

Samme år udtalte hun Samme år udtalte hun 
også, at man burde fore-også, at man burde fore-
trække kristne asylansøgere trække kristne asylansøgere 
frem for muslimske, fordi frem for muslimske, fordi 
muslimer havde ”sværere muslimer havde ”sværere 
ved at tilpasse sig fi nsk kul-ved at tilpasse sig fi nsk kul-
tur”. Som minister har hun tur”. Som minister har hun 
dog i praksis været fortaler dog i praksis været fortaler 
for at tage imod fl ere fl ygt-for at tage imod fl ere fl ygt-

ninge – særligt fra Syrien. ninge – særligt fra Syrien. 

Kan påvirke kristne
Räsänen har på Twitter ud-Räsänen har på Twitter ud-
talt, at hun ikke er bekymret talt, at hun ikke er bekymret 
over sagen. Hun tror ikke, over sagen. Hun tror ikke, 
den kommer videre til den den kommer videre til den 
offentlige anklager. Hun offentlige anklager. Hun 
frygter dog, at sagen kan frygter dog, at sagen kan 
påvirke Finlands kristne:påvirke Finlands kristne:

”Jeg håber ikke, at politiets ”Jeg håber ikke, at politiets 
undersøgelser leder til selv-undersøgelser leder til selv-
censur blandt kristne. Lad censur blandt kristne. Lad 
os bruge vores religions- og os bruge vores religions- og 
ytringsfrihed.”ytringsfrihed.”

Finsk politi har afvist at Finsk politi har afvist at 
kommentere sagen, før den kommentere sagen, før den 
er videregivet til anklageren.er videregivet til anklageren.

nlmnlm

af kritikken, men afviste alle af kritikken, men afviste alle 
øvrige punkter.øvrige punkter.

”TV2 … burde have gjort ”TV2 … burde have gjort 
mere for at sikre sig, at mere for at sikre sig, at 
Torben Søndergaard havde Torben Søndergaard havde 
forstået, i hvilken sammen-forstået, i hvilken sammen-
hæng hans udtalelser ville hæng hans udtalelser ville 

Pressenævnet gav Torben Søndergaard medhold i en enkelt, Pressenævnet gav Torben Søndergaard medhold i en enkelt, 
central del af kritikken af TV2, men afviste alle øvrige punkter.central del af kritikken af TV2, men afviste alle øvrige punkter.

indgå,” hedder det i afgø-indgå,” hedder det i afgø-
relsen.relsen.

Før udsendelserne blev Før udsendelserne blev 
optaget, underskrev Søn-optaget, underskrev Søn-
dergaard nemlig en kon-dergaard nemlig en kon-
trakt, der gav tv-holdet lov trakt, der gav tv-holdet lov 
til at lave optagelser af ham til at lave optagelser af ham 
”i forbindelse med en doku-”i forbindelse med en doku-
mentar om bevægelsen The mentar om bevægelsen The 
Last Reformation”.Last Reformation”.

I selve programmet lød det I selve programmet lød det 
derimod, at fokus var på ”ra-derimod, at fokus var på ”ra-
dikale, kristne bevægelser i dikale, kristne bevægelser i 
Danmark”.Danmark”.

TV2 blev derfor pålagt at TV2 blev derfor pålagt at 
orientere om Pressenævnets orientere om Pressenævnets 
kritik både i forbindelse med kritik både i forbindelse med 
det sted, hvor udsendelsen det sted, hvor udsendelsen 
på ligger på TV2’s hjemme-på ligger på TV2’s hjemme-
side, og i en form, som Pres-side, og i en form, som Pres-
senævnet har udformet, på senævnet har udformet, på 
omtrent samme tidspunkt omtrent samme tidspunkt 
på døgnet, som udsendelsen på døgnet, som udsendelsen 
oprindelig blev bragt.oprindelig blev bragt.

Pressenævnet gav dog Pressenævnet gav dog 
ikke Søndergaard medhold ikke Søndergaard medhold 
i, at der skete en sammen-i, at der skete en sammen-
blanding af The Last Refor-blanding af The Last Refor-
mation og andre bevægel-mation og andre bevægel-
ser, eller at han var blevet ser, eller at han var blevet 
fremstillet misvisende. At fremstillet misvisende. At 
der var blevet givet forker-der var blevet givet forker-
te oplysninger om et barn, te oplysninger om et barn, 
skønnede Pressenævnet skønnede Pressenævnet 
ikke var tilstrækkelig væ-ikke var tilstrækkelig væ-
sentligt.sentligt.
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PRESSENÆVNET   TV2 ... burde have gjort mere for 
at sikre, at Torben Søndergaard havde forstået, i hvilken 
sammenhæng hans udtalelser ville indgåKIRKE  
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MISSIONÆR MED FOKUS  
PÅ PRAKTISK TEOLOGI

Vil du være med til være at dygtiggøre peruanske 
præster og menighedsledere i praktisk-teologiske 
opgaver som forkyndelse, sjælesorg og menig-
hedsledelse?

Mulige opgaver: 
· Undervisning på bibelskole/præsteseminarium 
· Vejledning af præster og menighedsledere 
· Menighedsudvikling  
· Forkyndelse/bibelundervisning i menigheder

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

 

  HHeragården - et § 107 botilbud  

- for unge med særlige behov. 
- personlig udvikling og botræning 
- 13 beboere mellem 18 og 35 år 
- kom og bliv klar til at bo selv 
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår 
- socialt fællesskab 
 
Tlf.: 96 27 31 00 
Find os på www.heragaarden.dk  
 
 

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

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

Udfordrer LGBT-ideologien 
og den seksuelle frigørelse

JACOB MUNK

En langt bedre vej
En ny retning for de-
batten om køn og sek-
sualitet
Jacob Munk gør os klo-
gere på bl.a. baggrunden 
for LGBT-ideologien og 
queerteorien og hvilke 
konsekvenser den seksu-
elle frigørelse har fået for 
vores samfund.

256 sider
249,95 kr.

»Ud over at komme med 
et indspil i kønsdebatten 
har det også været min 
intention at præsentere en 
vision for en kristen kultur, 
hvor tilgivelse, befrielse 
fra skam samt selvopof-
rende kærlighed ... er selve 
hjertet i den kristne etik.«

Esajasskolen søger 
en uddannet pædagog til 
vores SFO samt 3 lærere til 
barselsvikariater                    
 
Brænder du for pædagogik og er du nysgerrig på barnet 
og optaget af at skabe den bedste hverdag for børnene i 
vores SFO, så vil vi rigtig gerne have en ansøgning fra dig 
senest den 9. okt. kl. 12 
 
Brænder du for arbejdet med børn og nogle af fagene 
dansk, matematik, pigeidræt, musik, engelsk, NT, billed-
kunst, historie, bibliotekstimer og spec.uv. er du måske 
skolens kommende lærer fra primo/medio december. 
Ansøgningsfrist 20. oktober. 
 
Ansættelse sker efter hhv. overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centraladministration 
samt BUPL og Foreningen af Kristne Friskoler. 
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660 

 
 

 Læs begge uddybende opslag på www.esajasskolen.dk 
 

Med virkning fra 1. november 2019 eller snarest herefter Med virkning fra 1. november 2019 eller snarest herefter 
søger vi en skolesekretær til at varetage de administra-søger vi en skolesekretær til at varetage de administra-
tive opgaver. Vi søger en rutineret administrativ medar-tive opgaver. Vi søger en rutineret administrativ medar-
bejder med erfaring i bogføring og lønadministration. bejder med erfaring i bogføring og lønadministration. 

Stubbekøbing Efterskole er en specialefterskole med op Stubbekøbing Efterskole er en specialefterskole med op 
til 55 elever og 24 medarbejdere. til 55 elever og 24 medarbejdere. 

Vi tilbyder:Vi tilbyder:
• Et godt og varieret arbejde med mange forskelligar-• Et godt og varieret arbejde med mange forskelligar-

tede administrative opgavertede administrative opgaver
• God arbejdsplads med mulighed for at sætte præg på • God arbejdsplads med mulighed for at sætte præg på 

dit eget arbejde og med mulighed for at videreudvikle dit eget arbejde og med mulighed for at videreudvikle 
dit potentialedit potentiale

Vi forventer, at du:Vi forventer, at du:
• har en relevant uddannelse• har en relevant uddannelse
• Kan varetage personale- og elevadministration• Kan varetage personale- og elevadministration
• er åben, fl eksibel og serviceminded• er åben, fl eksibel og serviceminded
• Kan arbejde selvstændig men også er indstillet på at • Kan arbejde selvstændig men også er indstillet på at 

indgå i et teamsamarbejde omkring de administrative indgå i et teamsamarbejde omkring de administrative 
opgaveropgaver

Sidste frist for ansøgning er d.  20. september 2019. An-Sidste frist for ansøgning er d.  20. september 2019. An-
sættelsen vil  ske efter relevant overenskomst. sættelsen vil  ske efter relevant overenskomst. 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte forstander Ivan Hvis du vil vide mere, kan du kontakte forstander Ivan 
Jakobsen på tlf.nr: 2784 5425. Jakobsen på tlf.nr: 2784 5425. 

Ansøgningen sendes til:  Stubbekøbing Efterskole, Gl. Ansøgningen sendes til:  Stubbekøbing Efterskole, Gl. 
Landevej 27 B., 4850 Stubbekøbing eller på ij@stefal-Landevej 27 B., 4850 Stubbekøbing eller på ij@stefal-
ster.dk.ster.dk.

 

Vi søger en rutineret        
skolesekretær 

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

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

Adventsrejse - London

9. - 12. dec. – 4 dage
Deltag i den smukke evensong-tradition i Sct. Paul’s 
Cathedral, se Buckingham palace, besøg lokal kirke og 
hør om arbejdet. Besøg på Windsor Castle og British 
Museum med særrundvisning.
Tilmelding inden d. 15. september. Pris fra kr. 6.775.

Med julekoncert i Royal Albert Hall

Vigerslev Sogn (Kbh.) 
søger projektpræst

En nyoprettet 50% stilling med fokus 
på opsøgende, dialogskabende og 
diakonal indsats i sognet er ledig til besættelse snarest.

Se stillingsannoncen på

www.vigerslevkirke.dk

Vigerslev Kirke
Fællesskab med Gud – Fællesskab med hinanden
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Jørgen Hedager Nielsen:Jørgen Hedager Nielsen:
Muslimer møder JesusMuslimer møder Jesus
Lohse 2019Lohse 2019

224 sider – 199,95 kroner224 sider – 199,95 kroner

Der er vækkelse i Danmark! Der er vækkelse i Danmark! 
Blandt iranere og afgha-Blandt iranere og afgha-
nere! nere! 

I bogen I bogen Muslimer møder Muslimer møder 
JesusJesus kan du blandt andet  kan du blandt andet 
møde kvinden, som fi k lov møde kvinden, som fi k lov 
til at se Jesus, så hendes til at se Jesus, så hendes 
ansigt efterfølgende lyste ansigt efterfølgende lyste 
natten op! natten op! 

Cirka 2.000 fra Iran og Cirka 2.000 fra Iran og 
Afghanistan er blevet døbt Afghanistan er blevet døbt 
i Danmark siden år 2000!.i Danmark siden år 2000!.
Bogen vidner om Guds Bogen vidner om Guds 
langsigtede plan for men-langsigtede plan for men-
nesker, der er fl ygtet fra de-nesker, der er fl ygtet fra de-
res hjemland af forskellige res hjemland af forskellige 
årsager. årsager. 

Tidligere muslimer deler 
deres gribende historier

Det er opmuntrende at Det er opmuntrende at 
læse disse menneskers livs-læse disse menneskers livs-
historier, der minder os om, historier, der minder os om, 
at Gud ikke overlader os til at Gud ikke overlader os til 
tilfældigheder, men leder os tilfældigheder, men leder os 
gennem livet, også i mod-gennem livet, også i mod-
gang! gang! 

Du husker sikkert fl ygt-Du husker sikkert fl ygt-
ningestrømmen gennem ningestrømmen gennem 
Europa. Du har sandsynlig-Europa. Du har sandsynlig-
vis en mening om grænse-vis en mening om grænse-
kontrollen ved vores sydlige kontrollen ved vores sydlige 
grænser. Men hvem er de grænser. Men hvem er de 
fremmede egentlig? Og er fremmede egentlig? Og er 
de ikke bare med til at af-de ikke bare med til at af-
kristne Danmark?  kristne Danmark?  

Bogen giver ikke svar på Bogen giver ikke svar på 
disse politiske spørgsmål, disse politiske spørgsmål, 
men du får lov til at møde men du får lov til at møde 
nogle mennesker af kød nogle mennesker af kød 
og blod, der deler historier og blod, der deler historier 
om manglende håb, sorg om manglende håb, sorg 
og savn. Men de deler også og savn. Men de deler også 
deres nye tro og det nye håb, deres nye tro og det nye håb, 
det har skabt i dem. Jeg blev det har skabt i dem. Jeg blev 
rørt af deres livshistorier og rørt af deres livshistorier og 
opmuntret over de mange opmuntret over de mange 
danskere, der har vist Jesu danskere, der har vist Jesu 
kærlighed til de fremmede i kærlighed til de fremmede i 
vores land.vores land.

Hvad ville Jesus have Hvad ville Jesus have 
gjort, hvis han havde set gjort, hvis han havde set 
og mødt disse fl ygtninge? og mødt disse fl ygtninge? 
Og hvad vil jeg gøre næste Og hvad vil jeg gøre næste 
gang, jeg møder en fremmed gang, jeg møder en fremmed 
på min vej?på min vej?

Bogen er skrevet på bag-Bogen er skrevet på bag-
grund af interview med grund af interview med 
fl ygtninge og danskere. For-fl ygtninge og danskere. For-
men byder på en ikke særlig men byder på en ikke særlig 
fl ydende fortællestil, der fl ydende fortællestil, der 

kan forstyrre indholdet, og kan forstyrre indholdet, og 
som i fl ere tilfælde mangler som i fl ere tilfælde mangler 
dybde. dybde. 

Dog vil jeg anbefale bogen Dog vil jeg anbefale bogen 
og håbe på, at andre også vil og håbe på, at andre også vil 
blive rørt af disse menne-blive rørt af disse menne-
skers historier og blive min-skers historier og blive min-
det om, at Jesus elsker alle det om, at Jesus elsker alle 
slags mennesker. slags mennesker. 

De kristne i Danmark er De kristne i Danmark er 
konvertitternes nye familier!konvertitternes nye familier!

inspiration            nærvær            holdning

I FORÅRET 2018I FORÅRET 2018 viste en statistisk undersøgelse lavet  viste en statistisk undersøgelse lavet 
af af Tro & MissionTro & Mission, at der kun var tre kaldede prædikan-, at der kun var tre kaldede prædikan-
ter under 35 år. Det tal var for lavt, mente LM’s Lands-ter under 35 år. Det tal var for lavt, mente LM’s Lands-
styrelse, der nedsatte et udvalg og igangsatte arbej-styrelse, der nedsatte et udvalg og igangsatte arbej-
det med den rapport, der nu foreligger om kaldelse af det med den rapport, der nu foreligger om kaldelse af 
unge prædikanter. Tak til Landsstyrelse og projektud-unge prædikanter. Tak til Landsstyrelse og projektud-
valg for et veludført arbejde.valg for et veludført arbejde.

Rapporten er ikke offentlig tilgængelig, men udleve-Rapporten er ikke offentlig tilgængelig, men udleve-
res ved henvendelse til dlm@dlm.dk til dem i LM, der res ved henvendelse til dlm@dlm.dk til dem i LM, der 
måtte have interesse i at gå dybere ned i detaljen end måtte have interesse i at gå dybere ned i detaljen end 
det fyldige sammendrag, vi har bragt i dette nummer det fyldige sammendrag, vi har bragt i dette nummer 
af af Tro & MissionTro & Mission.

DET ER BEMÆRKELSESVÆRDIGT, DET ER BEMÆRKELSESVÆRDIGT, at de unge, som at de unge, som 
udvalget bag rapporten har været i kontakt med, både udvalget bag rapporten har været i kontakt med, både 
angiver, at der er højt til loftet i LM og plads til at lave angiver, at der er højt til loftet i LM og plads til at lave 
fejl, samtidig med, at nogle af dem føler et stort indre fejl, samtidig med, at nogle af dem føler et stort indre 
pres. Det indre pres giver sig blandt andet udtryk i, at pres. Det indre pres giver sig blandt andet udtryk i, at 
de unge lægger stor vægt på, at det, de siger, er sandt de unge lægger stor vægt på, at det, de siger, er sandt 
og i overensstemmelse med Bibelen.og i overensstemmelse med Bibelen.

Det er naturligvis rosværdigt, at der er et stort øn-Det er naturligvis rosværdigt, at der er et stort øn-
ske om at tale bibelsk korrekt. Det er alfa og omega ske om at tale bibelsk korrekt. Det er alfa og omega 
for enhver prædikant at være i overensstemmelse for enhver prædikant at være i overensstemmelse 
med Bibelens ord. Det er dog en tanke værd, hvor-med Bibelens ord. Det er dog en tanke værd, hvor-
dan der kan være så langt mellem nogle af de unge dan der kan være så langt mellem nogle af de unge 
forkynderes indre virkelighed og den virkelighed, de forkynderes indre virkelighed og den virkelighed, de 
oplever omkring sig? Hvor de unge på indersiden føler oplever omkring sig? Hvor de unge på indersiden føler 
et stort pres, oplever de på ydersiden en stor overbæ-et stort pres, oplever de på ydersiden en stor overbæ-
renhed.renhed.

MEGET KUNNE AFHÆJPES MEGET KUNNE AFHÆJPES med en tydeligere opmun-med en tydeligere opmun-
tring i tjenesten. Det er denne redaktørs erfaring, at tring i tjenesten. Det er denne redaktørs erfaring, at 
mange prædikanter og forkyndere kun oplever lidt eller mange prædikanter og forkyndere kun oplever lidt eller 
slet ingen respons på deres tjeneste fra forsamlingen. slet ingen respons på deres tjeneste fra forsamlingen. 
Tilhørernes ansigter kan være ganske svære at af-Tilhørernes ansigter kan være ganske svære at af-
læse, og mødelederens ”tak, fordi du kom”, kan dække læse, og mødelederens ”tak, fordi du kom”, kan dække 
over meget. Tit har en forkynder ikke andet at afl æse over meget. Tit har en forkynder ikke andet at afl æse 
forsamlingen på, end om han får en ny invitation til at forsamlingen på, end om han får en ny invitation til at 
komme og forkynde. Nogle trives fi nt med dette, andre komme og forkynde. Nogle trives fi nt med dette, andre 
længes efter mere respons.længes efter mere respons.

Projektudvalget opmuntrer til en mentorordning. Projektudvalget opmuntrer til en mentorordning. 
Det ville helt sikkert være gavnligt for mange. Men Det ville helt sikkert være gavnligt for mange. Men 
kredsbestyrelser, mødeledere og tilhørere kan alle-kredsbestyrelser, mødeledere og tilhørere kan alle-
rede nu gøre meget for at få taleren til at føle sig vel-rede nu gøre meget for at få taleren til at føle sig vel-
kommen i forsamlingen og til at italesætte konkrete kommen i forsamlingen og til at italesætte konkrete 
punkter fra forkyndelsen, som har været til opmun-punkter fra forkyndelsen, som har været til opmun-
tring. tring. 

Lad os øve os på at udvide ”tak, fordi du kom” til ”det Lad os øve os på at udvide ”tak, fordi du kom” til ”det 
talte til mig, at du sagde …”, eller hvordan vi nu vil for-talte til mig, at du sagde …”, eller hvordan vi nu vil for-
mulere det. Det vil både være til opmuntring for mange mulere det. Det vil både være til opmuntring for mange 
prædikanter, men også hjælpe os, der lytter, til at hu-prædikanter, men også hjælpe os, der lytter, til at hu-
ske forkyndelsen.ske forkyndelsen.

Nicklas Lautrup-MeinerNicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktøransv. redaktør

Bliver jeg 
indbudt igen?
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MIRJAM SJÆLLAND  Jeg håber på, at andre 
også vil blive rørt af disse menneskers historier og 
mindet om, at Jesus elsker alle slags mennesker

LEDER 

Søndag d. 20. juli gik Johan-Søndag d. 20. juli gik Johan-
nes Christensen hjem til nes Christensen hjem til 
Jesus, 90 år gammel.  Jesus, 90 år gammel.  

Johannes voksede op Johannes voksede op 
i Hillerød og blev uddan-i Hillerød og blev uddan-
net bibellærer på Fjellhaug net bibellærer på Fjellhaug 
Bibelskoler i Oslo. Han blev Bibelskoler i Oslo. Han blev 
lærer på LMH, og her afl ø-lærer på LMH, og her afl ø-
ste han i 1962 Frits Larsen ste han i 1962 Frits Larsen 
som forstander. I 1970 blev som forstander. I 1970 blev 
han præst ved Eliaskirken han præst ved Eliaskirken 
i København og senere ved i København og senere ved 

Nazaret Kirke på Østerbro i Nazaret Kirke på Østerbro i 
København og ved Vester-København og ved Vester-
kæret Kirke i Aalborg.kæret Kirke i Aalborg.

Johannes var enkemand Johannes var enkemand 
efter Dagny, som han miste-efter Dagny, som han miste-
de for få år siden. Efter han de for få år siden. Efter han 
gik på pension, boede de i gik på pension, boede de i 
Vodskov lidt nord for Aal-Vodskov lidt nord for Aal-
borg. De sidste år var han på borg. De sidste år var han på 
plejehjem, hvor en kræftsyg-plejehjem, hvor en kræftsyg-
dom tog de sidste kæfter.dom tog de sidste kæfter.

Johannes var en samvit-Johannes var en samvit-

MINDEORD 

GØR
DIN

SØNDAG
FED!

BESØG OS

Oplev mere af os på Efterskolernes Dag d. 29/9 fra 13-17. VI SES!

tighedsfuld og klar formidler tighedsfuld og klar formidler 
af Guds ord. Som forkynder af Guds ord. Som forkynder 
og præst var det altid vigtigt og præst var det altid vigtigt 
for ham, at evangeliet om for ham, at evangeliet om 
frelsen i Jesus Kristus lød frelsen i Jesus Kristus lød 
klart. Og det satte sine spor. klart. Og det satte sine spor. 

Johannes blev til stor Johannes blev til stor 
hjælp og velsignelse for hjælp og velsignelse for 
mange, både på LMH og i mange, både på LMH og i 
årene som præst. Også i årene som præst. Også i 
hans forbønstjeneste blev hans forbønstjeneste blev 
mange husket.mange husket.

Æret være Johannes’ Æret være Johannes’ 
minde.minde.

Jørgen VintherJørgen Vinther
AalborgAalborg

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

Nye missionærer i praktik
Som led i sprogskoleophold har Julie og Emil Solgaard ar-Som led i sprogskoleophold har Julie og Emil Solgaard ar-
bejdet to uger i kirkens familieprojekt i Arequipa. De øvede bejdet to uger i kirkens familieprojekt i Arequipa. De øvede 
spansk og blev bedre kendt med indholdet af projektet.spansk og blev bedre kendt med indholdet af projektet.

Mænd mødes og taler sammen
I Bylderup-Bov mødes en fl ok mænd til foredrag og for at tale I Bylderup-Bov mødes en fl ok mænd til foredrag og for at tale 
sammen om det at være mand. ”Det er samtalerne, der fl yt-sammen om det at være mand. ”Det er samtalerne, der fl yt-
ter noget hos mig,” siger en af deltagerne.ter noget hos mig,” siger en af deltagerne.

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

FOTO: MUGE MILETLI

Kontakt 44 51 73 37
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Læs personlige vidnesbyrd
På dlm.dk kan du læse om andre kristnes oplevelser med På dlm.dk kan du læse om andre kristnes oplevelser med 
Gud. Hvordan de har oplevet Guds nærvær midt i sygdom. at Gud. Hvordan de har oplevet Guds nærvær midt i sygdom. at 
komme til tro eller at blive kaldet til en tjeneste.komme til tro eller at blive kaldet til en tjeneste.

dlm.dk/lm-danmark/tro/personligtdlm.dk/lm-danmark/tro/personligt
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