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De små steder: Rå
LM i Rå er fra 1885 og den eneste LM-kreds
på Lolland. 25 mennesker mødes hver tirsdag – hver anden uge til møde og hver anden
uge til bibelkreds. LM’erne i Rå er trofaste og
viser stor medleven i international mission.
Ud over de ugentlige møder er der hvert år i
november bibellørdag med forkyndere uden
for lokalområdet og fællesspisning. En årlig
auktion af vennernes gaver giver midler til
drift af missionshuset.
I takt med affolkningen i landområdet måtte børneklubben lukke for cirka fem siden.
Men der er stadig god kontakt til lokalområdet, og i de seneste år er der dukket flere nye
op, som ønsker det kristne fællesskab.

holdning

Skal starte husmenighed
LM-missionærerne Julie og Emil Solgaard er flyttet til Cuzco for at være med
i opbygningen af en ny luthersk menighed

Den 4. oktober flyttede LM’s
missionærer i Peru til Cuzco.
Julie og Emil Solgaard og
deres knap halvandet år
gamle søn har hidtil boet i
Arequipa for at lære sprog
og kultur. I Cuzco skal de
være med til at starte en ny
luthersk husmenighed.
”Vi glæder os til at blive en
del af et nyt kristent fællesskab i Cuzco, hvor vi sammen
med peruanere kan være
med til at opbygge hinanden
i troen, udfordre hinanden til
at leve med Jesus i hverdagen og støtte hinanden i livet
som kristne brødre og søstre,” fortæller parret.
Den første tid skal familien bruge på at komme på
plads, bede for lokalområdet og for personer, de kommer i kontakt med. Sam-

men med de unge lutherske
kristne fra Cuzco skal de
planlægge, hvornår og hvordan de vil starte husmenigheden op. Desuden skal
kirkens tidligere medlemmer besøges og inviteres til
at være med igen.
”Alt efter hvad der er
muligt, og hvad de andre
i kirken kunne være med
på, kunne en drøm være at
starte en café op engang
i fremtiden. Kirken ligger
i universitetsområdet, og
med en café ville vi kunne
skabe et samlingssted for
unge,” siger de.
Inkarigets hovedstad Cuzco ligger i det sydlige Peru
og er hjemsted for flere end
400.000 indbyggere. I flere
omgange har byen også
været hjem for LM-missionærer. Senest i 2010, da
Olga og Flemming Stidsen
boede der.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM vil styrke tanzaniske ægteskaber
Kursus for præstepar skal klæde præster på til at undervise kommende ægtepar
12 tanzaniske præster med
ægtefæller var fra 7.-11.
oktober på ægteskabskursus i Iringa. Kurset var en
udmøntning af en samtale
mellem LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen og den lutherske kirke
i Tanzanias (ELCT) ledende
biskop Dr. Fredrick Onael
Shoo.
”ELCT ønsker LM’s støtte
til nye indsatsområder inden for ægteskab og oplæring internt i kirken og til at
række ud til nye grupper,”
forklarer Søren Skovgaard Sørensen. Som et led
i disse samtaler overvejes
det også, hvordan man kan

bruge grunden i Iringa, hvor
bygningerne, der husede
Den danske Skole ligger.Undervisningslokalerne er dog
i øjeblikket udlejet, og ægteskabskurset blev derfor afholdt ved en kirke i Iringa.

Byggede hus sammen
Kurset havde undervisere
fra både Tanzania og Danmark.
De 12 præstepar fik undervisning i samspillet mellem tjeneste og ægteskab,
kommunikation og værdier
i ægteskabet, tilgivelse,
kærlighed og sex. Undervisningen i flere af disse emner
blev varetaget af Ruth og

Philip Bach-Svendsen, der
sammen med Iringas biskop
Blastone Gaville snart udgiver en bog om ægteskab på
Soma Biblias forlag.
Flemming Hansen deltog
med en mere generel undervisning i trosoplæring
ud fra Galaterbrevet. Han
mener, at der er god brug for
et ægteskabskursus. Blandt
andet for at fremme, at ægtefolk taler sammen om andet end det, der er nødvendigt for at få hverdagen til
at hænge sammen. Hverdagen er ofte travl især for en
præstefamilie, hvor der kan
være opgaver på alle tider af
døgnet, og hvor nogle præ-

ster kun får en lille løn og
derfor må skaffe indtægt fra
eksempelvis landbrug.
Kurset havde først og
fremmest til formål at give
de deltagende par input til
deres eget parforhold. I anden omgang er det tanken, at
de skal give indholdet videre.
I den lutherske kirke er det
nemlig et krav, at man modtager ægteskabsundervisning, før man kan blive gift.
Præsterne varetager denne
undervisning, men flere af
dem spørger til, hvordan det
skal gribes an, forklarer Ruth
Bach-Svendsen.
”De kan nu gå hjem og bruge bogen, der snart udkom-

mer. Det er en ægteskabsforberedende bog, og de tog
godt imod undervisningen ud
fra bogen. Mange udtrykte
stor glæde over den.”
Tanzaniske ægtepar er
ikke vant til at være fælles
om opgaver, men et nøgleelement på kurset var at
definere, hvilke værdier parrene ønsker i deres ægteskab. Det blev udtrykt ved,
at de skulle tegne et hus
med fundament, otte mursten og tag, som udgør de
ønskede værdier.

Sex er ikke mandens ret
Et andet vigtigt fokusområde var, at sex er en fælles

gave og ikke mandens ret.
”Det er lodret imod kulturen at se sex som en fælles
gave. Det er kulturelt set
mandens ret, når han ønsker det,” forklarer Flemming Hansen.
Flemming Hansen håber,
at der ved kommende kurser
kan skaffes bedre muligheder for, at parrene kan finde
steder, hvor de i fred og ro
kan tale sammen. For det er
vigtigt, at ægteparrene har
god tid og ro til at tale sammen om de ting, de bliver
undervist i. Mulighederne
var dog begrænsede ved det
første kursus.
nlm
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GERDA CHRISTENSEN
Det er en skøn lejr – og en
missionsmulighed, da flere børnebørn kommer fra hjem,
hvor kristendommen ikke fylder så meget

Børn og bedsteforældrelejr på lejr sammen
Bedsteforældrelejr på Virksund bød på mange gode og velkendte aktiviteter mellem generationerne
opgaver,” siger hun og tilføjer, at deltagerne kom fra
hele Jylland.
Hun bor selv tæt ved Virksund og vil gerne arbejde for,
at Virksund bliver et sted,
hvor også næste generation
har lyst til at komme.

AF KAJA LAUTERBACH

Onsdag den 16. oktober tog
130 taknemmelige, glade
og tilfredse børnebørn og
bedsteforældre hjem fra lejr
på Virksund. Et propfyldt
kursuscenter havde dannet rammer om bibeltimer,
kreative aktiviteter og masser af samvær, spil og hygge
i tre dage.
Lejrens målgruppe er bedsteforældre og børnebørn
fra 5-12 år, fortæller Anna
Mostrup, der er en af arrangørerne af lejren.
”Men der er nogle børnebørn over 12 år, som stadig
lyst til at være med, og dem
giver vi forskellige praktiske

med til at afvikle lejren siden 2016.

Ikke sidde overhørig

Hver formiddag holdt LM
Kids-konsulent Kristian
Larsen bibeltime om Moses,
og så stod der leg og kreative aktiviteter på programmet resten af dagen.
Ud over perler og maling
var der mulighed for at skære græskarlygter, som stod
og gav hygge på lejren, og
lave vandraketter, som blev
skudt af ved en konkurrence

JAN
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Genkendelighed

Mandag underholdt og forkyndte Erik Nielsen fra København.
onsdag formiddag.
”Genkendelighed er i højsædet, så mange aktivite-

ter er gengangere fra år til
år,” siger Gerda Christensen
fra Holstebro, der har været

Daværende landsleder for
LM’s børnearbejde Dan
Månsson startede bedsteforældrelejren op i 2012,
men efter nogle år var den
ved at stoppe på grund af
ledermangel.
Gerda Christensen fortæller, at formanden for Luthersk Mission i Holstebro
sagde til hende, at ”det kan
vi da ikke sidde overhørig” –
og derfor gik hun i gang med
at samle et lederteam.
”Det er en skøn lejr – og
også en missionsmulighed,
da flere børnebørn kommer
fra hjem, hvor kristendom-

men ikke fylder så meget,”
siger hun.
I 2018 kom Lisa Birkmose
fra Skjern med i lederteamet. Hendes hovedopgave er
at stå for sang og musik.
”Vi er ikke så mange ledere, men vi har jo heller
ikke det primære ansvar for
børnene. Alle børn har deres
egne voksne med. Det er et
stort privilegium for os ledere,” siger hun.
”For eksempel sidder deltagerne familievis – børn
og voksne sammen – ved
bibeltimerne. Det fungerer rigtig godt. Både, hvis
de skal snakke om noget
undervejs – og hvis et barn
skal hjælpes ud på toilettet
undervejs.”
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Guds menighed i år 2050

Jeg ved ikke, hvornår Jesus
kommer igen og flytter os
hjem på den nye jord. Men
hvis han ikke er kommet inden år 2050, har vi, der tilhører ham i dag, et ansvar for,
at der også til den tid kan
være bekendende kristne,
som lever i sund efterfølgelse og tillid til Gud.
Vi kan ikke forudse, hvordan samfundet er om 31 år
– men jeg gætter på, at det
ikke er blevet lettere at være
kristen, end det er i dag.

Opgaven er derfor at videregive evangeliet til en
generation af børn og unge,
som vokser op i et samfund,
der er anderledes end for ti
år siden – og som vi ikke kan
forestille os, hvordan er om
ti, 20, 30 år.
I 2050 består det kristne
fællesskab nok i høj grad af
personer, som i 2019 er 0-30
år gamle. Kirkens (og LM’s)
ledere ”er arvtagere” efter
de voksne, som i dag har
ansvaret for forkyndelsen og
for måden, vi indretter os på
i menighederne.
Det skal have betydning for
det ansvar, vi hver især i dag
påtager os i hjem og menighed, og for den måde, vi i dag
udlever vores tro på Jesus
over for næste generation.
Derfor kan vi ikke bare
”lade stå til” og bilde os selv
ind, at der nok næsten pr.

automatik vokser modne
kristne frem, som kan håndtere fremtidens udfordringer.
Det betyder, at forkyndere,
ledere, forældre, bedsteforældre og alle andre voksne
og unge i menigheden må
gøre sig klart, hvordan Gud
kalder os til konkret at leve
tydeligt i efterfølgelse.
På godt og ondt er vores
tro påvirket af og formet af
de mennesker, vi møder i
barndommen og ungdommen. Derfor: Hvordan vil de
kristne i 2050 se tilbage på
den påvirkning, de mødte fra
vores generation i 2019?
Kan de se tilbage på
kristne fællesskaber, hvor vi
delte liv, tro og erfaringer på
tværs af aldersgrupper? Kan
de se tilbage på kristne ledere, som målbevidst søgte
at støtte og udruste forældre
i den opgave, det er at vise

holdbarheden i Guds løfter?
Bibelen viser flere slags
relations-sammenhænge
end kun mor/far og børn, når
det handler om at pege på
holdbarheden af Guds løfter
og kærlighed: Abraham, Isak
og Jakob var bedsteforældre og børnebørn, Mordokaj
og Ester var onkel og niece,
Eunike og Timotheus var
måske singlemor og søn,
Paulus og Titus var ”far” og
”søn” i deres fælles tro.
Der er utallige muligheder
for stærke relationsmæssige
bånd på tværs af generationerne. Overvej derfor, over
for hvem og hvordan du vil
vise din tro på en måde, så
det også kan være til hjælp
for den person i 2050. Giv
indblik i dit eget liv, og vis det
fundament, du lever på. For
det er holdbart, uanset hvordan samfundet ser ud i 2050.

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Ideer og artikelforslag modtages
gerne.
Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for LM’s ledelses
holdninger.

Abonnement
Danmark: 425 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og
Grønland): 525 kr. pr. år.
Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge
under 30 år: 110 kr. pr. år)
Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man
ikke er tilmeldt betalingsservice.
Abonnementet løber, til det bliver
opsagt.
Ved adresseændring bedes
oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest
tirsdag den 29. oktober 2019.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spaltemillimeter
Småannoncer kun for private:
130 kroner for de første 25 ord (inkl.
overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet
sendes til konto 2230 0726496390 eller via MobilePay
66288.
Se også dlm.dk/stoet.

AF LARS B. LARSEN
LANDSLEDER FOR LMBU
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”Vi har brug for at betragte vores givertjeneste som et
svar på Guds egen gavmildhed”. Sådan står der i hæftet
Glæden ved at give,
give, som er en gennemgang af 2. Korinterbrev kap. 8 og 9. En tekst, der blandt andet handler om
at afslutte en konkret indsamling. Vi giver, fordi han giver.
Og det sker – tak for det.
Efter de første tre kvartaler har LM modtaget halvdelen af gavebudgettet. Helt præcist 8,17 millioner kroner.
Nu er det så ved at være tid til at afslutte årets indsamling til national og international mission – til evangeliets
fremme. I årets sidste kvartal har vi derfor brug for den
anden halvdel (knap 8 millioner kroner.
Ellers vil vi fortsat opfordre til regelmæssig givertjeneste – gerne ved hjælp ar Betalingsservice. For givertjeneste er en vedvarende gavmildhed og glæde, der er et svar
på det, vi får af Gud. Se mere på dlm.dk/stoet.
Johnny Lindgreen, resursechef
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CARSTEN MADSEN
Det tager jo ikke mere tid, end
hvis man var leder i en børneklub hver uge hele året.
Her er det bare meget koncentreret

Bondegårdsdyr og snakke om Gud
Vibeke og Carsten Madsen bruger al deres sommerferie på at lave bondegårdslejr,
fordi de elsker de fire dage, hvor børnene er der
”Vi har et loft på 50 deltagere. Hvis der bliver flere,
går lidt af oplevelsen af,”
siger Carsten og fortæller, at
op mod 300 forskellige børn
har været med på bondegårdslejr i den tid, de har
stået for lejren.
I år var der flest piger, og
de drenge, der var, var meget
stille og var mest til heste
og kreative ting. Unglederne
kunne ikke engang samle et
fodboldhold.
Indtil nu er bondegårdslejren blevet fyldt op meget
hurtigt.
”I år kom tilmeldingerne
imidlertid lidt langsommere,
hvilket så gav mulighed for
at andre børn kunne være
med,” siger Carsten.

Vibeke og Carsten Madsen
fra Østermarie bruger hele
deres sommerferie på at arrangere og afholde bondegårdslejr ved deres hjem
”Hjortsvang”, der er en nedlagt gård. Og det har de med
få undtagelser gjort hvert år i
omkring 15 år.
”Det er et kæmpestort arbejde at gøre klar til lejren,
og vi har flere gange spurgt
os selv om, hvorfor vi gør det
igen og igen,” siger Carsten.
”Svaret må være, at vi elsker de der fire dage, hvor
børnene er her.”
Han tilføjer, at de fantastiske oplevelser med børnene,
der er fra 1.-6. klasse, ”helt
sikkert” opvejer, at det ikke
er så sjovt at skulle på arbejde, når børn og børnebørn, der bor andre steder i
Danmark, kommer på besøg.
”Og så tager det jo ikke
mere tid, end hvis man var
leder i en børneklub hver uge
hele året. Her er det bare
meget koncentreret,” siger
han og fortæller, at hans far
hjalp til med forberedelserne de første tre år, så længe
kræfterne var til det.
”Ellers var vi måske ikke
kommet i gang,” siger han
ærligt.
”Her på Hjortsvang har
vi faciliteterne til at holde
sådan en lejr. Vi har ingen
produktion længere, men
mange hyggedyr,” siger Carsten Madsen, der arbejder
som graver ved Østermarie
Kirke.
”Hyggedyrene” omfatter både heste, får, geder,
minigrise, ænder, brevduer,
katte, hunde, volierer med
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AF KAJA LAUTERBACH

Vibeke og Carsten Madsen i haven ved den lille sø med guldfisk og en stor stør. Her må børnene gerne lege, men ikke løbe.
fugle og fisk i en dam i haven – blandt andet en tam
stør på 120 centimeter.
På marken er der to søer,
hvor børnene kan sejle på
tømmerflåde eller i båd, og
ved haven er der et krat med
masser af plads til at bygge
huler, som står fra år til år –
og som familiens børnebørn
også nyder at bruge. Mens
der er lejr, står der en hoppeborg ved siden af teltene
på græsmarken, og Carsten
laver et svømmebassin af
halm-bigballer beklædt
med plasticfolie.
”Det er sjovt at lave – og
ikke mindst at man kan
glæde børnene med det,”
siger han.

Snakke om Gud

En dag, vi var i
skoven, begyndte
en gruppe børn
spontant at synge. Det var wauw
at høre børn helt
udefra takke Gud
på den måde
Vibeke Madsen

”Og så gør vi det jo også, for
at børnene skal få lov til at
høre om Gud,” siger Vibeke.
Hun fortæller, at ud af
de 47 deltagere på lejren i
sommer var kun 12 fra kristne hjem.
Hun går hver eftermiddag en trækketur med børn,
der sidder på en hest, og
oplever, at det giver plads til
mange virkelig gode snakke.
”Jeg får mange hemmeligheder at vide og informationer om børnenes baggrund,

når vi går sammen i skoven.
Og jeg kan også få lov til at
flette lidt ind om Gud,” siger
hun og tilføjer, at det er noget andet, når det foregår på
tomandshånd.
”Børnene har ikke megen
baggrund for at tale om
Gud, og vi får virkelig mange
spørgsmål. For eksempel:
Tror du virkelig på Gud – sådan rigtigt? Holder I kun den
her lejr, for at vi skal komme
til at tro på Gud?”
Vibeke fortæller om en
helt særlig oplevelse.
”Vi synger altid det samme
bordvers ved alle måltider,
og en dag, vi var i skoven,
begyndte en gruppe børn
spontant at synge. Det var
wauw at høre børn helt udefra takke Gud på den måde,”
siger hun.
”Vi inviterer dem til at komme i børneklub efter lejren,
men da nogle af dem kommer fra resursesvage hjem,
er det meget svært for dem
at komme af sted.”
Hun glæder sig over, at
mange kommer på bondegårdslejr igen og får mulighed for at høre om Gud igen.

Plads til at trække sig
En del af deltagerne kommer fra resursesvage hjem,

Jeg får mange
hemmeligheder at
vide og informationer om børnenes baggrund, når
vi går sammen i
skoven. Og jeg kan
også få lov til at
flette lidt ind om
Gud
Vibeke Madsen
og nogle af børnene har
særlige behov.
”Men vi har aldrig problemer med dem her. Lejren begynder med, at vi
gennemgår reglerne – for
eksempel: hvordan man omgås dyrene, at man går inde
i haven og gerne må gynge,
hvad en skraldespand skal
benyttes til og mange andre
ting, man må gøre.
gøre. Der er aldrig nogen, der bryder dem,
og det kan man godt undre
sig over – men det er dejligt,” siger Vibeke.
Carsten tror, at det hænger sammen med, at der er

plads nok på Hjortsvang.
Hvis et barn har brug for at
trække sig, er der plads til
det, og en lille gruppe børn
kan også sidde i en krog eller hule og snakke.
”Desuden beroliger dyrene. For et par år siden havde
vi en dreng, der gik rundt og
skubbede til alle. Han fik en
kattekilling eller en lille minigriseunge i hænderne og
blev helt rolig.”
Den eneste reklame for
bondegårdslejren er løbesedler i supermarkeder og i
børneklubber på Bornholm.
Ellers går informationen fra
mund til mund, og dem, der
har været med før, inviterer
nye med. Det er den eneste
af LM’s lejre på Bornholm,
hvor der er mange børn fra
øens folkeskoler med.

Loft på 50 børn
Bondegårdslejren på
Hjortsvang er et samarbejde
mellem LM på Bornholm og
Bornholmerkirken.
Det hele foregår udendørs.
Et stort mødetelt er delt op
med spiseafdeling i den ene
ende og bibeltimer og andre aktiviteter i den anden.
Deltagerne sover i små telte,
der er slået op ved siden af.

Genkendelighed
Programmet på bondegårdslejr er det samme fra
år til år.
Der er forkyndelse og andagter, alle børn er med til
at fodre dyrene på skift, og
så er der masser af tid til leg
og aktiviteter.
”I år tryllebandt betweenkonsulent Maria Legarth
børnene med sin bibelfortælling. Vi læser også altid
en sammenhængende bog
som godnathistorie,” fortæller Vibeke.
Carsten fortæller, at der
hvert år har været en overraskelse i programmet. Det
kan være besøg af veteranbiler, en helikopter, rodeotyr
eller speedwaymotorcykler, hvor børnene kunne få
en tur.
Det er ikke kun programmet, der er genkendeligt fra
år til år. Ud over Vibeke og
Carsten er der en håndfuld faste ledere, der giver
kontinuitet, og som kender
”plejer”.
Derudover er der en del
ungledere. Det er LMU’ere
fra hele Bornholm og også
nogle af de første deltagere
på bondegårdslejr, som nu,
med Carstens ord, er blevet
”ret fornuftige”.
Ud over unglederne var en
far til et af de ikke-kristne
børn med udfordringer med
som medhjælper i år. Vibeke
fortæller, at han sluttede af
med at sige:
”Hvis I kan holde mig ud,
er jeg klar igen til næste år.”
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MARIA WETHELUND
Vi nybagte mødre kommer til at
lære hinanden meget bedre at kende. Det gør det lettere at
snakke sammen, når vi mødes om søndagen i kirken

Her får ammehjernen et frirum
Ni mødre fra Nordvestkirken i København mødes hver anden uge.
Her er der plads til at tale om andet og mere end bleer, babyer og bananmos

Der er babyboom for tiden
i den københavnske LMfrimenighed Nordvestkirken. Ni børn er kommet til
inden for seks måneder, og
foreløbig er tre mere på vej.
Nu har de nybagte mødre
fundet sammen i en fælles
mødregruppe, hvor de mødes hjemme hos hinanden
på skift en formiddag hver
anden uge.
Og det er en rigtig god
måde at komme bedre ind i
kirken på, siger en af mødrene, 25-årige Maria Kristine Wethelund fra Valby,
der har kommet i kirken i tre
år og går hjemme på barsel
med sin lille David på knap
fire måneder.
”Vi nybagte mødre kommer til at lære hinanden
meget bedre at kende på
denne måde. Det gør det lettere at snakke sammen, når
vi så mødes om søndagen til
gudstjeneste i kirken.”

Ung menighed
Menigheden i Nordvestkirken er kendetegnet ved
at være en ung menighed
med mange unge mellem
23-35 år. Da det også er
den alder, hvor mange ofte
stifter familie og får børn,

P R IVATFOTO

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Et udsnit af mødregruppen. Fra venstre Maria Wethelund, Fie Kaas Westh med Theodor, Ida Elmelund Hansen med Vilhelm, Elisabeth Nørrelykke Larsen med
Anni og Judit Kass Enevoldsen med Julia på skødet.
er mødregruppen et helt
naturligt initiativ. Det er ikke
en egentlig arbejdsgren ud
fra kirken, men blev startet
af de hjemmegående mødre
selv efter sommerferien. Der
er løbende udskiftning, fordi
nogle af mødrene er begyndt på arbejde igen efter
endt barsel, og nye babyer
er på vej ind.
Når mødregruppen samles, er der ikke det store

program på. Det handler
mest om bare at mødes og
hygge sig med andre mødre,
og man inviterer de andre
hjem til sig – også selv om
det godt kan blive en smule
presset med en masse
mødre og babyer i en lille toværelseslejlighed, fortæller
Maria Wethelund.
”Det er ikke en mødregruppe i traditionel forstand
som den, der tilbydes gen-

nem sundhedsplejersken,
og hvor der ofte er fokus på
babyerne og deres udvikling.
Nogle af os kommer også i
sådan en gruppe, hvor det
handler om det, men i denne
gruppe er der plads til at
tale om meget andet end
børn.”

Åndelig ’stand-by’
”For mig personligt giver det
rigtig meget, fordi det er et

fællesskab, hvor vi står på
det samme livsgrundlag. Vi
kan også dele åndelige ting
med hinanden, for eksempel
var der for nogle gange siden en af mødrene, der delte
med os andre, at hun var
bekymret for en af sine veninder. Det er der også plads
til,” siger Maria Wethelund.
Og det er rigtig vigtigt – i
en periode i ens liv, hvor
man går hjemme med sin

baby, og det godt kan føles,
som om man har ammehjerne og ens åndelige liv
står på standby, understreger hun.
”Det er en måde at være
engageret i kirken på. Nu
har jeg lært endnu flere
kvinder at kende, og der er
plads til at invitere nye med,
hvis man for eksempel har
en veninde eller en nabo, der
også går hjemme på barsel.”

LM’s formand
er sygemeldt

Særindsamling til ny missionslærer på DBI

Siden midten af august har
landsformand Henrik P. Jensen været sygemeldt med
stress. Som en konsekvens
af dette varetager næstformand Karl Haahr formandsopgaverne. Det er ligeledes næstformanden, der
afholder formandsberetningen ved den kommende
landsgeneralforsamling den
25.-26. oktober. Beretningen
er dog skrevet af Landsstyrelsen i fællesskab.
Henrik P. Jensen understreger, at det er arbejdsrelateret stress og ikke
forbundet til hans opgaver
i LM. Han er i øjeblikket i
gang med en genoptrapning
af sit engagement på arbejdsmarkedet.
nlm

LM støtter økonomisk, at en ny missionslærer er under uddannelse
AF KAJA LAUTERBACH

Den 1. oktober begyndte
René Sølvsten Nissen på
et ph.d.-studium inden for
emnet Missionsteologi/3.
Verdens kirkehistorie.
Det gør han med henblik
på at blive uddannet til underviser i missionsteologi på
Dansk Bibel-Institut (DBI),
når den nuværende missionslærer Kristian Mogensen
går på pension om få år.
”Mission er en fast integreret del af uddannelsen
i teologi hos os,” slår DBI
fast.

Resursechef Johnny
Lindgreen forklarer, at LM i
forvejen støtter DBI med et
beløb, der svarer til Kristian
Mogensens løn
”Det sker som et led i, at
DBI varetager en stor del af
missionæruddannelsen for
LM,” siger han og tilføjer, at
det vil fortsætte med René
Sølvsten Nissen.
”Men i de tre år, hvor han
skriver sin ph.d., er der tale
om et dobbelt beløb for
både LM og DBI, og derfor
laver vi en særindsamling.”
LM’s andel af merudgiften er 500.000 kroner. En
måde at samle det meste

ind på, er, at 40 mennesker
tegner sig for en årlig gave i
tre år på 4.000 kroner.

Ph.d. om ”karismatisk
kristendom i Afrika”
René Sølvsten Nissen er
medlem af LM’s Landsstyrelse, uddannet cand.theol.
og har derudover en master
i Afrikastudier.
I sin ph.d. skal han undersøge den karismatiske
udvikling af den østafrikanske vækkelse i Tanzania og
dens relation til karismatisk kristendom i Østafrika
Det er et emne, han har
brændt for, siden han sam-

men med sin hustru Louise
og parrets tre børn var udsendt som missionær til
Tanzania for LM fra 20082014.
”Jeg havde nogle oplevelser i mit møde med kirken i
Tanzania, hvor det gik op for
mig, at man ikke kunne generalisere, når det handler
om karismatisk kristendom
i Afrika, og det er dette forhold, som jeg godt kunne
tænke mig at belyse.”

Skal også forkynde
og undervise i LM
En del af den kommende
missionsteologs ansættel-

se kommer til at indeholde
forkyndelse og undervisning i LM.
”Det er noget af det, som
jeg glæder mig mest til.
Missionsteologien er et nyttigt redskab i missionens
tjeneste, og jeg håber, at
vekselvirkningen mellem
arbejdet med min ph.d. og
forkyndelsen i LM-forsamlingerne kan bidrage til, at
vi ikke glemmer det,” siger
han.
Læs mere på dlm.dk om
at tegne sig som fast giver
specifikt til at dække udgifterne til René Sølvsten Nissens ph.d.
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LYDIA NØRRELYKKE GAD
Man kan ikke kun være
privat kristen. Troen må afspejles i, at jeg også bekender
mig til håbet i Jesus udadtil – at jeg vidner om ham

Jeg er ikke pensioneret
fra at vidne om Jesus

AR KI VFOTO

Trods gode relationer til mennesker, hun ønsker at dele evangeliet
med, savner Lydia Nørrelykke Gad frimodigheden til det

Daværende formand i LM, Gunnar Svendsen, stod for Lydia Nørrelykke Gads indvielse til missionær i 1985.
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Troen er en
gave fra Gud

For Lydia Nørrelykke Gad indebærer pensionisttilværelsen også mere tid til fordýbelse.

AF OLE SOLGAARD

For Lydia Nørrelykke Gad er
troen forbundet både med
hvile og tjeneste. Den 71-årige pensionerede anæstesisygeplejerske og hendes
mand, Niels, som for nylig
har fejret sølvbryllup, har
det som en fælles hjertesag
at nå andre med evangeliet
om Jesus. Parret har mange
relationer via familie, rejser,
løbe- og skakklub, som de
gerne vil dele evangeliet
med.
”Men selv om vi har en god
relation, er det ofte lettere at
tale om fritidsaktiviteter end
om Jesus. Vi beder om at få
frimodighed. Samtidig er jeg
også bange for, at min udfarende og utålmodige personlighed kan stå i vejen. Jeg
savner, at vennerne spørger
mere ind til min tro, men jeg
beder meget for dem,” siger
den pensionerede LM’er, der
var sygeplejemissionær i
Etiopien fra 1985 til 1989.

Opvokset i et
åbent hjem
Lydia Nørrelykke Gad er taknemmelig for, at hun selv er

vokset op i et åbent hjem,
hvor hun har set nøden for
andre menneskers frelse.
”Hver lørdag kom både
unge og ældre til bibeltime
hjemme i stuen hos mine
forældre. Der var blandt
andet også en tidligere fordrukken vagabond, der trofast kom. Jeg så, hvor vigtigt
det var for mine forældre, at
mennesker lærer Jesus at
kende. Det er en værdifuld
arv, jeg har kunnet tage med
i mit liv.”
Nu er hun blevet pensionist, men ”vi bliver aldrig
pensionister med hensyn
til at vidne om Jesus,” siger
den udadvendte kvinde.

Gud åbner menneskers
øjne for evangeliet
I tilknytning til Aabenraa LM
er hun med til at arrangere
møderne ”Kun for kvinder”,
hvor det også er lykkedes
at få kontakt til nogle, der
ikke på forhånd var med i et
kristent fællesskab. Det har
medført, at tre nye nu mødes jævnligt for at læse i Bibelen og snakke om, hvilken
betydning budskabet har i
deres liv.
Lydia Nørrelykke Gad poin-

terer, at det eneste, hun kan
få med herfra, når livet er
slut, er mennesker, der tror
på Jesus. Derfor er det også
en stor glæde for hende at
erfare, at nogle mennesker
har vendt sig til Jesus. Og
hun er ikke i tvivl om, at forbønnen har stor betydning i
den sammenhæng
”Vi er magtesløse i forhold til at få evangeliet ind i
hjertet på andre. Men vi har
involveret mange i forbøn for
konkrete mennesker. Det er
et under, når et menneske
får åbnet øjnene for evangeliet. Og det er fantastisk at
være vidne til.”

Man kan ikke kun være
privat kristen
Hendes pejlemærke er ordene fra Hebræerbrevet
10,23: ”Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af
vort håb, for han, som gav os
løftet, er trofast.”
”Der er for mig noget dobbelt i det vers. Det peger på
hvilen, frimodigheden og
håbet, jeg har i Jesus. Hans
blod giver mig fortsat frimodighed. Det må jeg – også
som ældre – stole på og bekende mig til. Samtidig un-

derstreger det, at man ikke
kun kan være privat kristen.
Troen må afspejles i, at jeg
også bekender mig til håbet
i Jesus udadtil – at jeg vidner om ham.”

Tiden må prioriteres
ansvarligt
Som pensionist har hun
mere tid til fri disposition
end tidligere. Det indebærer
mere tid til fordybelse, venner, fritidsinteresser, engagement i menigheden og til
at være gæstfri og åbne sit
hjem. Dermed følger også et
større ansvar for, hvordan tiden prioriteres, tænker hun.
”Det er en udfordring, at
jeg ikke bliver sløv åndeligt
eller socialt. Det er vigtigt, at
jeg ikke henfalder til egoistiske vaner og kun gør det, jeg
selv har lyst til, men at jeg
forbliver vågen både i forhold til Gud, min ægtefælle
og i kontakten udadtil både
til troende og ikke-troende.”
Lydia Nørrelykke Gad peger desuden på, at hun må
sørge for at bruge de kræfter, Gud giver hende, men
også være bevidst om, at
hun har behov for hvile, eftertanke og besindelse.

Kristentroen har fulgt
71-årige Lydia Nørrelykke
Gad hele livet. Siden hun
var 11 år, har hun været bevidst om, hvor stor
betydning Jesus har for
hende.
Som ung var hun involveret i den karismatiske
bevægelse og var meget
brændende i troen og bønnen. Men efter hun dumpede på medicinstudiet
oplevede hun sin livssituation noget usikker. Hun
havde svært ved at mobilisere den forventede tro og
holde fast i Guds ord – og
blev usikker på det teologiske fundament.
I den fase blev hun inkluderet i en ”hjertevarm” studenterbibelkreds, hvor hun
fik tid og ro til igen at finde
sin ben at stå på og blive
mere afklaret åndeligt set.
Gennem læsning af Konkordiebogen (samling af
lutherske bekendelser) og
C. O. Rosenius’ skrifter blev
hun overbevist om, at troen
ikke er hendes eget bidrag
til frelsen, men at troen er
en gave, som Gud giver.
”Jeg husker tydeligt, at
jeg stod og ventede på bus
7 i Aarhus, da jeg midt i en
frygt for at gå fortabt blev
mindet om, at den, der
kommer til Jesus, vil han
aldrig vise bort,” fortæller hun.

Vigtigt med klar
forkyndelse
Siden har hun været fast

forankret i en luthersk
trosforståelse, og det
betyder derfor meget for
hende at lytte til en klar
forkyndelse med den
klang.
Lydia Nørrelykke Gad,
der er med i Aabenraa LM,
bliver lidt nervøs, når hun
konstaterer, at for en del
mennesker er forkyndelsen ikke den afgørende
faktor, når man i dag vælger menighedstilknytning,
ligesom hun ærgrer sig
over, at man opdeler sig så
meget i aldersgrupper.
”De kulturelle forskelle
mellem menigheder går jeg
ikke så meget op i, og det
følelsesmæssige fællesskab i den kristne forsamling betyder heller ikke så
meget for mig. Derimod
er det afgørende for mig,
at vi får en god udlægning
af Guds ord, så vi ser, at
vi er grænseløst syndige
og alligevel fuldkommen
retfærdige i Jesus – i modsætning til den moderne
terapeutkultur, der ofte
blødgør talen om Gud.”

Fantastisk, at Jesus
vil frelse syndere
”Personligt oplever jeg
ikke de store følelsesmæssige udsving i mit liv.
Med alderen ser jeg mere
af min synd, men samtidig er jeg nok mere tryg
og hviler i, at Jesus er min
frelser. Det er fantastisk,
at han kom for at frelse
syndere.”
os
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LEIF BACH KOFOED
Der er én ting, vi altid kan lære
af Jesus, og det er, at vi skal elske Gud og vores næste

FORBILLEDE

Hvad mon Jesus ville have gjort?
Frimenighedspræst: Som kristne skal vi være optaget af, hvad der tjener vores næste bedst

Et forbillede er et styreprogram for kristenlivet og for
menneskelivet i det hele
taget. Mennesker har brug
for nogen at se efter og
efterligne. Ellers bliver de
forvirrede.
Det forklarer Leif Bach
Kofoed, der er præst i LMKirken i Skjern.
”Det onde – det at handle
forkert – ligger os nærmest,
og derfor har vi brug for
idealer, som vi prøver at leve
op til.”
Det med at efterligne
andre fylder også meget i
Bibelen, anfører Leif Bach
Kofoed og nævner Hebræerbrevet.
”Her møder vi en opfordring til at se, hvordan profeterne igennem hele Det
gamle Testamente levede,
og efterligne dem. Men vi
møder også en formaning
til at se efter lederne i vores
egen tid og lade deres liv og
udgang være eksempler til
efterfølgelse,” siger han.

Elsk Gud og din næste
Bibelen nævner ikke meget
om, at de kristne skal have
Jesus som forbillede, siger
frimenighedspræsten fra
Skjern.
”Det var nemlig ikke det,
der var Jesu’ hovedærinde.
Han kom ikke først og frem-

”At jeg skal elske min næste,
betyder også ham, der er
ved at købe min elendige bil.
Jeg skal passe på, at jeg ikke
snyder ham,” påpeger Leif
Bach Kofoed.

mest for at vise os et godt
eksempel, men for at dø for
vores skyld og sone vores
synd. Det er det vigtigt at
holde fast i,” siger han og
tilføjer i næsten samme åndedrag:
”Når det så er sagt, kan
det være en sund og rigtig
tanke at spørge, hvad Jesus
mon ville have gjort i den
situation, man står i – og
prøve at gøre det samme.”
Nogle gange kan det imidlertid være lidt svært at
finde ud af, hvad Jesus ville
gøre, påpeger han og nævner som eksempel et salg
af en bil, som man ved, ikke
er fejlfri.
”Det kan give hjernekvababbelse at prøve at finde
ud af det. Men der er én ting,
vi altid kan lære af Jesus, og
det er, at vi skal elske Gud
og vores næste. Hvordan
det så kommer til at spille
en rolle i dagliglivet, kan der
være stor forskel på,” siger
Leif Bach Kofoed.
”At jeg skal elske min næste, betyder også ham, der
er ved at købe min elendige
bil. Jeg skal passe på, at jeg

”Det onde ligger os nærmest,
og derfor har vi brug for idealer, som vi prøver at leve op
til,” siger Leif Bach Kofoed.
FOTO : FLI CKR .CO M

AF KAJA LAUTERBACH

ikke snyder ham – så hellere
løbe risikoen for selv at blive
snydt.”
I den forbindelse har den
vestjyske præst lært noget
vigtigt af sin bedstefar.
”Når han skulle sælge en
ko, var han altid så bange
for at komme til at snyde køber, at han spurgte: ’Hvad vil
du give for min ko?’”
”Jeg skal hele tiden spørge
efter, hvad der tjener min
næste bedst, og være optaget af, at det går ham godt.
Så må jeg overlade til Gud,
at det går mig godt.”

Kriger eller blid?
”Jesus var Gud, og jeg er
et menneske. Det betyder
også, at han gjorde nogle

ting, som jeg ikke skal efterligne,” påpeger Leif Bach
Kofoed.
”En ting var, da han forbandede et figentræ. Det
ville virke forholdsvis dumt
at efterligne det. Vi skal heller ikke styrte rundt og jage
folk ud af templet med en
pisk,” siger han.
”Men det betyder ikke, at
vi skal finde os i alt. Vi skal
bestemt tage diskussionen
mellem rigtigt og forkert,
men vi må ikke blive for militante.”
Han understreger, at det
ikke mindst taler ind i en
kirkepolitisk situation. Her
må man hverken blive for
krigerisk eller en nikkedukke. Men hvordan man

skal agere mellem at være
krigerisk og blid, kan han
ikke give nogen bestemt opskrift på.
”Jeg tror, man lærer det i
samvær med Guds ord og i
det kristne fællesskab, som
Gud er med i. Det er hans
projekt at bremse denne
verden, og nogle gange bruger han os,” siger Leif Bach
Kofoed.

God eller usund standard
For nogle år siden gik
mange unge kristne rundt
med armbånd med de fire
bogstaver WWJD ((red:
red: What
Would Jesus Do? = Hvad
ville Jesus gøre?)
Leif Bach Kofoed mener, at
det var en god ting, især hvis

det kunne give anledning til
at tænke over, hvordan man
er over for sin næste og gøre
noget godt for ham.
Men har kan også være
bekymret for, at det kunne
være en byrde for nogen,
fordi det satte fokus på ens
egne handlinger og liv – og
dermed fører til usund selvglæde eller skuffelse.
”Ligesom den gamle børnesang Jeg vil ligne Daniel
og Ruth satte en standard,
man skulle leve op til, og
skabte spørgsmål: Kan jeg
mon det? Er jeg ligeså god
som dem?” siger han.
”Så hellere spørge, hvad
Jesus gjorde for 2.000 år
siden, og hvad han gjorde
for mig. Men når det er sagt,
må jeg godt spørge, hvad
jeg skal gøre, og hvordan jeg
skal være optaget af at gøre
noget for min næste.”

Mit forbillede i Bibelen
Enok
Breum
Mogensen
Sammen med Josva og ti
andre blev Kaleb sendt ud
for at udspejde Kana’an
(4 Mos 13).
Da de kom tilbage, tog de
ti af spejderne frimodigheden fra folket, og mismodet og mistilliden væltede
frem. Guds eget folk så sig
pludselig ”som græshopper”. Kaleb og Josva havde
også set kæmperne og de
befæstede byer, men for

dem var Guds løfter stærkere. De vidste, at de allerede ejede landet i kraft
af Guds løfte. De manglede
blot, ”at drage op og erobre
landet. Det kan vi sagtens”,
sagde Kaleb til folket.
Med troens øjne så han
klart og tydeligt, at Guds
løfter overdøver alt andet.
Jeg kan ikke lade være
med at tænke, om jeg ville
have lyttet til de ti spejdere
eller Kaleb og Josva.
Vi er kaldet til at følge i
Kalebs spor og holde Guds
løfter frem for tid og evighed, selv når vores tro på
løfterne opleves alt andet
end fast!

Stefan
Brix Rasmussen
Zakæus (Luk 19) samarbejdede med den romerske besættelsesmagt og
stjal fra sine landsmænd?
Men han havde et særligt
ønske: Han ville se Jesus!
Jesus ønskede også at se
ham. Han kaldte ham ved
navn og afslørede dermed,
at han er den egentlige
initiativtager bag alle omvendelser. Han kender os,
længe før længslen efter

hans nåde bliver vakt i vores hjerte.
Zakæus reagerede på
den eneste måde, som en
fortabt synder kan, når han
står foran Jesu fuldkomne
nåde: Han bekendte sin
synd.
Læg mærke til, at Zakæus også stod frem for sin
familie. Derfor kunne Jesus
sige, at der var kommet
frelse til Zakæus’ hus.
Dette er for mig en sand,
kristen troshelt, der kan
være et forbillede for den
kristne menighed: et menneske, der bekender sin
synd og kender nødvendigheden af Jesu nåde!

Else
Agerbo

Mordokaj (Esters bog) var
tro mod Gud, også selv om
det kunne have kostet ham
livet. Han kunne vel have
pillet ved sine fødder, så
det havde set ud, som om
han bøjede sig for Haman.
Men han var tro mod Gud.
Gud er med sine børn, om
så det koster døden. Mordokaj overlevede og blev et
forbillede for kommende
slægter.

Anna
Lisbet
Sonne
Gud lover Abraham (1 Mos
12) en stor slægt, men tiden går, før Abraham og
Sara mirakuløst får Isak,
Men Gud beder ham ofre
sin elskede søn! Grufuldt!
Abraham adlyder, og han
får lov til at beholde Isak,
og Guds løfte opfyldes.
Det er meget trosstyrkende at læse om Abrahams
tålmodighed, for jeg er ikke
ret tålmodig.
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JASMIN LIND SCHULTZ
Jeg ønsker bare at vise
min personlighed ligesom alle andre youtubere – og
min tro er en del af mig

TEMA

Tjener Gud ved at vise sin personlighed frem
Ung kristen youtuber bruger sin popularitet og interesse for tøj og mode som kanal
til at få ”taleret” ind i andre unges liv

Hvad gør man, hvis man vil
nå langt ud og påvirke holdninger? Med knap to milliarder månedlige brugere
på verdensplan er YouTube
et oplagt svar. Over 60 procent af 9-24-årige danskere
bruger YouTube dagligt, viser statistik fra DR Medieforskning. Nettet vrimler
med youtubere, der lægger
videoer ud om alt – fra deres
fritidsinteresser og seneste
indkøb til de største bedrifter.
En af dem er Jasmin Lind
Schultz – en 19-årig kristen
pige fra Nyker på Bornholm.
Siden hun var 14 år, har
hun haft sin egen YouTubekanal, hvor hun fortæller
om mode og make-up. Det
har med tiden vokset sig så
stort, at hun i dag har over
71.000 følgere og nu lever
udelukkende af at være youtuber.

Vil ikke prædike
Selv om hun ikke bruger
sine videoer til direkte at

FOTO : SI MO N LAUE

AF KARIN BORUP RAVNBORG

En af de måder, Jasmin Lind Schultz som youtuber deler sit liv som kristen på, er, at hun fortæller åbent om sit forhold og sit nylige ægteskab med den fire år ældre Mika Schultz.
evangelisere, lægger hun
ikke skjul på sin kristne tro.
”Jeg ønsker ikke at prædike eller omvende nogen. Det
er ikke mit job at gøre det.
Jeg ønsker bare at vise min
personlighed ligesom alle

andre youtubere – og min
tro er en del af mig.”
Og personligheden er vigtig, hvis man vil have succes
på YouTube, fortæller hun.
”Det handler rigtig meget
om at være autentisk og tro-

værdig. Folk vil gerne følge
med i en helt almindelig
piges hverdag og høre om
nogle af de samme dilemmaer, som de selv står i. Jeg
deler rigtig meget af mit
privatliv og dermed også det

at være kristen. Hvis folk
vil høre om mig, må de tage
hele pakken.”
Den unge youtuber fortæller åbent om sit forhold
og nylige ægteskab med
den fire år ældre Mika
Schultz, der også er YouTube-stjerne og blev kendt
forrige år med hittet Ikke
mere mælk.
mælk. I en video svarer parret, der nu bor i København, på spørgsmål fra
følgerne om, hvorfor de har
ventet med at flytte sammen, til de blev gift.
”En måde, hvorpå mine
følgere kan mærke, at jeg er
kristen, er, at jeg har et pænt
sprog og ikke bander i mine
videoer. De har heller ikke de
seksuelle undertoner, som
der ellers er meget af på
YouTube. Det går simpelthen
imod mine værdier,” siger
Jasmin Lind Schultz.

Kristen 24:7
Det er udfordrende i så ung
en alder at skulle være kristen 24:7 for åbent kamera,
erkender hun. Og udsagn i
kommentarfeltet som ”jeg
elsker din personlighed”,

”du er en kæmpe inspiration” og ”sejt, at du tør stå
frem” vidner om, at hun er
rollemodel for en masse
unge piger.
”Det er selvfølgelig et stort
ansvar. Det ikke noget, jeg
lægger så meget mærke til,
når jeg sidder foran kameraet og filmer. Der er jeg jo
bare alene. Men når først
videoen ligger der og bliver
set af mange tusinde mennesker, tænker man da lige
over det! Lige nu er jeg super motiveret og synes, det
er sjovt at være youtuber på
fuld tid. Men det kan også
blive for hårdt at være så
meget på og dele ud af sig
selv. Så det er ikke sikkert,
det er noget, jeg vil gøre i
mange år. Det vil fremtiden
vise,” siger den unge kendis.
”Jeg kunne måske godt
tænke mig at komme mere
direkte ud med det kristne
budskab og fortælle om
oplevelser, jeg har haft med
min tro, så de, der ser mig,
forstår, hvad det betyder for
mig. Det ville da være fantastisk, hvis nogen kom til tro
gennem det.”

Teenagerne bemærker, når noget er vigtigt for os
Nathalie Kure oplever, at juniorerne stiller mange spørgsmål til de unge ledere om hverdagslivet med Gud
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Jeg oplever, at de viser os
en stor tillid. Det bærer et
stort ansvar med sig.”
Sådan beskriver Nathalie
Kure sit forhold til de juniorer og teenagere, som hun
sammen med seks andre
er leder for i den kombinerede junior- og teenklub,
som LM’s kreds og frimenighed i fællesskab står bag i
Aarhus.
Hun oplever, at især teenagerne spørger om, hvordan
man er ung og kristen i en
verden med folk, der lever
med et andet livssyn.
”De går med nogle tanker
om det og spørger os, som
er i midten af tyverne. Vores
situation er på mange måder den samme, og det er

ikke så længe siden, vi var i
deres alder.”
”De stiller også spørgsmål
om bøn og bibellæsning og
om, hvordan man lever sit
hverdagsliv med Gud.”

Stolte af troen
I Aarhus junior-teenklub er
der flest juniorer, men af og
til holder de aftener, hvor
aldersgrupperne er opdelt.
Disse aftener sætter teenagerne særligt pris på, mærker Nathalie Kure.
”De efterspørger kvalitetstid for dem og stiller mange
nysgerrige spørgsmål.”
De har blandt andet gennemgået LMBU’s materiale
Romerposten med ti bibelstudiematerialer om Paulus.
”Da vi var færdige med det,
var der en, der gerne ville
læse hele Bibelen sammen,”

siger hun med et smil og tilføjer, at resultatet blev, at de
læste Romerbrevet sammen
og sendte kommentarer og
tanker til hinanden om det,
de har læst, via Facebook.
”De har meget lyst til at
åbne deres bibler noget
mere. Det er naturligvis mest
os ledere, der har kommenteret, men af og til har
de skrevet, at det er fedt at
læse, at vi skal være stolte
af vores tro og bede for hinanden. De har mange tanker
om at være kristen blandt
ikke-kristne.”

Troens forbilleder
De har også læst historier om andre kristne ud
fra bogserien Troens Helte
Helte,,
der blandt andre beskriver
Hudson Taylor og Florence
Nightingales liv, der har en

helt anden livserfaring end
Nathalie Kure og de øvrige
ledere.
Aftenerne foregår med
højtlæsning fra bogen, og
Nathalie Kure oplever, at der
er meget stor opmærksomhed blandt deltagerne, når
de hører om trosheltene.
”Deres liv er stærke vidnesbyrd om dyb afhængighed med Gud. Vi taler om, at
vi tror på den samme Gud,
og at vi ligesom dem lægger
vores liv i hans hænder og
lader ham bestemme retningen for vores liv. Selv om
Hudson Taylors liv var markant anderledes, kan det
godt skaleres over på et liv i
4. eller 7. klasse i Aarhus.”

Vise, det betyder noget
Nathalie Kure er blevet positivt overrasket over, at ju-

”Teenagerne stiller mange
spørgsmål til os, der er midt i
tyverne. Det er ikke så længe
siden, vi var i deres alder,” siger Nathalie Kure.
niorerne og især teenagerne
efterspørger mere tid og vil
fællesskabet mere, end hun
først troede.
Hun kan også mærke, at

det betyder noget for dem at
mærke, at hun selv kommer
i kirke og LMU.
”Jeg tror, de ser op til os og
lægger mærke til, at vi også
kommer i det kristne fællesskab. Vi fører det så over
på, at de også kommer i det
kristne fællesskab, når de
kommer i junior- og teenklub.”
Hun tænker også over at
være et forbillede, når de
beder eller synger lovsange i
junior- teenklubben.
”Jeg tænker over, at jeg
er et forbillede i at have respekt omkring det, vi gør, og
vise, at det betyder noget for
mig,” siger hun og opsummerer rollen som leder og
forbillede:
”Jeg tror, de lægger mærke
til, når der er ting, der betyder noget for os.”
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HANS ULRIK MUNK
Man kan ikke bare tro, at man
får hele retorikken med i pakken, fordi man har fået en
nådegave. Man skal arbejde med tingene

Jeg er evangelist på prædikestolen
Når skoleleder Hans Ulrik Munk prædiker, lægger han vægt på, at det skal være let at forstå

I Tro & Mission nummer
10/2019 var der en leder
om, at der næsten ikke er
flere evangelister på prædikestolen i LM. Den reagerede Hans Ulrik Munk fra
Rønne på, da han ikke mener, det er helt sort-hvidt.
”Jeg opfatter nemlig mig
selv som forkynder med
nådegave som evangelist,”
siger han.
Hans Ulrik Munk begyndte
sin forkyndertjeneste blandt
børn og juniorer, og han har
taget ordvalg, tekster og
retorik med sig som prædikant.
”Ubevidst fortæller jeg
det enkle budskab videre
på prædikestolen. Det er
det, jeg føler mig hjemme
i – både i en årrække som
ansat i LM’s arbejde blandt
børn og juniorer og nu som
frivillig forkynder.”

Brug for den
enkle prædiken
Sangstrofen Fortæl det
gamle budskab ligger som
en overskrift over Hans Ulrik
Munks tjeneste. Men han
pointerer, at det gerne må
være i en indpakning, hvor
tilhørerne ikke skal ”tygge
for meget”, men får lov til
at slubre det i sig som frisk
mælk.
Der er brug for den enkle
prædiken, mener han – også
uden at det skal være et familiemøde eller børnemøde.
”Min egen tjeneste er præget af, hvordan jeg selv har
brug for at få tingene serveret i mit liv. Jeg har brug for
både den enkle prædiken
og for bibelundervisningen,
hvor man går dybere ned og
bladrer efter bibelhenvisninger. Og jeg tror, at man
som kristen tilhører har
brug for begge typer møder,”
siger han.
”Især er der begrænsning
på, hvad tilhørerne kan rumme, hvis det er et hverdagsmøde, hvor de kommer lige
fra arbejde.”

Virkemidler skal
fremme forståelsen
Hans Ulrik Munk er meget
bevidst om, at han ikke har
nådegave som bibelunderviser.
”Men jeg glæder mig over,

at det er der andre, der har.
Ikke mindst at vi i LM har
nogle ansat, som har tid til
fordybelse, hvor vi andre er
prædikanter i fritiden ved siden af et andet arbejde.”
Der er imidlertid som udgangspunkt ikke tekster,
som han går uden om.
”Men jeg har en meget fortællende måde at formidle
på, uden at det hedder bibelfortælling, og dermed er
nogle tekster mere ligetil for
mig end andre,” siger han.
”Det betyder også, at hvis
jeg har frit valg på alle hylder, er der nogle tekster, jeg
ikke tager op, fordi de vil
kræve for meget af mig både
tidsmæssigt og i forhold til
gaver,” siger han.
”Jeg har ikke noget imod at
blive spurgt til en bestemt
tekst i de forsamlinger, hvor
de bruger tekstrække, men
der er også brug for, at alt
ikke er planlagt, så der er
plads til, at prædikanten har
mødt et budskab, som han
giver videre.”
Selv om Hans Ulrik Munks
nådegave ikke er bibelundervisning, men at være
evangelist, bruger han meget tid på forberedelse.
”Jeg arbejder selvfølgelig
med bibelteksten, men også
med formidlingen. For eksempel valg af virkemidler
– tjener de det, jeg gerne vil?
Virkemidler skal ikke være i
fokus, men de kan være med
til at fremme forståelsen,”
siger han.
”Man kan ikke bare tro, at
man får hele retorikken med
i pakken, fordi man har fået
en nådegave. Man skal arbejde med tingene.”
”Jeg prøver at sætte mig i

Som udgangspunkt går jeg ikke
uden om nogen
bibeltekster, men
jeg har en meget
fortællende måde
at formidle på, og
dermed er nogle
tekster mere ligetil
for mig end andre
Hans Ulrik Munk

til stede.”
Det glæder Hans Ulrik
Munk, når han taler i en forsamling, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret, og hvor han ser, at selv
børnene reagerer, selv om
prædikenen er rettet mod
de voksne.
”Mødet er nemlig for alle.
For hele familien. I LM har
vi arbejde, der er målrettet
mod forskellige aldersgrupper, men der skal også være
møder, hvor alle er sammen,
uden at skulle definere noget som børnenes fem minutter,” siger han.

Uden evangelister har
vi mistet meget i LM

FOTO: KAJA LAUTERBAC H

AF KAJA LAUTERBACH

Hans Ulrik Munk flyttede til Bornholm i marts i år for at blive skoleleder for Peterskolen i Rønne. Han var ikke i tvivl om, at han gerne ville fortsætte sin tjeneste som prædikant der.
tilhørernes sted. Forstår de,
hvad jeg siger? Og så er jeg
virkelig ydmyg over, at Gud vil
bruge mennesker som mig.”

Formet gennem børneog juniorarbejdet
Hans Ulrik Munk fortæller,
at han flere gange har fået
respons på, at hans formidling er enkel og forståelig.
Han peger på, at hans formidling er præget af to ting
– ud over hans nådegave.
Han er uddannet lærer, og
overvejelser omkring undervisning og modtagelighed
præger selvfølgelig hans
forkyndelse. Ligesom han
ikke er i tvivl om, at han er
blevet formet gennem børne- og juniorarbejdet, hvor
han har været med, fra han
var helt ung.
”Især tror jeg, at de ti
år, hvor jeg var ansat som
landsjuniorsekretær, har
spillet en stor rolle, når det
gælder min måde at formidle på,” siger han.
Netop hans fortid i børneog juniorarbejdet gør, at
han ofte bliver spurgt om at
forkynde til familiearrangementer.
”Men jeg har aldrig tænkt,
at jeg er blevet proppet ind
i kasse. Og jeg har det rigtig

fint med, at arrangørerne
har tænkt over, at de gerne
vil spørge en person, som
de tror passer til den type
møde, de ønsker,” siger han.
Hans Ulrik Munk har boet
i Sønderjylland i mange år,
og det var afdelingsstyrelsen her, der kaldte ham som
prædikant.
Da han flyttede til Bornholm i marts i år, var han
ikke i tvivl om, at han gerne
ville fortsætte.
”Afdelingsstyrelsen på
Bornholm ønskede at bruge
mig, og så længe mennesker
og Gud vil det, vil jeg gerne.
Det gav ny frimodighed, at
mennesker ønsker, at jeg
skal fortsætte i tjenesten.”

Tale til de mennesker,
der er til stede
Hans Ulrik Munk oplever, at
han har en særlig opgave
i at nå dem i missionshuset, som er nye i troen, og
for hvem Guds ord måske er
forholdsvis ukendt.
”Men selv om jeg ønsker
at formidle en lethed, må
det, der tales, gerne ramme
bredt, så både de yngste og
de ældste får noget ud af
det. Selv om vi ved, at Helligånden gør sin gerning, må
vi må gerne tale i et sprog,

Der er brug for
den enkle prædiken – også uden
at det skal være et
familiemøde eller
børnemøde
Hans Ulrik Munk

der er til at forstå – også for
dem, der er i missionshuset
for første eller anden gang,”
siger han.
Derfor gør han meget ud
af at spørge ind til forsamlingen der, hvor han bliver
inviteret til at tale.
”Sådan at jeg kan tage
bestik af, om der er mange
børn, unge, børnefamilier eller +50’ere. Eller om der er
mange intellektuelle typer,”
siger han og understreger, at
bestyrelse og menighedsledelse gerne må være skarpe
og sige, hvad de ønsker, og
hvad menigheden har brug
for.
”Jeg har nemlig brug for at
vide noget om den forsamling, jeg er hos, så jeg kan
tale til de mennesker, der er

LM’s har som missionsforening centreret sig omkring
prædikenen, forklarer Hans
Ulrik Munk og tilføjer, at det
almindelige i mange år var
møder på hverdagsaftener,
hvor prædikanten var lægmand uden teologisk uddannelse.
”Men det var mænd, der
var kaldet af Gud og mennesker til at bære ordet frem,”
siger han.
”Mange af dem havde
evangelistnådegave, og hvis
vi ikke har den type prædikanter længere, har vi mistet
noget i LM. Den formidling
er nemlig vigtig for alle målgrupper.”
Han forklarer, at mennesker med evangelistnådegaven tidligere blev brugt ved
for eksempel teltmøder og
fortæller, at han også selv
var med teltet nogle år, før
han blev kaldet som prædikant.
Hans Ulrik Munk mener,
at det var en god vej ind i en
prædikanttjeneste, og han
understreger, at det er vigtigt at have frimodighed til
at spørge de 19-20-årige om
at indlede og holde andagt,
så de nådegaver, som de
måtte have fået, kan blive
fremdyrket og blive brugt.
”Vi skal hjælpe og støtte
dem, hvis de siger tingene
på en anden måde, end vi
selv ville have gjort. Sådan
at de føler sig behageligt til
mode og får frimodighed til
at være dem, de er,” siger
han og tilføjer:
”Det er en rigtig god ide at
knytte mentorer til dem –
det kunne jeg godt selv have
brugt.”
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DAVID MACKERETH
Når jeg bliver bedt om at kalde
en mand for en kvinde, skubber de til min samvittighed.
Jeg kan ikke tjene min frelser Jesus Kristus og gøre sådan

KIRKE

Historisk afgørelse mod kristentro
i England
Domstol: ”Ikke værdig til respekt” at tro, at mennesket er skabt som mand og kvinde

Det er ”uforeneligt med
menneskelig anstændighed”
og ”ikke værdig til respekt i
et demokratisk samfund” at
tro på ordene fra 1 Mosebog
1,27 om, at mennesket er
skabt som mand og kvinde,
og at have samvittighedskvaler over for transkønnethed. Det har det engelske
ligebehandlingsnævn afgjort, efter at den engelske
læge David Mackereth har
lagt sag an mod arbejds- og
pensionsdepartementet for
uretmæssig fyring.
David Mackereth, hvis historie blev fortalt i Tro & Mission i september 2018, blev
fyret, fordi han ikke havde
samvittighed til at tiltale
en to meter høj mand med
skæg som en kvinde, hvis
han skulle stå i en sådan
situation. Han understreger
i en video, der er lavet af den
kristne lobbyorganisation
Christian Concern, at han
aldrig har nægtet transkønnede behandling.
”Men når jeg bliver bedt
om at kalde en mand for
en kvinde, skubber de til

”Dommeren har afgjort, at
kun kristendom, der anerkender transkønnethed, er
beskyttet af ligebehandlingsloven eller den europæiske
menneskerettighedskonvention,” siger Andrea Williams.

FOTO: SHARON MCCUTCHEON, UNSPLASH

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

min samvittighed. Jeg kan
ikke tjene min frelser Jesus
Kristus og gøre sådan. Og på
samme tid er det ulogisk og
uvidenskabeligt, og dét er
ikke god lægepraksis.”

Tvunget tale
Den 56-årige læge er chokeret og skuffet over nævnets
afgørelse og vil anke sagen.
Han mener, at sagen er relevant for langt flere end dem,
der deler hans opfattelse:
”Det handler ikke kun om,
at vi har mistet ytringsfrihe-

den. Det er slemt nok. Men
nu bliver vi på det strengeste tvunget til at tale på en
bestemt måde, både fordi
det kræves af os, at vi tror
på transkønnethed, og på
grund af den manglende tro
på Bibelens tale om menneskets værdighed.”

Han mener også, at sagens udfald er bekymrende
for dem af hans kolleger, der
ikke deler hans tro:
”Ingen læge, forsker eller
filosof kan vise eller bevise,
at et menneske kan skifte
biologisk køn. Uden intellektuel og moralsk integritet

kan lægefaget ikke fungere,
og mine 30 års erfaring som
læge bliver nu betragtet
som irrelevant sammenlignet med risikoen for, at nogen bliver fornærmet.”

I bås med nazister
Andrea Williams, der er

Massiv kritik af seminar om homoseksualitet
To lærere siger op, og studenter kritiserer, at NLA Høgskolen lejede lokaler ud til seminar
Et seminar om seksualitet,
køn og identitet på den norske højskole NLA Høgskolen
i Bergen, der blandt andet
ejes af Norsk Luthersk
Misjonssamband og Normisjon, har skabt stor kritik
internt på skolen og i norske
medier. To lærere har efterfølgende opsagt deres stillinger i protest, og højskolen
har set sig nødsaget til at
pointere på deres hjemmeside, at arrangementet ikke
blev afholdt i NLA-regi, men
blot i skolens lokaler.

Mangel på integritet
Organisationen Til Helhet og
menigheden Frimodig Kirke

Bjørgvin afholdt den 15.
oktober et seminar i NLA’s
lokaler, hvor ireren Mike
Davidson fortalte sin egen
historie om, hvordan han før
var homoseksuel, men i dag
er heteroseksuel. Han skulle
desuden besvare spørgsmål,
om hvordan man kan hjælpe
mennesker ud af homoseksuelle følelser og praksis.
Også den norske overlæge
og psykiater Øyvin Hasting
var inviteret for at tale om
transseksualitet. Fem minutter inde i hans foredrag
blev han dog afbrudt af en
gruppe demonstranter fra
ungdomspartiet Rød Ungdom. De havde medbragt

bannere med teksten ”lad os
være homofile”, skriver bt.no
bt.no.
Seminaret har også fået
politisk opmærksomhed.
Forsknings- og højere uddannelsesminister Iselin
Nybø mener, at emnet er det
rene nonsens:
”Man må leje ud til hvem
man vil, men uddannelsesinstitutioner må vurdere,
hvad der er klogt. De har et
samfundsansvar og ikke
mindst en forskningsmæssig integritet at tage hensyn
til,” udtaler hun til Bergens
Tidende.
Tidende

Lærere siger op
Også internt på skolen har

seminaret skabt dønninger.
Både en professor og en førsteamanuensis i pædagogik
har sagt op i protest.
”Min faglige integritet står
på spil i mødet med sådan
noget,” siger professor Tone
Sævi til webavisen khrono.
no.
no
Også studenterlederne
ved NLA Bergen og Oslo
kritiserer, at seminaret blev
afholdt, og mener, at en
åben dialog om disse emner
”holder LGBT-personer nede
og får mennesker til at føle
sig mindreværdige, fordi de
elsker nogen af samme køn
eller identificerer sig med
noget andet end deres bio-

logiske køn”.
”Der må trækkes tydelige
grænser for, hvad en uddannelsesinstitution kan
acceptere,” skriver de i en
kronik på khrono.no
khrono.no.
Polemikken omkring seminaret har fået rektor Erik
Waaler til at publicere en
artikel på NLA’s hjemmeside, hvor han understreger,
at NLA er uenig i seminarets
fokus på reorientering af homoseksuelle. Han vurderer,
at der kan være behov for at
gentænke skolens udlejningspolitik, men skriver at
arrangementet blev tilladt
for at give plads til meningsudveksling.
nlm

administrerende direktør
for advokatfirmaet Christian Legal Centre,
Centre, der yder
juridisk bistand til kristne i
Storbritannien, mener, at afgørelsen er historisk:
”Det er første gang i den
engelske lovs historie, at
en dommer har afgjort, at
frie borgere er tvunget til at
tale på en bestemt måde.
Dommeren har afgjort, at
kristendom ikke er beskyttet af ligebehandlingsloven
eller den europæiske menneskerettighedskonvention, med mindre det er en
kristendom, der anerkender
transkønnethed.”
Hun fortsætter og siger, at
begrundelserne ”uforeneligt
med menneskelig anstændighed” og ”ikke værdig til
respekt i et demokratisk
samfund” hidtil kun har været brugt i ekstreme tilfælde,
hvor sagen handlede om
benægtelse af Holocaust,
nynazister og lignende.
”Det er ganske chokerende, at dommeren sætter tro
på Bibelen i samme kategori. Dette er en af de mest
bekymrende afgørelser, vi
nogensinde har set i Christian Legal Centre.”

En bibel, der
kan sluges
En hologram-bibel på
størrelse med en hovedpinepille er blevet
opfundet af organisationen Back to Jerusalem. Organisationen,
der træner og udsender
kinesiske missionærer
til de asiatiske lande for
at sprede kristendommen i området mellem
Jerusalem og Østasien,
arbejder blandt andet i
Nordkorea.
Hologram-bibelen kan
projektere bibelteksten i
luften foran læseren. Og
med en størrelse og form
som en lille pille, kan
Bibelen sluges i nødstilfælde. Hologram-bibelen kan holde batteri i
omkring halvandet år, før
den skal lades op. nlm

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

VIL DU HJÆLPE KRISTNE
I NORDTANZANIA?
Den Lutherske Kirke i Mara stift har sin egen
ledelse, men resurserne er begrænsede, og der er
mangel på præster og uddannede evangelister.
Luthersk Mission vil gerne sende en missionær,
som kan støtte op om kirkens arbejde.
Dine opgaver kan være evangelisation, undervisning, støtte til de små menigheder eller evt.
diakonale opgaver.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/job/missionaer

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

Sømandsmissionen søger
To sømandsmissionærer til
Sjælland, Bornholm og Aalborg.
Vær med i et spændende, selvstændigt og målrettet arbejde i
den maritime verden.
Om jobbet
• Havne-/skibsbesøg samt besøg på opholdssteder for
søfolk og fiskere
• Deltage i opgaver/togter, der er forbundet med Sømandsmissionens skib Bethel
• Formidling af det kristne budskab i det daglige samt
forkyndende møder
• Et job, hvor du selv er med til at udvikle din stilling,
samtidig med at du har tid til personlig opbyggelse.
Arbejder fra hjemmekontor, men mødes ofte med kolleger
• Sparring i lokalt og internationalt miljø
Personprofil
• Du har kørekort og egen bil.
• Kan se værdien i det personlige møde
• Er fortrolig med formidling af den kristne tro
• Kan begå dig på engelsk
• Evner i høj grad selvledelse og har drive

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
ͻWƌĂŬƟƐŬŽŐƚĞŽƌĞƟƐŬƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŵĞĚƉƌĂŬƟŬŬĞƌ
ͻ<ƌŝƐƚĞŶƚǀčƌĚŝŐƌƵŶĚůĂŐŽŐĞƟŬ
ͻdŝůŐčŶŐĞůŝŐŚĞĚĨŽƌĂůůĞ
Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk

Kom med din hverdag
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Vi har boligerne
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Aarhus

Studievenlige lejligheder
Lyse og rummelige lejligheder
- 2, 3 eller 4 værelses i grønne omgivelser til en fornuftig
pris. Velegnet både til par og som delelejlighed - i cykelafstand fra Aarhus
&RJGHȵHVWHXGGDQQHOVHV
institutioner.
Tjek ind på vores hjemmeside og få
indtryk af lejlighederne og dem der
bor i dem.

Snyd ikke dig selv –
arbejd i Grønland!
Sømandsmissionen har
fire ledige stillinger:
• 2 souschefer med flair for
diakoni og mission fra medio
januar 2020.
Til sømandshjemmene i Nuuk og Aasiaat søges to souschefer med særligt ansvar for mission og diakoni. Begge
stillinger er på fuld tid og ønskes oprettet for en periode
på minimum tre år. Der tilbydes en møbleret tjenestebolig og mulighed for kostordning.
Jobbet: Du skal være stedfortræder for bestyrerparret
på sømandshjemmet, hvor du også vil have nogle opgaver. Du skal deltage i skibs- og havnebesøg og får ansvar
for diakonale aktiviteter og samarbejdet med de danske
volontører.

Yderligere information fås hos generalsekretær Nicolaj
Wibe, tlf. +45 2369 9664 eller forretningschef Erik Ramballe Hansen, tlf. +45 3393 2543 / +45 3050 6976.
Se uddybning af jobbet på www.sømandsmissionen.dk.
Ansøgning sendes senest den 4. november 2019 på mail
til nw@somandsmissionen.dk.

Vi tilbyder dig bl.a.: Et job med ansvar og høj grad af
selvstændighed i et kreativt arbejdsmiljø, hvor du kan
tænke stort, ideudvikle og få ting til at ske. Der er kolleger, du kan dele din kristne tro og dit liv med, lederfællesskab og tilbud om sprogkursus. Desuden er der en
fantastisk natur lige uden for døren.
______________________________________________
• Værtspar til Hotel Avannaa i Ilulissat fra 1. januar 2020
Til vores nye morgenmadshotel i smukke Ilulissat søger
vi en vært/værtspar for en periode på minimum et år.
Du/I elsker at skabe et trygt miljø, en god service og en
hjemlig atmosfære for alle gæster, mens du/I samtidig
formår at sætte mål og retning for arbejdet. Man skal
være indstillet på en travl og hektisk sommerperiode og
en mere stille vinter.
Som vært/værtspar skal du/I også samarbejde med sømandsmissionæren og evt. volontører. Der stilles møbleret tjenestebolig til rådighed, og der er rig mulighed for
at præge hotellet.
_______________________________________________

Giv
Tro & Mission
som gave

Kun 200 kr.
for et år

• Sømandsmissionær med flair for diakoni til Ilulissat
fra medio februar 2020

EVANGELISERING OG
MENIGHEDSARBEJDE I PERU

Jobbet: Du er udadvendt og imødekommende, brænder
for en tillidsfuld samtale med mennesker om kristen tro
og liv. Du kan se værdien i at arbejde i team, fx med unge
volontører, og har en åben indstilling over for andre kulturer end din egen.
Du skal være med til at sikre, at alle skibe, der anløber
Ilulissat, besøges. Du får ansvar for at udvikle hotellets diakonale aktiviteter i byen samt for søfolk/fiskere.
Du er stedfortræder for værtsparret og har opgaver på
hotellet. Desuden skal du understøtte muligheden for
kristent fællesskab på stedet.

Heragården - et § 107 botilbud
- for unge med særlige behov.
- personlig udvikling og botræning
- 13 beboere mellem 18 og 35 år

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

- kom og bliv klar til at bo selv
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår

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

Find os på www.heragaarden.dk

- socialt fællesskab
Tlf.: 96 27 31 00

Vi tilbyder dig bl.a.: Et job med ansvar i et arbejdsmiljø,
hvor du kan ideudvikle og få ting til at ske. Der er kolleger, du kan dele din kristne tro og dit liv med, lederfællesskab og tilbud om sprogkursus. Desuden er der en
fantastisk natur lige uden for døren.
_______________________________________________

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier
med ligeværdighed og næstekærlighed

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

pentabyg.dk

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

Få mere at vide hos:
Forretningschef Erik Ramballe Hansen, tlf. +45 3393
2543 / +45 3050 6976.
Ansøgning sendes på mail til erik@soemandshjem.gl
senest den 4. november 2019.
Se mere om jobbene på www.sømandsmissionen.dk
eller www.soemandshjem.gl
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MORTEN MEINER
Tankerne ledes i retning af
senmiddelalderlig folkemusik, blot i en opdateret,
elektronisk indpakning – og det er positivt ment!

Moderne salme-cd i
LM-musikhistorisk ramme
CD-ANMELDELSE
AF MORTEN MEINER
SOGNEPRÆST

A Hymn for Lily:
Kirken den er et gammelt
hus
LM Musik 2019
Ti sange – 129,95 kroner
Sangene kan også downloades fra diverse streamingtjenester

Så er der udgivet endnu en
cd med nyfortolkninger af
klassiske salmer og åndelige sange, lækkert leveret
i et sammenfoldeligt papomslag, som i modsætning
til de irriterende plastikomslag ser holdbart ud.
Selv efter flere gennemlytninger kunne jeg ikke
rigtig finde ud af, hvad jeg
skulle mene. Men efterhånden var det, som om musikken foldede sig ud for mig
og ovenikøbet – tro det eller
lad være – satte udgivelsen

ind i intet mindre end en
”LM-musikhistorisk” ramme:
Her er tale om rytmisk
musik, ingen tvivl om det,
men der er noget minimalistisk over tonesproget og
tankerne ledes i retning af
senmiddelalderlig folkemusik,, blot i en opdateret, eleksik
tronisk indpakning – og det
er positivt ment!
Denne karakteristik forekommer måske lidt underlig, men lyt blot til guitarist
Troels Buur Jensens intro
til Jesus dine dybe vunder
vunder,,
hvor bassen er liggetone –
eller orgelpunkt, om man vil.
Ofte vælger trommeslager
Mikkel Rosendahl Möglich
at skippe trommestikkerne
og i stedet spille med køller
eller sågar håndslag, hvilket
bringer mindelser om middelalderligt slagtøj. Pulsen
i Jesus det eneste bringer
associationer til folkloristisk
dansemusik, nærmest som
en estampie
estampie.. Sangerinde
Katrine Kjeldskov Jensens
stemme er kraftfuld og
med et historiefortællende
nærvær, som stod hun på

BOGOMTALER
Francine Rivers:
Nådeslægten
Lohse 2019
616 sider – 299,95 kroner
Roman om fem kvinder, som Gud
gjorde til en del af sit folk – og
sin frelsesplan.
Nådeslægten er tidligere udgivet i en serie på fem romaner
under fællesbetegnelsen Kvinderne i Jesu stamtavle.
stamtavle

Martin Luther:
Store Galaterbrevskommentar 2
Credo 2019
392 sider – 249,95 kroner
I anledning af reformationsjubilæet i 2017 valgte forlaget
Credo at genudgive dette vigtige
Lutherskrift for danske læsere.
Første bind udkom i 2017.
I forhold til første udgave, der
udkom i 1984, er bibelcitater
blevet tilpasset den autoriserede oversættelse fra 1992.

en markedsplads og sang
folkeviser.
Som bekendt var LM ikke
opfundet i senmiddelalderen. Men engang midt i
1970’erne udgav Lynordan
et kassettebånd, Bibelkor
Bibelkor,,
anført af Finn Evald, hvor
der blev eksperimenteret
med middelalderligt tonesprog, med krumhorn og
andre eksotiske instrumenter. Jeg kom uvægerligt til at
tænke på denne gamle ud-

givelse fra min barndom.
De unge musikere har
nok næppe noget forhold til
Bibelkor,, ja måske aner de
Bibelkor
endda ikke, hvem Finn Evald
er. Men de har ramt noget
interessant og anderledes,
også selvom der hverken
bliver spillet på spinet eller krumhorn. Kirken den er
et gammelt hus får hermed
min anbefaling. Også til dem
på +50, der husker Finn
Evalds Bibelkor
Bibelkor.

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

SYNSPUNKT

Tak til vores kvindelige
forkyndere
AF ARNE PUGGAARD
HILLERØD

Det er godt og modigt, at
Menighedsfakultetet ikke
længere er imod kvindelige
præster.
Men frem for alt skylder
vi alle kvindelige forkyndere en stor tak.
Tak til jer mødre, der
fortæller bibelhistorie og
lærer jeres børn at bede
Fadervor.
Og tak til alle de ener-

giske og trofaste medarbejdere i søndagsskoler,
børnekirker, juniorklubber,
på lejre og blandt spejdere
og mini-konfirmander.
De mange dygtige kvindelige undervisere i kristendom på vores skoler
og institutioner – for slet
ikke at forglemme alle de
kvindelige præster, der
møder børn og unge – og
os voksne – med forkyndelse i øjenhøjde.
Hvad ville vi og folkekirken være uden jer?

Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk

LEDER

Tør vi tale
bibelsk om køn?
UVÆRDIGT. RESPEKTLØST. UANSVARLIGT. Det er
stærke ord, der bruges i sagen om en engelsk læges
afskedigelse og en norsk uddannelsesinstitutions
lokaleudlejning, der begge er beskrevet på side 9.
Netop spørgsmålet om køn og seksualitet har udviklet sig til at være det vestlige samfunds største kritikpunkt mod Bibelen og klassisk kristendom. Det er en
rød klud i ansigtet på mange i dag, at mennesket er
skabt som mand og kvinde, og at denne forskellighed
spejler Guds relationelle væsen. Det udtrykker nemlig, at menneskets dybeste fællesskab er, når de to så
forskellige køn forenes i en livslang kærlighedspagt,
og at verden trives bedst ved denne forening, fordi
det er den bedste forudsætning for at fylde jorden op
med mennesker.
Vi, der gerne vil holde fast i disse bibelpointer, kan
måske trives en stund ved at holde lav profil. Men én
generation kan holde lav profil og bevare sine holdninger og syn, mens den næste bringes til at tvivle på
de synspunkter og holdninger, der sjældent italesættes i menigheden. Derfor har både tvivlerne på
kirkebænkene og verden i øvrigt brug for at få øjnene
op for, at vejen til en bedre verden ikke går igennem
opløsningen af kønnet. Snarere tværtimod.
SÅDAN EN ØJENÅBNER blev vist den 10. oktober på
svensk tv, der ellers i mange tilfælde har portrætteret kønsideologien positivt. I en nyhedsdokumentar
fulgte man en teenagepige, der i flere år har kaldt sig
ved et drengenavn og ønsket en kønsskifteoperation.
I programmet forklarede flere læger og forskere, der
ellers er fortalere for kønsskifteoperationer, at der
ikke findes forskning, der peger på, at nogen får det
bedre af at få en kønsskiftebehandling. En enkelt
kvindelig læge, der har arbejdet med implementering
af kønsskiftebehandling i Sverige, pegede også på,
at et overvældende stort antal af de patienter, hun
har været i kontakt med, har problemer, der burde
behandles i psykiatrien. Teenagepigen blev igennem
samtaler med en psykolog overbevist om, at en kønsskifteoperation ikke var løsningen på alle hendes problemer, og kalder sig igen ved sit pigenavn.
SÅDANNE BERETNINGER OG påstande får ikke lov at
stå uimodsagt i Sverige, hvor den ideologiske kamp
mod kønnene har været i gang i mange år. Men det
kan være med til at vise os, der måske af og til kan
komme i tvivl, om det, vi tror på, er rigtigt, at det ikke
er kønsideologerne, der har ret. Vi hjælper ikke mennesker, hvis vi tier eller blindt tilbyder kønskirurgi og
sætter menneskers egne følelser om deres identitet
over sund fornuft. Vi skader snarere langt de fleste.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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LÆS PÅ DLM.DK

Kirken kommer med mad

500 på kristen lejr i Cambodja

Find resurser til familien
I samarbejde med kommunen og Blå Kors uddeler LM’ere
overskudsmad fra elite-sportsklubber til resursesvage borgere i Silkeborg.

Studerende fra hele Cambodja var i september på lejr på
bibelskolen i Phnom Penh. Næste år håber udvalget, at dobbelt så mange unge kan deltage.

På LM’s hjemmeside har familiekonsulent Kristian Andersen
samlet en række resurser for forlovede, ægtepar og familier.
Håbet er, at LM’erne vil sætte øget fokus på familiers trivsel.
dlm.dk/nyt

dlm.dk/nyt

dlm.dk/lm-danmark/familiearbejde

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

Kontakt 44 51 73 37

FOTO: PEXELS
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På bondegårdslejr på
Bornholm giver trækketure med børn på
heste plads til mange
virkelig gode snakke

holdning

Ni nybagte mødre fra
Nordvestkirken mødes
til snak om andet og
mere end bleer, babyer
og bananmos
4

3

4

Forkyndelse og undervisning i LM-forsamlingerne bliver en del af
min ansættelse. Det er
noget af det, jeg glæder
mig mest til

René Sølvsten Nissen

Forbillede;
Et forbillede er et styreprogram for livet,
definerer frimenighedspræst Leif Bach
Kofoed.
En youtuber og en
juniorleder fortæller,
hvordan de oplever
at være forbilleder for
andre, og fire LM’ere
fortæller om deres
forbilleder i Bibelen

6-7

Lydia Nørrelykke Gad
er pensionist – men
understreger, at man
ikke bliver pensioneret
fra at vidne om Jesus
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