
LM-missionærerne Julie og Emil Solgaard er fl yttet til Cuzco for at være med 
i opbygningen af en ny luthersk menighed

Skal starte husmenighed

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den 4. oktober fl yttede LM’s Den 4. oktober fl yttede LM’s 
missionærer i Peru til Cuzco. missionærer i Peru til Cuzco. 
Julie og Emil Solgaard og Julie og Emil Solgaard og 
deres knap halvandet år deres knap halvandet år 
gamle søn har hidtil boet i gamle søn har hidtil boet i 
Arequipa for at lære sprog Arequipa for at lære sprog 
og kultur. I Cuzco skal de og kultur. I Cuzco skal de 
være med til at starte en ny være med til at starte en ny 
luthersk husmenighed. luthersk husmenighed. 

”Vi glæder os til at blive en ”Vi glæder os til at blive en 
del af et nyt kristent fælles-del af et nyt kristent fælles-
skab i Cuzco, hvor vi sammen skab i Cuzco, hvor vi sammen 
med peruanere kan være med peruanere kan være 
med til at opbygge hinanden med til at opbygge hinanden 
i troen, udfordre hinanden til i troen, udfordre hinanden til 
at leve med Jesus i hverda-at leve med Jesus i hverda-
gen og støtte hinanden i livet gen og støtte hinanden i livet 
som kristne brødre og sø-som kristne brødre og sø-
stre,” fortæller parret.stre,” fortæller parret.

Den første tid skal fami-Den første tid skal fami-
lien bruge på at komme på lien bruge på at komme på 
plads, bede for lokalområ-plads, bede for lokalområ-
det og for personer, de kom-det og for personer, de kom-
mer i kontakt med. Sam-mer i kontakt med. Sam-

12 tanzaniske præster med 12 tanzaniske præster med 
ægtefæller var fra 7.-11. ægtefæller var fra 7.-11. 
oktober på ægteskabskur-oktober på ægteskabskur-
sus i Iringa. Kurset var en sus i Iringa. Kurset var en 
udmøntning af en samtale udmøntning af en samtale 
mellem LM’s generalsekre-mellem LM’s generalsekre-
tær Søren Skovgaard Søren-tær Søren Skovgaard Søren-
sen og den lutherske kirke sen og den lutherske kirke 
i Tanzanias (ELCT) ledende i Tanzanias (ELCT) ledende 
biskop Dr. Fredrick Onael biskop Dr. Fredrick Onael 
Shoo.Shoo.

”ELCT ønsker LM’s støtte ”ELCT ønsker LM’s støtte 
til nye indsatsområder in-til nye indsatsområder in-
den for ægteskab og oplæ-den for ægteskab og oplæ-
ring internt i kirken og  til at ring internt i kirken og  til at 
række ud til nye grupper,” række ud til nye grupper,” 
forklarer Søren Skovga-forklarer Søren Skovga-
ard Sørensen. Som et led ard Sørensen. Som et led 
i disse samtaler overvejes i disse samtaler overvejes 
det også, hvordan man kan det også, hvordan man kan 

Kursus for præstepar skal klæde præster på til at undervise kommende ægtepar

LM vil styrke tanzaniske ægteskaber

bruge grunden i Iringa, hvor bruge grunden i Iringa, hvor 
bygningerne, der husede bygningerne, der husede 
Den danske Skole ligger.Un-Den danske Skole ligger.Un-
dervisningslokalerne er dog dervisningslokalerne er dog 
i øjeblikket udlejet, og ægte-i øjeblikket udlejet, og ægte-
skabskurset blev derfor af-skabskurset blev derfor af-
holdt ved en kirke i Iringa.holdt ved en kirke i Iringa.

Byggede hus sammen
Kurset havde undervisere Kurset havde undervisere 
fra både Tanzania og Dan-fra både Tanzania og Dan-
mark.mark.

De 12 præstepar fi k un-De 12 præstepar fi k un-
dervisning i samspillet mel-dervisning i samspillet mel-
lem tjeneste og ægteskab, lem tjeneste og ægteskab, 
kommunikation og værdier kommunikation og værdier 
i ægteskabet, tilgivelse, i ægteskabet, tilgivelse, 
kærlighed og sex. Undervis-kærlighed og sex. Undervis-
ningen i fl ere af disse emner ningen i fl ere af disse emner 
blev varetaget af Ruth og blev varetaget af Ruth og 

Philip Bach-Svendsen, der Philip Bach-Svendsen, der 
sammen med Iringas biskop sammen med Iringas biskop 
Blastone Gaville snart udgi-Blastone Gaville snart udgi-
ver en bog om ægteskab på ver en bog om ægteskab på 
Soma Biblias forlag.Soma Biblias forlag.

Flemming Hansen deltog Flemming Hansen deltog 
med en mere generel un-med en mere generel un-
dervisning i trosoplæring dervisning i trosoplæring 
ud fra Galaterbrevet. Han ud fra Galaterbrevet. Han 
mener, at der er god brug for mener, at der er god brug for 
et ægteskabskursus. Blandt et ægteskabskursus. Blandt 
andet for at fremme, at æg-andet for at fremme, at æg-
tefolk taler sammen om an-tefolk taler sammen om an-
det end det, der er nødven-det end det, der er nødven-
digt for at få hverdagen til digt for at få hverdagen til 
at hænge sammen. Hverda-at hænge sammen. Hverda-
gen er ofte travl især for en gen er ofte travl især for en 
præstefamilie, hvor der kan præstefamilie, hvor der kan 
være opgaver på alle tider af være opgaver på alle tider af 
døgnet, og hvor nogle præ-døgnet, og hvor nogle præ-
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men med de unge lutherske men med de unge lutherske 
kristne fra Cuzco skal de kristne fra Cuzco skal de 
planlægge, hvornår og hvor-planlægge, hvornår og hvor-
dan de vil starte husme-dan de vil starte husme-
nigheden op. Desuden skal nigheden op. Desuden skal 
kirkens tidligere medlem-kirkens tidligere medlem-
mer besøges og inviteres til mer besøges og inviteres til 
at være med igen. at være med igen. 

”Alt efter hvad der er ”Alt efter hvad der er 
muligt, og hvad de andre muligt, og hvad de andre 
i kirken kunne være med i kirken kunne være med 
på, kunne en drøm være at på, kunne en drøm være at 
starte en café op engang starte en café op engang 
i fremtiden. Kirken ligger i fremtiden. Kirken ligger 
i universitetsområdet, og i universitetsområdet, og 
med en café ville vi kunne med en café ville vi kunne 
skabe et samlingssted for skabe et samlingssted for 
unge,” siger de.unge,” siger de.

Inkarigets hovedstad Cuz-Inkarigets hovedstad Cuz-
co ligger i det sydlige Peru co ligger i det sydlige Peru 
og er hjemsted for fl ere end og er hjemsted for fl ere end 
400.000 indbyggere. I fl ere 400.000 indbyggere. I fl ere 
omgange har byen også omgange har byen også 
været hjem for LM-missi-været hjem for LM-missi-
onærer. Senest i 2010, da onærer. Senest i 2010, da 
Olga og Flemming Stidsen Olga og Flemming Stidsen 
boede der.boede der.

ster kun får en lille løn og ster kun får en lille løn og 
derfor må skaffe indtægt fra derfor må skaffe indtægt fra 
eksempelvis landbrug.eksempelvis landbrug.

Kurset havde først og Kurset havde først og 
fremmest til formål at give fremmest til formål at give 
de deltagende par input til de deltagende par input til 
deres eget parforhold. I an-deres eget parforhold. I an-
den omgang er det tanken, at den omgang er det tanken, at 
de skal give indholdet videre. de skal give indholdet videre. 
I den lutherske kirke er det I den lutherske kirke er det 
nemlig et krav, at man mod-nemlig et krav, at man mod-
tager ægteskabsundervis-tager ægteskabsundervis-
ning, før man kan blive gift. ning, før man kan blive gift. 
Præsterne varetager denne Præsterne varetager denne 
undervisning, men fl ere af undervisning, men fl ere af 
dem spørger til, hvordan det dem spørger til, hvordan det 
skal gribes an, forklarer Ruth skal gribes an, forklarer Ruth 
Bach-Svendsen.Bach-Svendsen.

”De kan nu gå hjem og bru-”De kan nu gå hjem og bru-
ge bogen, der snart udkom-ge bogen, der snart udkom-

LM i Rå er fra 1885 og den eneste LM-kreds LM i Rå er fra 1885 og den eneste LM-kreds 
på Lolland. 25 mennesker mødes hver tirs-på Lolland. 25 mennesker mødes hver tirs-
dag – hver anden uge til møde og hver anden dag – hver anden uge til møde og hver anden 
uge til bibelkreds. LM’erne i Rå er trofaste og uge til bibelkreds. LM’erne i Rå er trofaste og 
viser stor medleven i international mission. viser stor medleven i international mission. 
Ud over de ugentlige møder er der  hvert år i Ud over de ugentlige møder er der  hvert år i 
november bibellørdag med forkyndere uden november bibellørdag med forkyndere uden 
for lokalområdet og fællesspisning. En årlig for lokalområdet og fællesspisning. En årlig 
auktion af vennernes gaver giver midler til auktion af vennernes gaver giver midler til 
drift af missionshuset. drift af missionshuset. 

I takt med affolkningen i landområdet måt-I takt med affolkningen i landområdet måt-
te børneklubben lukke for cirka fem siden. te børneklubben lukke for cirka fem siden. 
Men der er stadig god kontakt til lokalområ-Men der er stadig god kontakt til lokalområ-
det, og i de seneste år er der dukket fl ere nye det, og i de seneste år er der dukket fl ere nye 
op, som ønsker det kristne fællesskab. op, som ønsker det kristne fællesskab. 

De små steder: Rå

mer. Det er en ægteskabs-mer. Det er en ægteskabs-
forberedende bog, og de tog forberedende bog, og de tog 
godt imod undervisningen ud godt imod undervisningen ud 
fra bogen. Mange udtrykte fra bogen. Mange udtrykte 
stor glæde over den.”stor glæde over den.”

Tanzaniske ægtepar er Tanzaniske ægtepar er 
ikke vant til at være fælles ikke vant til at være fælles 
om opgaver, men et nøg-om opgaver, men et nøg-
leelement på kurset var at leelement på kurset var at 
defi nere, hvilke værdier par-defi nere, hvilke værdier par-
rene ønsker i deres ægte-rene ønsker i deres ægte-
skab. Det blev udtrykt ved, skab. Det blev udtrykt ved, 
at de skulle tegne et hus at de skulle tegne et hus 
med fundament, otte mur-med fundament, otte mur-
sten og tag, som udgør de sten og tag, som udgør de 
ønskede værdier.ønskede værdier.

Sex er ikke mandens ret
Et andet vigtigt fokusom-Et andet vigtigt fokusom-
råde var, at sex er en fælles råde var, at sex er en fælles 

gave og ikke mandens ret.gave og ikke mandens ret.
”Det er lodret imod kultu-”Det er lodret imod kultu-

ren at se sex som en fælles ren at se sex som en fælles 
gave. Det er kulturelt set gave. Det er kulturelt set 
mandens ret, når han øn-mandens ret, når han øn-
sker det,” forklarer Flem-sker det,” forklarer Flem-
ming Hansen.ming Hansen.

Flemming Hansen håber, Flemming Hansen håber, 
at der ved kommende kurser at der ved kommende kurser 
kan skaffes bedre mulighe-kan skaffes bedre mulighe-
der for, at parrene kan fi nde der for, at parrene kan fi nde 
steder, hvor de i fred og ro steder, hvor de i fred og ro 
kan tale sammen. For det er kan tale sammen. For det er 
vigtigt, at ægteparrene har vigtigt, at ægteparrene har 
god tid og ro til at tale sam-god tid og ro til at tale sam-
men om de ting, de bliver men om de ting, de bliver 
undervist i. Mulighederne undervist i. Mulighederne 
var dog begrænsede ved det var dog begrænsede ved det 
første kursus.første kursus.
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AF KAJA LAUTERBACH

Onsdag den 16. oktober tog Onsdag den 16. oktober tog 
130 taknemmelige, glade 130 taknemmelige, glade 
og tilfredse børnebørn og og tilfredse børnebørn og 
bedsteforældre hjem fra lejr bedsteforældre hjem fra lejr 
på Virksund. Et propfyldt på Virksund. Et propfyldt 
kursuscenter havde dan-kursuscenter havde dan-
net rammer om bibeltimer, net rammer om bibeltimer, 
kreative aktiviteter og mas-kreative aktiviteter og mas-
ser af samvær, spil og hygge ser af samvær, spil og hygge 
i tre dage.i tre dage.

Lejrens målgruppe er bed-Lejrens målgruppe er bed-
steforældre og børnebørn steforældre og børnebørn 
fra 5-12 år, fortæller Anna fra 5-12 år, fortæller Anna 
Mostrup, der er en af arran-Mostrup, der er en af arran-
gørerne af lejren.gørerne af lejren.

”Men der er nogle børne-”Men der er nogle børne-
børn over 12 år, som stadig børn over 12 år, som stadig 
lyst til at være med, og dem lyst til at være med, og dem 
giver vi forskellige praktiske giver vi forskellige praktiske 

Børn og bedsteforældrelejr på lejr sammen

opgaver,” siger hun og tilfø-opgaver,” siger hun og tilfø-
jer, at deltagerne kom fra jer, at deltagerne kom fra 
hele Jylland. hele Jylland. 

Hun bor selv tæt ved Virk-Hun bor selv tæt ved Virk-
sund og vil gerne arbejde for, sund og vil gerne arbejde for, 
at Virksund bliver et sted, at Virksund bliver et sted, 
hvor også næste generation hvor også næste generation 
har lyst til at komme. har lyst til at komme. 

Genkendelighed
Hver formiddag holdt LM Hver formiddag holdt LM 
Kids-konsulent Kristian Kids-konsulent Kristian 
Larsen bibeltime om Moses, Larsen bibeltime om Moses, 
og så stod der leg og krea-og så stod der leg og krea-
tive aktiviteter på program-tive aktiviteter på program-
met resten af dagen.met resten af dagen.

Ud over perler og maling Ud over perler og maling 
var der mulighed for at skæ-var der mulighed for at skæ-
re græskarlygter, som stod re græskarlygter, som stod 
og gav hygge på lejren, og og gav hygge på lejren, og 
lave vandraketter, som blev lave vandraketter, som blev 
skudt af ved en konkurrence skudt af ved en konkurrence 

onsdag formiddag.onsdag formiddag.
”Genkendelighed er i høj-”Genkendelighed er i høj-

sædet, så mange aktivite-sædet, så mange aktivite-

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

Bedsteforældrelejr på Virksund bød på mange gode og velkendte aktiviteter mellem generationerne

Mandag underholdt og forkyndte Erik Nielsen fra København.Mandag underholdt og forkyndte Erik Nielsen fra København.

AF LARS B. LARSENAF LARS B. LARSEN

LANDSLEDER FOR LMBULANDSLEDER FOR LMBU

LARS@LMBU.DKLARS@LMBU.DK

Jeg ved ikke, hvornår Jesus Jeg ved ikke, hvornår Jesus 
kommer igen og fl ytter os kommer igen og fl ytter os 
hjem på den nye jord. Men hjem på den nye jord. Men 
hvis han ikke er kommet in-hvis han ikke er kommet in-
den år 2050, har vi, der tilhø-den år 2050, har vi, der tilhø-
rer ham i dag, et ansvar for, rer ham i dag, et ansvar for, 
at der også til den tid kan at der også til den tid kan 
være bekendende kristne, være bekendende kristne, 
som lever i sund efterfølgel-som lever i sund efterfølgel-
se og tillid til Gud.se og tillid til Gud.

Vi kan ikke forudse, hvor-Vi kan ikke forudse, hvor-
dan samfundet er om 31 år dan samfundet er om 31 år 
– men jeg gætter på, at det – men jeg gætter på, at det 
ikke er blevet lettere at være ikke er blevet lettere at være 
kristen, end det er i dag.kristen, end det er i dag.

Guds menighed i år 2050
Opgaven er derfor at vi-Opgaven er derfor at vi-

deregive evangeliet til en deregive evangeliet til en 
generation af børn og unge, generation af børn og unge, 
som vokser op i et samfund, som vokser op i et samfund, 
der er anderledes end for ti der er anderledes end for ti 
år siden – og som vi ikke kan år siden – og som vi ikke kan 
forestille os, hvordan er om forestille os, hvordan er om 
ti, 20, 30 år.ti, 20, 30 år.

I 2050 består det kristne I 2050 består det kristne 
fællesskab nok i høj grad af fællesskab nok i høj grad af 
personer, som i 2019 er 0-30 personer, som i 2019 er 0-30 
år gamle. Kirkens (og LM’s) år gamle. Kirkens (og LM’s) 
ledere ”er arvtagere” efter ledere ”er arvtagere” efter 
de voksne, som i dag har de voksne, som i dag har 
ansvaret for forkyndelsen og ansvaret for forkyndelsen og 
for måden, vi indretter os på for måden, vi indretter os på 
i menighederne.i menighederne.

Det skal have betydning for Det skal have betydning for 
det ansvar, vi hver især i dag det ansvar, vi hver især i dag 
påtager os i hjem og menig-påtager os i hjem og menig-
hed, og for den måde, vi i dag hed, og for den måde, vi i dag 
udlever vores tro på Jesus udlever vores tro på Jesus 
over for næste generation.over for næste generation.

Derfor kan vi ikke bare Derfor kan vi ikke bare 
”lade stå til” og bilde os selv ”lade stå til” og bilde os selv 
ind, at der nok næsten pr. ind, at der nok næsten pr. 

automatik vokser modne automatik vokser modne 
kristne frem, som kan hånd-kristne frem, som kan hånd-
tere fremtidens udfordringer.tere fremtidens udfordringer.

Det betyder, at forkyndere, Det betyder, at forkyndere, 
ledere, forældre, bedstefor-ledere, forældre, bedstefor-
ældre og alle andre voksne ældre og alle andre voksne 
og unge i menigheden må og unge i menigheden må 
gøre sig klart, hvordan Gud gøre sig klart, hvordan Gud 
kalder os til konkret at leve kalder os til konkret at leve 
tydeligt i efterfølgelse.tydeligt i efterfølgelse.

På godt og ondt er vores På godt og ondt er vores 
tro påvirket af og formet af tro påvirket af og formet af 
de mennesker, vi møder i de mennesker, vi møder i 
barndommen og ungdom-barndommen og ungdom-
men. Derfor: Hvordan vil de men. Derfor: Hvordan vil de 
kristne i 2050 se tilbage på kristne i 2050 se tilbage på 
den påvirkning, de mødte fra den påvirkning, de mødte fra 
vores generation i 2019?vores generation i 2019?

Kan de se tilbage på Kan de se tilbage på 
kristne fællesskaber, hvor vi kristne fællesskaber, hvor vi 
delte liv, tro og erfaringer på delte liv, tro og erfaringer på 
tværs af aldersgrupper? Kan tværs af aldersgrupper? Kan 
de se tilbage på kristne le-de se tilbage på kristne le-
dere, som målbevidst søgte dere, som målbevidst søgte 
at støtte og udruste forældre at støtte og udruste forældre 
i den opgave, det er at vise i den opgave, det er at vise 
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holdbarheden i Guds løfter?holdbarheden i Guds løfter?
Bibelen viser fl ere slags Bibelen viser fl ere slags 

relations-sammenhænge relations-sammenhænge 
end kun mor/far og børn, når end kun mor/far og børn, når 
det handler om at pege på det handler om at pege på 
holdbarheden af Guds løfter holdbarheden af Guds løfter 
og kærlighed: Abraham, Isak og kærlighed: Abraham, Isak 
og Jakob var bedsteforæl-og Jakob var bedsteforæl-
dre og børnebørn, Mordokaj dre og børnebørn, Mordokaj 
og Ester var onkel og niece, og Ester var onkel og niece, 
Eunike og Timotheus var Eunike og Timotheus var 
måske singlemor og søn, måske singlemor og søn, 
Paulus og Titus var ”far” og Paulus og Titus var ”far” og 
”søn” i deres fælles tro.”søn” i deres fælles tro.

Der er utallige muligheder Der er utallige muligheder 
for stærke relationsmæssige for stærke relationsmæssige 
bånd på tværs af generatio-bånd på tværs af generatio-
nerne. Overvej derfor, over nerne. Overvej derfor, over 
for hvem og hvordan du vil for hvem og hvordan du vil 
vise din tro på en måde, så vise din tro på en måde, så 
det også kan være til hjælp det også kan være til hjælp 
for den person i 2050. Giv for den person i 2050. Giv 
indblik i dit eget liv, og vis det indblik i dit eget liv, og vis det 
fundament, du lever på. For fundament, du lever på. For 
det er holdbart, uanset hvor-det er holdbart, uanset hvor-
dan samfundet ser ud i 2050.dan samfundet ser ud i 2050.

GERDA CHRISTENSEN   Det er en skøn lejr – og en 
missionsmulighed, da fl ere børnebørn kommer fra hjem, 
hvor kristendommen ikke fylder så meget
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”Vi har brug for at betragte vores givertjeneste som et ”Vi har brug for at betragte vores givertjeneste som et 
svar på Guds egen gavmildhed”. Sådan står der i hæftet svar på Guds egen gavmildhed”. Sådan står der i hæftet 
Glæden ved at giveGlæden ved at give, som er en gennemgang af 2. Korin-, som er en gennemgang af 2. Korin-
terbrev kap. 8 og 9. En tekst, der blandt andet handler om terbrev kap. 8 og 9. En tekst, der blandt andet handler om 
at afslutte en konkret indsamling. Vi giver, fordi han giver. at afslutte en konkret indsamling. Vi giver, fordi han giver. 
Og det sker – Og det sker – taktak for det.  for det. 

Efter de første tre kvartaler har LM modtaget halvde-Efter de første tre kvartaler har LM modtaget halvde-
len af gavebudgettet. Helt præcist 8,17 millioner kroner. len af gavebudgettet. Helt præcist 8,17 millioner kroner. 
Nu er det så ved at være tid til at afslutte årets indsam-Nu er det så ved at være tid til at afslutte årets indsam-
ling til national og international mission – til evangeliets ling til national og international mission – til evangeliets 
fremme. I årets sidste kvartal har vi derfor brug for den fremme. I årets sidste kvartal har vi derfor brug for den 
anden halvdel (knap 8 millioner kroner. anden halvdel (knap 8 millioner kroner. 

Ellers vil vi fortsat opfordre til regelmæssig givertjene-Ellers vil vi fortsat opfordre til regelmæssig givertjene-
ste – gerne ved hjælp ar Betalingsservice. For givertjene-ste – gerne ved hjælp ar Betalingsservice. For givertjene-
ste er en vedvarende gavmildhed og glæde, der er et svar ste er en vedvarende gavmildhed og glæde, der er et svar 
på det, vi får af Gud. Se mere på dlm.dk/stoet.på det, vi får af Gud. Se mere på dlm.dk/stoet.

                Johnny Lindgreen, resursechef                Johnny Lindgreen, resursechef

med til at afvikle lejren si-med til at afvikle lejren si-
den 2016.den 2016.

Ikke sidde overhørig
Daværende landsleder for Daværende landsleder for 
LM’s børnearbejde Dan LM’s børnearbejde Dan 
Månsson startede bedste-Månsson startede bedste-
forældrelejren op i 2012, forældrelejren op i 2012, 
men efter nogle år var den men efter nogle år var den 
ved at stoppe på grund af ved at stoppe på grund af 
ledermangel.ledermangel.

Gerda Christensen fortæl-Gerda Christensen fortæl-
ler, at formanden for Lu-ler, at formanden for Lu-
thersk Mission i Holstebro thersk Mission i Holstebro 
sagde til hende, at ”det kan sagde til hende, at ”det kan 
vi da ikke sidde overhørig” – vi da ikke sidde overhørig” – 
og derfor gik hun i gang med og derfor gik hun i gang med 
at samle et lederteam. at samle et lederteam. 

”Det er en skøn lejr – og ”Det er en skøn lejr – og 
også en missionsmulighed, også en missionsmulighed, 
da fl ere børnebørn kommer da fl ere børnebørn kommer 
fra hjem, hvor kristendom-fra hjem, hvor kristendom-

men ikke fylder så meget,” men ikke fylder så meget,” 
siger hun.siger hun.

I 2018 kom Lisa Birkmose I 2018 kom Lisa Birkmose 
fra Skjern med i lederteam-fra Skjern med i lederteam-
et. Hendes hovedopgave er et. Hendes hovedopgave er 
at stå for sang og musik.at stå for sang og musik.

”Vi er ikke så mange le-”Vi er ikke så mange le-
dere, men vi har jo heller dere, men vi har jo heller 
ikke det primære ansvar for ikke det primære ansvar for 
børnene. Alle børn har deres børnene. Alle børn har deres 
egne voksne med. Det er et egne voksne med. Det er et 
stort privilegium for os le-stort privilegium for os le-
dere,” siger hun.dere,” siger hun.

”For eksempel sidder del-”For eksempel sidder del-
tagerne familievis – børn tagerne familievis – børn 
og voksne sammen – ved og voksne sammen – ved 
bibeltimerne. Det funge-bibeltimerne. Det funge-
rer rigtig godt. Både, hvis rer rigtig godt. Både, hvis 
de skal snakke om noget de skal snakke om noget 
undervejs – og hvis et barn undervejs – og hvis et barn 
skal hjælpes ud på toilettet skal hjælpes ud på toilettet 
undervejs.”undervejs.”
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Bondegårdsdyr og snakke om Gud
Vibeke og Carsten Madsen bruger al deres sommerferie på at lave bondegårdslejr, 

fordi de elsker de fi re dage, hvor børnene er der

AF KAJA LAUTERBACH

Vibeke og Carsten Madsen Vibeke og Carsten Madsen 
fra Østermarie bruger hele fra Østermarie bruger hele 
deres sommerferie på at ar-deres sommerferie på at ar-
rangere og afholde bonde-rangere og afholde bonde-
gårdslejr ved deres hjem gårdslejr ved deres hjem 
”Hjortsvang”, der er en ned-”Hjortsvang”, der er en ned-
lagt gård. Og det har de med lagt gård. Og det har de med 
få undtagelser gjort hvert år i få undtagelser gjort hvert år i 
omkring 15 år. omkring 15 år. 

”Det er et kæmpestort ar-”Det er et kæmpestort ar-
bejde at gøre klar til lejren, bejde at gøre klar til lejren, 
og vi har fl ere gange spurgt og vi har fl ere gange spurgt 
os selv om, hvorfor vi gør det os selv om, hvorfor vi gør det 
igen og igen,” siger Carsten.igen og igen,” siger Carsten.

”Svaret må være, at vi el-”Svaret må være, at vi el-
sker de der fi re dage, hvor sker de der fi re dage, hvor 
børnene er her.” børnene er her.” 

Han tilføjer, at de fantasti-Han tilføjer, at de fantasti-
ske oplevelser med børnene, ske oplevelser med børnene, 
der er fra 1.-6. klasse, ”helt der er fra 1.-6. klasse, ”helt 
sikkert” opvejer, at det ikke sikkert” opvejer, at det ikke 
er så sjovt at skulle på ar-er så sjovt at skulle på ar-
bejde, når børn og børne-bejde, når børn og børne-
børn, der bor andre steder i børn, der bor andre steder i 
Danmark, kommer på besøg.Danmark, kommer på besøg.

”Og så tager det jo ikke ”Og så tager det jo ikke 
mere tid, end hvis man var mere tid, end hvis man var 
leder i en børneklub hver uge leder i en børneklub hver uge 
hele året. Her er det bare hele året. Her er det bare 
meget koncentreret,” siger meget koncentreret,” siger 
han og fortæller, at hans far han og fortæller, at hans far 
hjalp til med forberedelser-hjalp til med forberedelser-
ne de første tre år, så længe ne de første tre år, så længe 
kræfterne var til det.kræfterne var til det.

”Ellers var vi måske ikke ”Ellers var vi måske ikke 
kommet i gang,” siger han kommet i gang,” siger han 
ærligt.ærligt.

”Her på Hjortsvang har ”Her på Hjortsvang har 
vi faciliteterne til at holde vi faciliteterne til at holde 
sådan en lejr. Vi har ingen sådan en lejr. Vi har ingen 
produktion længere, men produktion længere, men 
mange hyggedyr,” siger Car-mange hyggedyr,” siger Car-
sten Madsen, der arbejder sten Madsen, der arbejder 
som graver ved Østermarie som graver ved Østermarie 
Kirke. Kirke. 

”Hyggedyrene” omfat-”Hyggedyrene” omfat-
ter både heste, får, geder, ter både heste, får, geder, 
minigrise, ænder, brevduer, minigrise, ænder, brevduer, 
katte, hunde, volierer med katte, hunde, volierer med 

fugle og fi sk i en dam i ha-fugle og fi sk i en dam i ha-
ven – blandt andet en tam ven – blandt andet en tam 
stør på 120 centimeter.stør på 120 centimeter.

På marken er der to søer, På marken er der to søer, 
hvor børnene kan sejle på hvor børnene kan sejle på 
tømmerfl åde eller i båd, og tømmerfl åde eller i båd, og 
ved haven er der et krat med ved haven er der et krat med 
masser af plads til at bygge masser af plads til at bygge 
huler, som står fra år til år – huler, som står fra år til år – 
og som familiens børnebørn og som familiens børnebørn 
også nyder at bruge. Mens også nyder at bruge. Mens 
der er lejr, står der en hop-der er lejr, står der en hop-
peborg ved siden af teltene peborg ved siden af teltene 
på græsmarken, og Carsten på græsmarken, og Carsten 
laver et svømmebassin af laver et svømmebassin af 
halm-bigballer beklædt halm-bigballer beklædt 
med plasticfolie.med plasticfolie.

”Det er sjovt at lave – og ”Det er sjovt at lave – og 
ikke mindst at man kan ikke mindst at man kan 
glæde børnene med det,” glæde børnene med det,” 
siger han.siger han.

Snakke om Gud
”Og så gør vi det jo også, for ”Og så gør vi det jo også, for 
at børnene skal få lov til at at børnene skal få lov til at 
høre om Gud,” siger Vibeke.høre om Gud,” siger Vibeke.

Hun fortæller, at ud af Hun fortæller, at ud af 
de 47 deltagere på lejren i de 47 deltagere på lejren i 
sommer var kun 12 fra krist-sommer var kun 12 fra krist-
ne hjem.ne hjem.

Hun går hver eftermid-Hun går hver eftermid-
dag en trækketur med børn, dag en trækketur med børn, 
der sidder på en hest, og der sidder på en hest, og 
oplever, at det giver plads til oplever, at det giver plads til 
mange virkelig gode snakke.mange virkelig gode snakke.

”Jeg får mange hemmelig-”Jeg får mange hemmelig-
heder at vide og informatio-heder at vide og informatio-
ner om børnenes baggrund, ner om børnenes baggrund, 

når vi går sammen i skoven. når vi går sammen i skoven. 
Og jeg kan også få lov til at Og jeg kan også få lov til at 
fl ette lidt ind om Gud,” siger fl ette lidt ind om Gud,” siger 
hun og tilføjer, at det er no-hun og tilføjer, at det er no-
get andet, når det foregår på get andet, når det foregår på 
tomandshånd. tomandshånd. 

”Børnene har ikke megen ”Børnene har ikke megen 
baggrund for at tale om baggrund for at tale om 
Gud, og vi får virkelig mange Gud, og vi får virkelig mange 
spørgsmål. For eksempel: spørgsmål. For eksempel: 
Tror du virkelig på Gud – så-Tror du virkelig på Gud – så-
dan rigtigt? Holder I kun den dan rigtigt? Holder I kun den 
her lejr, for at vi skal komme her lejr, for at vi skal komme 
til at tro på Gud?”til at tro på Gud?”

Vibeke fortæller om en Vibeke fortæller om en 
helt særlig oplevelse.helt særlig oplevelse.

”Vi synger altid det samme ”Vi synger altid det samme 
bordvers ved alle måltider, bordvers ved alle måltider, 
og en dag, vi var i skoven, og en dag, vi var i skoven, 
begyndte en gruppe børn begyndte en gruppe børn 
spontant at synge. Det var spontant at synge. Det var 
wauw at høre børn helt ude-wauw at høre børn helt ude-
fra takke Gud på den måde,” fra takke Gud på den måde,” 
siger hun.siger hun.

”Vi inviterer dem til at kom-”Vi inviterer dem til at kom-
me i børneklub efter lejren, me i børneklub efter lejren, 
men da nogle af dem kom-men da nogle af dem kom-
mer fra resursesvage hjem, mer fra resursesvage hjem, 
er det meget svært for dem er det meget svært for dem 
at komme af sted.”at komme af sted.”

Hun glæder sig over, at Hun glæder sig over, at 
mange kommer på bonde-mange kommer på bonde-
gårdslejr igen og får mulig-gårdslejr igen og får mulig-
hed for at høre om Gud igen.hed for at høre om Gud igen.

Plads til at trække sig
En del af deltagerne kom-En del af deltagerne kom-
mer fra resursesvage hjem, mer fra resursesvage hjem, 

og nogle af børnene har og nogle af børnene har 
særlige behov. særlige behov. 

”Men vi har aldrig pro-”Men vi har aldrig pro-
blemer med dem her. Lej-blemer med dem her. Lej-
ren begynder med, at vi ren begynder med, at vi 
gennemgår reglerne – for gennemgår reglerne – for 
eksempel: hvordan man om-eksempel: hvordan man om-
gås dyrene, at man gås dyrene, at man gårgår inde  inde 
i haven og gerne må gynge, i haven og gerne må gynge, 
hvad en skraldespand skal hvad en skraldespand skal 
benyttes til og mange andre benyttes til og mange andre 
ting, man ting, man må gøremå gøre. Der er al-. Der er al-
drig nogen, der bryder dem, drig nogen, der bryder dem, 
og det kan man godt undre og det kan man godt undre 
sig over – men det er dej-sig over – men det er dej-
ligt,” siger Vibeke.ligt,” siger Vibeke.

Carsten tror, at det hæn-Carsten tror, at det hæn-
ger sammen med, at der er ger sammen med, at der er 

plads nok på Hjortsvang. plads nok på Hjortsvang. 
Hvis et barn har brug for at Hvis et barn har brug for at 
trække sig, er der plads til trække sig, er der plads til 
det, og en lille gruppe børn det, og en lille gruppe børn 
kan også sidde i en krog el-kan også sidde i en krog el-
ler hule og snakke.ler hule og snakke.

”Desuden beroliger dyre-”Desuden beroliger dyre-
ne. For et par år siden havde ne. For et par år siden havde 
vi en dreng, der gik rundt og vi en dreng, der gik rundt og 
skubbede til alle. Han fi k en skubbede til alle. Han fi k en 
kattekilling eller en lille mi-kattekilling eller en lille mi-
nigriseunge i hænderne og nigriseunge i hænderne og 
blev helt rolig.”blev helt rolig.”

Den eneste reklame for Den eneste reklame for 
bondegårdslejren er løbe-bondegårdslejren er løbe-
sedler i supermarkeder og i sedler i supermarkeder og i 
børneklubber på Bornholm. børneklubber på Bornholm. 
Ellers går informationen fra Ellers går informationen fra 
mund til mund, og dem, der mund til mund, og dem, der 
har været med før, inviterer har været med før, inviterer 
nye med. Det er den eneste nye med. Det er den eneste 
af LM’s lejre på Bornholm, af LM’s lejre på Bornholm, 
hvor der er mange børn fra hvor der er mange børn fra 
øens folkeskoler med. øens folkeskoler med. 

Loft på 50 børn
Bondegårdslejren på Bondegårdslejren på 
Hjortsvang er et samarbejde Hjortsvang er et samarbejde 
mellem LM på Bornholm og mellem LM på Bornholm og 
Bornholmerkirken.Bornholmerkirken.

Det hele foregår udendørs. Det hele foregår udendørs. 
Et stort mødetelt er delt op Et stort mødetelt er delt op 
med spiseafdeling i den ene med spiseafdeling i den ene 
ende og bibeltimer og an-ende og bibeltimer og an-
dre aktiviteter i den anden. dre aktiviteter i den anden. 
Deltagerne sover i små telte, Deltagerne sover i små telte, 
der er slået op ved siden af.der er slået op ved siden af.

”Vi har et loft på 50 del-”Vi har et loft på 50 del-
tagere. Hvis der bliver fl ere, tagere. Hvis der bliver fl ere, 
går lidt af oplevelsen af,” går lidt af oplevelsen af,” 
siger Carsten og fortæller, at siger Carsten og fortæller, at 
op mod 300 forskellige børn op mod 300 forskellige børn 
har været med på bonde-har været med på bonde-
gårdslejr i den tid, de har gårdslejr i den tid, de har 
stået for lejren.stået for lejren.

I år var der fl est piger, og I år var der fl est piger, og 
de drenge, der var, var meget de drenge, der var, var meget 
stille og var mest til heste stille og var mest til heste 
og kreative ting. Unglederne og kreative ting. Unglederne 
kunne ikke engang samle et kunne ikke engang samle et 
fodboldhold.fodboldhold.

Indtil nu er bondegårds-Indtil nu er bondegårds-
lejren blevet fyldt op meget lejren blevet fyldt op meget 
hurtigt.hurtigt.

”I år kom tilmeldingerne ”I år kom tilmeldingerne 
imidlertid lidt langsommere, imidlertid lidt langsommere, 
hvilket så gav mulighed for hvilket så gav mulighed for 
at andre børn kunne være at andre børn kunne være 
med,” siger Carsten. med,” siger Carsten. 

Genkendelighed
Programmet på bonde-Programmet på bonde-
gårdslejr er det samme fra gårdslejr er det samme fra 
år til år.år til år.

Der er forkyndelse og an-Der er forkyndelse og an-
dagter, alle børn er med til dagter, alle børn er med til 
at fodre dyrene på skift, og at fodre dyrene på skift, og 
så er der masser af tid til leg så er der masser af tid til leg 
og aktiviteter.og aktiviteter.

”I år tryllebandt between-”I år tryllebandt between-
konsulent Maria Legarth konsulent Maria Legarth 
børnene med sin bibelfor-børnene med sin bibelfor-
tælling. Vi læser også altid tælling. Vi læser også altid 
en sammenhængende bog en sammenhængende bog 
som godnathistorie,” fortæl-som godnathistorie,” fortæl-
ler Vibeke. ler Vibeke. 

Carsten fortæller, at der Carsten fortæller, at der 
hvert år har været en over-hvert år har været en over-
raskelse i programmet. Det raskelse i programmet. Det 
kan være besøg af veteran-kan være besøg af veteran-
biler, en helikopter, rodeotyr biler, en helikopter, rodeotyr 
eller speedwaymotorcyk-eller speedwaymotorcyk-
ler, hvor børnene kunne få ler, hvor børnene kunne få 
en tur.en tur.

Det er ikke kun program-Det er ikke kun program-
met, der er genkendeligt fra met, der er genkendeligt fra 
år til år. Ud over Vibeke og år til år. Ud over Vibeke og 
Carsten er der en hånd-Carsten er der en hånd-
fuld faste ledere, der giver fuld faste ledere, der giver 
kontinuitet, og som kender kontinuitet, og som kender 
”plejer”.”plejer”.

Derudover er der en del Derudover er der en del 
ungledere. Det er LMU’ere ungledere. Det er LMU’ere 
fra hele Bornholm og også fra hele Bornholm og også 
nogle af de første deltagere nogle af de første deltagere 
på bondegårdslejr, som nu, på bondegårdslejr, som nu, 
med Carstens ord, er blevet med Carstens ord, er blevet 
”ret fornuftige”.”ret fornuftige”.

Ud over unglederne var en Ud over unglederne var en 
far til et af de ikke-kristne far til et af de ikke-kristne 
børn med udfordringer med børn med udfordringer med 
som medhjælper i år. Vibeke som medhjælper i år. Vibeke 
fortæller, at han sluttede af fortæller, at han sluttede af 
med at sige: med at sige: 

”Hvis I kan holde mig ud, ”Hvis I kan holde mig ud, 
er jeg klar igen til næste år.”er jeg klar igen til næste år.”

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

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

Vibeke MadsenVibeke Madsen

Vibeke og Carsten Madsen i haven ved den lille sø med guldfi sk og en stor stør. Her må børnene gerne lege, men ikke løbe.Vibeke og Carsten Madsen i haven ved den lille sø med guldfi sk og en stor stør. Her må børnene gerne lege, men ikke løbe.

 
Jeg får mange 
hemmeligheder at 
vide og informa-
tioner om børne-
nes baggrund, når 
vi går sammen i 
skoven. Og jeg kan 
også få lov til at 
fl ette lidt ind om 
Gud

Vibeke MadsenVibeke Madsen
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Der er babyboom for tiden Der er babyboom for tiden 
i den københavnske LM-i den københavnske LM-
frimenighed Nordvestkir-frimenighed Nordvestkir-
ken. Ni børn er kommet til ken. Ni børn er kommet til 
inden for seks måneder, og inden for seks måneder, og 
foreløbig er tre mere på vej. foreløbig er tre mere på vej. 
Nu har de nybagte mødre Nu har de nybagte mødre 
fundet sammen i en fælles fundet sammen i en fælles 
mødregruppe, hvor de mø-mødregruppe, hvor de mø-
des hjemme hos hinanden des hjemme hos hinanden 
på skift en formiddag hver på skift en formiddag hver 
anden uge. anden uge. 

Og det er en rigtig god Og det er en rigtig god 
måde at komme bedre ind i måde at komme bedre ind i 
kirken på, siger en af mød-kirken på, siger en af mød-
rene, 25-årige Maria Kri-rene, 25-årige Maria Kri-
stine Wethelund fra Valby, stine Wethelund fra Valby, 
der har kommet i kirken i tre der har kommet i kirken i tre 
år og går hjemme på barsel år og går hjemme på barsel 
med sin lille David på knap med sin lille David på knap 
fi re måneder. fi re måneder. 

”Vi nybagte mødre kom-”Vi nybagte mødre kom-
mer til at lære hinanden mer til at lære hinanden 
meget bedre at kende på meget bedre at kende på 
denne måde. Det gør det let-denne måde. Det gør det let-
tere at snakke sammen, når tere at snakke sammen, når 
vi så mødes om søndagen til vi så mødes om søndagen til 
gudstjeneste i kirken.”gudstjeneste i kirken.”

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

LM’s formand 
er sygemeldt
Siden midten af august har Siden midten af august har 
landsformand Henrik P. Jen-landsformand Henrik P. Jen-
sen været sygemeldt med sen været sygemeldt med 
stress. Som en konsekvens stress. Som en konsekvens 
af dette varetager næstfor-af dette varetager næstfor-
mand Karl Haahr formands-mand Karl Haahr formands-
opgaverne. Det er ligele-opgaverne. Det er ligele-
des næstformanden, der des næstformanden, der 
afholder formandsberet-afholder formandsberet-
ningen ved den kommende ningen ved den kommende 
landsgeneralforsamling den landsgeneralforsamling den 
25.-26. oktober. Beretningen 25.-26. oktober. Beretningen 
er dog skrevet af Landssty-er dog skrevet af Landssty-
relsen i fællesskab.relsen i fællesskab.

Henrik P. Jensen under-Henrik P. Jensen under-
streger, at det er arbejds-streger, at det er arbejds-
relateret stress og ikke relateret stress og ikke 
forbundet til hans opgaver forbundet til hans opgaver 
i LM. Han er i øjeblikket i i LM. Han er i øjeblikket i 
gang med en genoptrapning gang med en genoptrapning 
af sit engagement på ar-af sit engagement på ar-
bejdsmarkedet. bejdsmarkedet.             nlm            nlm

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

er mødregruppen et helt er mødregruppen et helt 
naturligt initiativ. Det er ikke naturligt initiativ. Det er ikke 
en egentlig arbejdsgren ud en egentlig arbejdsgren ud 
fra kirken, men blev startet fra kirken, men blev startet 
af de hjemmegående mødre af de hjemmegående mødre 
selv efter sommerferien. Der selv efter sommerferien. Der 
er løbende udskiftning, fordi er løbende udskiftning, fordi 
nogle af mødrene er be-nogle af mødrene er be-
gyndt på arbejde igen efter gyndt på arbejde igen efter 
endt barsel, og nye babyer endt barsel, og nye babyer 
er på vej ind.er på vej ind.

Når mødregruppen sam-Når mødregruppen sam-
les, er der ikke det store les, er der ikke det store 

LM støtter økonomisk, at en ny missionslærer er under uddannelse

Særindsamling til ny missionslærer på DBI

AF KAJA LAUTERBACH

Den 1. oktober begyndte Den 1. oktober begyndte 
René Sølvsten Nissen på René Sølvsten Nissen på 
et ph.d.-studium inden for et ph.d.-studium inden for 
emnet Missionsteologi/3. emnet Missionsteologi/3. 
Verdens kirkehistorie.Verdens kirkehistorie.

Det gør han med henblik Det gør han med henblik 
på at blive uddannet til un-på at blive uddannet til un-
derviser i missionsteologi på derviser i missionsteologi på 
Dansk Bibel-Institut (DBI), Dansk Bibel-Institut (DBI), 
når den nuværende missi-når den nuværende missi-
onslærer Kristian Mogensen onslærer Kristian Mogensen 
går på pension om få år.går på pension om få år.

”Mission er en fast inte-”Mission er en fast inte-
greret del af uddannelsen greret del af uddannelsen 
i teologi hos os,” slår DBI i teologi hos os,” slår DBI 
fast.fast.

Resursechef Johnny Resursechef Johnny 
Lindgreen forklarer, at LM i Lindgreen forklarer, at LM i 
forvejen støtter DBI med et forvejen støtter DBI med et 
beløb, der svarer til Kristian beløb, der svarer til Kristian 
Mogensens lønMogensens løn

”Det sker som et led i, at ”Det sker som et led i, at 
DBI varetager en stor del af DBI varetager en stor del af 
missionæruddannelsen for missionæruddannelsen for 
LM,” siger han og tilføjer, at LM,” siger han og tilføjer, at 
det vil fortsætte med René det vil fortsætte med René 
Sølvsten Nissen.Sølvsten Nissen.

”Men i de tre år, hvor han ”Men i de tre år, hvor han 
skriver sin ph.d., er der tale skriver sin ph.d., er der tale 
om et dobbelt beløb for om et dobbelt beløb for 
både LM og DBI, og derfor både LM og DBI, og derfor 
laver vi en særindsamling.”laver vi en særindsamling.”

LM’s andel af merudgif-LM’s andel af merudgif-
ten er 500.000 kroner. En ten er 500.000 kroner. En 
måde at samle det meste måde at samle det meste 

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

Ph.d. om ”karismatisk 
kristendom i Afrika”
René Sølvsten Nissen er René Sølvsten Nissen er 
medlem af LM’s Landssty-medlem af LM’s Landssty-
relse, uddannet cand.theol. relse, uddannet cand.theol. 
og har derudover en master og har derudover en master 
i Afrikastudier.i Afrikastudier.

I sin ph.d. skal han un-I sin ph.d. skal han un-
dersøge den karismatiske dersøge den karismatiske 
udvikling af den østafrikan-udvikling af den østafrikan-
ske vækkelse i Tanzania og ske vækkelse i Tanzania og 
dens relation til karisma-dens relation til karisma-
tisk kristendom i Østafrikatisk kristendom i Østafrika

Det er et emne, han har Det er et emne, han har 
brændt for, siden han sam-brændt for, siden han sam-

program på. Det handler program på. Det handler 
mest om bare at mødes og mest om bare at mødes og 
hygge sig med andre mødre, hygge sig med andre mødre, 
og man inviterer de andre og man inviterer de andre 
hjem til sig – også selv om hjem til sig – også selv om 
det godt kan blive en smule det godt kan blive en smule 
presset med en masse presset med en masse 
mødre og babyer i en lille to-mødre og babyer i en lille to-
værelseslejlighed, fortæller værelseslejlighed, fortæller 
Maria Wethelund.Maria Wethelund.

”Det er ikke en mødre-”Det er ikke en mødre-
gruppe i traditionel forstand gruppe i traditionel forstand 
som den, der tilbydes gen-som den, der tilbydes gen-

Et udsnit af mødregruppen. Fra venstre Maria Wethelund, Fie Kaas Westh med Theodor, Ida Elmelund Hansen med Vilhelm, Elisabeth Nørrelykke Larsen med 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.Anni og Judit Kass Enevoldsen med Julia på skødet.

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

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

men med sin hustru Louise men med sin hustru Louise 
og parrets tre børn var ud-og parrets tre børn var ud-
sendt som missionær til sendt som missionær til 
Tanzania for LM fra 2008-Tanzania for LM fra 2008-
2014.2014.

”Jeg havde nogle oplevel-”Jeg havde nogle oplevel-
ser i mit møde med kirken i ser i mit møde med kirken i 
Tanzania, hvor det gik op for Tanzania, hvor det gik op for 
mig, at man ikke kunne ge-mig, at man ikke kunne ge-
neralisere, når det handler neralisere, når det handler 
om karismatisk kristendom om karismatisk kristendom 
i Afrika, og det er dette for-i Afrika, og det er dette for-
hold, som jeg godt kunne hold, som jeg godt kunne 
tænke mig at belyse.”tænke mig at belyse.”

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

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

fællesskab, hvor vi står på fællesskab, hvor vi står på 
det samme livsgrundlag. Vi det samme livsgrundlag. Vi 
kan også dele åndelige ting kan også dele åndelige ting 
med hinanden, for eksempel med hinanden, for eksempel 
var der for nogle gange si-var der for nogle gange si-
den en af mødrene, der delte den en af mødrene, der delte 
med os andre, at hun var med os andre, at hun var 
bekymret for en af sine ven-bekymret for en af sine ven-
inder. Det er der også plads inder. Det er der også plads 
til,” siger Maria Wethelund.til,” siger Maria Wethelund.

Og det er rigtig vigtigt – i Og det er rigtig vigtigt – i 
en periode i ens liv, hvor en periode i ens liv, hvor 
man går hjemme med sin man går hjemme med sin 

baby, og det godt kan føles, baby, og det godt kan føles, 
som om man har amme-som om man har amme-
hjerne og ens åndelige liv hjerne og ens åndelige liv 
står på standby, understre-står på standby, understre-
ger hun.ger hun.

”Det er en måde at være ”Det er en måde at være 
engageret i kirken på. Nu engageret i kirken på. Nu 
har jeg lært endnu fl ere har jeg lært endnu fl ere 
kvinder at kende, og der er kvinder at kende, og der er 
plads til at invitere nye med, plads til at invitere nye med, 
hvis man for eksempel har hvis man for eksempel har 
en veninde eller en nabo, der en veninde eller en nabo, der 
også går hjemme på barsel.”også går hjemme på barsel.”

se kommer til at indeholde se kommer til at indeholde 
forkyndelse og undervis-forkyndelse og undervis-
ning i LM.ning i LM.

”Det er noget af det, som ”Det er noget af det, som 
jeg glæder mig mest til. jeg glæder mig mest til. 
Missionsteologien er et nyt-Missionsteologien er et nyt-
tigt redskab i missionens tigt redskab i missionens 
tjeneste, og jeg håber, at tjeneste, og jeg håber, at 
vekselvirkningen mellem vekselvirkningen mellem 
arbejdet med min ph.d. og arbejdet med min ph.d. og 
forkyndelsen i LM-forsam-forkyndelsen i LM-forsam-
lingerne kan bidrage til, at lingerne kan bidrage til, at 
vi ikke glemmer det,” siger vi ikke glemmer det,” siger 
han.han.

Læs mere på dlm.dk om Læs mere på dlm.dk om 
at tegne sig som fast giver at tegne sig som fast giver 
specifi kt til at dække udgif-specifi kt til at dække udgif-
terne til René Sølvsten Nis-terne til René Sølvsten Nis-
sens ph.d.sens ph.d.
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Troen er en 
gave fra Gud

AF OLE SOLGAARD

For Lydia Nørrelykke Gad er For Lydia Nørrelykke Gad er 
troen forbundet både med troen forbundet både med 
hvile og tjeneste. Den 71-åri-hvile og tjeneste. Den 71-åri-
ge pensionerede anæste-ge pensionerede anæste-
sisygeplejerske og hendes sisygeplejerske og hendes 
mand, Niels, som for nylig mand, Niels, som for nylig 
har fejret sølvbryllup, har har fejret sølvbryllup, har 
det som en fælles hjertesag det som en fælles hjertesag 
at nå andre med evangeliet at nå andre med evangeliet 
om Jesus. Parret har mange om Jesus. Parret har mange 
relationer via familie, rejser, relationer via familie, rejser, 
løbe- og skakklub, som de løbe- og skakklub, som de 
gerne vil dele evangeliet gerne vil dele evangeliet 
med.med.

”Men selv om vi har en god ”Men selv om vi har en god 
relation, er det ofte lettere at relation, er det ofte lettere at 
tale om fritidsaktiviteter end tale om fritidsaktiviteter end 
om Jesus. Vi beder om at få om Jesus. Vi beder om at få 
frimodighed. Samtidig er jeg frimodighed. Samtidig er jeg 
også bange for, at min ud-også bange for, at min ud-
farende og utålmodige per-farende og utålmodige per-
sonlighed kan stå i vejen. Jeg sonlighed kan stå i vejen. Jeg 
savner, at vennerne spørger savner, at vennerne spørger 
mere ind til min tro, men jeg mere ind til min tro, men jeg 
beder meget for dem,” siger beder meget for dem,” siger 
den pensionerede LM’er, der den pensionerede LM’er, der 
var sygeplejemissionær i var sygeplejemissionær i 
Etiopien fra 1985 til 1989.Etiopien fra 1985 til 1989.

Opvokset i et   
åbent hjem
Lydia Nørrelykke Gad er tak-Lydia Nørrelykke Gad er tak-
nemmelig for, at hun selv er nemmelig for, at hun selv er 

vokset op i et åbent hjem, vokset op i et åbent hjem, 
hvor hun har set nøden for hvor hun har set nøden for 
andre menneskers frelse.andre menneskers frelse.

”Hver lørdag kom både ”Hver lørdag kom både 
unge og ældre til bibeltime unge og ældre til bibeltime 
hjemme i stuen hos mine hjemme i stuen hos mine 
forældre. Der var blandt forældre. Der var blandt 
andet også en tidligere for-andet også en tidligere for-
drukken vagabond, der tro-drukken vagabond, der tro-
fast kom. Jeg så, hvor vigtigt fast kom. Jeg så, hvor vigtigt 
det var for mine forældre, at det var for mine forældre, at 
mennesker lærer Jesus at mennesker lærer Jesus at 
kende. Det er en værdifuld kende. Det er en værdifuld 
arv, jeg har kunnet tage med arv, jeg har kunnet tage med 
i mit liv.”i mit liv.”

Nu er hun blevet pen-Nu er hun blevet pen-
sionist, men ”vi bliver aldrig sionist, men ”vi bliver aldrig 
pensionister med hensyn pensionister med hensyn 
til at vidne om Jesus,” siger til at vidne om Jesus,” siger 
den udadvendte kvinde.den udadvendte kvinde.

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

Lydia Nørrelykke Gad poin-Lydia Nørrelykke Gad poin-

terer, at det eneste, hun kan terer, at det eneste, hun kan 
få med herfra, når livet er få med herfra, når livet er 
slut, er mennesker, der tror slut, er mennesker, der tror 
på Jesus. Derfor er det også på Jesus. Derfor er det også 
en stor glæde for hende at en stor glæde for hende at 
erfare, at nogle mennesker erfare, at nogle mennesker 
har vendt sig til Jesus. Og har vendt sig til Jesus. Og 
hun er ikke i tvivl om, at for-hun er ikke i tvivl om, at for-
bønnen har stor betydning i bønnen har stor betydning i 
den sammenhæng den sammenhæng 

”Vi er magtesløse i for-”Vi er magtesløse i for-
hold til at få evangeliet ind i hold til at få evangeliet ind i 
hjertet på andre. Men vi har hjertet på andre. Men vi har 
involveret mange i forbøn for involveret mange i forbøn for 
konkrete mennesker. Det er konkrete mennesker. Det er 
et under, når et menneske et under, når et menneske 
får åbnet øjnene for evange-får åbnet øjnene for evange-
liet. Og det er fantastisk at liet. Og det er fantastisk at 
være vidne til.”være vidne til.”

Man kan ikke kun være 
privat kristen
Hendes pejlemærke er or-Hendes pejlemærke er or-
dene fra Hebræerbrevet dene fra Hebræerbrevet 
10,23: ”Lad os holde urokke-10,23: ”Lad os holde urokke-
ligt fast ved bekendelsen af ligt fast ved bekendelsen af 
vort håb, for han, som gav os vort håb, for han, som gav os 
løftet, er trofast.”løftet, er trofast.”

”Der er for mig noget dob-”Der er for mig noget dob-
belt i det vers. Det peger på belt i det vers. Det peger på 
hvilen, frimodigheden og hvilen, frimodigheden og 
håbet, jeg har i Jesus. Hans håbet, jeg har i Jesus. Hans 
blod giver mig fortsat frimo-blod giver mig fortsat frimo-
dighed. Det må jeg – også dighed. Det må jeg – også 
som ældre – stole på og be-som ældre – stole på og be-
kende mig til. Samtidig un-kende mig til. Samtidig un-
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derstreger det, at man ikke derstreger det, at man ikke 
kun kan være privat kristen. kun kan være privat kristen. 
Troen må afspejles i, at jeg Troen må afspejles i, at jeg 
også bekender mig til håbet også bekender mig til håbet 
i Jesus udadtil – at jeg vid-i Jesus udadtil – at jeg vid-
ner om ham.”ner om ham.”

Tiden må prioriteres 
ansvarligt
Som pensionist har hun Som pensionist har hun 
mere tid til fri disposition mere tid til fri disposition 
end tidligere. Det indebærer end tidligere. Det indebærer 
mere tid til fordybelse, ven-mere tid til fordybelse, ven-
ner, fritidsinteresser, enga-ner, fritidsinteresser, enga-
gement i menigheden og til gement i menigheden og til 
at være gæstfri og åbne sit at være gæstfri og åbne sit 
hjem. Dermed følger også et hjem. Dermed følger også et 
større ansvar for, hvordan ti-større ansvar for, hvordan ti-
den prioriteres, tænker hun. den prioriteres, tænker hun. 

”Det er en udfordring, at ”Det er en udfordring, at 
jeg ikke bliver sløv åndeligt jeg ikke bliver sløv åndeligt 
eller socialt. Det er vigtigt, at eller socialt. Det er vigtigt, at 
jeg ikke henfalder til egoisti-jeg ikke henfalder til egoisti-
ske vaner og kun gør det, jeg ske vaner og kun gør det, jeg 
selv har lyst til, men at jeg selv har lyst til, men at jeg 
forbliver vågen både i for-forbliver vågen både i for-
hold til Gud, min ægtefælle hold til Gud, min ægtefælle 
og i kontakten udadtil både og i kontakten udadtil både 
til troende og ikke-troende.”til troende og ikke-troende.”

Lydia Nørrelykke Gad pe-Lydia Nørrelykke Gad pe-
ger desuden på, at hun må ger desuden på, at hun må 
sørge for at bruge de kræf-sørge for at bruge de kræf-
ter, Gud giver hende, men ter, Gud giver hende, men 
også være bevidst om, at også være bevidst om, at 
hun har behov for hvile, ef-hun har behov for hvile, ef-
tertanke og besindelse.tertanke og besindelse.

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

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

Kristentroen har fulgt Kristentroen har fulgt 
71-årige Lydia Nørrelykke 71-årige Lydia Nørrelykke 
Gad hele livet. Siden hun Gad hele livet. Siden hun 
var 11 år, har hun væ-var 11 år, har hun væ-
ret bevidst om, hvor stor ret bevidst om, hvor stor 
betydning Jesus har for betydning Jesus har for 
hende.hende.

Som ung var hun invol-Som ung var hun invol-
veret i den karismatiske veret i den karismatiske 
bevægelse og var meget bevægelse og var meget 
brændende i troen og bøn-brændende i troen og bøn-
nen. Men efter hun dum-nen. Men efter hun dum-
pede på medicinstudiet pede på medicinstudiet 
oplevede hun sin livssi-oplevede hun sin livssi-
tuation noget usikker. Hun tuation noget usikker. Hun 
havde svært ved at mobili-havde svært ved at mobili-
sere den forventede tro og sere den forventede tro og 
holde fast i Guds ord – og holde fast i Guds ord – og 
blev usikker på det teolo-blev usikker på det teolo-
giske fundament.giske fundament.

I den fase blev hun inklu-I den fase blev hun inklu-
deret i en ”hjertevarm” stu-deret i en ”hjertevarm” stu-
denterbibelkreds, hvor hun denterbibelkreds, hvor hun 
fi k tid og ro til igen at fi nde fi k tid og ro til igen at fi nde 
sin ben at stå på og blive sin ben at stå på og blive 
mere afklaret åndeligt set.mere afklaret åndeligt set.

Gennem læsning af Kon-Gennem læsning af Kon-
kordiebogen (samling af kordiebogen (samling af 
lutherske bekendelser) og lutherske bekendelser) og 
C. O. Rosenius’ skrifter blev C. O. Rosenius’ skrifter blev 
hun overbevist om, at troen hun overbevist om, at troen 
ikke er hendes eget bidrag ikke er hendes eget bidrag 
til frelsen, men at troen er til frelsen, men at troen er 
en gave, som Gud giver.en gave, som Gud giver.

”Jeg husker tydeligt, at ”Jeg husker tydeligt, at 
jeg stod og ventede på bus jeg stod og ventede på bus 
7 i Aarhus, da jeg midt i en 7 i Aarhus, da jeg midt i en 
frygt for at gå fortabt blev frygt for at gå fortabt blev 
mindet om, at den, der mindet om, at den, der 
kommer til Jesus, vil han kommer til Jesus, vil han 
aldrig vise bort,” fortæl-aldrig vise bort,” fortæl-
ler hun.ler hun.

Vigtigt med klar  
forkyndelse
Siden har hun været fast Siden har hun været fast 

forankret i en luthersk forankret i en luthersk 
trosforståelse, og det trosforståelse, og det 
betyder derfor meget for betyder derfor meget for 
hende at lytte til en klar hende at lytte til en klar 
forkyndelse med den forkyndelse med den 
klang. klang. 

Lydia Nørrelykke Gad, Lydia Nørrelykke Gad, 
der er med i Aabenraa LM, der er med i Aabenraa LM, 
bliver lidt nervøs, når hun bliver lidt nervøs, når hun 
konstaterer, at for en del konstaterer, at for en del 
mennesker er forkyndel-mennesker er forkyndel-
sen ikke den afgørende sen ikke den afgørende 
faktor, når man i dag væl-faktor, når man i dag væl-
ger menighedstilknytning, ger menighedstilknytning, 
ligesom hun ærgrer sig ligesom hun ærgrer sig 
over, at man opdeler sig så over, at man opdeler sig så 
meget i aldersgrupper.meget i aldersgrupper.

”De kulturelle forskelle ”De kulturelle forskelle 
mellem menigheder går jeg mellem menigheder går jeg 
ikke så meget op i, og det ikke så meget op i, og det 
følelsesmæssige fælles-følelsesmæssige fælles-
skab i den kristne forsam-skab i den kristne forsam-
ling betyder heller ikke så ling betyder heller ikke så 
meget for mig. Derimod meget for mig. Derimod 
er det afgørende for mig, er det afgørende for mig, 
at vi får en god udlægning at vi får en god udlægning 
af Guds ord, så vi ser, at af Guds ord, så vi ser, at 
vi er grænseløst syndige vi er grænseløst syndige 
og alligevel fuldkommen og alligevel fuldkommen 
retfærdige i Jesus – i mod-retfærdige i Jesus – i mod-
sætning til den moderne sætning til den moderne 
terapeutkultur, der ofte terapeutkultur, der ofte 
blødgør talen om Gud.”blødgør talen om Gud.”

Fantastisk, at Jesus 
vil frelse syndere
”Personligt oplever jeg ”Personligt oplever jeg 
ikke de store følelses-ikke de store følelses-
mæssige udsving i mit liv. mæssige udsving i mit liv. 
Med alderen ser jeg mere Med alderen ser jeg mere 
af min synd, men samti-af min synd, men samti-
dig er jeg nok mere tryg dig er jeg nok mere tryg 
og hviler i, at Jesus er min og hviler i, at Jesus er min 
frelser. Det er fantastisk, frelser. Det er fantastisk, 
at han kom for at frelse at han kom for at frelse 
syndere.”                        syndere.”                        osos

Jeg er ikke pensioneret 
fra at vidne om Jesus

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 Ly-Daværende formand i LM, Gunnar Svendsen, stod for Ly-
dia Nørrelykke Gads indvielse til missionær i 1985.dia Nørrelykke Gads indvielse til missionær i 1985.

A
R

K
IV

F
O

TO



Stefan Stefan 
Brix Ras-Brix Ras-
mussenmussen

Zakæus (Luk 19) samar-Zakæus (Luk 19) samar-
bejdede med den romer-bejdede med den romer-
ske besættelsesmagt og ske besættelsesmagt og 
stjal fra sine landsmænd? stjal fra sine landsmænd? 
Men han havde et særligt Men han havde et særligt 
ønske: Han ville se Jesus!ønske: Han ville se Jesus!
Jesus ønskede også at se Jesus ønskede også at se 
ham. Han kaldte ham ved ham. Han kaldte ham ved 
navn og afslørede dermed, navn og afslørede dermed, 
at han er den egentlige at han er den egentlige 
initiativtager bag alle om-initiativtager bag alle om-
vendelser. Han kender os, vendelser. Han kender os, 
længe før længslen efter længe før længslen efter 
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AF KAJA LAUTERBACH

Et forbillede er et styrepro-Et forbillede er et styrepro-
gram for kristenlivet og for gram for kristenlivet og for 
menneskelivet i det hele menneskelivet i det hele 
taget. Mennesker har brug taget. Mennesker har brug 
for nogen at se efter og for nogen at se efter og 
efterligne. Ellers bliver de efterligne. Ellers bliver de 
forvirrede. forvirrede. 

Det forklarer Leif Bach Det forklarer Leif Bach 
Kofoed, der er præst i LM-Kofoed, der er præst i LM-
Kirken i Skjern.Kirken i Skjern.

”Det onde – det at handle ”Det onde – det at handle 
forkert – ligger os nærmest, forkert – ligger os nærmest, 
og derfor har vi brug for og derfor har vi brug for 
idealer, som vi prøver at leve idealer, som vi prøver at leve 
op til.” op til.” 

Det med at efterligne Det med at efterligne 
andre fylder også meget i andre fylder også meget i 
Bibelen, anfører Leif Bach Bibelen, anfører Leif Bach 
Kofoed og nævner Hebræ-Kofoed og nævner Hebræ-
erbrevet.erbrevet.

”Her møder vi en opfor-”Her møder vi en opfor-
dring til at se, hvordan pro-dring til at se, hvordan pro-
feterne igennem hele Det feterne igennem hele Det 
gamle Testamente levede, gamle Testamente levede, 
og efterligne dem. Men vi og efterligne dem. Men vi 
møder også en formaning møder også en formaning 
til at se efter lederne i vores til at se efter lederne i vores 
egen tid og lade deres liv og egen tid og lade deres liv og 
udgang være eksempler til udgang være eksempler til 
efterfølgelse,” siger han.efterfølgelse,” siger han.

Elsk Gud og din næste
Bibelen nævner ikke meget Bibelen nævner ikke meget 
om, at de kristne skal have om, at de kristne skal have 
Jesus som forbillede, siger Jesus som forbillede, siger 
frimenighedspræsten fra frimenighedspræsten fra 
Skjern.Skjern.

”Det var nemlig ikke det, ”Det var nemlig ikke det, 
der var Jesu’ hovedærinde. der var Jesu’ hovedærinde. 
Han kom ikke først og frem-Han kom ikke først og frem-

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

mest for at vise os et godt mest for at vise os et godt 
eksempel, men for at dø for eksempel, men for at dø for 
vores skyld og sone vores vores skyld og sone vores 
synd. Det er det vigtigt at synd. Det er det vigtigt at 
holde fast i,” siger han og holde fast i,” siger han og 
tilføjer i næsten samme ån-tilføjer i næsten samme ån-
dedrag:dedrag:

”Når det så er sagt, kan ”Når det så er sagt, kan 
det være en sund og rigtig det være en sund og rigtig 
tanke at spørge, hvad Jesus tanke at spørge, hvad Jesus 
mon ville have gjort i den mon ville have gjort i den 
situation, man står i – og situation, man står i – og 
prøve at gøre det samme.”prøve at gøre det samme.”

Nogle gange kan det imid-Nogle gange kan det imid-
lertid være lidt svært at lertid være lidt svært at 
fi nde ud af, hvad Jesus ville fi nde ud af, hvad Jesus ville 
gøre, påpeger han og næv-gøre, påpeger han og næv-
ner som eksempel et salg ner som eksempel et salg 
af en bil, som man ved, ikke af en bil, som man ved, ikke 
er fejlfri.er fejlfri.

”Det kan give hjernekva-”Det kan give hjernekva-
babbelse at prøve at fi nde babbelse at prøve at fi nde 
ud af det. Men der er én ting, ud af det. Men der er én ting, 
vi altid kan lære af Jesus, og vi altid kan lære af Jesus, og 
det er, at vi skal elske Gud det er, at vi skal elske Gud 
og vores næste. Hvordan og vores næste. Hvordan 
det så kommer til at spille det så kommer til at spille 
en rolle i dagliglivet, kan der en rolle i dagliglivet, kan der 
være stor forskel på,” siger være stor forskel på,” siger 
Leif Bach Kofoed.Leif Bach Kofoed.

”At jeg skal elske min næ-”At jeg skal elske min næ-
ste, betyder også ham, der ste, betyder også ham, der 
er ved at købe min elendige er ved at købe min elendige 
bil. Jeg skal passe på, at jeg bil. Jeg skal passe på, at jeg 

Mit forbillede i Bibelen

Enok Enok 
Breum Breum 
MogensenMogensen

Sammen med Josva og ti Sammen med Josva og ti 
andre blev Kaleb sendt ud andre blev Kaleb sendt ud 
for at udspejde Kana’an for at udspejde Kana’an 
(4 Mos 13).(4 Mos 13).

Da de kom tilbage, tog de Da de kom tilbage, tog de 
ti af spejderne frimodighe-ti af spejderne frimodighe-
den fra folket, og mismo-den fra folket, og mismo-
det og mistilliden væltede det og mistilliden væltede 
frem. Guds eget folk så sig frem. Guds eget folk så sig 
pludselig ”som græshop-pludselig ”som græshop-
per”. Kaleb og Josva havde per”. Kaleb og Josva havde 
også set kæmperne og de også set kæmperne og de 
befæstede byer, men for befæstede byer, men for 

dem var Guds løfter stær-dem var Guds løfter stær-
kere. De vidste, at de al-kere. De vidste, at de al-
lerede ejede landet i kraft lerede ejede landet i kraft 
af Guds løfte. De manglede af Guds løfte. De manglede 
blot, ”at drage op og erobre blot, ”at drage op og erobre 
landet. Det kan vi sagtens”, landet. Det kan vi sagtens”, 
sagde Kaleb til folket.sagde Kaleb til folket.

Med troens øjne så han Med troens øjne så han 
klart og tydeligt, at Guds klart og tydeligt, at Guds 
løfter overdøver alt andet.løfter overdøver alt andet.

Jeg kan ikke lade være Jeg kan ikke lade være 
med at tænke, om jeg ville med at tænke, om jeg ville 
have lyttet til de ti spejdere have lyttet til de ti spejdere 
eller Kaleb og Josva.eller Kaleb og Josva.

Vi er kaldet til at følge i Vi er kaldet til at følge i 
Kalebs spor og holde Guds Kalebs spor og holde Guds 
løfter frem for tid og evig-løfter frem for tid og evig-
hed, selv når vores tro på hed, selv når vores tro på 
løfterne opleves alt andet løfterne opleves alt andet 
end fast!end fast!

ikke snyder ham – så hellere ikke snyder ham – så hellere 
løbe risikoen for selv at blive løbe risikoen for selv at blive 
snydt.”snydt.”

I den forbindelse har den I den forbindelse har den 
vestjyske præst lært noget vestjyske præst lært noget 
vigtigt af sin bedstefar.vigtigt af sin bedstefar.

”Når han skulle sælge en ”Når han skulle sælge en 
ko, var han altid så bange ko, var han altid så bange 
for at komme til at snyde kø-for at komme til at snyde kø-
ber, at han spurgte: ’Hvad vil ber, at han spurgte: ’Hvad vil 
du give for min ko?’”du give for min ko?’”

”Jeg skal hele tiden spørge ”Jeg skal hele tiden spørge 
efter, hvad der tjener min efter, hvad der tjener min 
næste bedst, og være opta-næste bedst, og være opta-
get af, at det går ham godt. get af, at det går ham godt. 
Så må jeg overlade til Gud, Så må jeg overlade til Gud, 
at det går mig godt.”at det går mig godt.”

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

”At jeg skal elske min næste, ”At jeg skal elske min næste, 
betyder også ham, der er betyder også ham, der er 

ved at købe min elendige bil. ved at købe min elendige bil. 
Jeg skal passe på, at jeg ikke Jeg skal passe på, at jeg ikke 

snyder ham,” påpeger Leif snyder ham,” påpeger Leif 
Bach Kofoed.Bach Kofoed.

ting, som jeg ikke skal ef-ting, som jeg ikke skal ef-
terligne,” påpeger Leif Bach terligne,” påpeger Leif Bach 
Kofoed.Kofoed.

”En ting var, da han for-”En ting var, da han for-
bandede et fi gentræ. Det bandede et fi gentræ. Det 
ville virke forholdsvis dumt ville virke forholdsvis dumt 
at efterligne det. Vi skal hel-at efterligne det. Vi skal hel-
ler ikke styrte rundt og jage ler ikke styrte rundt og jage 
folk ud af templet med en folk ud af templet med en 
pisk,” siger han.pisk,” siger han.

”Men det betyder ikke, at ”Men det betyder ikke, at 
vi skal fi nde os i alt. Vi skal vi skal fi nde os i alt. Vi skal 
bestemt tage diskussionen bestemt tage diskussionen 
mellem rigtigt og forkert, mellem rigtigt og forkert, 
men vi må ikke blive for mi-men vi må ikke blive for mi-
litante.”litante.”

Han understreger, at det Han understreger, at det 
ikke mindst taler ind i en ikke mindst taler ind i en 
kirkepolitisk situation. Her kirkepolitisk situation. Her 
må man hverken blive for må man hverken blive for 
krigerisk eller en nikke-krigerisk eller en nikke-
dukke. Men hvordan man dukke. Men hvordan man 
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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

skal agere mellem at være skal agere mellem at være 
krigerisk og blid, kan han krigerisk og blid, kan han 
ikke give nogen bestemt op-ikke give nogen bestemt op-
skrift på.skrift på.

”Jeg tror, man lærer det i ”Jeg tror, man lærer det i 
samvær med Guds ord og i samvær med Guds ord og i 
det kristne fællesskab, som det kristne fællesskab, som 
Gud er med i. Det er hans Gud er med i. Det er hans 
projekt at bremse denne projekt at bremse denne 
verden, og nogle gange bru-verden, og nogle gange bru-
ger han os,” siger Leif Bach ger han os,” siger Leif Bach 
Kofoed.Kofoed.

God eller usund standard
For nogle år siden gik For nogle år siden gik 
mange unge kristne rundt mange unge kristne rundt 
med armbånd med de fi re med armbånd med de fi re 
bogstaver WWJD (bogstaver WWJD (red:red: What  What 
Would Jesus Do? = Hvad Would Jesus Do? = Hvad 
ville Jesus gøre?)ville Jesus gøre?)

Leif Bach Kofoed mener, at Leif Bach Kofoed mener, at 
det var en god ting, især hvis det var en god ting, især hvis 

det kunne give anledning til det kunne give anledning til 
at tænke over, hvordan man at tænke over, hvordan man 
er over for sin næste og gøre er over for sin næste og gøre 
noget godt for ham.noget godt for ham.

Men har kan også være Men har kan også være 
bekymret for, at det kunne bekymret for, at det kunne 
være en byrde for nogen, være en byrde for nogen, 
fordi det satte fokus på ens fordi det satte fokus på ens 
egne handlinger og liv – og egne handlinger og liv – og 
dermed fører til usund selv-dermed fører til usund selv-
glæde eller skuffelse.glæde eller skuffelse.

”Ligesom den gamle bør-”Ligesom den gamle bør-
nesang nesang Jeg vil ligne Daniel Jeg vil ligne Daniel 
og Ruthog Ruth satte en standard,  satte en standard, 
man skulle leve op til, og man skulle leve op til, og 
skabte spørgsmål: Kan jeg skabte spørgsmål: Kan jeg 
mon det? Er jeg ligeså god mon det? Er jeg ligeså god 
som dem?” siger han.som dem?” siger han.

”Så hellere spørge, hvad ”Så hellere spørge, hvad 
Jesus gjorde for 2.000 år Jesus gjorde for 2.000 år 
siden, og hvad han gjorde siden, og hvad han gjorde 
for mig. Men når det er sagt, for mig. Men når det er sagt, 
må jeg godt spørge, hvad må jeg godt spørge, hvad 
jeg skal gøre, og hvordan jeg jeg skal gøre, og hvordan jeg 
skal være optaget af at gøre skal være optaget af at gøre 
noget for min næste.”noget for min næste.”

”Det onde ligger os nærmest, ”Det onde ligger os nærmest, 
og derfor har vi brug for idea-og derfor har vi brug for idea-
ler, som vi prøver at leve op ler, som vi prøver at leve op 
til,” siger Leif Bach Kofoed.til,” siger Leif Bach Kofoed.

hans nåde bliver vakt i vo-hans nåde bliver vakt i vo-
res hjerte.res hjerte.

Zakæus reagerede på Zakæus reagerede på 
den eneste måde, som en den eneste måde, som en 
fortabt synder kan, når han fortabt synder kan, når han 
står foran Jesu fuldkomne står foran Jesu fuldkomne 
nåde: Han bekendte sin nåde: Han bekendte sin 
synd.synd.

Læg mærke til, at Zakæ-Læg mærke til, at Zakæ-
us også stod frem for sin us også stod frem for sin 
familie. Derfor kunne Jesus familie. Derfor kunne Jesus 
sige, at der var kommet sige, at der var kommet 
frelse til Zakæus’ hus. frelse til Zakæus’ hus. 

Dette er for mig en sand,Dette er for mig en sand,
kristen troshelt, der kan kristen troshelt, der kan 
være et forbillede for den være et forbillede for den 
kristne menighed: et men-kristne menighed: et men-
neske, der bekender sin neske, der bekender sin 
synd og kender nødvendig-synd og kender nødvendig-
heden af Jesu nåde!heden af Jesu nåde!

Else Else 
AgerboAgerbo

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

Anna Anna 
Lisbet Lisbet 
SonneSonne

Gud lover Abraham (1 Mos Gud lover Abraham (1 Mos 
12) en stor slægt, men ti-12) en stor slægt, men ti-
den går, før Abraham og den går, før Abraham og 
Sara mirakuløst får Isak, Sara mirakuløst får Isak, 
Men Gud beder ham ofre Men Gud beder ham ofre 
sin elskede søn! Grufuldt! sin elskede søn! Grufuldt! 
Abraham adlyder, og han Abraham adlyder, og han 
får lov til at beholde Isak, får lov til at beholde Isak, 
og Guds løfte opfyldes.og Guds løfte opfyldes.
Det er meget trosstyrken-Det er meget trosstyrken-
de at læse om Abrahams de at læse om Abrahams 
tålmodighed, for jeg er ikke tålmodighed, for jeg er ikke 
ret tålmodig.ret tålmodig.
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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

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Hvad gør man, hvis man vil Hvad gør man, hvis man vil 
nå langt ud og påvirke hold-nå langt ud og påvirke hold-
ninger? Med knap to mil-ninger? Med knap to mil-
liarder månedlige brugere liarder månedlige brugere 
på verdensplan er YouTube på verdensplan er YouTube 
et oplagt svar. Over 60 pro-et oplagt svar. Over 60 pro-
cent af 9-24-årige danskere cent af 9-24-årige danskere 
bruger YouTube dagligt, vi-bruger YouTube dagligt, vi-
ser statistik fra DR Medie-ser statistik fra DR Medie-
forskning. Nettet vrimler forskning. Nettet vrimler 
med youtubere, der lægger med youtubere, der lægger 
videoer ud om alt – fra deres videoer ud om alt – fra deres 
fritidsinteresser og seneste fritidsinteresser og seneste 
indkøb til de største bedrif-indkøb til de største bedrif-
ter.ter.

En af dem er Jasmin Lind En af dem er Jasmin Lind 
Schultz – en 19-årig kristen Schultz – en 19-årig kristen 
pige fra Nyker på Bornholm. pige fra Nyker på Bornholm. 
Siden hun var 14 år, har Siden hun var 14 år, har 
hun haft sin egen YouTube-hun haft sin egen YouTube-
kanal, hvor hun fortæller kanal, hvor hun fortæller 
om mode og make-up. Det om mode og make-up. Det 
har med tiden vokset sig så har med tiden vokset sig så 
stort, at hun i dag har over stort, at hun i dag har over 
71.000 følgere og nu lever 71.000 følgere og nu lever 
udelukkende af at være you-udelukkende af at være you-
tuber. tuber. 

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

evangelisere, lægger hun evangelisere, lægger hun 
ikke skjul på sin kristne tro.ikke skjul på sin kristne tro.

”Jeg ønsker ikke at prædi-”Jeg ønsker ikke at prædi-
ke eller omvende nogen. Det ke eller omvende nogen. Det 
er ikke mit job at gøre det. er ikke mit job at gøre det. 
Jeg ønsker bare at vise min Jeg ønsker bare at vise min 
personlighed ligesom alle personlighed ligesom alle 

Nathalie Kure oplever, at juniorerne stiller mange spørgsmål til de unge ledere om hverdagslivet med Gud

Teenagerne bemærker, når noget er vigtigt for os

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Jeg oplever, at de viser os ”Jeg oplever, at de viser os 
en stor tillid. Det bærer et en stor tillid. Det bærer et 
stort ansvar med sig.”stort ansvar med sig.”

Sådan beskriver Nathalie Sådan beskriver Nathalie 
Kure sit forhold til de junio-Kure sit forhold til de junio-
rer og teenagere, som hun rer og teenagere, som hun 
sammen med seks andre sammen med seks andre 
er leder for i den kombine-er leder for i den kombine-
rede junior- og teenklub, rede junior- og teenklub, 
som LM’s kreds og frimenig-som LM’s kreds og frimenig-
hed i fællesskab står bag i hed i fællesskab står bag i 
Aarhus.Aarhus.

Hun oplever, at især teen-Hun oplever, at især teen-
agerne spørger om, hvordan agerne spørger om, hvordan 
man er ung og kristen i en man er ung og kristen i en 
verden med folk, der lever verden med folk, der lever 
med et andet livssyn.med et andet livssyn.

”De går med nogle tanker ”De går med nogle tanker 
om det og spørger os, som om det og spørger os, som 
er i midten af tyverne. Vores er i midten af tyverne. Vores 
situation er på mange må-situation er på mange må-
der den samme, og det er der den samme, og det er 

ikke så længe siden, vi var i ikke så længe siden, vi var i 
deres alder.”deres alder.”

”De stiller også spørgsmål ”De stiller også spørgsmål 
om bøn og bibellæsning og om bøn og bibellæsning og 
om, hvordan man lever sit om, hvordan man lever sit 
hverdagsliv med Gud.”hverdagsliv med Gud.”

Stolte af troen
I Aarhus junior-teenklub er I Aarhus junior-teenklub er 
der fl est juniorer, men af og der fl est juniorer, men af og 
til holder de aftener, hvor til holder de aftener, hvor 
aldersgrupperne er opdelt. aldersgrupperne er opdelt. 
Disse aftener sætter teen-Disse aftener sætter teen-
agerne særligt pris på, mær-agerne særligt pris på, mær-
ker Nathalie Kure.ker Nathalie Kure.

”De efterspørger kvalitets-”De efterspørger kvalitets-
tid for dem og stiller mange tid for dem og stiller mange 
nysgerrige spørgsmål.”nysgerrige spørgsmål.”

De har blandt andet gen-De har blandt andet gen-
nemgået LMBU’s materiale nemgået LMBU’s materiale 
RomerpostenRomerposten med ti bibel- med ti bibel-
studiematerialer om Paulus.studiematerialer om Paulus.

”Da vi var færdige med det, ”Da vi var færdige med det, 
var der en, der gerne ville var der en, der gerne ville 
læse hele Bibelen sammen,” læse hele Bibelen sammen,” 

helt anden livserfaring end helt anden livserfaring end 
Nathalie Kure og de øvrige Nathalie Kure og de øvrige 
ledere.ledere.

Aftenerne foregår med Aftenerne foregår med 
højtlæsning fra bogen, og højtlæsning fra bogen, og 
Nathalie Kure oplever, at der Nathalie Kure oplever, at der 
er meget stor opmærksom-er meget stor opmærksom-
hed blandt deltagerne, når hed blandt deltagerne, når 
de hører om trosheltene.de hører om trosheltene.

”Deres liv er stærke vid-”Deres liv er stærke vid-
nesbyrd om dyb afhængig-nesbyrd om dyb afhængig-
hed med Gud. Vi taler om, at hed med Gud. Vi taler om, at 
vi tror på den samme Gud, vi tror på den samme Gud, 
og at vi ligesom dem lægger og at vi ligesom dem lægger 
vores liv i hans hænder og vores liv i hans hænder og 
lader ham bestemme ret-lader ham bestemme ret-
ningen for vores liv. Selv om ningen for vores liv. Selv om 
Hudson Taylors liv var mar-Hudson Taylors liv var mar-
kant anderledes, kan det kant anderledes, kan det 
godt skaleres over på et liv i godt skaleres over på et liv i 
4. eller 7. klasse i Aarhus.”4. eller 7. klasse i Aarhus.”

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

andre youtubere – og min andre youtubere – og min 
tro er en del af mig.”tro er en del af mig.”

Og personligheden er vig-Og personligheden er vig-
tig, hvis man vil have succes tig, hvis man vil have succes 
på YouTube, fortæller hun.på YouTube, fortæller hun.

”Det handler rigtig meget ”Det handler rigtig meget 
om at være autentisk og tro-om at være autentisk og tro-

En af de måder, Jasmin Lind Schultz som youtuber deler sit liv som kristen på, er, at hun for-En af de måder, Jasmin Lind Schultz som youtuber deler sit liv som kristen på, er, at hun for-
tæller åbent om sit forhold og sit nylige ægteskab med den fi re år ældre Mika Schultz.tæller åbent om sit forhold og sit nylige ægteskab med den fi re år ældre Mika Schultz.

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

at være kristen. Hvis folk at være kristen. Hvis folk 
vil høre om mig, må de tage vil høre om mig, må de tage 
hele pakken.”hele pakken.”

Den unge youtuber for-Den unge youtuber for-
tæller åbent om sit forhold tæller åbent om sit forhold 
og nylige ægteskab med og nylige ægteskab med 
den fi re år ældre Mika den fi re år ældre Mika 
Schultz, der også er You-Schultz, der også er You-
Tube-stjerne og blev kendt Tube-stjerne og blev kendt 
forrige år med hittet forrige år med hittet Ikke Ikke 
mere mælkmere mælk. I en video sva-. I en video sva-
rer parret, der nu bor i Kø-rer parret, der nu bor i Kø-
benhavn, på spørgsmål fra benhavn, på spørgsmål fra 
følgerne om, hvorfor de har følgerne om, hvorfor de har 
ventet med at fl ytte sam-ventet med at fl ytte sam-
men, til de blev gift.men, til de blev gift.

”En måde, hvorpå mine ”En måde, hvorpå mine 
følgere kan mærke, at jeg er følgere kan mærke, at jeg er 
kristen, er, at jeg har et pænt kristen, er, at jeg har et pænt 
sprog og ikke bander i mine sprog og ikke bander i mine 
videoer. De har heller ikke de videoer. De har heller ikke de 
seksuelle undertoner, som seksuelle undertoner, som 
der ellers er meget af på der ellers er meget af på 
YouTube. Det går simpelthen YouTube. Det går simpelthen 
imod mine værdier,” siger imod mine værdier,” siger 
Jasmin Lind Schultz.Jasmin Lind Schultz.

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

”du er en kæmpe inspira-”du er en kæmpe inspira-
tion” og ”sejt, at du tør stå tion” og ”sejt, at du tør stå 
frem” vidner om, at hun er frem” vidner om, at hun er 
rollemodel for en masse rollemodel for en masse 
unge piger. unge piger. 

”Det er selvfølgelig et stort ”Det er selvfølgelig et stort 
ansvar. Det ikke noget, jeg ansvar. Det ikke noget, jeg 
lægger så meget mærke til, lægger så meget mærke til, 
når jeg sidder foran kame-når jeg sidder foran kame-
raet og fi lmer. Der er jeg jo raet og fi lmer. Der er jeg jo 
bare alene. Men når først bare alene. Men når først 
videoen ligger der og bliver videoen ligger der og bliver 
set af mange tusinde men-set af mange tusinde men-
nesker, tænker man da lige nesker, tænker man da lige 
over det! Lige nu er jeg su-over det! Lige nu er jeg su-
per motiveret og synes, det per motiveret og synes, det 
er sjovt at være youtuber på er sjovt at være youtuber på 
fuld tid. Men det kan også fuld tid. Men det kan også 
blive for hårdt at være så blive for hårdt at være så 
meget på og dele ud af sig meget på og dele ud af sig 
selv. Så det er ikke sikkert, selv. Så det er ikke sikkert, 
det er noget, jeg vil gøre i det er noget, jeg vil gøre i 
mange år. Det vil fremtiden mange år. Det vil fremtiden 
vise,” siger den unge kendis.vise,” siger den unge kendis.

”Jeg kunne måske godt ”Jeg kunne måske godt 
tænke mig at komme mere tænke mig at komme mere 
direkte ud med det kristne direkte ud med det kristne 
budskab og fortælle om budskab og fortælle om 
oplevelser, jeg har haft med oplevelser, jeg har haft med 
min tro, så de, der ser mig, min tro, så de, der ser mig, 
forstår, hvad det betyder for forstår, hvad det betyder for 
mig. Det ville da være fanta-mig. Det ville da være fanta-
stisk, hvis nogen kom til tro stisk, hvis nogen kom til tro 
gennem det.” gennem det.” 

niorerne og især teenagerne niorerne og især teenagerne 
efterspørger mere tid og vil efterspørger mere tid og vil 
fællesskabet mere, end hun fællesskabet mere, end hun 
først troede.først troede.

Hun kan også mærke, at Hun kan også mærke, at 

det betyder noget for dem at det betyder noget for dem at 
mærke, at hun selv kommer mærke, at hun selv kommer 
i kirke og LMU.i kirke og LMU.

”Jeg tror, de ser op til os og ”Jeg tror, de ser op til os og 
lægger mærke til, at vi også lægger mærke til, at vi også 
kommer i det kristne fæl-kommer i det kristne fæl-
lesskab. Vi fører det så over lesskab. Vi fører det så over 
på, at de også kommer i det på, at de også kommer i det 
kristne fællesskab, når de kristne fællesskab, når de 
kommer i junior- og teen-kommer i junior- og teen-
klub.”klub.”

Hun tænker også over at Hun tænker også over at 
være et forbillede, når de være et forbillede, når de 
beder eller synger lovsange i beder eller synger lovsange i 
junior- teenklubben. junior- teenklubben. 

”Jeg tænker over, at jeg ”Jeg tænker over, at jeg 
er et forbillede i at have re-er et forbillede i at have re-
spekt omkring det, vi gør, og spekt omkring det, vi gør, og 
vise, at det betyder noget for vise, at det betyder noget for 
mig,” siger hun og opsum-mig,” siger hun og opsum-
merer rollen som leder og merer rollen som leder og 
forbillede:forbillede:

”Jeg tror, de lægger mærke ”Jeg tror, de lægger mærke 
til, når der er ting, der bety-til, når der er ting, der bety-
der noget for os.”der noget for os.”
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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

siger hun med et smil og til-siger hun med et smil og til-
føjer, at resultatet blev, at de føjer, at resultatet blev, at de 
læste Romerbrevet sammen læste Romerbrevet sammen 
og sendte kommentarer og og sendte kommentarer og 
tanker til hinanden om det, tanker til hinanden om det, 
de har læst, via Facebook.de har læst, via Facebook.

”De har meget lyst til at ”De har meget lyst til at 
åbne deres bibler noget åbne deres bibler noget 
mere. Det er naturligvis mest mere. Det er naturligvis mest 
os ledere, der har kom-os ledere, der har kom-
menteret, men af og til har menteret, men af og til har 
de skrevet, at det er fedt at de skrevet, at det er fedt at 
læse, at vi skal være stolte læse, at vi skal være stolte 
af vores tro og bede for hin-af vores tro og bede for hin-
anden. De har mange tanker anden. De har mange tanker 
om at være kristen blandt om at være kristen blandt 
ikke-kristne.”ikke-kristne.”

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

”Teenagerne stiller mange ”Teenagerne stiller mange 
spørgsmål til os, der er midt i spørgsmål til os, der er midt i 
tyverne. Det er ikke så længe tyverne. Det er ikke så længe 
siden, vi var i deres alder,” si-siden, vi var i deres alder,” si-
ger Nathalie Kure.ger Nathalie Kure.



 
Som udgangs-
punkt 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 MunkHans Ulrik Munk
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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

AF KAJA LAUTERBACH

I Tro & Mission nummer I Tro & Mission nummer 
10/2019 var der en leder 10/2019 var der en leder 
om, at der næsten ikke er om, at der næsten ikke er 
fl ere evangelister på prædi-fl ere evangelister på prædi-
kestolen i LM. Den reage-kestolen i LM. Den reage-
rede Hans Ulrik Munk fra rede Hans Ulrik Munk fra 
Rønne på, da han ikke me-Rønne på, da han ikke me-
ner, det er helt sort-hvidt. ner, det er helt sort-hvidt. 

”Jeg opfatter nemlig mig ”Jeg opfatter nemlig mig 
selv som forkynder med selv som forkynder med 
nådegave som evangelist,” nådegave som evangelist,” 
siger han.siger han.

Hans Ulrik Munk begyndte Hans Ulrik Munk begyndte 
sin forkyndertjeneste blandt sin forkyndertjeneste blandt 
børn og juniorer, og han har børn og juniorer, og han har 
taget ordvalg, tekster og taget ordvalg, tekster og 
retorik med sig som prædi-retorik med sig som prædi-
kant.kant.

”Ubevidst fortæller jeg ”Ubevidst fortæller jeg 
det enkle budskab videre det enkle budskab videre 
på prædikestolen. Det er på prædikestolen. Det er 
det, jeg føler mig hjemme det, jeg føler mig hjemme 
i – både i en årrække som i – både i en årrække som 
ansat i LM’s arbejde blandt ansat i LM’s arbejde blandt 
børn og juniorer og nu som børn og juniorer og nu som 
frivillig forkynder.”frivillig forkynder.”

Brug for den 
enkle prædiken
Sangstrofen Sangstrofen Fortæl det Fortæl det 
gamle budskabgamle budskab ligger som  ligger som 
en overskrift over Hans Ulrik en overskrift over Hans Ulrik 
Munks tjeneste. Men han Munks tjeneste. Men han 
pointerer, at det gerne må pointerer, at det gerne må 
være i en indpakning, hvor være i en indpakning, hvor 
tilhørerne ikke skal ”tygge tilhørerne ikke skal ”tygge 
for meget”, men får lov til for meget”, men får lov til 
at slubre det i sig som frisk at slubre det i sig som frisk 
mælk.mælk.

Der er brug for den enkle Der er brug for den enkle 
prædiken, mener han – også prædiken, mener han – også 
uden at det skal være et fa-uden at det skal være et fa-
miliemøde eller børnemøde. miliemøde eller børnemøde. 

”Min egen tjeneste er præ-”Min egen tjeneste er præ-
get af, hvordan jeg selv har get af, hvordan jeg selv har 
brug for at få tingene serve-brug for at få tingene serve-
ret i mit liv. Jeg har brug for ret i mit liv. Jeg har brug for 
både den enkle prædiken både den enkle prædiken 
og for bibelundervisningen, og for bibelundervisningen, 
hvor man går dybere ned og hvor man går dybere ned og 
bladrer efter bibelhenvis-bladrer efter bibelhenvis-
ninger. Og jeg tror, at man ninger. Og jeg tror, at man 
som kristen tilhører har som kristen tilhører har 
brug for begge typer møder,” brug for begge typer møder,” 
siger han.siger han.

”Især er der begrænsning ”Især er der begrænsning 
på, hvad tilhørerne kan rum-på, hvad tilhørerne kan rum-
me, hvis det er et hverdags-me, hvis det er et hverdags-
møde, hvor de kommer lige møde, hvor de kommer lige 
fra arbejde.”fra arbejde.”

Virkemidler skal 
fremme forståelsen
Hans Ulrik Munk er meget Hans Ulrik Munk er meget 
bevidst om, at han ikke har bevidst om, at han ikke har 
nådegave som bibelunder-nådegave som bibelunder-
viser. viser. 

”Men jeg glæder mig over, ”Men jeg glæder mig over, 

at det er der andre, der har. at det er der andre, der har. 
Ikke mindst at vi i LM har Ikke mindst at vi i LM har 
nogle ansat, som har tid til nogle ansat, som har tid til 
fordybelse, hvor vi andre er fordybelse, hvor vi andre er 
prædikanter i fritiden ved si-prædikanter i fritiden ved si-
den af et andet arbejde.”den af et andet arbejde.”

Der er imidlertid som ud-Der er imidlertid som ud-
gangspunkt ikke tekster, gangspunkt ikke tekster, 
som han går uden om.som han går uden om.

”Men jeg har en meget for-”Men jeg har en meget for-
tællende måde at formidle tællende måde at formidle 
på, uden at det hedder bi-på, uden at det hedder bi-
belfortælling, og dermed er belfortælling, og dermed er 
nogle tekster mere ligetil for nogle tekster mere ligetil for 
mig end andre,” siger han.mig end andre,” siger han.

”Det betyder også, at hvis ”Det betyder også, at hvis 
jeg har frit valg på alle hyl-jeg har frit valg på alle hyl-
der, er der nogle tekster, jeg der, er der nogle tekster, jeg 
ikke tager op, fordi de vil ikke tager op, fordi de vil 
kræve for meget af mig både kræve for meget af mig både 
tidsmæssigt og i forhold til tidsmæssigt og i forhold til 
gaver,” siger han.gaver,” siger han.

”Jeg har ikke noget imod at ”Jeg har ikke noget imod at 
blive spurgt til en bestemt blive spurgt til en bestemt 
tekst i de forsamlinger, hvor tekst i de forsamlinger, hvor 
de bruger tekstrække, men de bruger tekstrække, men 
der er også brug for, at alt der er også brug for, at alt 
ikke er planlagt, så der er ikke er planlagt, så der er 
plads til, at prædikanten har plads til, at prædikanten har 
mødt et budskab, som han mødt et budskab, som han 
giver videre.”giver videre.”

Selv om Hans Ulrik Munks Selv om Hans Ulrik Munks 
nådegave ikke er bibelun-nådegave ikke er bibelun-
dervisning, men at være dervisning, men at være 
evangelist, bruger han me-evangelist, bruger han me-
get tid på forberedelse.get tid på forberedelse.

”Jeg arbejder selvfølgelig ”Jeg arbejder selvfølgelig 
med bibelteksten, men også med bibelteksten, men også 
med formidlingen. For ek-med formidlingen. For ek-
sempel valg af virkemidler sempel valg af virkemidler 
– tjener de det, jeg gerne vil? – tjener de det, jeg gerne vil? 
Virkemidler skal ikke være i Virkemidler skal ikke være i 
fokus, men de kan være med fokus, men de kan være med 
til at fremme forståelsen,” til at fremme forståelsen,” 
siger han.siger han.

”Man kan ikke bare tro, at ”Man kan ikke bare tro, at 
man får hele retorikken med man får hele retorikken med 
i pakken, fordi man har fået i pakken, fordi man har fået 
en nådegave. Man skal ar-en nådegave. Man skal ar-
bejde med tingene.” bejde med tingene.” 

”Jeg prøver at sætte mig i ”Jeg prøver at sætte mig i 

tilhørernes sted. Forstår de, tilhørernes sted. Forstår de, 
hvad jeg siger? Og så er jeg hvad jeg siger? Og så er jeg 
virkelig ydmyg over, at Gud vil virkelig ydmyg over, at Gud vil 
bruge mennesker som mig.”bruge mennesker som mig.”

Formet gennem børne- 
og juniorarbejdet
Hans Ulrik Munk fortæller, Hans Ulrik Munk fortæller, 
at han fl ere gange har fået at han fl ere gange har fået 
respons på, at hans formid-respons på, at hans formid-
ling er enkel og forståelig. ling er enkel og forståelig. 

Han peger på, at hans for-Han peger på, at hans for-
midling er præget af to ting midling er præget af to ting 
– ud over hans nådegave. – ud over hans nådegave. 
Han er uddannet lærer, og Han er uddannet lærer, og 
overvejelser omkring under-overvejelser omkring under-
visning og modtagelighed visning og modtagelighed 
præger selvfølgelig hans præger selvfølgelig hans 
forkyndelse. Ligesom han forkyndelse. Ligesom han 
ikke er i tvivl om, at han er ikke er i tvivl om, at han er 
blevet formet gennem bør-blevet formet gennem bør-
ne- og juniorarbejdet, hvor ne- og juniorarbejdet, hvor 
han har været med, fra han han har været med, fra han 
var helt ung.var helt ung.

”Især tror jeg, at de ti ”Især tror jeg, at de ti 
år, hvor jeg var ansat som år, hvor jeg var ansat som 
landsjuniorsekretær, har landsjuniorsekretær, har 
spillet en stor rolle, når det spillet en stor rolle, når det 
gælder min måde at formid-gælder min måde at formid-
le på,” siger han.le på,” siger han.

Netop hans fortid i børne- Netop hans fortid i børne- 
og juniorarbejdet gør, at og juniorarbejdet gør, at 
han ofte bliver spurgt om at han ofte bliver spurgt om at 
forkynde til familiearrange-forkynde til familiearrange-
menter.menter.

”Men jeg har aldrig tænkt, ”Men jeg har aldrig tænkt, 
at jeg er blevet proppet ind at jeg er blevet proppet ind 
i kasse. Og jeg har det rigtig i kasse. Og jeg har det rigtig 
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fi nt med, at arrangørerne fi nt med, at arrangørerne 
har tænkt over, at de gerne har tænkt over, at de gerne 
vil spørge en person, som vil spørge en person, som 
de tror passer til den type de tror passer til den type 
møde, de ønsker,” siger han.møde, de ønsker,” siger han.

Hans Ulrik Munk har boet Hans Ulrik Munk har boet 
i Sønderjylland i mange år, i Sønderjylland i mange år, 
og det var afdelingsstyrel-og det var afdelingsstyrel-
sen her, der kaldte ham som sen her, der kaldte ham som 
prædikant. prædikant. 

Da han fl yttede til Born-Da han fl yttede til Born-
holm i marts i år, var han holm i marts i år, var han 
ikke i tvivl om, at han gerne ikke i tvivl om, at han gerne 
ville fortsætte.ville fortsætte.

”Afdelingsstyrelsen på ”Afdelingsstyrelsen på 
Bornholm ønskede at bruge Bornholm ønskede at bruge 
mig, og så længe mennesker mig, og så længe mennesker 
og Gud vil det, vil jeg gerne. og Gud vil det, vil jeg gerne. 
Det gav ny frimodighed, at Det gav ny frimodighed, at 
mennesker ønsker, at jeg mennesker ønsker, at jeg 
skal fortsætte i tjenesten.” skal fortsætte i tjenesten.” 

Tale til de mennesker, 
der er til stede
Hans Ulrik Munk oplever, at Hans Ulrik Munk oplever, at 
han har en særlig opgave han har en særlig opgave 
i at nå dem i missionshu-i at nå dem i missionshu-
set, som er nye i troen, og set, som er nye i troen, og 
for hvem Guds ord måske er for hvem Guds ord måske er 
forholdsvis ukendt. forholdsvis ukendt. 

”Men selv om jeg ønsker ”Men selv om jeg ønsker 
at formidle en lethed, må at formidle en lethed, må 
det, der tales, gerne ramme det, der tales, gerne ramme 
bredt, så både de yngste og bredt, så både de yngste og 
de ældste får noget ud af de ældste får noget ud af 
det. Selv om vi ved, at Hel-det. Selv om vi ved, at Hel-
ligånden gør sin gerning, må ligånden gør sin gerning, må 
vi må gerne tale i et sprog, vi må gerne tale i et sprog, 

der er til at forstå – også for der er til at forstå – også for 
dem, der er i missionshuset dem, der er i missionshuset 
for første eller anden gang,” for første eller anden gang,” 
siger han.siger han.

Derfor gør han meget ud Derfor gør han meget ud 
af at spørge ind til forsam-af at spørge ind til forsam-
lingen der, hvor han bliver lingen der, hvor han bliver 
inviteret til at tale.inviteret til at tale.

”Sådan at jeg kan tage ”Sådan at jeg kan tage 
bestik af, om der er mange bestik af, om der er mange 
børn, unge, børnefamilier el-børn, unge, børnefamilier el-
ler +50’ere. Eller om der er ler +50’ere. Eller om der er 
mange intellektuelle typer,” mange intellektuelle typer,” 
siger han og understreger, at siger han og understreger, at 
bestyrelse og menighedsle-bestyrelse og menighedsle-
delse gerne må være skarpe delse gerne må være skarpe 
og sige, hvad de ønsker, og og sige, hvad de ønsker, og 
hvad menigheden har brug hvad menigheden har brug 
for.for.

”Jeg har nemlig brug for at ”Jeg har nemlig brug for at 
vide noget om den forsam-vide noget om den forsam-
ling, jeg er hos, så jeg kan ling, jeg er hos, så jeg kan 
tale til de mennesker, der er tale til de mennesker, der er 

til stede.”til stede.”
Det glæder Hans Ulrik Det glæder Hans Ulrik 

Munk, når han taler i en for-Munk, når han taler i en for-
samling, hvor alle alders-samling, hvor alle alders-
grupper er repræsente-grupper er repræsente-
ret, og hvor han ser, at selv ret, og hvor han ser, at selv 
børnene reagerer, selv om børnene reagerer, selv om 
prædikenen er rettet mod prædikenen er rettet mod 
de voksne.de voksne.

”Mødet er nemlig for alle. ”Mødet er nemlig for alle. 
For hele familien. I LM har For hele familien. I LM har 
vi arbejde, der er målrettet vi arbejde, der er målrettet 
mod forskellige aldersgrup-mod forskellige aldersgrup-
per, men der skal også være per, men der skal også være 
møder, hvor alle er sammen, møder, hvor alle er sammen, 
uden at skulle defi nere no-uden at skulle defi nere no-
get som børnenes fem mi-get som børnenes fem mi-
nutter,” siger han.nutter,” siger han.

Uden evangelister har 
vi mistet meget i LM
LM’s har som missionsfor-LM’s har som missionsfor-
ening centreret sig omkring ening centreret sig omkring 
prædikenen, forklarer Hans prædikenen, forklarer Hans 
Ulrik Munk og tilføjer, at det Ulrik Munk og tilføjer, at det 
almindelige i mange år var almindelige i mange år var 
møder på hverdagsaftener, møder på hverdagsaftener, 
hvor prædikanten var læg-hvor prædikanten var læg-
mand uden teologisk ud-mand uden teologisk ud-
dannelse.dannelse.

”Men det var mænd, der ”Men det var mænd, der 
var kaldet af Gud og menne-var kaldet af Gud og menne-
sker til at bære ordet frem,” sker til at bære ordet frem,” 
siger han.siger han.

”Mange af dem havde ”Mange af dem havde 
evangelistnådegave, og hvis evangelistnådegave, og hvis 
vi ikke har den type prædi-vi ikke har den type prædi-
kanter længere, har vi mistet kanter længere, har vi mistet 
noget i LM. Den formidling noget i LM. Den formidling 
er nemlig vigtig for alle mål-er nemlig vigtig for alle mål-
grupper.”grupper.”

Han forklarer, at menne-Han forklarer, at menne-
sker med evangelistnådega-sker med evangelistnådega-
ven tidligere blev brugt ved ven tidligere blev brugt ved 
for eksempel teltmøder og for eksempel teltmøder og 
fortæller, at han også selv fortæller, at han også selv 
var med teltet nogle år, før var med teltet nogle år, før 
han blev kaldet som præ-han blev kaldet som præ-
dikant.dikant.

Hans Ulrik Munk mener, Hans Ulrik Munk mener, 
at det var en god vej ind i en at det var en god vej ind i en 
prædikanttjeneste, og han prædikanttjeneste, og han 
understreger, at det er vig-understreger, at det er vig-
tigt at have frimodighed til tigt at have frimodighed til 
at spørge de 19-20-årige om at spørge de 19-20-årige om 
at indlede og holde andagt, at indlede og holde andagt, 
så de nådegaver, som de så de nådegaver, som de 
måtte have fået, kan blive måtte have fået, kan blive 
fremdyrket og blive brugt.fremdyrket og blive brugt.

”Vi skal hjælpe og støtte ”Vi skal hjælpe og støtte 
dem, hvis de siger tingene dem, hvis de siger tingene 
på en anden måde, end vi på en anden måde, end vi 
selv ville have gjort. Sådan selv ville have gjort. Sådan 
at de føler sig behageligt til at de føler sig behageligt til 
mode og får frimodighed til mode og får frimodighed til 
at være dem, de er,” siger at være dem, de er,” siger 
han og tilføjer:han og tilføjer:

”Det er en rigtig god ide at ”Det er en rigtig god ide at 
knytte mentorer til dem – knytte mentorer til dem – 
det kunne jeg godt selv have det kunne jeg godt selv have 
brugt.”brugt.”

Hans Ulrik Munk fl yttede til Bornholm i marts i år for at blive skoleleder for Peterskolen i Røn-Hans Ulrik Munk fl yttede til Bornholm i marts i år for at blive skoleleder for Peterskolen i Røn-
ne. Han var ikke i tvivl om, at han gerne ville fortsætte sin tjeneste som prædikant der.ne. Han var ikke i tvivl om, at han gerne ville fortsætte sin tjeneste som prædikant der.

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

 
Der er brug for 
den enkle prædi-
ken – også uden 
at det skal være et 
familiemøde eller 
børnemøde

Hans Ulrik MunkHans Ulrik Munk
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Det er ”uforeneligt med Det er ”uforeneligt med 
menneskelig anstændighed” menneskelig anstændighed” 
og ”ikke værdig til respekt i og ”ikke værdig til respekt i 
et demokratisk samfund” at et demokratisk samfund” at 
tro på ordene fra 1 Mosebog tro på ordene fra 1 Mosebog 
1,27 om, at mennesket er 1,27 om, at mennesket er 
skabt som mand og kvinde, skabt som mand og kvinde, 
og at have samvittigheds-og at have samvittigheds-
kvaler over for transkønnet-kvaler over for transkønnet-
hed. Det har det engelske hed. Det har det engelske 
ligebehandlingsnævn af-ligebehandlingsnævn af-
gjort, efter at den engelske gjort, efter at den engelske 
læge David Mackereth har læge David Mackereth har 
lagt sag an mod arbejds- og lagt sag an mod arbejds- og 
pensionsdepartementet for pensionsdepartementet for 
uretmæssig fyring.uretmæssig fyring.

David Mackereth, hvis hi-David Mackereth, hvis hi-
storie blev fortalt i Tro & Mis-storie blev fortalt i Tro & Mis-
sion i september 2018, blev sion i september 2018, blev 
fyret, fordi han ikke havde fyret, fordi han ikke havde 
samvittighed til at tiltale samvittighed til at tiltale 
en to meter høj mand med en to meter høj mand med 
skæg som en kvinde, hvis skæg som en kvinde, hvis 
han skulle stå i en sådan han skulle stå i en sådan 
situation. Han understreger situation. Han understreger 
i en video, der er lavet af den i en video, der er lavet af den 
kristne lobbyorganisation kristne lobbyorganisation 
Christian Concern, at han Christian Concern, at han 
aldrig har nægtet transkøn-aldrig har nægtet transkøn-
nede behandling.nede behandling.

”Men når jeg bliver bedt ”Men når jeg bliver bedt 
om at kalde en mand for om at kalde en mand for 
en kvinde, skubber de til en kvinde, skubber de til 

En bibel, der 
kan sluges
En hologram-bibel på En hologram-bibel på 
størrelse med en ho-størrelse med en ho-
vedpinepille er blevet vedpinepille er blevet 
opfundet af organisa-opfundet af organisa-
tionen Back to Jerusa-tionen Back to Jerusa-
lem. Organisationen, lem. Organisationen, 
der træner og udsender der træner og udsender 
kinesiske missionærer kinesiske missionærer 
til de asiatiske lande for til de asiatiske lande for 
at sprede kristendom-at sprede kristendom-
men i området mellem men i området mellem 
Jerusalem og Østasien, Jerusalem og Østasien, 
arbejder blandt andet i arbejder blandt andet i 
Nordkorea.Nordkorea.

Hologram-bibelen kan Hologram-bibelen kan 
projektere bibelteksten i projektere bibelteksten i 
luften foran læseren. Og luften foran læseren. Og 
med en størrelse og form med en størrelse og form 
som en lille pille, kan som en lille pille, kan 
Bibelen sluges i nøds-Bibelen sluges i nøds-
tilfælde. Hologram-bi-tilfælde. Hologram-bi-
belen kan holde batteri i belen kan holde batteri i 
omkring halvandet år, før omkring halvandet år, før 
den skal lades op.       den skal lades op.       nlmnlm

Historisk afgørelse mod kristentro 
i England

Domstol: ”Ikke værdig til respekt” at tro, at mennesket er skabt som mand og kvinde

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

Tvunget tale
Den 56-årige læge er choke-Den 56-årige læge er choke-
ret og skuffet over nævnets ret og skuffet over nævnets 
afgørelse og vil anke sagen. afgørelse og vil anke sagen. 
Han mener, at sagen er rele-Han mener, at sagen er rele-
vant for langt fl ere end dem, vant for langt fl ere end dem, 
der deler hans opfattelse:der deler hans opfattelse:

”Det handler ikke kun om, ”Det handler ikke kun om, 
at vi har mistet ytringsfrihe-at vi har mistet ytringsfrihe-

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

”Dommeren har afgjort, at ”Dommeren har afgjort, at 
kun kristendom, der aner-kun kristendom, der aner-

kender transkønnethed, er kender transkønnethed, er 
beskyttet af ligebehandlings-beskyttet af ligebehandlings-

loven eller den europæiske loven eller den europæiske 
menneskerettighedskonven-menneskerettighedskonven-

tion,” siger Andrea Williams.tion,” siger Andrea Williams.

Han mener også, at sa-Han mener også, at sa-
gens udfald er bekymrende gens udfald er bekymrende 
for dem af hans kolleger, der for dem af hans kolleger, der 
ikke deler hans tro:ikke deler hans tro:

”Ingen læge, forsker eller ”Ingen læge, forsker eller 
fi losof kan vise eller bevise, fi losof kan vise eller bevise, 
at et menneske kan skifte at et menneske kan skifte 
biologisk køn. Uden intel-biologisk køn. Uden intel-
lektuel og moralsk integritet lektuel og moralsk integritet 
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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 sådanKIRKE  

kan lægefaget ikke fungere, kan lægefaget ikke fungere, 
og mine 30 års erfaring som og mine 30 års erfaring som 
læge bliver nu betragtet læge bliver nu betragtet 
som irrelevant sammenlig-som irrelevant sammenlig-
net med risikoen for, at no-net med risikoen for, at no-
gen bliver fornærmet.”gen bliver fornærmet.”

I bås med nazister
Andrea Williams, der er Andrea Williams, der er 

administrerende direktør administrerende direktør 
for advokatfi rmaet for advokatfi rmaet Chri-Chri-
stian Legal Centrestian Legal Centre, der yder , der yder 
juridisk bistand til kristne i juridisk bistand til kristne i 
Storbritannien, mener, at af-Storbritannien, mener, at af-
gørelsen er historisk:gørelsen er historisk:

”Det er første gang i den ”Det er første gang i den 
engelske lovs historie, at engelske lovs historie, at 
en dommer har afgjort, at en dommer har afgjort, at 
frie borgere er tvunget til at frie borgere er tvunget til at 
tale på en bestemt måde. tale på en bestemt måde. 
Dommeren har afgjort, at Dommeren har afgjort, at 
kristendom ikke er beskyt-kristendom ikke er beskyt-
tet af ligebehandlingsloven tet af ligebehandlingsloven 
eller den europæiske men-eller den europæiske men-
neskerettighedskonven-neskerettighedskonven-
tion, med mindre det er en tion, med mindre det er en 
kristendom, der anerkender kristendom, der anerkender 
transkønnethed.”transkønnethed.”

Hun fortsætter og siger, at Hun fortsætter og siger, at 
begrundelserne ”uforeneligt begrundelserne ”uforeneligt 
med menneskelig anstæn-med menneskelig anstæn-
dighed” og ”ikke værdig til dighed” og ”ikke værdig til 
respekt i et demokratisk respekt i et demokratisk 
samfund” hidtil kun har væ-samfund” hidtil kun har væ-
ret brugt i ekstreme tilfælde, ret brugt i ekstreme tilfælde, 
hvor sagen handlede om hvor sagen handlede om 
benægtelse af Holocaust, benægtelse af Holocaust, 
nynazister og lignende.nynazister og lignende.

”Det er ganske chokeren-”Det er ganske chokeren-
de, at dommeren sætter tro de, at dommeren sætter tro 
på Bibelen i samme kate-på Bibelen i samme kate-
gori. Dette er en af de mest gori. Dette er en af de mest 
bekymrende afgørelser, vi bekymrende afgørelser, vi 
nogensinde har set i Chri-nogensinde har set i Chri-
stian Legal Centre.”stian Legal Centre.”

Et seminar om seksualitet, Et seminar om seksualitet, 
køn og identitet på den nor-køn og identitet på den nor-
ske højskole NLA Høgskolen ske højskole NLA Høgskolen 
i Bergen, der blandt andet i Bergen, der blandt andet 
ejes af Norsk Luthersk ejes af Norsk Luthersk 
Misjonssamband og Nor-Misjonssamband og Nor-
misjon, har skabt stor kritik misjon, har skabt stor kritik 
internt på skolen og i norske internt på skolen og i norske 
medier. To lærere har efter-medier. To lærere har efter-
følgende opsagt deres stil-følgende opsagt deres stil-
linger i protest, og højskolen linger i protest, og højskolen 
har set sig nødsaget til at har set sig nødsaget til at 
pointere på deres hjemme-pointere på deres hjemme-
side, at arrangementet ikke side, at arrangementet ikke 
blev afholdt i NLA-regi, men blev afholdt i NLA-regi, men 
blot i skolens lokaler.blot i skolens lokaler.

Mangel på integritet
Organisationen Til Helhet og Organisationen Til Helhet og 
menigheden Frimodig Kirke menigheden Frimodig Kirke 

Bjørgvin afholdt den 15. Bjørgvin afholdt den 15. 
oktober et seminar i NLA’s oktober et seminar i NLA’s 
lokaler, hvor ireren Mike lokaler, hvor ireren Mike 
Davidson fortalte sin egen Davidson fortalte sin egen 
historie om, hvordan han før historie om, hvordan han før 
var homoseksuel, men i dag var homoseksuel, men i dag 
er heteroseksuel. Han skulle er heteroseksuel. Han skulle 
desuden besvare spørgsmål, desuden besvare spørgsmål, 
om hvordan man kan hjælpe om hvordan man kan hjælpe 
mennesker ud af homosek-mennesker ud af homosek-
suelle følelser og praksis.suelle følelser og praksis.

Også den norske overlæge Også den norske overlæge 
og psykiater Øyvin Hasting og psykiater Øyvin Hasting 
var inviteret for at tale om var inviteret for at tale om 
transseksualitet. Fem mi-transseksualitet. Fem mi-
nutter inde i hans foredrag nutter inde i hans foredrag 
blev han dog afbrudt af en blev han dog afbrudt af en 
gruppe demonstranter fra gruppe demonstranter fra 
ungdomspartiet Rød Ung-ungdomspartiet Rød Ung-
dom. De havde medbragt dom. De havde medbragt 

bannere med teksten ”lad os bannere med teksten ”lad os 
være homofi le”, skriver være homofi le”, skriver bt.nobt.no.

Seminaret har også fået Seminaret har også fået 
politisk opmærksomhed. politisk opmærksomhed. 
Forsknings- og højere ud-Forsknings- og højere ud-
dannelsesminister Iselin dannelsesminister Iselin 
Nybø mener, at emnet er det Nybø mener, at emnet er det 
rene nonsens:rene nonsens:

”Man må leje ud til hvem ”Man må leje ud til hvem 
man vil, men uddannelses-man vil, men uddannelses-
institutioner må vurdere, institutioner må vurdere, 
hvad der er klogt. De har et hvad der er klogt. De har et 
samfundsansvar og ikke samfundsansvar og ikke 
mindst en forskningsmæs-mindst en forskningsmæs-
sig integritet at tage hensyn sig integritet at tage hensyn 
til,” udtaler hun til til,” udtaler hun til Bergens Bergens 
TidendeTidende.

Lærere siger op
Også internt på skolen har Også internt på skolen har 

seminaret skabt dønninger. seminaret skabt dønninger. 
Både en professor og en før-Både en professor og en før-
steamanuensis i pædagogik steamanuensis i pædagogik 
har sagt op i protest.har sagt op i protest.

”Min faglige integritet står ”Min faglige integritet står 
på spil i mødet med sådan på spil i mødet med sådan 
noget,” siger professor Tone noget,” siger professor Tone 
Sævi til webavisen Sævi til webavisen khrono.khrono.
nono.

Også studenterlederne Også studenterlederne 
ved NLA Bergen og Oslo ved NLA Bergen og Oslo 
kritiserer, at seminaret blev kritiserer, at seminaret blev 
afholdt, og mener, at en afholdt, og mener, at en 
åben dialog om disse emner åben dialog om disse emner 
”holder LGBT-personer nede ”holder LGBT-personer nede 
og får mennesker til at føle og får mennesker til at føle 
sig mindreværdige, fordi de sig mindreværdige, fordi de 
elsker nogen af samme køn elsker nogen af samme køn 
eller identifi cerer sig med eller identifi cerer sig med 
noget andet end deres bio-noget andet end deres bio-

logiske køn”.logiske køn”.
”Der må trækkes tydelige ”Der må trækkes tydelige 

grænser for, hvad en ud-grænser for, hvad en ud-
dannelsesinstitution kan dannelsesinstitution kan 
acceptere,” skriver de i en acceptere,” skriver de i en 
kronik på kronik på khrono.nokhrono.no.

Polemikken omkring se-Polemikken omkring se-
minaret har fået rektor Erik minaret har fået rektor Erik 
Waaler til at publicere en Waaler til at publicere en 
artikel på NLA’s hjemme-artikel på NLA’s hjemme-
side, hvor han understreger, side, hvor han understreger, 
at NLA er uenig i seminarets at NLA er uenig i seminarets 
fokus på reorientering af ho-fokus på reorientering af ho-
moseksuelle. Han vurderer, moseksuelle. Han vurderer, 
at der kan være behov for at at der kan være behov for at 
gentænke skolens udlej-gentænke skolens udlej-
ningspolitik, men skriver at ningspolitik, men skriver at 
arrangementet blev tilladt arrangementet blev tilladt 
for at give plads til menings-for at give plads til menings-
udveksling.              udveksling.              nlmnlm

Massiv kritik af seminar om homoseksualitet
To lærere siger op, og studenter kritiserer, at NLA Høgskolen lejede lokaler ud til seminar



Snyd ikke dig selv – Snyd ikke dig selv – 
arbejd i Grønland!arbejd i Grønland!

Sømandsmissionen har Sømandsmissionen har 
fi re ledige stillinger:fi re ledige stillinger:

• 2 souschefer med fl air for • 2 souschefer med fl air for 
diakoni og mission fra medio  diakoni og mission fra medio  
januar 2020.januar 2020.

Til sømandshjemmene i Til sømandshjemmene i NuukNuuk og  og AasiaatAasiaat søges to sous- søges to sous-
chefer med særligt ansvar for mission og diakoni. Begge chefer med særligt ansvar for mission og diakoni. Begge 
stillinger er på fuld tid og ønskes oprettet for en periode stillinger er på fuld tid og ønskes oprettet for en periode 
på minimum tre år. Der tilbydes en møbleret tjenestebo-på minimum tre år. Der tilbydes en møbleret tjenestebo-
lig og mulighed for kostordning.lig og mulighed for kostordning.

Jobbet: Jobbet: Du skal være stedfortræder for bestyrerparret Du skal være stedfortræder for bestyrerparret 
på sømandshjemmet, hvor du også vil have nogle opga-på sømandshjemmet, hvor du også vil have nogle opga-
ver. Du skal deltage i skibs- og havnebesøg og får ansvar ver. Du skal deltage i skibs- og havnebesøg og får ansvar 
for diakonale aktiviteter og samarbejdet med de danske for diakonale aktiviteter og samarbejdet med de danske 
volontører.volontører.

Vi tilbyder dig bl.a.:Vi tilbyder dig bl.a.: Et job med ansvar og høj grad af  Et job med ansvar og høj grad af 
selvstændighed i et kreativt arbejdsmiljø, hvor du kan selvstændighed i et kreativt arbejdsmiljø, hvor du kan 
tænke stort, ideudvikle og få ting til at ske. Der er kol-tænke stort, ideudvikle og få ting til at ske. Der er kol-
leger, du kan dele din kristne tro og dit liv med, lederfæl-leger, du kan dele din kristne tro og dit liv med, lederfæl-
lesskab og tilbud om sprogkursus. Desuden er der en lesskab og tilbud om sprogkursus. Desuden er der en 
fantastisk natur lige uden for døren. fantastisk natur lige uden for døren. 
____________________________________________________________________________________________

•  •  Værtspar til Hotel Avannaa i Ilulissat fra 1. januar 2020Værtspar til Hotel Avannaa i Ilulissat fra 1. januar 2020

Til vores nye morgenmadshotel i smukke Ilulissat søger Til vores nye morgenmadshotel i smukke Ilulissat søger 
vi en vært/værtspar for en periode på minimum et år. vi en vært/værtspar for en periode på minimum et år. 
Du/I elsker at skabe et trygt miljø, en god service og en Du/I elsker at skabe et trygt miljø, en god service og en 
hjemlig atmosfære for alle gæster, mens du/I samtidig hjemlig atmosfære for alle gæster, mens du/I samtidig 
formår at sætte mål og retning for arbejdet. Man skal formår at sætte mål og retning for arbejdet. Man skal 
være indstillet på en travl og hektisk sommerperiode og være indstillet på en travl og hektisk sommerperiode og 
en mere stille vinter.en mere stille vinter.
Som vært/værtspar skal du/I også samarbejde med sø-Som vært/værtspar skal du/I også samarbejde med sø-
mandsmissionæren og evt. volontører. Der stilles møble-mandsmissionæren og evt. volontører. Der stilles møble-
ret tjenestebolig til rådighed, og der er rig mulighed for ret tjenestebolig til rådighed, og der er rig mulighed for 
at præge hotellet. at præge hotellet. 
______________________________________________________________________________________________

• Sømandsmissionær med fl air for diakoni til Ilulissat • Sømandsmissionær med fl air for diakoni til Ilulissat 
fra medio februar 2020fra medio februar 2020

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

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

Få mere at vide hos:  Få mere at vide hos:  
Forretningschef Erik Ramballe Hansen, tlf. +45 3393 Forretningschef Erik Ramballe Hansen, tlf. +45 3393 
2543 / +45 3050 6976.2543 / +45 3050 6976.

Ansøgning sendes på mail til erik@soemandshjem.gl Ansøgning sendes på mail til erik@soemandshjem.gl 
senest den 4. november 2019. senest den 4. november 2019. 

Se mere om jobbene på www.sømandsmissionen.dk Se mere om jobbene på www.sømandsmissionen.dk 
eller www.soemandshjem.gleller www.soemandshjem.gl
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pentabyg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

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

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

EVANGELISERING OG 
MENIGHEDSARBEJDE I PERU

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

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

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

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

 

  Heragården - 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 

  

Sømandsmissionen søgerSømandsmissionen søger
To sømandsmissionærer til To sømandsmissionærer til 
Sjælland, Bornholm og Aalborg.Sjælland, Bornholm og Aalborg.

Vær med i et spændende, selv-Vær med i et spændende, selv-
stændigt og målrettet arbejde i stændigt og målrettet arbejde i 
den maritime verden. den maritime verden. 

Om jobbetOm jobbet
• Havne-/skibsbesøg samt besøg på opholdssteder for • Havne-/skibsbesøg samt besøg på opholdssteder for 

søfolk og fi skere søfolk og fi skere 
• Deltage i opgaver/togter, der er forbundet med Sø-• Deltage i opgaver/togter, der er forbundet med Sø-

mandsmissionens skib Bethelmandsmissionens skib Bethel
• Formidling af det kristne budskab i det daglige samt • Formidling af det kristne budskab i det daglige samt 

forkyndende møderforkyndende møder
• Et job, hvor du selv er med til at udvikle din stilling, • Et job, hvor du selv er med til at udvikle din stilling, 

samtidig med at du har tid til personlig opbyggelse. samtidig med at du har tid til personlig opbyggelse. 
Arbejder fra hjemmekontor, men mødes ofte med kol-Arbejder fra hjemmekontor, men mødes ofte med kol-
legerleger

• Sparring i lokalt og internationalt miljø• Sparring i lokalt og internationalt miljø

Personprofi lPersonprofi l
• Du har kørekort og egen bil.• Du har kørekort og egen bil.
• Kan se værdien i det personlige møde• Kan se værdien i det personlige møde
• Er fortrolig med formidling af den kristne tro• Er fortrolig med formidling af den kristne tro
• Kan begå dig på engelsk• Kan begå dig på engelsk
• Evner i høj grad selvledelse og har drive• Evner i høj grad selvledelse og har drive

Yderligere information fås hos generalsekretær Nicolaj Yderligere information fås hos generalsekretær Nicolaj 
Wibe, tlf. +45 2369 9664 eller forretningschef Erik Ram-Wibe, tlf. +45 2369 9664 eller forretningschef Erik Ram-
balle Hansen, tlf. +45 3393 2543 / +45 3050 6976. balle Hansen, tlf. +45 3393 2543 / +45 3050 6976. 
Se uddybning af jobbet på www.sømandsmissionen.dk.Se uddybning af jobbet på www.sømandsmissionen.dk.

Ansøgning sendes senest den 4. november 2019 på mail Ansøgning sendes senest den 4. november 2019 på mail 
til nw@somandsmissionen.dk.til nw@somandsmissionen.dk.
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Aarhus
Studievenlige lejligheder

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

institutioner.

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

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

K
o

m
 m

e
d

 d
in

 h
v
e

rd
a

g
• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

Giv 
Tro & Mission

som gave

Kun 200 kr. 
for et år



CD-ANMELDELSECD-ANMELDELSE

AF MORTEN MEINERAF MORTEN MEINER

SOGNEPRÆSTSOGNEPRÆST

A Hymn for Lily:A Hymn for Lily:
Kirken den er et gammelt Kirken den er et gammelt 
hushus
LM Musik 2019LM Musik 2019

Ti sange – 129,95 kronerTi sange – 129,95 kroner
Sangene kan også downloa-Sangene kan også downloa-
des fra diverse streaming-des fra diverse streaming-
tjenestertjenester

Så er der udgivet endnu en Så er der udgivet endnu en 
cd med nyfortolkninger af cd med nyfortolkninger af 
klassiske salmer og ånde-klassiske salmer og ånde-
lige sange, lækkert leveret lige sange, lækkert leveret 
i et sammenfoldeligt pap-i et sammenfoldeligt pap-
omslag, som i modsætning omslag, som i modsætning 
til de irriterende plastik-til de irriterende plastik-
omslag ser holdbart ud.omslag ser holdbart ud.

Selv efter fl ere gennem-Selv efter fl ere gennem-
lytninger kunne jeg ikke lytninger kunne jeg ikke 
rigtig fi nde ud af, hvad jeg rigtig fi nde ud af, hvad jeg 
skulle mene. Men efterhån-skulle mene. Men efterhån-
den var det, som om musik-den var det, som om musik-
ken foldede sig ud for mig ken foldede sig ud for mig 
og ovenikøbet – tro det eller og ovenikøbet – tro det eller 
lad være – satte udgivelsen lad være – satte udgivelsen 

Moderne salme-cd i 
LM-musikhistorisk ramme

ind i intet mindre end en ind i intet mindre end en 
”LM-musikhistorisk””LM-musikhistorisk” ramme: ramme:

Her er tale om rytmisk Her er tale om rytmisk 
musik, ingen tvivl om det, musik, ingen tvivl om det, 
men der er noget minima-men der er noget minima-
listisk over tonesproget og listisk over tonesproget og 
tankerne ledes i retning af tankerne ledes i retning af 
senmiddelalderlig folkemu-senmiddelalderlig folkemu-
siksik, blot i en opdateret, elek-, blot i en opdateret, elek-
tronisk indpakning – og det tronisk indpakning – og det 
er positivt ment!er positivt ment!

Denne karakteristik fore-Denne karakteristik fore-
kommer måske lidt under-kommer måske lidt under-
lig, men lyt blot til guitarist lig, men lyt blot til guitarist 
Troels Buur Jensens intro Troels Buur Jensens intro 
til til Jesus dine dybe vunderJesus dine dybe vunder, , 
hvor bassen er liggetone – hvor bassen er liggetone – 
eller orgelpunkt, om man vil. eller orgelpunkt, om man vil. 
Ofte vælger trommeslager Ofte vælger trommeslager 
Mikkel Rosendahl Möglich Mikkel Rosendahl Möglich 
at skippe trommestikkerne at skippe trommestikkerne 
og i stedet spille med køller og i stedet spille med køller 
eller sågar håndslag, hvilket eller sågar håndslag, hvilket 
bringer mindelser om mid-bringer mindelser om mid-
delalderligt slagtøj. Pulsen delalderligt slagtøj. Pulsen 
i i Jesus det enesteJesus det eneste bringer  bringer 
associationer til folkloristisk associationer til folkloristisk 
dansemusik, nærmest som dansemusik, nærmest som 
en en estampieestampie. Sangerinde . Sangerinde 
Katrine Kjeldskov Jensens Katrine Kjeldskov Jensens 
stemme er kraftfuld og stemme er kraftfuld og 
med et historiefortællende med et historiefortællende 
nærvær, som stod hun på nærvær, som stod hun på 

en markedsplads og sang en markedsplads og sang 
folkeviser.folkeviser.

Som bekendt var LM ikke Som bekendt var LM ikke 
opfundet i senmiddelal-opfundet i senmiddelal-
deren. Men engang midt i deren. Men engang midt i 
1970’erne udgav Lynordan 1970’erne udgav Lynordan 
et kassettebånd, et kassettebånd, BibelkorBibelkor, , 
anført af Finn Evald, hvor anført af Finn Evald, hvor 
der blev eksperimenteret der blev eksperimenteret 
med middelalderligt tone-med middelalderligt tone-
sprog, med krumhorn og sprog, med krumhorn og 
andre eksotiske instrumen-andre eksotiske instrumen-
ter. Jeg kom uvægerligt til at ter. Jeg kom uvægerligt til at 
tænke på denne gamle ud-tænke på denne gamle ud-

givelse fra min barndom. givelse fra min barndom. 
De unge musikere har De unge musikere har 

nok næppe noget forhold til nok næppe noget forhold til 
BibelkorBibelkor, ja måske aner de , ja måske aner de 
endda ikke, hvem Finn Evald endda ikke, hvem Finn Evald 
er. Men de har ramt noget er. Men de har ramt noget 
interessant og anderledes, interessant og anderledes, 
også selvom der hverken også selvom der hverken 
bliver spillet på spinet el-bliver spillet på spinet el-
ler krumhorn. ler krumhorn. Kirken den er Kirken den er 
et gammelt huset gammelt hus får hermed  får hermed 
min anbefaling. Også til dem min anbefaling. Også til dem 
på +50, der husker Finn på +50, der husker Finn 
Evalds Evalds BibelkorBibelkor.

AF ARNE PUGGAARDAF ARNE PUGGAARD

HILLERØDHILLERØD

Det er godt og modigt, at Det er godt og modigt, at 
Menighedsfakultetet ikke Menighedsfakultetet ikke 
længere er imod kvindelige længere er imod kvindelige 
præster. præster. 

Men frem for alt skylder Men frem for alt skylder 
vi alle kvindelige forkyn-vi alle kvindelige forkyn-
dere en stor tak.dere en stor tak.

Tak til jer mødre, der Tak til jer mødre, der 
fortæller bibelhistorie og fortæller bibelhistorie og 
lærer jeres børn at bede lærer jeres børn at bede 
Fadervor. Fadervor. 

Og tak til alle de ener-Og tak til alle de ener-

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

inspiration            nærvær            holdning

UVÆRDIGT. RESPEKTLØST. UANSVARLIGT.UVÆRDIGT. RESPEKTLØST. UANSVARLIGT. Det er  Det er 
stærke ord, der bruges i sagen om en engelsk læges stærke ord, der bruges i sagen om en engelsk læges 
afskedigelse og en norsk uddannelsesinstitutions afskedigelse og en norsk uddannelsesinstitutions 
lokaleudlejning, der begge er beskrevet på side 9. lokaleudlejning, der begge er beskrevet på side 9. 
Netop spørgsmålet om køn og seksualitet har udvik-Netop spørgsmålet om køn og seksualitet har udvik-
let sig til at være det vestlige samfunds største kritik-let sig til at være det vestlige samfunds største kritik-
punkt mod Bibelen og klassisk kristendom. Det er en punkt mod Bibelen og klassisk kristendom. Det er en 
rød klud i ansigtet på mange i dag, at mennesket er rød klud i ansigtet på mange i dag, at mennesket er 
skabt som mand og kvinde, og at denne forskellighed skabt som mand og kvinde, og at denne forskellighed 
spejler Guds relationelle væsen. Det udtrykker nem-spejler Guds relationelle væsen. Det udtrykker nem-
lig, at menneskets dybeste fællesskab er, når de to så lig, at menneskets dybeste fællesskab er, når de to så 
forskellige køn forenes i en livslang kærlighedspagt, forskellige køn forenes i en livslang kærlighedspagt, 
og at verden trives bedst ved denne forening, fordi og at verden trives bedst ved denne forening, fordi 
det er den bedste forudsætning for at fylde jorden op det er den bedste forudsætning for at fylde jorden op 
med mennesker. med mennesker. 

Vi, der gerne vil holde fast i disse bibelpointer, kan Vi, der gerne vil holde fast i disse bibelpointer, kan 
måske trives en stund ved at holde lav profi l. Men én måske trives en stund ved at holde lav profi l. Men én 
generation kan holde lav profi l og bevare sine hold-generation kan holde lav profi l og bevare sine hold-
ninger og syn, mens den næste bringes til at tvivle på ninger og syn, mens den næste bringes til at tvivle på 
de synspunkter og holdninger, der sjældent itale-de synspunkter og holdninger, der sjældent itale-
sættes i menigheden. Derfor har både tvivlerne på sættes i menigheden. Derfor har både tvivlerne på 
kirkebænkene og verden i øvrigt brug for at få øjnene kirkebænkene og verden i øvrigt brug for at få øjnene 
op for, at vejen til en bedre verden ikke går igennem op for, at vejen til en bedre verden ikke går igennem 
opløsningen af kønnet. Snarere tværtimod.opløsningen af kønnet. Snarere tværtimod.

SÅDAN EN ØJENÅBNER blev SÅDAN EN ØJENÅBNER blev vist den 10. oktober på vist den 10. oktober på 
svensk tv, der ellers i mange tilfælde har portrætte-svensk tv, der ellers i mange tilfælde har portrætte-
ret kønsideologien positivt. I en nyhedsdokumentar ret kønsideologien positivt. I en nyhedsdokumentar 
fulgte man en teenagepige, der i fl ere år har kaldt sig fulgte man en teenagepige, der i fl ere år har kaldt sig 
ved et drengenavn og ønsket en kønsskifteoperation. ved et drengenavn og ønsket en kønsskifteoperation. 
I programmet forklarede fl ere læger og forskere, der I programmet forklarede fl ere læger og forskere, der 
ellers er fortalere for kønsskifteoperationer, at der ellers er fortalere for kønsskifteoperationer, at der 
ikke fi ndes forskning, der peger på, at nogen får det ikke fi ndes forskning, der peger på, at nogen får det 
bedre af at få en kønsskiftebehandling. En enkelt bedre af at få en kønsskiftebehandling. En enkelt 
kvindelig læge, der har arbejdet med implementering kvindelig læge, der har arbejdet med implementering 
af kønsskiftebehandling i Sverige, pegede også på, af kønsskiftebehandling i Sverige, pegede også på, 
at et overvældende stort antal af de patienter, hun at et overvældende stort antal af de patienter, hun 
har været i kontakt med, har problemer, der burde har været i kontakt med, har problemer, der burde 
behandles i psykiatrien. Teenagepigen blev igennem behandles i psykiatrien. Teenagepigen blev igennem 
samtaler med en psykolog overbevist om, at en køns-samtaler med en psykolog overbevist om, at en køns-
skifteoperation ikke var løsningen på alle hendes pro-skifteoperation ikke var løsningen på alle hendes pro-
blemer, og kalder sig igen ved sit pigenavn.blemer, og kalder sig igen ved sit pigenavn.

SÅDANNE BERETNINGER OGSÅDANNE BERETNINGER OG påstande får ikke lov at  påstande får ikke lov at 
stå uimodsagt i Sverige, hvor den ideologiske kamp stå uimodsagt i Sverige, hvor den ideologiske kamp 
mod kønnene har været i gang i mange år. Men det mod kønnene har været i gang i mange år. Men det 
kan være med til at vise os, der måske af og til kan 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 komme i tvivl, om det, vi tror på, er rigtigt, at det ikke 
er kønsideologerne, der har ret. Vi hjælper ikke men-er kønsideologerne, der har ret. Vi hjælper ikke men-
nesker, hvis vi tier eller blindt tilbyder kønskirurgi og nesker, hvis vi tier eller blindt tilbyder kønskirurgi og 
sætter menneskers egne følelser om deres identitet sætter menneskers egne følelser om deres identitet 
over sund fornuft. Vi skader snarere langt de fl este.over sund fornuft. Vi skader snarere langt de fl este.

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

Tør vi tale 
bibelsk om køn?

giske og trofaste medar-giske og trofaste medar-
bejdere i søndagsskoler, bejdere i søndagsskoler, 
børnekirker, juniorklubber, børnekirker, juniorklubber, 
på lejre og blandt spejdere på lejre og blandt spejdere 
og mini-konfi rmander. og mini-konfi rmander. 

De mange dygtige kvin-De mange dygtige kvin-
delige undervisere i kri-delige undervisere i kri-
stendom på vores skoler stendom på vores skoler 
og institutioner – for slet og institutioner – for slet 
ikke at forglemme alle de ikke at forglemme alle de 
kvindelige præster, der kvindelige præster, der 
møder børn og unge – og møder børn og unge – og 
os voksne – med forkyn-os voksne – med forkyn-
delse i øjenhøjde.  delse i øjenhøjde.  

Hvad ville vi og folkekir-Hvad ville vi og folkekir-
ken være uden jer?ken være uden jer?
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MORTEN MEINER  Tankerne ledes i retning af 
senmiddelalderlig folkemusik, blot i en opdateret, 
elektronisk indpakning – og det er positivt ment!

SYNSPUNKT   

Tak til vores kvindelige 
forkyndere

LEDER 

BOGOMTALER 

Francine Rivers:Francine Rivers:
NådeslægtenNådeslægten
Lohse 2019Lohse 2019

616 sider – 299,95 kroner616 sider – 299,95 kroner

Roman om fem kvinder, som Gud Roman om fem kvinder, som Gud 
gjorde til en del af sit folk – og gjorde til en del af sit folk – og 
sin frelsesplan.sin frelsesplan.

NådeslægtenNådeslægten er tidligere ud- er tidligere ud-
givet i en serie på fem romaner givet i en serie på fem romaner 
under fællesbetegnelsen under fællesbetegnelsen Kvin-Kvin-
derne i Jesu stamtavlederne i Jesu stamtavle.

Martin Luther:Martin Luther:
Store Galaterbrevskommentar 2Store Galaterbrevskommentar 2
Credo 2019Credo 2019

392 sider – 249,95 kroner392 sider – 249,95 kroner

I anledning af reformationsju-I anledning af reformationsju-
bilæet i 2017 valgte forlaget bilæet i 2017 valgte forlaget 
Credo at genudgive dette vigtige Credo at genudgive dette vigtige 
Lutherskrift for danske læsere. Lutherskrift for danske læsere. 
Første bind udkom i 2017.Første bind udkom i 2017.

I forhold til første udgave, der I forhold til første udgave, der 
udkom i 1984, er bibelcitater udkom i 1984, er bibelcitater 
blevet tilpasset den autorisere-blevet tilpasset den autorisere-
de oversættelse fra 1992.de oversættelse fra 1992.

Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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LÆS PÅ DLM.DK

Kirken kommer med mad
I samarbejde med kommunen og Blå Kors uddeler LM’ere I samarbejde med kommunen og Blå Kors uddeler LM’ere 
overskudsmad fra elite-sportsklubber til resursesvage bor-overskudsmad fra elite-sportsklubber til resursesvage bor-
gere i Silkeborg.gere i Silkeborg.

500 på kristen lejr i Cambodja
Studerende fra hele Cambodja var i september på lejr på Studerende fra hele Cambodja var i september på lejr på 
bibelskolen i Phnom Penh. Næste år håber udvalget, at dob-bibelskolen i Phnom Penh. Næste år håber udvalget, at dob-
belt så mange unge kan deltage.belt så mange unge kan deltage.
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Find resurser til familien
På LM’s hjemmeside har familiekonsulent Kristian Andersen På LM’s hjemmeside har familiekonsulent Kristian Andersen 
samlet en række resurser for forlovede, ægtepar og familier. samlet en række resurser for forlovede, ægtepar og familier. 
Håbet er, at LM’erne vil sætte øget fokus på familiers trivsel.Håbet er, at LM’erne vil sætte øget fokus på familiers trivsel.
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