
Konsulent i LM-Kids, Kristian Larsen, har i samarbejde med Norea Mediemission 
produceret 31 afsnit af  ”Gumles Jul”, som kan ses på nettet i december

LM laver julekalender for børn 

AF KARIN BORUP RAVNBORG

For første gang nogensinde For første gang nogensinde 
har LM Kids kastet sig ud i har LM Kids kastet sig ud i 
at lave en vaskeægte juleka-at lave en vaskeægte juleka-
lender for småbørnsfamilier. lender for småbørnsfamilier. 

Det er Kids-konsulent Kri-Det er Kids-konsulent Kri-
stian Larsen, der sammen stian Larsen, der sammen 
med sin datter, Johanna, med sin datter, Johanna, 
som fører dukken Gumle, som fører dukken Gumle, 
står bag produktionen af de står bag produktionen af de 
31 afsnit af Gumles Jul, som 31 afsnit af Gumles Jul, som 
kan streames på nettet fra kan streames på nettet fra 
den 1. december.den 1. december.

Den kreative konsulent Den kreative konsulent 
har selv bygget kulisser har selv bygget kulisser 
og studie til optagelserne og studie til optagelserne 
hjemme på gården i Nordjyl-hjemme på gården i Nordjyl-
land, og Norea Mediemis-land, og Norea Mediemis-
sion har været behjælpelig sion har været behjælpelig 
med teknikken.med teknikken.

Selve julens budskab
Den nye julekalender hen-Den nye julekalender hen-
vender sig til hele små-vender sig til hele små-
børnsfamilien og lægger børnsfamilien og lægger 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Lærere og bestyrelse på ”Lærere og bestyrelse på 
DBI betragter ordningen DBI betragter ordningen 
med kvindelige præster som med kvindelige præster som 
uforenelig med klar bibelsk uforenelig med klar bibelsk 
vejledning. Vi mener ikke, at vejledning. Vi mener ikke, at 
den seneste forskning har den seneste forskning har 
fremkommet med resulta-fremkommet med resulta-
ter, der giver os anledning til ter, der giver os anledning til 
at ændre dette syn.”at ændre dette syn.”

Med disse ord tager DBI’s Med disse ord tager DBI’s 
bestyrelse og lærere klar bestyrelse og lærere klar 
afstand til MF’s nye offi -afstand til MF’s nye offi -
cielle holdning til kvindelige cielle holdning til kvindelige 
præster.præster.

Bibelen er øverste norm
I en udtalelse på DBI’s I en udtalelse på DBI’s 

I ny udtalelse lægger bestyrelse og lærerstab afstand til MF-holdning, men ønsker ikke konfl ikt

DBI: Bibelen taler klart om kvindelige præster

hjemmeside underskrevet hjemmeside underskrevet 
af formand, næstformand af formand, næstformand 
og rektor og efter høring i og rektor og efter høring i 
hele lærerstaben udtrykker hele lærerstaben udtrykker 
den københavnske uddan-den københavnske uddan-
nelsesinstitution tydeligt, nelsesinstitution tydeligt, 
at den ønsker Bibelen som at den ønsker Bibelen som 
øverste norm i alle spørgs-øverste norm i alle spørgs-
mål. Det gælder også i mål. Det gælder også i 
spørgsmålet om kvindelige spørgsmålet om kvindelige 
præster.præster.

Bibelen taler tydeligt om Bibelen taler tydeligt om 
en arbejdsfordeling mellem en arbejdsfordeling mellem 
mænd og kvinder, hedder mænd og kvinder, hedder 
det i udtalelsen.det i udtalelsen.

”Der er ikke antydning af ”Der er ikke antydning af 
noget situationsbestemt noget situationsbestemt 
og tidsbegrænset ved den og tidsbegrænset ved den 
formaning i de tekster, som formaning i de tekster, som 
taler om dette. Tværtimod taler om dette. Tværtimod 

begrundes det i Guds ska-begrundes det i Guds ska-
belse og i Guds ordning for belse og i Guds ordning for 
mennesket. Derfor fi nder vi mennesket. Derfor fi nder vi 
det også forpligtende i dag.”det også forpligtende i dag.”

På den baggrund føler DBI På den baggrund føler DBI 
sig forpligtet til at arbejde sig forpligtet til at arbejde 
for at sikre gode stillinger til for at sikre gode stillinger til 
kvindelige teologer i kristne kvindelige teologer i kristne 
organisationer og inddrage organisationer og inddrage 
både mænds og kvinders både mænds og kvinders 
tjeneste i menigheden.tjeneste i menigheden.

Vi mener det, vi plejer
Udtalelsen kommer i køl-Udtalelsen kommer i køl-
vandet af, at MF har meldt vandet af, at MF har meldt 
ud, at de ikke mener, at Bi-ud, at de ikke mener, at Bi-
belen siger, at kvinder ikke belen siger, at kvinder ikke 
kan være præster. At DBI kan være præster. At DBI 
nu udtaler sig i selvsamme nu udtaler sig i selvsamme 
spørgsmål, skal netop ses spørgsmål, skal netop ses F
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op til kvalitetstid sammen op til kvalitetstid sammen 
foran skærmen. foran skærmen. 

Og man kan godt begynde Og man kan godt begynde 
at glæde sig, for ”Gumles at glæde sig, for ”Gumles 
Jul” kommer til at handle Jul” kommer til at handle 
om selve julens budskab om selve julens budskab 
og grunden til, at vi fejrer og grunden til, at vi fejrer 
jul, fortæller en begejstret jul, fortæller en begejstret 
landsleder i LMBU, Lars B. landsleder i LMBU, Lars B. 
Larsen.Larsen.

”Gumles Jul er et rigtig ”Gumles Jul er et rigtig 
godt alternativ til øvrige godt alternativ til øvrige 
julekalendere i tv. Den skal julekalendere i tv. Den skal 
hjælpe forældrene med at få hjælpe forældrene med at få 
snakket med deres børn om snakket med deres børn om 
det vigtigste ved julen.”det vigtigste ved julen.”

Hvert afsnit byder på en Hvert afsnit byder på en 
overraskelse, hvor dukken overraskelse, hvor dukken 
Gumle afslører endnu en re-Gumle afslører endnu en re-
kvisit, der har med juleevan-kvisit, der har med juleevan-
geliet at gøre.geliet at gøre.

Og så giver julekalenderen Og så giver julekalenderen 
også anledning til at få sun-også anledning til at få sun-
get nogle julesalmer sam-get nogle julesalmer sam-
men i familien, tilføjer han.men i familien, tilføjer han.

”Gumles Jul” kan ses på ”Gumles Jul” kan ses på 
www.gumle.tv.www.gumle.tv.

i dette lys, siger formand i dette lys, siger formand 
Christian Lund Pedersen.Christian Lund Pedersen.

”Vi vil signalere til vores ”Vi vil signalere til vores 
bagland, at vi ikke har æn-bagland, at vi ikke har æn-
dret position. Det er ikke en dret position. Det er ikke en 
distancering til MF. Det er et distancering til MF. Det er et 
udtryk for, at vi ser forskel-udtryk for, at vi ser forskel-
ligt på dette spørgsmål.”ligt på dette spørgsmål.”

At DBI og MF begge tilby-At DBI og MF begge tilby-
der en uddannelse i samar-der en uddannelse i samar-
bejde med norske Fjellhaug, bejde med norske Fjellhaug, 
mener han ikke er udfor-mener han ikke er udfor-
drende.drende.

”Der har altid været nuan-”Der har altid været nuan-
ceforskelle mellem MF og ceforskelle mellem MF og 
DBI. Men der er stadig mere, DBI. Men der er stadig mere, 
der samler, end der adskil-der samler, end der adskil-
ler. Vi har ikke noget ønske ler. Vi har ikke noget ønske 
om, at samarbejdet skulle om, at samarbejdet skulle 
slutte.”slutte.”

Sønderborg var i mange år en stor kreds i Sønderborg var i mange år en stor kreds i 
Sønderjylland, men de sidste cirka 20 år er Sønderjylland, men de sidste cirka 20 år er 
det blevet småt med tilfl yttere. Det betyder, at det blevet småt med tilfl yttere. Det betyder, at 
kredsen i dag har en høj gennemsnitsalder. kredsen i dag har en høj gennemsnitsalder. 

De senere år er der dog fl yttet et par små-De senere år er der dog fl yttet et par små-
børnsfamilier til, så kredsen er begyndt at børnsfamilier til, så kredsen er begyndt at 
se optimistisk på fremtiden igen og tænker se optimistisk på fremtiden igen og tænker 
derfor også lidt alternativt med mødeformen derfor også lidt alternativt med mødeformen 
– for eksempel et ”17.30-møde”, hvor koncep-– for eksempel et ”17.30-møde”, hvor koncep-
tet er spisning, tale og afslutning kl. 20.00, tet er spisning, tale og afslutning kl. 20.00, 
sådan at børnefamilier kan komme hjem og sådan at børnefamilier kan komme hjem og 
få puttet børnene forholdsvis tidligt.få puttet børnene forholdsvis tidligt.

Ud over almindelige ugentlige møder og bi-Ud over almindelige ugentlige møder og bi-
belkredse er der også et månedligt udadret-belkredse er der også et månedligt udadret-
tet fredagsmøde med fællesspisning. tet fredagsmøde med fællesspisning. 

De små steder: Sønderborg



Ny præst til 
Aroskirken

Kristoffer Hummelmo-Kristoffer Hummelmo-
se Enevoldsen bliver ny se Enevoldsen bliver ny 
præst i LM-frimenighe-præst i LM-frimenighe-
den Aroskirken i Aarhus den Aroskirken i Aarhus 
fra 1. august 2020. Han fra 1. august 2020. Han 
fortsætter i Norea som fortsætter i Norea som 
redaktør på Tilliv.dk.redaktør på Tilliv.dk.

Enevoldsen er født i Enevoldsen er født i 
1990. Han er gift og har 1990. Han er gift og har 
to børn. Familien bor i to børn. Familien bor i 
København, hvor han læ-København, hvor han læ-
ser teologi. Han ansættes ser teologi. Han ansættes 
på 90 procent. I stillingen på 90 procent. I stillingen 
indgår et relationsarbej-indgår et relationsarbej-
de i forhold til byens tre de i forhold til byens tre 
LMU-foreninger.           LMU-foreninger.           nlmnlm
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AF KAJA LAUTERBACH

Hver anden fredag mødes Hver anden fredag mødes 
ti-femten ældre mennesker ti-femten ældre mennesker 
om et kaffebord i LM’s Mis-om et kaffebord i LM’s Mis-
sionshus i Svaneke.sionshus i Svaneke.

Den første halve time går Den første halve time går 
snakken lystigt, mens kaffe snakken lystigt, mens kaffe 
og kage bliver fortæret. og kage bliver fortæret. 

Så er det tid til dagens Så er det tid til dagens 
emne, og efter godt halvan-emne, og efter godt halvan-
den time slutter eftermid-den time slutter eftermid-
dagen med andagt og sang.dagen med andagt og sang.

Fællesskab for ældre
Café Klippen begyndte for 16 Café Klippen begyndte for 16 
år siden, da en ældre dame, år siden, da en ældre dame, 
efterspurgte noget i missi-efterspurgte noget i missi-
onshuset for ældre. onshuset for ældre. 

Det fortæller en af initia-Det fortæller en af initia-
tivtagerne Kirsten Hansen.tivtagerne Kirsten Hansen.

”I begyndelsen satsede vi ”I begyndelsen satsede vi 
udelukkende på socialt fæl-udelukkende på socialt fæl-
lesskab uden fast program. lesskab uden fast program. 
Der var dog altid en andagt Der var dog altid en andagt 
og et par salmer,” siger hun.og et par salmer,” siger hun.

I Café Klippen satser man på fællesskab

Men det har udviklet sig til Men det har udviklet sig til 
mere, og nu kommer der tit mere, og nu kommer der tit 
nogen og fortæller fra rejser nogen og fortæller fra rejser 
eller om spændende emner.eller om spændende emner.

Der er kun få af de faste Der er kun få af de faste 
deltagere, der ellers kom-deltagere, der ellers kom-
mer i LM. Men alle er glade mer i LM. Men alle er glade 
for fællesskabet, og invite-for fællesskabet, og invite-
rer dem med, de har kontakt rer dem med, de har kontakt 
til andre steder. . til andre steder. . 

”Det er meget vigtigt at ”Det er meget vigtigt at 

signalere, at vi har lyst til at signalere, at vi har lyst til at 
være sammen med dem. I være sammen med dem. I 
gamle dage kunne vi invitere gamle dage kunne vi invitere 
med til halmøder og store med til halmøder og store 
kampagner, men i dag skal kampagner, men i dag skal 
vi satse på det nære fælles-vi satse på det nære fælles-
skab,” siger hun.skab,” siger hun.

Læs mere på www.dlm.dk/Læs mere på www.dlm.dk/
livet-i-lm/livet-i-lm/

Der skal være god tid til snak, hygge, kaffe og kage i Café Klippen.Der skal være god tid til snak, hygge, kaffe og kage i Café Klippen.

AF JOHNNY LINDGREENAF JOHNNY LINDGREEN

RESURSECHEF, JL@DLM.DKRESURSECHEF, JL@DLM.DK

Jeg har fået en fornemmelse Jeg har fået en fornemmelse 
bekræftet. Gaveandelen til bekræftet. Gaveandelen til 
det landsdækkende og in-det landsdækkende og in-
ternationale arbejde falder. ternationale arbejde falder. 
Ser man på de sidste syv års Ser man på de sidste syv års 
regnskaber for LM (2012-18) regnskaber for LM (2012-18) 
og tager højde for infl atio-og tager højde for infl atio-
nen, kan det konstateres, at nen, kan det konstateres, at 
gaverne falder fra indeks 100 gaverne falder fra indeks 100 
til indeks 86,9. til indeks 86,9. 

Det er en udfordring af den Det er en udfordring af den 
simple grund, at udgifterne simple grund, at udgifterne 
ikke falder tilsvarende – be-ikke falder tilsvarende – be-
regninger viser dog, at per-regninger viser dog, at per-
sonaleomkostningerne pr. sonaleomkostningerne pr. 

Sammen gør vi det bedre
ansat i samme periode lidt ansat i samme periode lidt 
overraskende er meget kon-overraskende er meget kon-
stant (omkring indeks 100). stant (omkring indeks 100). 

Selv om udgiftsmæng-Selv om udgiftsmæng-
den ikke stiger, betyder det den ikke stiger, betyder det 
alligevel, at vi år for år får alligevel, at vi år for år får 
mindre missionsindsats for mindre missionsindsats for 
pengene. Cirka hver ottende pengene. Cirka hver ottende 
stilling ville forsvinde, hvis stilling ville forsvinde, hvis 
der ikke var andre indtægter, der ikke var andre indtægter, 
der modsvarede gavefaldet.der modsvarede gavefaldet.

Men der er nogle men’er.Men der er nogle men’er.
Dels har LM fået andre Dels har LM fået andre 

stigende indtægter de se-stigende indtægter de se-
nere år. Ikke mindst fra gen-nere år. Ikke mindst fra gen-
brug og arv. Dels er det ikke brug og arv. Dels er det ikke 
sikkert, at alt arbejde skal sikkert, at alt arbejde skal 
dækkes nationalt. Vi har jo dækkes nationalt. Vi har jo 
blandt andet i de senere blandt andet i de senere 
år set en forskydning fra år set en forskydning fra 
ansatte landsprædikanter ansatte landsprædikanter 
til lokalt ansatte frimenig-til lokalt ansatte frimenig-
hedspræster.hedspræster.

Det glædelige i denne Det glædelige i denne 
sammenhæng er så, at det sammenhæng er så, at det 

ikke er dalende giversind, ikke er dalende giversind, 
der er forklaringen! Ser man der er forklaringen! Ser man 
på gaveandelen til hele LM’s på gaveandelen til hele LM’s 
arbejde, altså inklusive gaver arbejde, altså inklusive gaver 

til lokalt arbejde, er mæng-til lokalt arbejde, er mæng-
den stort set uændret.den stort set uændret.

LM er lige nu i den velsig-LM er lige nu i den velsig-
nede situation, at to større nede situation, at to større 

RUTH HANSEN   Jeg har fl ere gange snakket om Jesus 
med nogle, som kom i missionshuset engang, men ikke 
har villet snakke om Jesus i lang tid

ESSENS  

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400  Hillerød
T  48 20 76 60 
E   dlm@dlm.dk    
W www.dlm.dk
Ekspedition:  Man-fre 10-15 
(onsdag dog 11.15-15) 

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 2.700. 
ISSN 1601-975X
Tro & Mission (online)
ISSN 2446-4147

Kode til netudgave
s20194 for 4. kvartal 2019
i193 for 3. kvartal 2019

Bibelcitater er fra den autoriserede 
oversættelse, © Det Danske Bibel-
selskab 1992.

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

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

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal 
være redaktionen i hænde senest 
tirsdag den 12. november 2019.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spaltemil-
limeter 
Småannoncer kun for private: 
130 kroner for de første 25 ord (inkl. 
overskrift). 
Derefter 6,50 kroner pr. ord. 
Max. 50 ord i alt.

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

arvebeløb i de sidste syv år arvebeløb i de sidste syv år 
har givet mulighed for en har givet mulighed for en 
lang række tidsbegrænsede lang række tidsbegrænsede 
projekter. Men det er også projekter. Men det er også 
værd at bemærke, at de to værd at bemærke, at de to 
beløb til sammen udgør lidt beløb til sammen udgør lidt 
over 50 procent af den sam-over 50 procent af den sam-
lede arveindtægt, LM har lede arveindtægt, LM har 
modtaget i de syv seneste modtaget i de syv seneste 
år. Derfor er der ro på øko-år. Derfor er der ro på øko-
nomien på den korte bane. nomien på den korte bane. 
På den lidt længere bane er På den lidt længere bane er 
der derimod ikke meget, der der derimod ikke meget, der 
tyder på, at det er muligt at tyder på, at det er muligt at 
fortsætte på samme måde.fortsætte på samme måde.

For mig at se har vi lige For mig at se har vi lige 
nu et gunstigt øjeblik til at nu et gunstigt øjeblik til at 
tænke os om og tilpasse LM tænke os om og tilpasse LM 
til den fremtidige virkelig-til den fremtidige virkelig-
hed – og til, hvordan vi skal hed – og til, hvordan vi skal 
fi nansiere vores fremtidige fi nansiere vores fremtidige 
missionsarbejde.missionsarbejde.

Vi skal bede. Vi skal hvile i, Vi skal bede. Vi skal hvile i, 
at Gud fortsat vil give os de at Gud fortsat vil give os de 
nødvendige midler, sådan nødvendige midler, sådan 

som vi har erfaret gang på som vi har erfaret gang på 
gang. Og vi skal fokusere gang. Og vi skal fokusere 
mere på den bibelske be-mere på den bibelske be-
grundelse for at give.grundelse for at give.

Og så vil jeg gerne sætte Og så vil jeg gerne sætte 
fokus på to områder, hvor vi fokus på to områder, hvor vi 
gør det bedre sammen end gør det bedre sammen end 
hver for sig lokalt.hver for sig lokalt.

I det fremtidige missions-I det fremtidige missions-
arbejde må vi ikke glemme arbejde må vi ikke glemme 
de steder, der ikke selv har de steder, der ikke selv har 
midler til at fremme evange-midler til at fremme evange-
liets sag – uanset om det er liets sag – uanset om det er 
en mindre forsamling i Dan-en mindre forsamling i Dan-
mark eller internationalt.mark eller internationalt.

Lige nu har vi stor glæde Lige nu har vi stor glæde 
af landsansættelser inden af landsansættelser inden 
for børne- og ungdomsar-for børne- og ungdomsar-
bejde, tværkulturelt arbejde, bejde, tværkulturelt arbejde, 
musik- og familiearbejde. musik- og familiearbejde. 
Der vil fortsat være ”special-Der vil fortsat være ”special-
områder”, hvor vi sammen områder”, hvor vi sammen 
gør det bedre.gør det bedre.

Vi vil fortsat mission. Det Vi vil fortsat mission. Det 
koster. koster. 

Omsorg, snak og besøg

”Café Klippen er mit genbrugs-”Café Klippen er mit genbrugs-
arbejde,” siger 74-årige Ruth arbejde,” siger 74-årige Ruth 
Hansen, der sammen med to Hansen, der sammen med to 
andre lægger program og afvik-andre lægger program og afvik-
ler caféeftermiddagene. ler caféeftermiddagene. 

Hun er uddannet sygeplejer-Hun er uddannet sygeplejer-
ske og har blandt andet arbej-ske og har blandt andet arbej-
det 13 år på et lokalt sygehus i det 13 år på et lokalt sygehus i 
Svaneke. Senere arbejdede hun Svaneke. Senere arbejdede hun 
på plejehjemmet i Nexø og er nu på plejehjemmet i Nexø og er nu 
pensionist.pensionist.

”De fl este af mine jævnaldrende arbejder i genbrugsbu-”De fl este af mine jævnaldrende arbejder i genbrugsbu-
tik, men de har heldigvis ikke spurgt mig, og derfor kan jeg tik, men de har heldigvis ikke spurgt mig, og derfor kan jeg 
bruge mine kræfter på at tage mig af andre,” siger hun.bruge mine kræfter på at tage mig af andre,” siger hun.

I Aakirkeby har LM og IM seniormøder i fællesskab, og i I Aakirkeby har LM og IM seniormøder i fællesskab, og i 
Rønne har ELM en seniorcafé. Her kører hun af og til hen Rønne har ELM en seniorcafé. Her kører hun af og til hen 
og er med, og hun hører altid, om der er andre, der vil med. og er med, og hun hører altid, om der er andre, der vil med. 

”Jeg bruger også meget tid på at besøge og snakke med ”Jeg bruger også meget tid på at besøge og snakke med 
mennesker, der har det dårligt. Både naboer, venner og mennesker, der har det dårligt. Både naboer, venner og 
bekendte,” siger Ruth Hansen.bekendte,” siger Ruth Hansen.

”Jeg har fl ere gange oplevet at få lov til at snakke om ”Jeg har fl ere gange oplevet at få lov til at snakke om 
Jesus med nogle, som kom i missionshuset engang, men Jesus med nogle, som kom i missionshuset engang, men 
ikke har villet snakke om Jesus i lang tid.”                    ikke har villet snakke om Jesus i lang tid.”                    klkl
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LM på retur og hvad så?
Landsgeneralforsamlingen drøftede at nedlægge afdelingerne

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Dette års Landsgeneralfor-Dette års Landsgeneralfor-
samling (LGF) var præget af samling (LGF) var præget af 
fl ere drøftelser om LM, der fl ere drøftelser om LM, der 
går tilbage i antal forsam-går tilbage i antal forsam-
linger, missionærer og sam-linger, missionærer og sam-
menhængskraft. menhængskraft. 

Fra fl ere af medlemmerne, Fra fl ere af medlemmerne, 
der kommer fra alle hjørner der kommer fra alle hjørner 
af LM-landkortet, lød mel-af LM-landkortet, lød mel-
dingen, at der var behov for dingen, at der var behov for 
at gøre noget hurtigt ved at gøre noget hurtigt ved 
LM’s struktur og for at højne LM’s struktur og for at højne 
sammenhængskraften. sammenhængskraften. 

Afskaf afdelingerne
Dagsordenen lagde op til Dagsordenen lagde op til 
en drøftelse om struktur-en drøftelse om struktur-
ændringer efter fem år, hvor ændringer efter fem år, hvor 
man i enighed havde beslut-man i enighed havde beslut-
tet ikke at tale om struktur. tet ikke at tale om struktur. 

Især fra de unge i LGF Især fra de unge i LGF 
lød en opfordring til, at LM lød en opfordring til, at LM 
tænkes om, så der er større tænkes om, så der er større 
fokus på den nære menig-fokus på den nære menig-
hed. LM er opbygget som hed. LM er opbygget som 
en gammel fagforening, lød en gammel fagforening, lød 
kritikken. Helt konkret blev kritikken. Helt konkret blev 
afdelingerne spurgt, om de afdelingerne spurgt, om de 
var villige til at opgive deres var villige til at opgive deres 
position, hvis det betød, at position, hvis det betød, at 
den unge generation blev den unge generation blev 
i LM. i LM. 

En anden repræsentant En anden repræsentant 
fra LMBU ønskede sig, at fra LMBU ønskede sig, at 
det blev tydeligere, hvad det blev tydeligere, hvad 
man skal bruge afdelingerne man skal bruge afdelingerne 

til. Ingen på vedkommendes til. Ingen på vedkommendes 
alder kom til afdelingens ar-alder kom til afdelingens ar-
rangementer, lød det.rangementer, lød det.

Flere af afdelingsrepræ-Flere af afdelingsrepræ-
sentanterne i LGF mente, at sentanterne i LGF mente, at 
LM’erne ville komme læn-LM’erne ville komme læn-
gere fra hinanden uden de gere fra hinanden uden de 
syv afdelinger, der varierer syv afdelinger, der varierer 
meget i størrelse og i lokal meget i størrelse og i lokal 

synlighed. synlighed. 
En afdelingsformand un-En afdelingsformand un-

derstregede, at han ikke derstregede, at han ikke 
klæbede til taburetten, men klæbede til taburetten, men 
at han ikke kunne forestille at han ikke kunne forestille 
sig en bedre struktur. Han sig en bedre struktur. Han 
mente, at der var mange, der mente, at der var mange, der 
fejlagtigt så sig sure på af-fejlagtigt så sig sure på af-
delingsniveauet. delingsniveauet. 

På Landsgeneralforsamlingen drøftede man, hvad sammenhængskraften i LM består af, og hvordan den kan styrkes.På Landsgeneralforsamlingen drøftede man, hvad sammenhængskraften i LM består af, og hvordan den kan styrkes.

Et enkelt medlem af LGF Et enkelt medlem af LGF 
opfordrede de unge til at opfordrede de unge til at 
tage ansvar og vokse op til tage ansvar og vokse op til 
modenhed i dette spørgs-modenhed i dette spørgs-
mål.mål.

Sammenhængskraft
Også den såkaldte sam-Også den såkaldte sam-
menhængskraft blev drøf-menhængskraft blev drøf-

tet. Det var dog ikke klart, tet. Det var dog ikke klart, 
om der var en fælles forstå-om der var en fælles forstå-
else af ordet. Nogle mente, else af ordet. Nogle mente, 
at forskellige holdninger at forskellige holdninger 
var et udtryk for manglende var et udtryk for manglende 
sammenhængskraft. Andre sammenhængskraft. Andre 
mente, at sammenhængs-mente, at sammenhængs-
kraft er et udtryk for opbak-kraft er et udtryk for opbak-
ningen til lands- og afde-ningen til lands- og afde-

lingsarrangementer. lingsarrangementer. 
En tredje påpegede netop, En tredje påpegede netop, 

at det var pudsigt at tale om, at det var pudsigt at tale om, 
at sammenhængskraften at sammenhængskraften 
var blevet mindre, når ingen var blevet mindre, når ingen 
kunne måle den. I stedet kunne måle den. I stedet 
burde LM fokusere på at burde LM fokusere på at 
forkynde evangeliet. forkynde evangeliet. 

En enkelt mindede også En enkelt mindede også 
om, at sammenhængskraft om, at sammenhængskraft 
ikke er det samme som en-ikke er det samme som en-
hedskultur, mens en anden hedskultur, mens en anden 
understregede, at for de understregede, at for de 
unge lå sammenhængskraf-unge lå sammenhængskraf-
ten ikke i organisationen, ten ikke i organisationen, 
men i det, LM står for. Han men i det, LM står for. Han 
opfordrede til mindre fokus opfordrede til mindre fokus 
på organisationen, og påpe-på organisationen, og påpe-
gede i øvrigt, at LM har større gede i øvrigt, at LM har større 
indfl ydelse i dansk kirkeliv, indfl ydelse i dansk kirkeliv, 
end medlemstallet antyder.end medlemstallet antyder.

Følte sig ikke hørt
Det var forårets Rådsmøde, Det var forårets Rådsmøde, 
der var anledning til drøf-der var anledning til drøf-
telsen om en manglende telsen om en manglende 
sammenhængskraft. Fra en sammenhængskraft. Fra en 
enkelt afdeling lød det, at enkelt afdeling lød det, at 
fl ere af afdelingens rådsmø-fl ere af afdelingens rådsmø-
dedeltagere ikke havde følt dedeltagere ikke havde følt 
sig hørt. sig hørt. 

Der var en frygt for, at der Der var en frygt for, at der 
bag drøftelsen om nådega-bag drøftelsen om nådega-
ver skjulte sig et ønske om ver skjulte sig et ønske om 
at få kvindelige prædikan-at få kvindelige prædikan-
ter i LM. Flere fra Lands-ter i LM. Flere fra Lands-
styrelsen gjorde det meget styrelsen gjorde det meget 
tydeligt, at dette ikke var tydeligt, at dette ikke var 
tilfældet.tilfældet.

Ønskes: Flere frie vidnesbyrd
”Føler baglandet, at LM ”Føler baglandet, at LM 
er ved at indføre kvindelig er ved at indføre kvindelig 
præstetjeneste i LM?”præstetjeneste i LM?”
Sådan spurgte et medlem Sådan spurgte et medlem 
af Landsstyrelsen på LM’s af Landsstyrelsen på LM’s 
Landsgeneralforsamling Landsgeneralforsamling 
(LGF) i sidste weekend i ok-(LGF) i sidste weekend i ok-
tober. I så fald håbede han, tober. I så fald håbede han, 
at folk ville råbe op, for det at folk ville råbe op, for det 
var ikke LM-ledelsens me-var ikke LM-ledelsens me-
ning, at Rådsmødet skulle ning, at Rådsmødet skulle 
resultere i kvindelige prædi-resultere i kvindelige prædi-
kanter i LM.kanter i LM.

Profet- og evangelistnå-Profet- og evangelistnå-
degaverne var Rådsmødets degaverne var Rådsmødets 
fokus. Til LGF havde Lands-fokus. Til LGF havde Lands-
styrelsen bedt Louise Høgild styrelsen bedt Louise Høgild 
Pedersen, Peter Olsen og Pedersen, Peter Olsen og 
Birger Reuss Schmidt udar-Birger Reuss Schmidt udar-
bejdet et dokument om em-bejdet et dokument om em-
net. På LGF redegjorde de to net. På LGF redegjorde de to 
sidstnævnte yderligere.sidstnævnte yderligere.

Opbygge hinanden
”Ny Testamente opfordrer til ”Ny Testamente opfordrer til 

noget, der ikke i tilstrække-noget, der ikke i tilstrække-
lig grad er virkelighed i LM i lig grad er virkelighed i LM i 
dag,” mente Peter Olsen, der dag,” mente Peter Olsen, der 
er førsteamanuensis i sy-er førsteamanuensis i sy-
stematisk teologi ved Dansk stematisk teologi ved Dansk 
Bibel-Institut og landsfor-Bibel-Institut og landsfor-
kynder i LM. kynder i LM. 

Han fortalte om sin barn-Han fortalte om sin barn-
doms missionshus, hvor det doms missionshus, hvor det 
kun var prædikanten, der kun var prædikanten, der 
talte. Menigheden opmun-talte. Menigheden opmun-
trede ikke hinanden. trede ikke hinanden. 

I dag er han en del af Hil-I dag er han en del af Hil-
lerød Frimenighed, hvor der lerød Frimenighed, hvor der 
er mange frie vidnesbyrd, er mange frie vidnesbyrd, 
sagde han og forklarede, at sagde han og forklarede, at 
det ofte var disse vidnes-det ofte var disse vidnes-
byrd, der talte til ham. Det byrd, der talte til ham. Det 
var tættere på det bibelske var tættere på det bibelske 
forbillede, forklarede han.forbillede, forklarede han.

”Mødet skal være et ånde-”Mødet skal være et ånde-
ligt sammenskudsgilde. Det ligt sammenskudsgilde. Det 
har vi savnet i det traditio-har vi savnet i det traditio-
nelle LM.”nelle LM.”

Især i LM’s frimenigheder Især i LM’s frimenigheder 

bliver ordet mange steder bliver ordet mange steder 
givet frit efter prædikenen. givet frit efter prædikenen. 
Der er dog stadig mange Der er dog stadig mange 
LM-forsamlinger, der fort-LM-forsamlinger, der fort-
sat har en praksis, hvor kun sat har en praksis, hvor kun 
prædikanten taler.prædikanten taler.

I bilaget til LGF blev det I bilaget til LGF blev det 
forklaret, at forkyndelsen forklaret, at forkyndelsen 
i LM gennem de sidste 50 i LM gennem de sidste 50 
år har fået mere undervis-år har fået mere undervis-
ningspræg. Det var tiltrængt ningspræg. Det var tiltrængt 
i begyndelsen, men nu er LM i begyndelsen, men nu er LM 
landet i modsatte grøft, og landet i modsatte grøft, og 
der er derfor brug for ”den der er derfor brug for ”den 
personlige og vækkende personlige og vækkende 
tone fra mennesker med tone fra mennesker med 
profet- og evangelistnåde-profet- og evangelistnåde-
gaver”.gaver”.

Til fælles gavn
Peter Olsen forklarede, at Peter Olsen forklarede, at 
profetien er noget, Gud gi-profetien er noget, Gud gi-
ver det enkelte menneske ver det enkelte menneske 
– kvinde eller mand. Det er – kvinde eller mand. Det er 
ikke afgørende, om man får ikke afgørende, om man får 

det i situationen eller en uge det i situationen eller en uge 
før og skriver det ned, så før og skriver det ned, så 
man kan huske det. man kan huske det. 

Flere fortalte, hvordan de Flere fortalte, hvordan de 
var blevet opbygget af vid-var blevet opbygget af vid-
nesbyrd fra kvinder, der for-nesbyrd fra kvinder, der for-
talte om deres liv, en sang talte om deres liv, en sang 
eller et bibelvers, de var eller et bibelvers, de var 
blevet glade for, eller deres blevet glade for, eller deres 
tjeneste i en arbejdsgren.tjeneste i en arbejdsgren.

Ud over større fokus på at Ud over større fokus på at 
give ordet frit havde udval-give ordet frit havde udval-
get også andre forslag til, get også andre forslag til, 
hvordan mænd og kvinder i hvordan mænd og kvinder i 
menigheden kunne opfor-menigheden kunne opfor-
dres til at opbygge hinan-dres til at opbygge hinan-
den. den. 

Eksempelvis møder, hvor Eksempelvis møder, hvor 
menigheden opfordres til at menigheden opfordres til at 
fortælle om en sang, der be-fortælle om en sang, der be-
tyder noget særligt for dem, tyder noget særligt for dem, 
eller dialogprædikener, hvor eller dialogprædikener, hvor 
forsamling og prædikant forsamling og prædikant 
supplerer hinanden.supplerer hinanden.

nlmnlm

PETER OLSEN   Mødet skal være et åndeligt sammen-
skudsgilde. Det har vi savnet i det traditionelle LM

Landsgeneralforsamling 
25.-26. oktober 2019
Dette års Landsgeneralforsamling blev afholdt 25.-Dette års Landsgeneralforsamling blev afholdt 25.-
26. oktober på LMH i Hillerød. Budget for 2020 og 26. oktober på LMH i Hillerød. Budget for 2020 og 
regnskab for 2018 blev godkendt, og der var genvalg regnskab for 2018 blev godkendt, og der var genvalg 
på alle poster ved valget til Landsstyrelsen. Lands-på alle poster ved valget til Landsstyrelsen. Lands-
formand Henrik P. Jensen, der var fraværende på formand Henrik P. Jensen, der var fraværende på 
grund af sin stresssygemelding, blev genvalgt som grund af sin stresssygemelding, blev genvalgt som 
formand, mens Karl Haahr blev genvalgt som næst-formand, mens Karl Haahr blev genvalgt som næst-
formand. formand. 

Landsgeneraforsamling (LGF) afholdes én gang år-Landsgeneraforsamling (LGF) afholdes én gang år-
ligt med stemmeberettigede repræsentanter fra hver ligt med stemmeberettigede repræsentanter fra hver 
af LM’s syv afdelinger samt fra LMBU. af LM’s syv afdelinger samt fra LMBU. 

Afdelingerne vælger 2-5 repræsentanter afhæn-Afdelingerne vælger 2-5 repræsentanter afhæn-
gig af afdelingens medlemsantal. LMBU vælger fi re. gig af afdelingens medlemsantal. LMBU vælger fi re. 
Landsstyremedlemmer, der automatisk stemmebe-Landsstyremedlemmer, der automatisk stemmebe-
rettiget på LGF. Samlet ser er der omkring 35 med-rettiget på LGF. Samlet ser er der omkring 35 med-
lemmer af LGF.lemmer af LGF.

Det er LGF, der vælger Landsstyrelse, samt Lands-Det er LGF, der vælger Landsstyrelse, samt Lands-
styrelsens formand og næstformand og godkender styrelsens formand og næstformand og godkender 
LM’s regnskab og budget. Det indgår også som fast LM’s regnskab og budget. Det indgår også som fast 
punkt, at LGF drøfter strategier for LM’s arbejde i punkt, at LGF drøfter strategier for LM’s arbejde i 
ind- og udland.ind- og udland.
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AF KAJA LAUTERBACH

Kristine og Manuel Elleby-Kristine og Manuel Elleby-
Krøier er begge opvokset i Krøier er begge opvokset i 
henholdsvis Østerlars og henholdsvis Østerlars og 
Østermarie. Og da de i 2013 Østermarie. Og da de i 2013 
fl yttede fra Bornholm – fl yttede fra Bornholm – 
for at gå på LMH, og for at for at gå på LMH, og for at 
Kristine kunne studere til Kristine kunne studere til 
socialpædagog på Diakon-socialpædagog på Diakon-
højskolen i Aarhus, tænkte højskolen i Aarhus, tænkte 
de helt sikkert, at de skulle de helt sikkert, at de skulle 
tilbage. tilbage. 

I alt var de ”ovre” i fem år, I alt var de ”ovre” i fem år, 
og i løbet af den tid fandt og i løbet af den tid fandt 
de ud af, at man sagtens de ud af, at man sagtens 
kan bo andre steder end på kan bo andre steder end på 
Bornholm.Bornholm.

”Men vi tog altid til Born-”Men vi tog altid til Born-
holm i ferierne, og for to år holm i ferierne, og for to år 
siden besluttede vi, at vi vil-siden besluttede vi, at vi vil-
le bo her. Det føltes ganske le bo her. Det føltes ganske 
enkelt rigtigt,” siger det unge enkelt rigtigt,” siger det unge 
par, der er 28 og 29 år.par, der er 28 og 29 år.

”Vi ved ikke helt, hvad det ”Vi ved ikke helt, hvad det 
var, der gjorde udslaget. var, der gjorde udslaget. 
Men vi blev bekræftet i, at Men vi blev bekræftet i, at 
her kan vores børn – Lukas her kan vores børn – Lukas 
på tre år og Jonathan på på tre år og Jonathan på 
et år – få en opvækst, der et år – få en opvækst, der 
ligner vores,” siger Manuel ligner vores,” siger Manuel 
og tilføjer, at de også havde og tilføjer, at de også havde 
med i overvejelserne, hvad med i overvejelserne, hvad 
bedsteforældre og børne-bedsteforældre og børne-
børn gensidigt kan give hin-børn gensidigt kan give hin-
anden ved at bo tæt.anden ved at bo tæt.

Lukas og Jonathan er Lukas og Jonathan er 
nemlig de eneste børnebørn, nemlig de eneste børnebørn, 
som begge hold bedstefor-som begge hold bedstefor-
ældre har på Bornholm, da ældre har på Bornholm, da 
Kristines søster bor i Sveri-Kristines søster bor i Sveri-
ge, og Manuels tre søskende ge, og Manuels tre søskende 
bor i Jylland og på Fyn.bor i Jylland og på Fyn.

Lidt som at starte forfra
Den 12. marts 2018 fl yttede Den 12. marts 2018 fl yttede 
den lille familie ind i et lejet den lille familie ind i et lejet 
hus i Østermarie. Manuel hus i Østermarie. Manuel 
er uddannet mekaniker og er uddannet mekaniker og 
autoteknolog, og allerede autoteknolog, og allerede 
efter en måned havde han efter en måned havde han 
fået arbejde på et værksted fået arbejde på et værksted 
i Aakirkeby. i Aakirkeby. 

Kristine, der var gravid Kristine, der var gravid 
med Jonathan, fi k et vikar-med Jonathan, fi k et vikar-
arbejde som pædagog, ind-arbejde som pædagog, ind-
til hun gik på barsel. Efter til hun gik på barsel. Efter 
sommerferien i år er hun sommerferien i år er hun 
blevet ansat som pæda-blevet ansat som pæda-
gog på den kristne friskole i gog på den kristne friskole i 
byen, Davidskolen.byen, Davidskolen.

 Lukas og Jonathan har  Lukas og Jonathan har 
fået plads i børnehave og fået plads i børnehave og 
vuggestue i Østermarie. vuggestue i Østermarie. 
Manuel fortæller, at de blev Manuel fortæller, at de blev 

Det føltes rigtigt at fl ytte 
tilbage til Bornholm

Selv om Kristine og Manuel Elleby-Krøier er vokset op på øen, 
føles det alligevel som at starte forfra

prioriteret højt på venteli-prioriteret højt på venteli-
sten, fordi de fl yttede til.sten, fordi de fl yttede til.

Det var ikke kun, mens de Det var ikke kun, mens de 
overvejede at fl ytte tilbage, overvejede at fl ytte tilbage, 
at det føltes rigtigt. Det er at det føltes rigtigt. Det er 
der mange ting, der stadig der mange ting, der stadig 
gør her godt et år senere. gør her godt et år senere. 
Især roen og det lavere Især roen og det lavere 
tempo på livet er fantastisk, tempo på livet er fantastisk, 
mener Kristine.mener Kristine.

Manuel indskyder, at det Manuel indskyder, at det 
på den anden side også på den anden side også 
har været lidt som at starte har været lidt som at starte 
forfra.forfra.

”Bornholm er jo en ø, hvor ”Bornholm er jo en ø, hvor 
alle dem, vi var unge sam-alle dem, vi var unge sam-
men med, er smuttet, så der men med, er smuttet, så der 
er ikke så mange af vores er ikke så mange af vores 
vennekreds tilbage. Et par vennekreds tilbage. Et par 
mere end os er fl yttet til-mere end os er fl yttet til-
bage – så må vi se, om der bage – så må vi se, om der 
kommer fl ere,” siger han.kommer fl ere,” siger han.

”Men at vi skulle ud og ”Men at vi skulle ud og 
fi nde os en ny omgangs-fi nde os en ny omgangs-
kreds, har betydet, at vi har kreds, har betydet, at vi har 
fl ere ikke-kristne fællesska-fl ere ikke-kristne fællesska-
ber nu end før. For eksempel ber nu end før. For eksempel 
gennem børneinstitutioner-gennem børneinstitutioner-
ne og gymnastikforeningen.”ne og gymnastikforeningen.”

Kristine og Manuel ople-Kristine og Manuel ople-
ver, at det er blevet popu-ver, at det er blevet popu-
lært at fl ytte til Bornholm, lært at fl ytte til Bornholm, 
også selv om man ikke har også selv om man ikke har 
rødder der. rødder der. 

”Så må vi håbe, at vi kan ”Så må vi håbe, at vi kan 
få folk hevet ind i kirkerne,” få folk hevet ind i kirkerne,” 
siger Manuel.siger Manuel.

Andre prioriteter
Kristine og Manuel havde Kristine og Manuel havde 
ikke forventet, at alt skulle ikke forventet, at alt skulle 
være det samme i Østerma-være det samme i Østerma-
rie, som da de fl yttede fra rie, som da de fl yttede fra 
byen. byen. 

”Og så havde vi det måske ”Og så havde vi det måske 
ubevidst alligevel inderst ubevidst alligevel inderst 
inde – så vi blev lidt forun-inde – så vi blev lidt forun-
drede,” siger Kristine. drede,” siger Kristine. 

”Der sker mere, end man ”Der sker mere, end man 
lige tror på fem år,” uddy-lige tror på fem år,” uddy-
ber Manuel og tilføjer, at det ber Manuel og tilføjer, at det 
ikke er noget, de tænker så ikke er noget, de tænker så 
meget over i dagligdagen.meget over i dagligdagen.

Kristine og Manuel anfø-Kristine og Manuel anfø-
rer, at det også er med til at rer, at det også er med til at 
gøre dem anderledes end gøre dem anderledes end 
før, at de nu har to børn. før, at de nu har to børn. 

”Når man er forældre, får ”Når man er forældre, får 
man andre prioriteter, og man andre prioriteter, og 
man søger venskab med man søger venskab med 
dem, der har børn, fordi man dem, der har børn, fordi man 
har noget til fælles,” siger de.har noget til fælles,” siger de.

Håber på helmenighed
Mens familien boede i Aar-Mens familien boede i Aar-
hus, kom de i LM-frimenig-hus, kom de i LM-frimenig-
heden Aroskirken. Her var heden Aroskirken. Her var 
der både gudstjeneste, LMU der både gudstjeneste, LMU 

og børnearbejde, og de hå-og børnearbejde, og de hå-
ber, der også snart kommer ber, der også snart kommer 
en helmenighed på Born-en helmenighed på Born-
holm.holm.

Indtil da kommer de i Indtil da kommer de i 
frimenigheden Kirken på frimenigheden Kirken på 
Klippen (KpK), der holder Klippen (KpK), der holder 
gudstjeneste i Østermarie gudstjeneste i Østermarie 
en gang om måneden. KpK  en gang om måneden. KpK  
holder også gudstjenester i holder også gudstjenester i 
Nexø indimellem, og har de Nexø indimellem, og har de 
været med nogle gange.været med nogle gange.

”Vi kommer også til LM-”Vi kommer også til LM-
arrangementer i ny og næ, arrangementer i ny og næ, 
men ellers kommer vi i fol-men ellers kommer vi i fol-
kekirken,” siger Manuel.kekirken,” siger Manuel.

Han fortæller, at Aarhus Han fortæller, at Aarhus 
er en studieby, hvor der er en studieby, hvor der 
kommer nye til hvert år. Det kommer nye til hvert år. Det 
kunne også mærkes i Aros-kunne også mærkes i Aros-
kirken, hvor der hele tiden kirken, hvor der hele tiden 
var udfordringer med at in-var udfordringer med at in-
tegrere folk. tegrere folk. 

”Mange kommer bare for ”Mange kommer bare for 
at tage imod. Det kan være at tage imod. Det kan være 
svært at få dem til at enga-svært at få dem til at enga-
gere sig modsat her, hvor gere sig modsat her, hvor 
man gerne vil gerne lægge man gerne vil gerne lægge 
kæfter i arbejdet,” siger han.kæfter i arbejdet,” siger han.

”Her er udfordringen sna-”Her er udfordringen sna-
rere, at nogle får for mange rere, at nogle får for mange 
opgaver, fordi de lægger opgaver, fordi de lægger 
kræfter både i LM og i kir-kræfter både i LM og i kir-
ken.”ken.”

MANUEL ELLEBY-KRØIER   At vi skulle ud og 
fi nde os en ny omgangskreds, har betydet, at vi har 
fl ere ikke-kristne fællesskaber nu end før

Efter fem år i Jylland fl yttede familien Elleby-Krøier tilbage til Bornholm. Her et år senere er de Efter fem år i Jylland fl yttede familien Elleby-Krøier tilbage til Bornholm. Her et år senere er de 
alle – Jonathan (1 år), Lukas (3 år), Kristine (28 år) og Manuel (29 år) – faldet godt til i byen.alle – Jonathan (1 år), Lukas (3 år), Kristine (28 år) og Manuel (29 år) – faldet godt til i byen.

Lærer søgesLærer søges
Til et barselsvikariatTil et barselsvikariat

Vi søger en lærer til en stilling på fuld tid pr. 1. januar Vi søger en lærer til en stilling på fuld tid pr. 1. januar 
2020. Du skal undervise i matematik i 3. kl., musik i 4. 2020. Du skal undervise i matematik i 3. kl., musik i 4. 
og 5. kl., madkundskab i 5. kl. og være støttelærer for to og 5. kl., madkundskab i 5. kl. og være støttelærer for to 
elever. elever. 

Vi forventer af digVi forventer af dig
• At du har en relevant uddannelse som lærer eller lig-• At du har en relevant uddannelse som lærer eller lig-

nende.nende.
• At du kan tilslutte dig og arbejde aktivt og positivt • At du kan tilslutte dig og arbejde aktivt og positivt 

med på skolens værdier.med på skolens værdier.
• At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fæl-• At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fæl-

lesskab.lesskab.

Vi tilbyder digVi tilbyder dig
• En skole og arbejdsplads med højt til loftet.• En skole og arbejdsplads med højt til loftet.
• Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangs-• Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangs-

form.form.
• Dygtige og velfungerende elever, der gerne vil undervi-• Dygtige og velfungerende elever, der gerne vil undervi-

ses.  ses.  
• Gode fysiske rammer og faglokaler.• Gode fysiske rammer og faglokaler.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 21. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 21. 
november 2019.november 2019.

Ansættelse og afl ønning sker i henhold til gældende Ansættelse og afl ønning sker i henhold til gældende 
overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation og overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation og 
Finansministeriet.Finansministeriet.

Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian 
Bruun, cbr@thomasskolen.dk.Bruun, cbr@thomasskolen.dk.

Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere op-Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere op-
lysninger, eller læs mere på www.thomasskolen.dk.lysninger, eller læs mere på www.thomasskolen.dk.

Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra 

0.-9. klasse og 35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profi l højt 0.-9. klasse og 35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profi l højt 

og har et højt fagligt niveau og en god trivsel.og har et højt fagligt niveau og en god trivsel.

UDSENDELSESFEST
søndag den 24. november kl. 14søndag den 24. november kl. 14
i Aroskirken, Oktobervej 61a, 8210 Aarhus Vi Aroskirken, Oktobervej 61a, 8210 Aarhus V

RITHA OG FLEMMING HANSEN
udsendes til en tjeneste i Tanzania.udsendes til en tjeneste i Tanzania.

Festen vil indeholde prædiken, forbønshandling Festen vil indeholde prædiken, forbønshandling 
og tid til at komme med ord og hilsner til Ritha og og tid til at komme med ord og hilsner til Ritha og 
Flemming.Flemming.
Der vil blive serveret kaffe og kage.Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne!Alle er velkomne!



Støt arbejdet 
blandt nomader

Giv en gave mærket Giv en gave mærket 
”Nomader” ”Nomader” 
viavia
MobilePay 66288MobilePay 66288
ellereller
bankoverførsel til kontobankoverførsel til konto
2230-07264963902230-0726496390

Sidste år var et hold fra Sidste år var et hold fra 
MUWA for første gang på MUWA for første gang på 
evangelisationstur i et om-evangelisationstur i et om-
råde omkring Sumbawanga råde omkring Sumbawanga 
i det vestlige Tanzania.i det vestlige Tanzania.
MUWA er den lutherske kir-MUWA er den lutherske kir-
kes arbejde blandt noma-kes arbejde blandt noma-
destammer. I dette område destammer. I dette område 
mødte de en kvægnomade, mødte de en kvægnomade, 
Aizek, fra sukuma-stam-Aizek, fra sukuma-stam-
men, som hjalp dem på men, som hjalp dem på 
turen.turen.

I dag er Aizek elev på bi-I dag er Aizek elev på bi-
belskolen for nomader i belskolen for nomader i 
Ilambilole nær Iringa, og Ilambilole nær Iringa, og 
sammen med ham ti nye sammen med ham ti nye 
elever fra hans område.elever fra hans område.

Det er et kæmpe bøn-Det er et kæmpe bøn-
nesvar, fortæller Rasmus nesvar, fortæller Rasmus 
Roager, der er udsendt af Roager, der er udsendt af 
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Flere sukumaer på nomade-bibelskole
Mission i Sumbawanga-området har ført nye elever til Ilambilole bibelskole i Tanzania. 

Det er et kæmpe bønnesvar, fortæller evangelist Rasmus Roager

LM som evangelist blandt LM som evangelist blandt 
nomader i Tanzania.nomader i Tanzania.

Frugterne af arbejdet
”Det er første gang, der er så ”Det er første gang, der er så 
mange sukumaer på et elev-mange sukumaer på et elev-
hold her på skolen i Ilambi-hold her på skolen i Ilambi-
lole,” siger han.lole,” siger han.

”Det er fantastisk at se ”Det er fantastisk at se 
så umiddelbare frugter af så umiddelbare frugter af 
evangelisationsarbejdet. Vi evangelisationsarbejdet. Vi 
tror helt sikkert, at det er tror helt sikkert, at det er 
gennem Aizek, som vi mødte gennem Aizek, som vi mødte 
sidste år, at vi har fået de sidste år, at vi har fået de 
ti elever fra Sumbawanga-ti elever fra Sumbawanga-
området.”området.”

Han forklarer, at tre af Han forklarer, at tre af 
eleverne fra området er fra eleverne fra området er fra 
sukuma-stammen, og resten sukuma-stammen, og resten 
er fi skere ved Rukwasøen.er fi skere ved Rukwasøen.

LM har siden oprettelsen LM har siden oprettelsen 
af bibelskolen i Ilambilole af bibelskolen i Ilambilole 
samarbejdet med Iringa samarbejdet med Iringa 

Stift om mission blandt no-Stift om mission blandt no-
madestammer i området.madestammer i området.

Det har oftest været Det har oftest været 
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Katrine Houler er uddan-Katrine Houler er uddan-
net grafi ker og nyansat som net grafi ker og nyansat som 
konsulent i LM’s junior-og konsulent i LM’s junior-og 
teenarbejde - LM Between. teenarbejde - LM Between. 

Umiddelbart kan der sy-Umiddelbart kan der sy-
nes langt fra det grafi ske nes langt fra det grafi ske 
tegnebord i Matas Marke-tegnebord i Matas Marke-
ting, hvor hun har arbejdet ting, hvor hun har arbejdet 
i 11 år, til det nye job som i 11 år, til det nye job som 
inspirator for juniorledere inspirator for juniorledere 
i hele Østdanmark. Men i hele Østdanmark. Men 
den 48-årige konsulent fra den 48-årige konsulent fra 
Nordsjælland kan godt se Nordsjælland kan godt se 
en fællesnævner.en fællesnævner.

”Jeg er vant til at arbejde ”Jeg er vant til at arbejde 
kreativt med formidling og kreativt med formidling og 
trives med det. Og i de år jeg trives med det. Og i de år jeg 
har været børnekirkeleder har været børnekirkeleder 
i Hillerød Frimenighed, har i Hillerød Frimenighed, har 
jeg oplevet, at jeg kan bruge jeg oplevet, at jeg kan bruge 
min kreativitet til at forkyn-min kreativitet til at forkyn-
de for børn. Jeg kan rigtig de for børn. Jeg kan rigtig 
godt lide at udvikle idéer og godt lide at udvikle idéer og 
dykke ned i en bibeltekst for dykke ned i en bibeltekst for 
at fi nde ud af, hvordan jeg at fi nde ud af, hvordan jeg 
kan understøtte budskabet kan understøtte budskabet 
kreativt,” siger Katrine Hou-kreativt,” siger Katrine Hou-
ler, der er gift og mor til to ler, der er gift og mor til to 
piger på 11 og 13 år.piger på 11 og 13 år.

Der skulle ske noget nyt
Allerede mens Katrine ar-Allerede mens Katrine ar-
bejdede i Matas, gik hun og bejdede i Matas, gik hun og 
tumlede med tanker om at tumlede med tanker om at 
lave noget mere menings-lave noget mere menings-
fyldt og noget, der mere fyldt og noget, der mere 

direkte var en del af Guds direkte var en del af Guds 
riges arbejde. riges arbejde. 

Hun blev stærkt inspireret Hun blev stærkt inspireret 
af at læse om missionærer, af at læse om missionærer, 
der gik ud på Guds løfter, og der gik ud på Guds løfter, og 
måtte spørge: måtte spørge: 

”Gud, hvis du vil, jeg skal ”Gud, hvis du vil, jeg skal 
noget andet, må du føre mig noget andet, må du føre mig 
derhen.” derhen.” 

Kort tid efter blev hun sy-Kort tid efter blev hun sy-
gemeldt pga. stress, forlod gemeldt pga. stress, forlod 
senere sit arbejde og gik senere sit arbejde og gik 
ledig. Og selv om det var en ledig. Og selv om det var en 
hård periode, tror hun al-hård periode, tror hun al-
ligevel det var Gud, der førte ligevel det var Gud, der førte 
hende til de opgaver, hun hende til de opgaver, hun 
har i dag.har i dag.

I foråret blev hun inviteret I foråret blev hun inviteret 
af Hillerød Frimenighed til af Hillerød Frimenighed til 
et Awana-seminar i Norge, et Awana-seminar i Norge, 
og oplevelsen satte mange og oplevelsen satte mange 
tanker i gang. tanker i gang. 

”Det var virkelig inspire-”Det var virkelig inspire-
rende at møde nogle, der er rende at møde nogle, der er 
så ivrigt optaget af at give så ivrigt optaget af at give 
evangeliet videre til næste evangeliet videre til næste 
generation.” generation.” 

Det gav hende blod på Det gav hende blod på 
tanden til at sende en uop-tanden til at sende en uop-
fordret ansøgning til LMBU, fordret ansøgning til LMBU, 

hvor hun skrev, at det her hvor hun skrev, at det her 
var noget, hun brændte var noget, hun brændte 
for. Få måneder efter blev for. Få måneder efter blev 
hun opfordret til at søge hun opfordret til at søge 
en netop ledig stilling som en netop ledig stilling som 
between-konsulent.between-konsulent.

Fantastisk meningsfyldt
Katrine Houler glæder sig til Katrine Houler glæder sig til 
at komme helt tæt på LM’s at komme helt tæt på LM’s 
junior- og teenarbejde. Hun junior- og teenarbejde. Hun 
har endnu kun været ude og har endnu kun været ude og 
besøge få steder, men det besøge få steder, men det 
indtryk, hun har nået at få, indtryk, hun har nået at få, 
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er utrolig positivt.er utrolig positivt.
”De frivillige ledere gør et ”De frivillige ledere gør et 

kæmpe arbejde i klubber og kæmpe arbejde i klubber og 
på lejre. Flere steder kom-på lejre. Flere steder kom-
mer der børn, der ikke er mer der børn, der ikke er 
vant til at høre om Gud. Det vant til at høre om Gud. Det 
er en fantastisk mulighed. I er en fantastisk mulighed. I 
klubberne og på lejrene kan klubberne og på lejrene kan 
vi række Jesus til børnene. vi række Jesus til børnene. 
Hvis der er noget, der giver Hvis der er noget, der giver 
mening, så er det da det!”mening, så er det da det!”

Nogle steder er man ud-Nogle steder er man ud-
fordret af, at de kristne fordret af, at de kristne 
forældre ikke altid sender forældre ikke altid sender 

deres egne børn til junior, deres egne børn til junior, 
fordi der er så mange andre fordi der er så mange andre 
fritidstilbud. Det, synes den fritidstilbud. Det, synes den 
nye konsulent, er utrolig ær-nye konsulent, er utrolig ær-
gerligt.gerligt.

”Vi, der har børn i junior-”Vi, der har børn i junior-
alderen, må træffe nogle alderen, må træffe nogle 
gode valg for dem. Det har gode valg for dem. Det har 
de brug for. Som barn gik de brug for. Som barn gik 
jeg selv til junior, og det var jeg selv til junior, og det var 
da ikke altid, jeg havde lyst, da ikke altid, jeg havde lyst, 
men i dag er jeg er taknem-men i dag er jeg er taknem-
melig for, at mine forældre melig for, at mine forældre 
sendte mig afsted, og for alt sendte mig afsted, og for alt 

det, jeg har fået med mig det, jeg har fået med mig 
derigennem.” derigennem.” 

Nyt mod til lederne
Som between-konsulent vil Som between-konsulent vil 
hun rigtig gerne dele ud af hun rigtig gerne dele ud af 
sine kreative idéer og være sine kreative idéer og være 
med til at gøre det nemt for med til at gøre det nemt for 
lederne at fi nde inspiration lederne at fi nde inspiration 
til juniorarbejdet. til juniorarbejdet. 

Og så vil hun gerne ind-Og så vil hun gerne ind-
gyde lederne i klub- og lejr-gyde lederne i klub- og lejr-
arbejdet nyt mod.arbejdet nyt mod.

”Det er vigtigt, at junior- ”Det er vigtigt, at junior- 
og teenlederne ikke føler og teenlederne ikke føler 
sig overset og ensomme i sig overset og ensomme i 
menighedsarbejdet. Jeg ser menighedsarbejdet. Jeg ser 
gerne, at de bliver løftet op gerne, at de bliver løftet op 
og får opbakning.”og får opbakning.”

Desuden ser hun det som Desuden ser hun det som 
en af sine vigtigste opgaver en af sine vigtigste opgaver 
at bede for lederne og bør-at bede for lederne og bør-
nene i between-arbejdet.nene i between-arbejdet.

”At forkynde evangeliet ”At forkynde evangeliet 
for børn er en stor gave og for børn er en stor gave og 
opgave. Som ledere i det opgave. Som ledere i det 
kristne børnearbejde er vi kristne børnearbejde er vi 
helt afhængige af Gud. Til helt afhængige af Gud. Til 
gengæld kan han gøre fan-gengæld kan han gøre fan-
tastiske ting, når vi stiller os tastiske ting, når vi stiller os 
til rådighed for ham!” til rådighed for ham!” 

”Det vil jeg gerne minde ”Det vil jeg gerne minde 
de ledere om, som uge efter de ledere om, som uge efter 
uge bruger tid i junior- el-uge bruger tid i junior- el-
ler teenklubber. De står i en ler teenklubber. De står i en 
helt central opgave i Guds helt central opgave i Guds 
kirke. Derfor vil jeg gerne kirke. Derfor vil jeg gerne 
opmuntre og støtte dem, så opmuntre og støtte dem, så 
godt jeg kan.” godt jeg kan.” 

”Jeg kan rigtig godt lide at ”Jeg kan rigtig godt lide at 
udvikle idéer og dykke ned i udvikle idéer og dykke ned i 
en bibeltekst for at fi nde ud en bibeltekst for at fi nde ud 

af, hvordan jeg kan under-af, hvordan jeg kan under-
støtte budskabet kreativt,” støtte budskabet kreativt,” 

siger Katrine Houler.siger Katrine Houler.

KATRINE HOULER   Det er vigtigt, at junior- og teenlederne 
ikke føler sig overset og ensomme i menighedsarbejdet. Jeg ser 
gerne, at de bliver løftet op

masaier og folk fra bara-masaier og folk fra bara-
baig-stammen, men også baig-stammen, men også 
sukumaer og andre mindre sukumaer og andre mindre 
stammer i området.stammer i området.

Trolddom og ondskab
Det glæder Rasmus Roager, Det glæder Rasmus Roager, 
at der nu også er skabt at der nu også er skabt 
kontakt til nomaderne kontakt til nomaderne 
omkring Sumbawanga – et omkring Sumbawanga – et 
område, som ifølge ham område, som ifølge ham 
rummer en masse trolddom rummer en masse trolddom 
og ondskab, og hvor mange og ondskab, og hvor mange 
mennesker underkaster sig mennesker underkaster sig 
den traditionelle tro.den traditionelle tro.

”Det betyder, at vi bedre ”Det betyder, at vi bedre 
kan få kontakt til befolknin-kan få kontakt til befolknin-
gen gennem de elever, vi ud-gen gennem de elever, vi ud-
danner nu,” siger han.danner nu,” siger han.

”Det er det samme, vi ser ”Det er det samme, vi ser 

i andre områder i Tanzania, i andre områder i Tanzania, 
hvor vi har haft elever fra. De hvor vi har haft elever fra. De 
er til stor hjælp i dag, også er til stor hjælp i dag, også 
selv om det er næsten ti år selv om det er næsten ti år 
siden, de gik på skolen.”siden, de gik på skolen.”

kbrkbr

Deler idéer til juniorarbejdet
LM’s nyeste between-konsulent bruger sine kreative evner til at inspirere klubledere

Sukuma-stammen tæller omkring 8,9 millioner mennesker Sukuma-stammen tæller omkring 8,9 millioner mennesker 
og er den største etniske gruppe i Tanzania (Kilde: Wikipedia).og er den største etniske gruppe i Tanzania (Kilde: Wikipedia).
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”Hvor er forpligtelsen blevet ”Hvor er forpligtelsen blevet 
af?”af?”

Sådan spørger LM’s fa-Sådan spørger LM’s fa-
miliekonsulent, Kristian miliekonsulent, Kristian 
Andersen, når han skal pege Andersen, når han skal pege 
på vores tids største udfor-på vores tids største udfor-
dringer for ægteskabet.dringer for ægteskabet.

Og det er vel at mærke ud-Og det er vel at mærke ud-
fordringer, der også sætter fordringer, der også sætter 
de kristne ægteskaber un-de kristne ægteskaber un-
der pres, understreger han.der pres, understreger han.

Gift ved første blik
”Ægteskabet er blevet en del ”Ægteskabet er blevet en del 
af underholdningsindustri-af underholdningsindustri-
en. Udsendelser som ’Gift en. Udsendelser som ’Gift 
ved første blik’ og ’Land-ved første blik’ og ’Land-
mand søger kærlighed’ er mand søger kærlighed’ er 
med til at underminere den med til at underminere den 
tanke, at det at indgå et æg-tanke, at det at indgå et æg-
teskab er forpligtende.”teskab er forpligtende.”

Tv-industriens fokus på  Tv-industriens fokus på  
’hvad kan det give mig?’ er ’hvad kan det give mig?’ er 
skadeligt for parforholdet. skadeligt for parforholdet. 
Især hvis det fører til den Især hvis det fører til den 
lette udvej, når tingene går lette udvej, når tingene går 
skævt, advarer han.skævt, advarer han.

”Alle par oplever svære ”Alle par oplever svære 
perioder, hvor de varme fø-perioder, hvor de varme fø-
lelser ikke altid er til stede. lelser ikke altid er til stede. 
Hvis vi følger tidsånden og Hvis vi følger tidsånden og 
ikke tager forpligtelsen ind ikke tager forpligtelsen ind 
over os, oplever vi ikke at over os, oplever vi ikke at 
komme styrket ud på den komme styrket ud på den 
anden side, hvor vi kan sige: anden side, hvor vi kan sige: 
’Hold op, hvor var det godt, ’Hold op, hvor var det godt, 
vi holdt sammen’, Forpligter vi holdt sammen’, Forpligter 

Sæt viljen ind på hinanden
Et livslangt ægteskab kræver tid og prioritering, påpeger familiekonsulent Kristian Andersen

vi os, er der gode chancer vi os, er der gode chancer 
for at erfare, at kærligheden for at erfare, at kærligheden 
tror alt, håber alt og udhol-tror alt, håber alt og udhol-
der alt.”der alt.”

Tid til hinanden
En anden af vores tids En anden af vores tids 
udfordringer er tid – eller udfordringer er tid – eller 
manglen på samme, pointe-manglen på samme, pointe-
rer Kristian Andersen. rer Kristian Andersen. 

”Alt for mange par i dag ”Alt for mange par i dag 
vil for meget på samme tid. vil for meget på samme tid. 
Vi vil gerne tjene mange Vi vil gerne tjene mange 
penge, bo i et godt hus, rejse penge, bo i et godt hus, rejse 
i ferierne, have et aktivt me-i ferierne, have et aktivt me-
nighedsliv og følge med i ny-nighedsliv og følge med i ny-
hederne – alt sammen gode hederne – alt sammen gode 
ting, men der bliver ikke tid ting, men der bliver ikke tid 
nok til hinanden.”nok til hinanden.”

Særligt småbørnsfami-Særligt småbørnsfami-
lier kan være udfordret, og lier kan være udfordret, og 
det er nødvendigt med en det er nødvendigt med en 
prioriteringssamtale indbyr-prioriteringssamtale indbyr-
des med jævne mellemrum, des med jævne mellemrum, 
hvor man drøfter både tid og hvor man drøfter både tid og 
økonomi.økonomi.

”Vi må spørge hinanden: ”Vi må spørge hinanden: 
’Hvad skal vi skrue ned for i ’Hvad skal vi skrue ned for i 
en periode for at give plads en periode for at give plads 

LS-medlem: Vi skal både fremme trivslen og forebygge skilsmisser

LM investerer i at styrke ægteskaberne

AF KAJA LAUTERBACH

”Der er alt for mange skils-”Der er alt for mange skils-
misser, og endnu fl ere lever misser, og endnu fl ere lever 
i ægteskaber, hvor trivslen i ægteskaber, hvor trivslen 
kunne være højere. For-kunne være højere. For-
holdet er tåleligt, men ikke holdet er tåleligt, men ikke 
nødvendigvis godt.”nødvendigvis godt.”

Det siger Peter Rask, der Det siger Peter Rask, der 
er medlem af LM’s Lands-er medlem af LM’s Lands-
styrelse og  forklarer, at det styrelse og  forklarer, at det 
er en af grundene til, at LM er en af grundene til, at LM 
har ansat familiekonsulent har ansat familiekonsulent 
Kristian Andersen.Kristian Andersen.

”Det er hverken et forsøg ”Det er hverken et forsøg 
på feberredning eller på at på feberredning eller på at 
lave mirakler. Men det er en lave mirakler. Men det er en 
investering i at styrke trivs-investering i at styrke trivs-
len i ægteskaberne og fore-len i ægteskaberne og fore-

bygge opløsning.”bygge opløsning.”
Peter Rask understreger, Peter Rask understreger, 

at det ikke mindst er for at det ikke mindst er for 
børnenes skyld, at der er børnenes skyld, at der er 
brug for at styrke ægteska-brug for at styrke ægteska-
berne.berne.

”Den bedste gave, vi kan ”Den bedste gave, vi kan 
give den opvoksende gene-give den opvoksende gene-
ration, er forældre, der el-ration, er forældre, der el-
sker hinanden,” siger han. sker hinanden,” siger han. 

”Børn efterligner nemlig ”Børn efterligner nemlig 
det, de møder, og hvis de det, de møder, og hvis de 
vokser op med lav trivsel og vokser op med lav trivsel og 
mange konfl ikter, starter der mange konfl ikter, starter der 
en negativ spiral, hvor op-en negativ spiral, hvor op-
løsning følger opløsning.”løsning følger opløsning.”

Folk kæmper alene, 
til det er for sent
Han møder af og til nogle, Han møder af og til nogle, 

der spørger: ”Er det virkelig der spørger: ”Er det virkelig 
LM’s ansvar at gå ind i æg-LM’s ansvar at gå ind i æg-
teskabsproblematikker? teskabsproblematikker? 
Kan folk ikke selv fi nde ud Kan folk ikke selv fi nde ud 
af det?”af det?”

”Virkeligheden er imid-”Virkeligheden er imid-
lertid, at alt for mange æg-lertid, at alt for mange æg-
teskaber forliser. Det kan teskaber forliser. Det kan 
man se i statistikkerne, men man se i statistikkerne, men 
mange kan også se det i de-mange kan også se det i de-
res omgangskreds,” påpeger res omgangskreds,” påpeger 
han og understreger, at her han og understreger, at her 
har alle et ansvar.har alle et ansvar.

Men ofte opdager venner Men ofte opdager venner 
og menighed det for sent, og menighed det for sent, 
når nogle kæmper i deres når nogle kæmper i deres 
ægteskab. ægteskab. 

”Folk kæmper alene og er ”Folk kæmper alene og er 
ikke længere i proces, men ikke længere i proces, men 
har givet op, når vi andre får har givet op, når vi andre får 

noget at vide. Man stiller sig noget at vide. Man stiller sig 
jo ikke lige op til åben mi-jo ikke lige op til åben mi-
krofon og fortæller, at man krofon og fortæller, at man 
kæmper i ægteskabet,” siger kæmper i ægteskabet,” siger 
han.han.

”Vi skal have udrustet nog-”Vi skal have udrustet nog-
le til at have taleret ind i folks le til at have taleret ind i folks 
liv, og nogle gange er ting så liv, og nogle gange er ting så 
vigtige, at der skal være pro-vigtige, at der skal være pro-
fessionelle til at tage hånd fessionelle til at tage hånd 
om, at de bliver gjort.”om, at de bliver gjort.”

LS-medlemmet peger på, LS-medlemmet peger på, 
at det netop er af samme at det netop er af samme 
grund, LM har ungdoms-grund, LM har ungdoms-
konsulenter og omrejsende konsulenter og omrejsende 
prædikanter ansat. prædikanter ansat. 

Vil understøtte 
ægteskabsløftet 
Peter Rask erkender, at han Peter Rask erkender, at han 

til noget andet?’ Det er vig-til noget andet?’ Det er vig-
tigt at give sig tid til det. Jeg tigt at give sig tid til det. Jeg 
tror, det er de færreste par, tror, det er de færreste par, 
der efter et langt liv sam-der efter et langt liv sam-
men vil sige: ’Vi brugte for men vil sige: ’Vi brugte for 
meget tid på hinanden’.”meget tid på hinanden’.”

Frustration og tilgivelse
Som en del af sin ansæt-Som en del af sin ansæt-
telse som familiekonsulent telse som familiekonsulent 
er Kristian Andersen ved at er Kristian Andersen ved at 
undersøge, hvordan de sta-undersøge, hvordan de sta-
digt friere rammer for sex digt friere rammer for sex 
og porno påvirker ikke kun og porno påvirker ikke kun 
de unge, men også gifte par, de unge, men også gifte par, 
som har haft seksuelt sam-som har haft seksuelt sam-
liv i mange år.liv i mange år.

 ”I Danmark har vi lige  ”I Danmark har vi lige 

Hvis vi følger tidsånden og Hvis vi følger tidsånden og 
ikke ser ægteskabet som ikke ser ægteskabet som 

forpligtende, oplever vi ikke forpligtende, oplever vi ikke 
at komme styrket ud på den at komme styrket ud på den 
anden side sammen, mener anden side sammen, mener 

LM’s familiekonsulent.LM’s familiekonsulent.

’fejret’ 50-året for pornoens ’fejret’ 50-året for pornoens 
frigivelse, men jeg vil sige: frigivelse, men jeg vil sige: 
’jo mere pornoen er fri, jo ’jo mere pornoen er fri, jo 
mere bundet er mennesket!’ mere bundet er mennesket!’ 
Som kristne lever vi ikke i et Som kristne lever vi ikke i et 
særligt rum. Vi påvirkes af særligt rum. Vi påvirkes af 
det, vi ser, og det kan føre til det, vi ser, og det kan føre til 
skam, seksuel frustration og skam, seksuel frustration og 
oplevelsen af ikke at slå til, oplevelsen af ikke at slå til, 
så man mister evnen og ly-så man mister evnen og ly-
sten til at have sex med sin sten til at have sex med sin 
partner.”partner.”

Derfor må man som æg-Derfor må man som æg-
tepar have mod til at sætte tepar have mod til at sætte 
ord på det seksuelle samliv, ord på det seksuelle samliv, 
på forventninger, drømme og på forventninger, drømme og 
grænser i en samtale med grænser i en samtale med 
gensidig respekt og kærlig-gensidig respekt og kærlig-

er holdt op med at blive for-er holdt op med at blive for-
færdet, når kristne bliver færdet, når kristne bliver 
skilt. skilt. 

”Min egen reaktion er ”Min egen reaktion er 
gået fra overraskelse til stor gået fra overraskelse til stor 
resignation,” siger han og resignation,” siger han og 
tilføjer, at LM især har et tilføjer, at LM især har et 
ansvar kristent set og derfor ansvar kristent set og derfor 
er nødt til at understøtte, at er nødt til at understøtte, at 
ægtepar kan holde deres ja ægtepar kan holde deres ja 
over for Gud og mennesker over for Gud og mennesker 
til at leve sammen. til at leve sammen. 

”I den kultur, vi lever i, er ”I den kultur, vi lever i, er 
ægteskaberne imidlertid ægteskaberne imidlertid 
under et stort pres, og vi må under et stort pres, og vi må 
hjælpe hinanden til, at det hjælpe hinanden til, at det 
løfte bliver holdt. Ingen for-løfte bliver holdt. Ingen for-
mår det selv – vi er nødt til mår det selv – vi er nødt til 
at gøre det sammen,” siger at gøre det sammen,” siger 
han.han.

F
O

TO
: 

P
E

X
E

L
S

TEMA STYRK ÆGTESKABET

PETER RASK   Den bedste gave, vi kan give den op-
voksende generation, er forældre, der elsker hinanden. 
Derfor er der brug for at styrke ægteskaberne

”Nogle gange er ting så vig-”Nogle gange er ting så vig-
tige, at der skal være profes-tige, at der skal være profes-
sionelle til at tage hånd om, sionelle til at tage hånd om, 
at de bliver gjort,” siger LS-at de bliver gjort,” siger LS-
medlem Peter Rask.medlem Peter Rask.

hed til hinanden, siger han. hed til hinanden, siger han. 
”Den samtale er der man-”Den samtale er der man-

ge, der kan blive bedre til ge, der kan blive bedre til 
at tage – både i og uden for at tage – både i og uden for 
kristne sammenhænge.” kristne sammenhænge.” 

Nådefulde fællesskaber
Det samme gælder at tilgive Det samme gælder at tilgive 
eller bede sin ægtefælle el-eller bede sin ægtefælle el-
ler børn om tilgivelse, påpe-ler børn om tilgivelse, påpe-
ger Kristian Andersen.ger Kristian Andersen.

”På samme måde som for-”På samme måde som for-
pligtelsen er tilgivelsen ikke pligtelsen er tilgivelsen ikke 
en varm følelse, der kommer en varm følelse, der kommer 
og går. Du må sætte din vilje og går. Du må sætte din vilje 
ind på at tilgive.”ind på at tilgive.”

Og det kan være svært Og det kan være svært 
over for de nærmeste, hvis over for de nærmeste, hvis 

man føler sig uretfærdigt man føler sig uretfærdigt 
behandlet, erkender han. behandlet, erkender han. 

”Vi har brug for ’nådefulde ”Vi har brug for ’nådefulde 
fællesskaber’ – trygge ste-fællesskaber’ – trygge ste-
der, hvor jeg oplever at være der, hvor jeg oplever at være 
rummet og accepteret som rummet og accepteret som 
det menneske, jeg er.”det menneske, jeg er.”

Derfor arbejder den nye Derfor arbejder den nye 
familiekonsulent på at få familiekonsulent på at få 
sat familiearbejdet på dags-sat familiearbejdet på dags-
ordenen i forsamlingerne ordenen i forsamlingerne 
rundt i landet, så det kan rundt i landet, så det kan 
være med til at ’lette pres-være med til at ’lette pres-
set’ på ægteskaberne. set’ på ægteskaberne. 

”Vi må tale sammen om, ”Vi må tale sammen om, 
hvordan vi fremmer de åbne hvordan vi fremmer de åbne 
og ærlige samtaler menne-og ærlige samtaler menne-
sker imellem i de forskellige sker imellem i de forskellige 
livsfaser, vi er i, så vi i fæl-livsfaser, vi er i, så vi i fæl-
lesskab kan bære hinanden lesskab kan bære hinanden 
og hente kraft og styrke hos og hente kraft og styrke hos 
Gud.”Gud.”

5 gode råd 
til ægtepar

1. Forpligt jer1. Forpligt jer

2. Brug tid sammen2. Brug tid sammen

3. Tal om seksualitet3. Tal om seksualitet

4. Tilgiv hinanden4. Tilgiv hinanden

5. Tal med andre5. Tal med andre
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Et årligt boost til ægteskabet
Rie og Christian Raffi ng er faste deltagere på LM Københavns ægteskabsweekend. 

Det har givet dem værktøjer til deres fælles liv

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

13 gange i de 16 år, de har 13 gange i de 16 år, de har 
været gift, har Rie og Chri-været gift, har Rie og Chri-
stian Raffi ng fra Hvid-stian Raffi ng fra Hvid-
ovre været på den ægte-ovre været på den ægte-
skabsweekend, som LM skabsweekend, som LM 
København og Københav-København og Københav-
nerkirken arrangerer. nerkirken arrangerer. 

”For os er det en rytme. ”For os er det en rytme. 
Vi har bryllupsdag i august, Vi har bryllupsdag i august, 
og kurset er i marts. Så vi og kurset er i marts. Så vi 
zoomer ind på ægteskabet zoomer ind på ægteskabet 
hvert halve år,” siger Rie og hvert halve år,” siger Rie og 
suppleres af sin mand:suppleres af sin mand:

”Vi vil gerne tale om pro-”Vi vil gerne tale om pro-
blemerne, før de dukker blemerne, før de dukker 
op. Især som mand kan det op. Især som mand kan det 
være svært at sætte ord på være svært at sætte ord på 
sine følelser, så det er en sine følelser, så det er en 
god træning at blive tvunget god træning at blive tvunget 
ud i det. Det nemmeste er at ud i det. Det nemmeste er at 
lade være.”lade være.”

Sårbart, men det 
bedste i længden
Den årlige weekend i marts Den årlige weekend i marts 
er et servicetjek til ægteska-er et servicetjek til ægteska-
bet. Kommunikation, kon-bet. Kommunikation, kon-
fl iktløsning, sex og tilgivelse fl iktløsning, sex og tilgivelse 
er nogle af de emner, der har er nogle af de emner, der har 
været på programmet. Æg-været på programmet. Æg-
teparrene møder ind fredag teparrene møder ind fredag 
aften til det, Rie og Christian aften til det, Rie og Christian 
betegner som ”let under-betegner som ”let under-

visning”. Lørdag morgen visning”. Lørdag morgen 
til midt på eftermiddagen til midt på eftermiddagen 
mødes parrene igen til mere mødes parrene igen til mere 
undervisning og samtale undervisning og samtale 
med ægtefællen. Emnerne med ægtefællen. Emnerne 
er almenmenneskelige, men er almenmenneskelige, men 
rammen er det kristne syn rammen er det kristne syn 
på ægteskabet.på ægteskabet.

Det er en weekend, hvor Det er en weekend, hvor 
man bliver meget sårbar, man bliver meget sårbar, 
fortæller de samstemmen-fortæller de samstemmen-
de, men de er begge enige de, men de er begge enige 
om, at det har været noget om, at det har været noget 
af det bedste, de har gjort af det bedste, de har gjort 
for hinanden i længden.for hinanden i længden.

”Vi har kunnet tage det ”Vi har kunnet tage det 

Forlovelsesvejledning skal fjerne urealistiske forventninger til og give mulighed 
for at lære hinanden bedre at kende, mener vejlederpar

En hjælp til vigtige samtaler, før man siger ”ja”

Det er vigtigt, at man får Det er vigtigt, at man får 
nogle redskaber til at forstå nogle redskaber til at forstå 
og navigere i forskellighe-og navigere i forskellighe-
derne som mand og kvinde derne som mand og kvinde 
i ægteskabet. Det mener i ægteskabet. Det mener 
Lone Bach og René Kragh Lone Bach og René Kragh 
Hansen, der har været for-Hansen, der har været for-

lovelsesvejledere i Sønder-lovelsesvejledere i Sønder-
borg siden 2013. De holder borg siden 2013. De holder 
samtaler med forlovede par, samtaler med forlovede par, 
der ønsker at trække på den der ønsker at trække på den 
erfaring, som et par, der har erfaring, som et par, der har 
været gift i nogle år, har.været gift i nogle år, har.

”Samtalerne giver nogle ”Samtalerne giver nogle 
redskaber til at leve sam-redskaber til at leve sam-
men med den anden,” for-men med den anden,” for-
klarer parret, der selv har klarer parret, der selv har 
været gift i 27 år.været gift i 27 år.

Taler forbi hinanden
Forestil dig manden, der Forestil dig manden, der 
kommer ind ad døren og kommer ind ad døren og 
spørger: ”Hvad skal vi have spørger: ”Hvad skal vi have 
at spise i aften”. Han tænker, at spise i aften”. Han tænker, 
at det kunne være hyggeligt at det kunne være hyggeligt 
at hente pizzaer og slip-at hente pizzaer og slip-
pe for madlavningen, men pe for madlavningen, men 
spørger for ikke at komme spørger for ikke at komme 

sådan. Det kommende æg-sådan. Det kommende æg-
tepar skal have en indsigt tepar skal have en indsigt 
i, at man er forskellige som i, at man er forskellige som 
mand og kvinde,” tilføjer mand og kvinde,” tilføjer 
Lone.Lone.

Alt skal være perfekt
Vejlederparret har oplevet, Vejlederparret har oplevet, 
at fl ere par kommer med at fl ere par kommer med 
nogle forventninger, som nogle forventninger, som 
er præget af en kultur, hvor er præget af en kultur, hvor 
alt skal være perfekt. Det alt skal være perfekt. Det 
gælder også deres forvent-gælder også deres forvent-
ninger til sexlivet, økonomi-ninger til sexlivet, økonomi-
en og hjemmets udseende. en og hjemmets udseende. 
Derfor er det blevet en poin-Derfor er det blevet en poin-
te for Lone og René, at deres te for Lone og René, at deres 
hjem ikke ser perfekt ud, når hjem ikke ser perfekt ud, når 
de unge par kommer.de unge par kommer.

”Vasketøjet eller opvasken ”Vasketøjet eller opvasken 
kan godt stå fremme,” for-kan godt stå fremme,” for-

frem som konkrete eksem-frem som konkrete eksem-
pler i krisesituationer. Det er pler i krisesituationer. Det er 
godt at have nogle positive godt at have nogle positive 
eksempler fra fredstid, for eksempler fra fredstid, for 
så er det ikke bare mig, der så er det ikke bare mig, der 
har hørt et godt råd, men vi har hørt et godt råd, men vi 
er fælles om at forstå, hvad er fælles om at forstå, hvad 
vi har været igennem på vi har været igennem på 
ægteskabsweekenderne,” ægteskabsweekenderne,” 
mener Christian.mener Christian.

Tilgiv, før du føler 
dig klar til det
Rie husker særligt tilbage Rie husker særligt tilbage 
på en ægteskabsweekend, på en ægteskabsweekend, 
hvor et af emnerne handle-hvor et af emnerne handle-

Rie og Christian Raffi ng sy-Rie og Christian Raffi ng sy-
nes, at ægteskabskurserne nes, at ægteskabskurserne 
giver god træning i at få talt giver god træning i at få talt 
om problemerne og sat ord om problemerne og sat ord 
på følelserne.på følelserne.

de om tilgivelse.de om tilgivelse.
”Det har været noget, jeg ”Det har været noget, jeg 

skulle lære som voksen at skulle lære som voksen at 
sige undskyld og at tilgive. sige undskyld og at tilgive. 
Jeg troede, jeg skulle føle et Jeg troede, jeg skulle føle et 
behov for at tilgive stærkt, behov for at tilgive stærkt, 
før jeg gjorde det. Men det før jeg gjorde det. Men det 
gik op for mig, at hvis man gik op for mig, at hvis man 
venter på følelsen, så kan venter på følelsen, så kan 
der gå lang tid, hvor ægte-der gå lang tid, hvor ægte-
fællen bare venter i uvished. fællen bare venter i uvished. 
Jeg har lært, at man godt Jeg har lært, at man godt 
kan tilgive, før man er helt kan tilgive, før man er helt 
klar, og at selve det aktive klar, og at selve det aktive 
valg om at tilgive – at jeg valg om at tilgive – at jeg 
siger det højt – også betyder siger det højt – også betyder 
noget for mine følelser.”noget for mine følelser.”

Parret har enkelte gange Parret har enkelte gange 
også brugt en øvelse, hvor også brugt en øvelse, hvor 
man skal gentage, hvad man man skal gentage, hvad man 
hører ægtefællen sige, før hører ægtefællen sige, før 
man siger, hvad man selv man siger, hvad man selv 
mener.mener.

”Det tager tempoet ud af ”Det tager tempoet ud af 
et skænderi. Og når man et skænderi. Og når man 
diskuterer, lytter man ofte diskuterer, lytter man ofte 
slet ikke, fordi man står og slet ikke, fordi man står og 
forbereder sin egen for-forbereder sin egen for-

svarstale,” forklarer hun.svarstale,” forklarer hun.
En tredje ting, de har lagt En tredje ting, de har lagt 

vægt på, er at prøve at holde vægt på, er at prøve at holde 
op med at bruge ordene ’al-op med at bruge ordene ’al-
drig’ og ’altid’.drig’ og ’altid’.

”Det er ord, der optrapper ”Det er ord, der optrapper 
en konfl ikt,” mener Christian en konfl ikt,” mener Christian 
og suppleres af Rie:og suppleres af Rie:

”Jeg tror sjældent folk ”Jeg tror sjældent folk 
tænker over, at de ord gene-tænker over, at de ord gene-
raliserer. For det passer jo raliserer. For det passer jo 
ikke, at du aldrig vasker tøj, ikke, at du aldrig vasker tøj, 
eller altid glemmer at rydde eller altid glemmer at rydde 
op.”op.”

Sidst parret deltog i ægte-Sidst parret deltog i ægte-
skabsweekenden var emnet skabsweekenden var emnet 
sex. Og det var godt at få sex. Og det var godt at få 
snakket om emnet i en god snakket om emnet i en god 
ramme, mener Christian:ramme, mener Christian:

”Det var godt at høre rig-”Det var godt at høre rig-
tige mennesker, der turde tige mennesker, der turde 
dele ud af sig selv. Man hø-dele ud af sig selv. Man hø-
rer meget i medierne, der rer meget i medierne, der 
kan give et forskruet billede, kan give et forskruet billede, 
hvor det handler om at være hvor det handler om at være 
smaskforelsket, når man smaskforelsket, når man 
dyrker sex. Sex kan bare dyrker sex. Sex kan bare 
være en leverpostejmad. Det være en leverpostejmad. Det 
må godt være hverdag af må godt være hverdag af 
og til. Andre gange kan det og til. Andre gange kan det 
være et festfyrværkeri.”være et festfyrværkeri.”

En påmindelse 
til hverdagen
Rie og Christian Raffi ng sy-Rie og Christian Raffi ng sy-
nes, ægteskabsweekender-nes, ægteskabsweekender-

ne er gode, selvom der af og ne er gode, selvom der af og 
til er gentagelser af ting, de til er gentagelser af ting, de 
har hørt før.har hørt før.

”Det er en påmindelse. ”Det er en påmindelse. 
Man lærer nogle måder at Man lærer nogle måder at 
kommunikere på, men jeg kommunikere på, men jeg 
glemmer det i en travl hver-glemmer det i en travl hver-
dag med børn, indkøb og så dag med børn, indkøb og så 
videre,” siger Rie.videre,” siger Rie.

”Som udgangspunkt for-”Som udgangspunkt for-
står vi ting forskelligt som står vi ting forskelligt som 
mand og kvinde. Så det er mand og kvinde. Så det er 
godt at få noget forståelse godt at få noget forståelse 
for de grundlæggende me-for de grundlæggende me-
kanismer, der ligger under kanismer, der ligger under 
overfl aden,” forklarer Chri-overfl aden,” forklarer Chri-
stian.stian.

”Man skal investere i sit ”Man skal investere i sit 
ægteskab, for at det giver ægteskab, for at det giver 
afkast. Det handler blandt afkast. Det handler blandt 
andet om, at jeg skal gøre andet om, at jeg skal gøre 
de ting mod Rie, som hun de ting mod Rie, som hun 
sætter mest pris på, og ikke sætter mest pris på, og ikke 
bare de ting, jeg sætter pris bare de ting, jeg sætter pris 
på. Det er nemt at sige, men på. Det er nemt at sige, men 
svært at huske i hverda-svært at huske i hverda-
gen,” siger han og giver et gen,” siger han og giver et 
eksempel:eksempel:

”Et kram betyder måske ”Et kram betyder måske 
ikke så meget for mig, men ikke så meget for mig, men 
kan være med til at gøre kan være med til at gøre 
hendes dag bedre. Det er hendes dag bedre. Det er 
ikke en skam, at jeg giver ikke en skam, at jeg giver 
hende et kram, bare fordi hende et kram, bare fordi 
jeg ved, hun sætter pris på jeg ved, hun sætter pris på 
det.”det.”

tæller Lone.tæller Lone.
Sex er et fast samtale-Sex er et fast samtale-

emne i forløbet, der stræk-emne i forløbet, der stræk-
ker sig over otte gange før ker sig over otte gange før 
brylluppet og én gang efter. brylluppet og én gang efter. 
Lone og René oplever, at det Lone og René oplever, at det 
seksuelle fylder meget i de seksuelle fylder meget i de 
unge pars bevidsthedunge pars bevidsthed

”Flere af dem oplever ”Flere af dem oplever 
den lette tilgang til porno-den lette tilgang til porno-
grafi  som et problem. Sex grafi  som et problem. Sex 
kan være svært at tale om. kan være svært at tale om. 
Mange har ikke et sprog for Mange har ikke et sprog for 
det, og fl ere har også den det, og fl ere har også den 
opfattelse, at sex bare skal opfattelse, at sex bare skal 
fungere fra dag ét. Vi taler fungere fra dag ét. Vi taler 
om, at sådan er det ikke,” om, at sådan er det ikke,” 
fortæller Rene.fortæller Rene.

Et realistisk billede
Lone og René understreger, Lone og René understreger, 

at de ikke er terapeuter, men at de ikke er terapeuter, men 
blot almindelige menne-blot almindelige menne-
sker, der har erfaring med at sker, der har erfaring med at 
være gift. Det vigtigste ved være gift. Det vigtigste ved 
samtalerne er da heller ikke samtalerne er da heller ikke 
de råd, de som vejlederpar de råd, de som vejlederpar 
kan komme med, men at det kan komme med, men at det 
kommende ægtepar får talt kommende ægtepar får talt 
sammen om de emner, som sammen om de emner, som 
de måske ikke har åbnet op de måske ikke har åbnet op 
for før.for før.

”Det drejer sig om, at de ”Det drejer sig om, at de 
får nogle gode redskaber til får nogle gode redskaber til 
livsrejsen sammen. Vi prø-livsrejsen sammen. Vi prø-
ver at give dem et realistisk ver at give dem et realistisk 
billede af ægteskabet,” for-billede af ægteskabet,” for-
tæller parret, der håber, at tæller parret, der håber, at 
fl ere kommende ægtepar vil fl ere kommende ægtepar vil 
benytte sig af tilbuddet om benytte sig af tilbuddet om 
forlovelsesvejledning.forlovelsesvejledning.

nlmnlm

TEMA

RIE OG CHRISTIAN RAFFING   For os er det en 
rytme. Vi har bryllupsdag i august, og kurset er i 
marts. Så vi zoomer ind på ægteskabet hvert halve år

på tværs af hustruens pla-på tværs af hustruens pla-
ner. Hun hører dog hans ord ner. Hun hører dog hans ord 
helt anderledes: ”Skal jeg nu helt anderledes: ”Skal jeg nu 
lave mad igen,” tænker hun. lave mad igen,” tænker hun. 
Pludselig er den hyggelige Pludselig er den hyggelige 
aften skubbet til side til for-aften skubbet til side til for-
del for en konfl ikt om forde-del for en konfl ikt om forde-
lingen af opgaver i hjemmet.lingen af opgaver i hjemmet.

Situationen skildrer hvor-Situationen skildrer hvor-
dan kommunikation mellem dan kommunikation mellem 
mennesker – særligt mel-mennesker – særligt mel-
lem kønnene – kan være lem kønnene – kan være 
vanskelig.vanskelig.

”Vi skal øve os i at kommu-”Vi skal øve os i at kommu-
nikere rigtigt og ikke stole nikere rigtigt og ikke stole 
på, at den anden forstår, på, at den anden forstår, 
hvad vi mener,” siger Rene.hvad vi mener,” siger Rene.

”Forlovelsessamtalerne ”Forlovelsessamtalerne 
skal netop give en forståelse skal netop give en forståelse 
for, hvorfor han siger sådan, for, hvorfor han siger sådan, 
og hvorfor hun reagerer og hvorfor hun reagerer 

Singler, par og familier Singler, par og familier 
– se mere på– se mere på

www.dlm/familie



Sådan styrker vi båndene i menigheden
Hvordan kan vi blive bedre til at lære af hinanden på tværs af generationerne, spørger Lars B. Larsen

AF LARS B. LARSENAF LARS B. LARSEN

LANDSLEDER I LMBULANDSLEDER I LMBU

Prøv at forestille dig, hvad Prøv at forestille dig, hvad 
det ville betyde for samta-det ville betyde for samta-
lerne i den kristne forsam-lerne i den kristne forsam-
ling, hvor du hører til, hvis ling, hvor du hører til, hvis 
forkyndelsen lignede illu-forkyndelsen lignede illu-
strationen her på siden.strationen her på siden.

Leg lidt med denne tanke: Leg lidt med denne tanke: 
I et halvt år er forkyndel-I et halvt år er forkyndel-
sen ved gudstjenester, sen ved gudstjenester, 
seniormøder, børneklub, seniormøder, børneklub, 
ungdomsmøder og oplæg i ungdomsmøder og oplæg i 
bibelstudiegrupperne ko-bibelstudiegrupperne ko-
ordineret, så der hver uge ordineret, så der hver uge 
bliver taget samme tema bliver taget samme tema 
op alle steder. Overvej lige, op alle steder. Overvej lige, 
hvilken betydning det kunne hvilken betydning det kunne 
have for din kristne forsam-have for din kristne forsam-
ling, hvis alle generationer ling, hvis alle generationer 
så konkret fulgtes ad på tro-så konkret fulgtes ad på tro-
ens vej gennem forkyndelse ens vej gennem forkyndelse 
og samtaler.og samtaler.

Det er et tankeeksperi-Det er et tankeeksperi-
ment – men det behøver det ment – men det behøver det 
jo ikke at være. Med en fæl-jo ikke at være. Med en fæl-
les beslutning i den lokale les beslutning i den lokale 
ledelse og en smule langsig-ledelse og en smule langsig-

tet koordineret planlægning, tet koordineret planlægning, 
så kan det jo sagtens lade så kan det jo sagtens lade 
sig gøre, at klubledere, præ-sig gøre, at klubledere, præ-
dikanter og ungdomsforkyn-dikanter og ungdomsforkyn-
dere får tildelt samme tema dere får tildelt samme tema 
og bibeltekst i en konkret og bibeltekst i en konkret 
uge. Hvis bibelstudiegrup-uge. Hvis bibelstudiegrup-
perne i samme periode end-perne i samme periode end-
da også havde samme tema, da også havde samme tema, 
ville effekten af den fælles ville effekten af den fælles 
undervisning blot øges.undervisning blot øges.

Jeg er overbevist om, at Jeg er overbevist om, at 
samtalerne ved kaffebordet samtalerne ved kaffebordet 
i missionshuset ville styrke i missionshuset ville styrke 
båndene mellem de æld-båndene mellem de æld-
ste og yngste i forsamlin-ste og yngste i forsamlin-
gen, når den otteårige, den gen, når den otteårige, den 
20-årige og den 70-årige 20-årige og den 70-årige 

har lyttet til forkyndelse ud har lyttet til forkyndelse ud 
fra samme bibeltekst. De fra samme bibeltekst. De 
har selvfølgelig hørt noget har selvfølgelig hørt noget 
forskelligt, og det har sat forskelligt, og det har sat 
forskellige spor i dem, fordi forskellige spor i dem, fordi 
de er på forskellige steder de er på forskellige steder 
i deres liv – men Guds ord i deres liv – men Guds ord 
arbejder, og de kan derfor arbejder, og de kan derfor 
opmuntre, udfordre og vej-opmuntre, udfordre og vej-
lede hinanden på baggrund lede hinanden på baggrund 
af samme bibeltekst.af samme bibeltekst.

Mit yngre jeg
Nyt tankeeksperiment: Jeg Nyt tankeeksperiment: Jeg 
er 47 år, og hvis jeg mødte er 47 år, og hvis jeg mødte 
mig selv som 20-årig, ville mig selv som 20-årig, ville 

den yngre udgave af mig den yngre udgave af mig 
selv have en masse værdi-selv have en masse værdi-
fuldt at sige til mig i dag.fuldt at sige til mig i dag.

Min tro som 20-årig bar Min tro som 20-årig bar 
præg af mange stærke før-præg af mange stærke før-
stegangsoplevelser af Guds stegangsoplevelser af Guds 
løfter i Bibelen. Jeg læste løfter i Bibelen. Jeg læste 
for eksempel Romerbrevet for eksempel Romerbrevet 
5,8 med større glæde og for-5,8 med større glæde og for-
undring, første gang jeg op-undring, første gang jeg op-
dagede det, end i dag, hvor dagede det, end i dag, hvor 
reaktionen risikerer at blive: reaktionen risikerer at blive: 
”nåh ja, det ved jeg godt”. ”nåh ja, det ved jeg godt”. 
Den unge kristne har ofte Den unge kristne har ofte 
en intensitet i troen og livet en intensitet i troen og livet 
med Jesus, som kan blegne med Jesus, som kan blegne 

lidt med årene.lidt med årene.
På den anden side er min På den anden side er min 

tro i dag som 47-årig ikke så tro i dag som 47-årig ikke så 
omskiftelig og usikker, som omskiftelig og usikker, som 
den kunne være tidligere. den kunne være tidligere. 
Fordi mange års vandring Fordi mange års vandring 
med Jesus har bevist styr-med Jesus har bevist styr-
ken og holdbarheden i Guds ken og holdbarheden i Guds 
løfter. Livserfaringen under-løfter. Livserfaringen under-
bygger Guds trofasthed, og bygger Guds trofasthed, og 
at han igen og igen viser mig at han igen og igen viser mig 
sin kærlighed, som Rom 5,8 sin kærlighed, som Rom 5,8 
siger. siger. 

Det bliver derfor spæn-Det bliver derfor spæn-
dende at erfare, hvordan dende at erfare, hvordan 
Gud har præget og formet Gud har præget og formet 

mig, når jeg engang er 70 mig, når jeg engang er 70 
år. Til den tid vil jeg sikkert år. Til den tid vil jeg sikkert 
glæde mig over umiddelbar-glæde mig over umiddelbar-
heden og entusiasmen i min heden og entusiasmen i min 
tro som otteårig.tro som otteårig.

Lyt til hinanden
Derfor: Det er ikke kun den Derfor: Det er ikke kun den 
voksne generation (dem voksne generation (dem 
midt i livet), der har ansvar midt i livet), der har ansvar 
for menighedens fælles triv-for menighedens fælles triv-
sel og vækst i troen.sel og vækst i troen.

Den 47-årige har brug for Den 47-årige har brug for 
at lytte til den otteåriges at lytte til den otteåriges 
umiddelbare tillid til Gud. umiddelbare tillid til Gud. 
Den 20-årige har brug for at Den 20-årige har brug for at 
lytte til den 70-åriges erfa-lytte til den 70-åriges erfa-
ring af Guds trofasthed. ring af Guds trofasthed. 

Find selv på fl ere værdi-Find selv på fl ere værdi-
fulde samtalekonstellatio-fulde samtalekonstellatio-
ner i det kristne fællesskab.ner i det kristne fællesskab.

Det må og skal vi fi nde Det må og skal vi fi nde 
konkrete løsninger på. For-konkrete løsninger på. For-
målet med det kristne fæl-målet med det kristne fæl-
lesskab er, at vi sammen pe-lesskab er, at vi sammen pe-
ger på holdbarheden i Guds ger på holdbarheden i Guds 
løfter, fordi vi – uanset alder løfter, fordi vi – uanset alder 
– vandrer med hinanden på – vandrer med hinanden på 
troens vej. troens vej. 

For ”vi skal hver især For ”vi skal hver især 
tænke på vor næstes gavn tænke på vor næstes gavn 
og opbyggelse” (Rom 15,2) og opbyggelse” (Rom 15,2) 
og ”lad os derfor stræbe ef-og ”lad os derfor stræbe ef-
ter det, der tjener freden og ter det, der tjener freden og 
den indbyrdes opbyggelse” den indbyrdes opbyggelse” 
(Rom 14,19). (Rom 14,19). 
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Lars B. Larsen overvejer, Lars B. Larsen overvejer, 
hvilken betydning det kunne hvilken betydning det kunne 
have for den kristne forsam-have for den kristne forsam-

ling, hvis alle generationer, ling, hvis alle generationer, 
fi k forkyndelse over samme fi k forkyndelse over samme 

tema og bibeltekst i en tema og bibeltekst i en 
konkret uge.  konkret uge.  

08 Nr. 19 | 8. november 2019

LARS B. LARSEN   Det er ikke kun den voksne 
generation, der har ansvar for menighedens fælles 
trivsel og vækst i troen

Læser i Bibelen sammen med to yngre kvinder
”Vi kan lære meget af de unge i LM,” siger Lone Mouridsen

AF KAJA LAUTERBACH

”Jeg har altid holdt ufatteligt ”Jeg har altid holdt ufatteligt 
meget af de unge og snak-meget af de unge og snak-
ket med dem, så vidt jeg har ket med dem, så vidt jeg har 
fornemmet, at de har lyst.” fornemmet, at de har lyst.” 

Det siger 50-årige Lone Det siger 50-årige Lone 
Mouridsen fra Nexø og til-Mouridsen fra Nexø og til-
føjer, at det netop derfor føjer, at det netop derfor 
også er så vigtigt for hende, også er så vigtigt for hende, 
at de lærer Jesus at kende. at de lærer Jesus at kende. 
Hendes lille bidrag til det Hendes lille bidrag til det 
er at fi nde mulighed for at er at fi nde mulighed for at 
fortælle de unge, hvad Jesus fortælle de unge, hvad Jesus 
betyder for hende selv. betyder for hende selv. 

En af de måder, hun har En af de måder, hun har 
gjort det på, er at læse i Bi-gjort det på, er at læse i Bi-
belen sammen med to unge belen sammen med to unge 
piger.piger.

Fandt ud af det sammen
Det begyndte med et Face-Det begyndte med et Face-
book-opslag i forbindelse book-opslag i forbindelse 
med Lones lillesøsters død, med Lones lillesøsters død, 

hvor Lone skrev, at det var hvor Lone skrev, at det var 
godt, at de skulle ses igen. godt, at de skulle ses igen. 

”En pige, som havde læst ”En pige, som havde læst 
Bibelen helt af sig selv, og Bibelen helt af sig selv, og 
som nu kom i LMU, læste som nu kom i LMU, læste 
opslaget og kontaktede opslaget og kontaktede 
mig, fordi hun gerne ville mig, fordi hun gerne ville 
tale om det,” fortæller Lone, tale om det,” fortæller Lone, 
der sendte de bibelvers til der sendte de bibelvers til 
hende, som hun selv havde hende, som hun selv havde 
fået i forbindelse med sin fået i forbindelse med sin 
søsters død. Dem mødtes de søsters død. Dem mødtes de 
og talte om.og talte om.

Senere kom en pige mere Senere kom en pige mere 
til. De prøvede først at læse til. De prøvede først at læse 
sammen alle tre, men det sammen alle tre, men det 
fungerede bedre, at Lone fungerede bedre, at Lone 
mødtes med dem hver for mødtes med dem hver for 
sig. sig. 

”Jeg har aldrig været til de ”Jeg har aldrig været til de 
store forkromede diskus-store forkromede diskus-
sioner. Jeg vil bare så gerne sioner. Jeg vil bare så gerne 
fortælle, hvad det vil sige at fortælle, hvad det vil sige at 
dele liv med Jesus. Jeg er dele liv med Jesus. Jeg er 
meget tydelig om, at jeg ikke meget tydelig om, at jeg ikke 

kan leve uden Jesus,” siger kan leve uden Jesus,” siger 
hun.hun.

Når de stødte ind i spørgs-Når de stødte ind i spørgs-
mål, som Lone ikke kunne mål, som Lone ikke kunne 
svare på, slog de op i bibel-svare på, slog de op i bibel-
leksikoner og fandt svar leksikoner og fandt svar 
sammen. Det var utrolig sammen. Det var utrolig 
spændende, synes hun. spændende, synes hun. 

Selv om Lone har været Selv om Lone har været 
meget glad for at læse i Bi-meget glad for at læse i Bi-
belen sammen med de to belen sammen med de to 
piger, har hun oplevet – og piger, har hun oplevet – og 
undret sig over – at det har undret sig over – at det har 
været svært at fi nde dagene været svært at fi nde dagene 
til det. til det. 

”Det er ellers også en oase ”Det er ellers også en oase 
for mit eget kristenliv at for mit eget kristenliv at 
sætte sig en hverdagsefter-sætte sig en hverdagsefter-
middag og læse i Bibelen og middag og læse i Bibelen og 
snakke om Jesus,” siger hun.snakke om Jesus,” siger hun.

Venner på lige fod
Lone understreger, at når Lone understreger, at når 
man læser i Bibelen og de-man læser i Bibelen og de-
ler liv med en ung, skal man ler liv med en ung, skal man 

være den, man er, og man være den, man er, og man 
skal være villig til at give no-skal være villig til at give no-
get af sig selv – og turde vise, get af sig selv – og turde vise, 
at man lever et uperfekt liv. at man lever et uperfekt liv. 

”Man skal være venner på ”Man skal være venner på 
lige fod,” siger hun og tilføjer, lige fod,” siger hun og tilføjer, 
at dem, man har læst i Bibe-at dem, man har læst i Bibe-
len sammen med, får en stor len sammen med, får en stor 
plads i ens hjerte. plads i ens hjerte. 

”Det er virkelig givende ”Det er virkelig givende 
at vokse i troen sammen at vokse i troen sammen 
med et ungt menneske, som med et ungt menneske, som 
ønsker at komme endnu ønsker at komme endnu 
tættere på Jesus. Jeg har tættere på Jesus. Jeg har 
også selv fået mange ting at også selv fået mange ting at 
tænke over,” siger hun.tænke over,” siger hun.

Ikke kun voksne
”Jeg sætter kæmpestor pris ”Jeg sætter kæmpestor pris 
på det, vi har i LM: et fanta-på det, vi har i LM: et fanta-
stisk arbejde med Guds ord stisk arbejde med Guds ord 
og ledere, der er bevidste og ledere, der er bevidste 
om at bevare foreningen på om at bevare foreningen på 
rette vej,” siger Lone. rette vej,” siger Lone. 

”Vi trænger bare så meget ”Vi trænger bare så meget 

til at blive puffet til. At kom-til at blive puffet til. At kom-
me ud af det, vi også gjorde, me ud af det, vi også gjorde, 
da jeg var barn.”da jeg var barn.”

En af måderne er, ifølge En af måderne er, ifølge 
Lone, at give mere plads til Lone, at give mere plads til 
de unge.de unge.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, ”Jeg er slet ikke i tvivl om, 
at vi har utrolig meget brug at vi har utrolig meget brug 
for de unge og deres måde for de unge og deres måde 
at udtrykke sig på. Vi voksne at udtrykke sig på. Vi voksne 
og erfarne har en vigtig op-og erfarne har en vigtig op-
gave i at komme de unge i gave i at komme de unge i 
møde, så vi kan få lov til at møde, så vi kan få lov til at 
få det, de har at give af,” si-få det, de har at give af,” si-
ger hun og minder om Guds ger hun og minder om Guds 
ord ved Jeremias’ kaldelse: ord ved Jeremias’ kaldelse: 
Sig ikke, at du er ung, men Sig ikke, at du er ung, men 
gå, hvor gå, hvor jeg jeg sender dig.sender dig.

”Det siger så meget om, ”Det siger så meget om, 
at det ikke kun er os voksne at det ikke kun er os voksne 
med alt for meget erfaring, med alt for meget erfaring, 
der kan bruges.”der kan bruges.”

Lone advarer om, at den Lone advarer om, at den 
voksne skal passe på ikke at voksne skal passe på ikke at 
komme til at stoppe initiati-komme til at stoppe initiati-

ver med al sin erfaring.ver med al sin erfaring.
”Man skal ikke bare sige, ”Man skal ikke bare sige, 

at det har vi prøvet, og det at det har vi prøvet, og det 
gik ikke. I stedet skal man gik ikke. I stedet skal man 
lytte og arbejde med, at der lytte og arbejde med, at der 
måske er nogle nye måder måske er nogle nye måder 
at gøre tingene på.”at gøre tingene på.”

”Jeg vil bare så gerne fortæl-”Jeg vil bare så gerne fortæl-
le, hvad det vil sige at dele le, hvad det vil sige at dele 
liv med Jesus,” siger Lone liv med Jesus,” siger Lone 
Mouridsen.Mouridsen.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Omkring 150 lokale fra Omkring 150 lokale fra 
Kolding-området fi k onsdag Kolding-området fi k onsdag 
den 30. oktober et noget den 30. oktober et noget 
usædvanligt syn. usædvanligt syn. 

De havde lagt vejen forbi De havde lagt vejen forbi 
Kolding Lufthavn i Vamdrup, Kolding Lufthavn i Vamdrup, 
hvor de fi k lov at se – og prø-hvor de fi k lov at se – og prø-
ve at sidde i – et vaskeægte ve at sidde i – et vaskeægte 
nødhjælpsfl y af typen Cess-nødhjælpsfl y af typen Cess-
na Grand Caravan 208B. na Grand Caravan 208B. 

 Flyet, der er købt brugt i  Flyet, der er købt brugt i 
USA, skal fragte nødhjælp USA, skal fragte nødhjælp 
og lægehjælp til Sydsudan og lægehjælp til Sydsudan 
for den kirkelige organisa-for den kirkelige organisa-
tion Mission Aviation Fel-tion Mission Aviation Fel-
lowship (MAF). Organisatio-lowship (MAF). Organisatio-
nen har arbejde i 26 lande, nen har arbejde i 26 lande, 
hvor de også fl yver med hvor de også fl yver med 
missionærer og præster og missionærer og præster og 
bringer bibler og forkyndel-bringer bibler og forkyndel-
se til unåede folkeslag.se til unåede folkeslag.

Hjælpe verdens fattigste
Til det åbne arrangement Til det åbne arrangement 
kunne de mange fremmødte kunne de mange fremmødte 
opleve det lille nødhjælpsfl y opleve det lille nødhjælpsfl y 
på nærmeste hold. på nærmeste hold. 

Hansjörg Schlatter, en af Hansjörg Schlatter, en af 
de piloter, som til dagligt de piloter, som til dagligt 
fl yver med nødhjælp, og fl yver med nødhjælp, og 
som skal fl yve fl yet videre som skal fl yve fl yet videre 

Mange algeriske kirker 
lukket i 2019
12 ud af 50 protestantiske kirker i Algeriet er blevet luk-12 ud af 50 protestantiske kirker i Algeriet er blevet luk-
ket i 2019, og kristne er blevet overfaldet af politiet. ket i 2019, og kristne er blevet overfaldet af politiet. 
Landet, der er hjemsted for mellem 50.000 og 100,000 Landet, der er hjemsted for mellem 50.000 og 100,000 
protestanter, indførte i 2006 en lov, der tvinger kristne til protestanter, indførte i 2006 en lov, der tvinger kristne til 
at få en særlig godkendelse. Kristne har i mere end ti år at få en særlig godkendelse. Kristne har i mere end ti år 
protesteret mod, at deres ansøgninger om godkendelse protesteret mod, at deres ansøgninger om godkendelse 
er blevet syltet i systemet.er blevet syltet i systemet.

Udviklingen følges tæt af protestanter i Frankrig. 500 Udviklingen følges tæt af protestanter i Frankrig. 500 
franske præster har sendt et brev til præsidenten, hvor franske præster har sendt et brev til præsidenten, hvor 
de opmuntrer Frankrig til at gribe ind.de opmuntrer Frankrig til at gribe ind.

Også menneskerettighedsorganisationen Human Også menneskerettighedsorganisationen Human 
Rights Watch har kritiseret udviklingen. I en udtalelse på Rights Watch har kritiseret udviklingen. I en udtalelse på 
organisationens hjemmeside opfordrer de Algeriet til at organisationens hjemmeside opfordrer de Algeriet til at 
give religiøse mindretal de samme rettigheder som lan-give religiøse mindretal de samme rettigheder som lan-
dets muslimske fl ertal.                                                               dets muslimske fl ertal.                                                               nlmnlm

ELN kritiserer kronprinsessen
for LGBT-støtte
”Kronprinsesse Mary burde have takket pænt nej til at ”Kronprinsesse Mary burde have takket pænt nej til at 
blive protektor for Copenhagen 2021.”blive protektor for Copenhagen 2021.”

Sådan lyder opfordringen på Evangelisk Luthersk Net-Sådan lyder opfordringen på Evangelisk Luthersk Net-
værks hjemmeside fra landsleder Dorte Leergaard.værks hjemmeside fra landsleder Dorte Leergaard.

Anledningen er, at kronprissessen har takket ja til at Anledningen er, at kronprissessen har takket ja til at 
blive protektor for Copenhagen 2021, der er ramme om blive protektor for Copenhagen 2021, der er ramme om 
den globale pride-parade og LGBT-sportsbegivenheden den globale pride-parade og LGBT-sportsbegivenheden 
EuroGames i 2021.EuroGames i 2021.

I begrundelsen lyder det fra kronprissessen, at det er I begrundelsen lyder det fra kronprissessen, at det er 
uacceptabelt, at mennesker diskrimineres på grund af de-uacceptabelt, at mennesker diskrimineres på grund af de-
res seksualitet eller kønsidentitet. Selv om Dorte Leergaard res seksualitet eller kønsidentitet. Selv om Dorte Leergaard 
mener, at det er godt at gå imod had, vold og mobning af mener, at det er godt at gå imod had, vold og mobning af 
seksuelle minoriteter, undrer hun sig stadig over valget.seksuelle minoriteter, undrer hun sig stadig over valget.

”Der er ikke blot tale om at sørge for lige rettigheder, ”Der er ikke blot tale om at sørge for lige rettigheder, 
bekæmpe forfølgelse, give plads til mangfoldighed og re-bekæmpe forfølgelse, give plads til mangfoldighed og re-
spektere alle mennesker som ligeværdige. Der er tale om, spektere alle mennesker som ligeværdige. Der er tale om, 
at hele samfundet skal indrette sig efter deres erklærede at hele samfundet skal indrette sig efter deres erklærede 
normkritiske ideologi.”normkritiske ideologi.”

Ordet normkritik dækker over en kritik af de rammer, Ordet normkritik dækker over en kritik af de rammer, 
som samfundet generelt har benyttet sig af. Særligt gæl-som samfundet generelt har benyttet sig af. Særligt gæl-
der det kønsidentitet og seksuel orientering.der det kønsidentitet og seksuel orientering.

I blogindlægget slår Dorte Leergaard til lyd for, at norm-I blogindlægget slår Dorte Leergaard til lyd for, at norm-
kritik fører til ophævelse af den grundlæggende familie-kritik fører til ophævelse af den grundlæggende familie-
struktur, forvirring og egoisme.                                                struktur, forvirring og egoisme.                                                nlmnlm

Kristen idrætsorganisation 
tillader homoseksuelt samliv
2. november besluttede generalforsamlingen i norske 2. november besluttede generalforsamlingen i norske 
KRIK (Kristen Idrettskontakt), at man kan være frivillig KRIK (Kristen Idrettskontakt), at man kan være frivillig 
leder i organisationen, selv om man lever i et homosek-leder i organisationen, selv om man lever i et homosek-
suelt forhold eller et heteroseksuelt forhold uden at være suelt forhold eller et heteroseksuelt forhold uden at være 
gift. Med stemmecifrene 288 mod 150 var afstemningen gift. Med stemmecifrene 288 mod 150 var afstemningen 
klar efter fl ere års debat. I august havde KRIKs landssty-klar efter fl ere års debat. I august havde KRIKs landssty-
re besluttet at gøre det frivilligt, om man ville følge KRIKs re besluttet at gøre det frivilligt, om man ville følge KRIKs 
offi cielle syn på ægteskabet, når man var frivillig leder. offi cielle syn på ægteskabet, når man var frivillig leder. 
Dette blev således bekræftet på generalforsamlingen.Dette blev således bekræftet på generalforsamlingen.

KRIK arbejder fl ere steder sammen med Norsk Lu-KRIK arbejder fl ere steder sammen med Norsk Lu-
thersk Misjonssamband (NLM). NLM’s generalsekretær thersk Misjonssamband (NLM). NLM’s generalsekretær 
Øyvind Åsland udtalte i forbindelse med KRIK’s general-Øyvind Åsland udtalte i forbindelse med KRIK’s general-
forsamling i 2018, at samarbejdet ikke kunne fortsætte, forsamling i 2018, at samarbejdet ikke kunne fortsætte, 
hvis KRIK accepterede homoseksuelt samliv.hvis KRIK accepterede homoseksuelt samliv.

Fortalere for det nyindførte forslag mener dog ikke, Fortalere for det nyindførte forslag mener dog ikke, 
KRIK er en kirke. Ønsket om at være tværkirkelig kræver KRIK er en kirke. Ønsket om at være tværkirkelig kræver 
accept af homoseksuelle, lød det.accept af homoseksuelle, lød det.

Kritikere mente, at landsstyret måtte træde tilbage Kritikere mente, at landsstyret måtte træde tilbage 
som helhed på grund af processen og udfaldet af dette som helhed på grund af processen og udfaldet af dette 
forslag. Særligt kritiseres det, at landsstyret gav sig selv forslag. Særligt kritiseres det, at landsstyret gav sig selv 
bemyndigelse til at konkludere i en så vigtig sag kun få bemyndigelse til at konkludere i en så vigtig sag kun få 
måneder før generalforsamlingen.                                        måneder før generalforsamlingen.                                        nlmnlm

Missionsfl y landet i
Kolding Lufthavn

150 nysgerrige tilskuere var mødt op på den jyske landingsbane 
for at se MAF’s nyindkøbte fl y, inden det letter mod Sydsudan

til Sydsudan, fortalte om sit til Sydsudan, fortalte om sit 
arbejde i et af verdens fat-arbejde i et af verdens fat-
tigste lande.tigste lande.

”Dette fl y er meget veleg-”Dette fl y er meget veleg-
net til at bringe hjælp ud i net til at bringe hjælp ud i 
Afrika. Jeg kan nemt rykke Afrika. Jeg kan nemt rykke 
rundt, hvis jeg skal have rundt, hvis jeg skal have 
liggende patienter med, el-liggende patienter med, el-
ler hvis jeg skal have kas-ler hvis jeg skal have kas-
ser med medicin eller mad ser med medicin eller mad 

Nyt lovforslag vil gøre omvendelsesterapi ulovlig i USA

Ex-homoseksuelle i protest

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En gruppe tidligere homo-En gruppe tidligere homo-
seksuelle demonstrerede seksuelle demonstrerede 
onsdag den 30. oktober på onsdag den 30. oktober på 
Capitol Hill foran USA’s kon-Capitol Hill foran USA’s kon-
gres i Washington DC. Den gres i Washington DC. Den 
kristne gruppe Changed Mo-kristne gruppe Changed Mo-
vement, der består af folk, vement, der består af folk, 
der tidligere har identifi ce-der tidligere har identifi ce-
ret sig som homoseksuelle, ret sig som homoseksuelle, 
ønskede at kæmpe imod et ønskede at kæmpe imod et 
nyt lovforslag. Forslaget vil nyt lovforslag. Forslaget vil 
gøre det ulovligt at tilbyde gøre det ulovligt at tilbyde 
terapi til homoseksuelle, der terapi til homoseksuelle, der 
ønsker at blive heterosek-ønsker at blive heterosek-
suelle.suelle.

Vi bliver censureret
I en række amerikanske sta-I en række amerikanske sta-

ter er det forbudt at tilbyde ter er det forbudt at tilbyde 
såkaldt omvendelsesterapi såkaldt omvendelsesterapi 
for at ændre en persons for at ændre en persons 
seksuelle orientering. Et seksuelle orientering. Et 
lovforslag på føderalt plan lovforslag på føderalt plan 
vil dog forbyde sådan terapi vil dog forbyde sådan terapi 
i hele USA. Der er ”ingen be-i hele USA. Der er ”ingen be-
viser for, at omvendelseste-viser for, at omvendelseste-
rapi virker, eller at individers rapi virker, eller at individers 
seksuelle orientering eller seksuelle orientering eller 
kønsidentitet kan ændres kønsidentitet kan ændres 
gennem omvendelsestera-gennem omvendelsestera-
pi”, hedder det i lovforslaget pi”, hedder det i lovforslaget 
H.R. 3570.H.R. 3570.

Men sådan et lovforslag Men sådan et lovforslag 
er forkert, mener Elizabeth er forkert, mener Elizabeth 
Woning, der er tidligere les-Woning, der er tidligere les-
bisk og medstifter af organi-bisk og medstifter af organi-
sationen Changed Move-sationen Changed Move-
ment:ment:

”Folk, der har efterspurgt ”Folk, der har efterspurgt 

og med succes oplevet en og med succes oplevet en 
forandring væk fra deres ho-forandring væk fra deres ho-
moseksuelle længsler, har moseksuelle længsler, har 
altid eksisteret, men i dag altid eksisteret, men i dag 
bliver vi censureret, og de bliver vi censureret, og de 
veje, vi har brugt til følel-veje, vi har brugt til følel-
sesmæssig sundhed, bliver sesmæssig sundhed, bliver 
lukket.”lukket.”

Unge kan ikke få hjælp
Hun bliver bakket op af Hun bliver bakket op af 
præsten Jim Donen, der selv præsten Jim Donen, der selv 
er tidligere homoseksuel og er tidligere homoseksuel og 
også deltog i demonstratio-også deltog i demonstratio-
nen. I dag er han gift med nen. I dag er han gift med 
en kvinde og far til fi re børn. en kvinde og far til fi re børn. 
Han er ked af, at terapi til Han er ked af, at terapi til 
homoseksuelle, der ønsker homoseksuelle, der ønsker 
et liv som heteroseksuel, nu et liv som heteroseksuel, nu 
ønskes forbudt.ønskes forbudt.

”Da jeg var 16, søgte ”Da jeg var 16, søgte 

jeg professionel hjælp, og jeg professionel hjælp, og 
denne hjælp ville unge ikke denne hjælp ville unge ikke 
kunne få i dag.”kunne få i dag.”

Gruppen fortæller i en Gruppen fortæller i en 
pressemeddelelse, at de pressemeddelelse, at de 
oplever protest og diskri-oplever protest og diskri-
minering, når de fortæl-minering, når de fortæl-
ler deres historier om folk i ler deres historier om folk i 
bevægelsen, der er tidligere bevægelsen, der er tidligere 
homoseksuelle. De oplever homoseksuelle. De oplever 
også, at bøger med sådanne også, at bøger med sådanne 
historier bliver fjernet fra historier bliver fjernet fra 
forretninger.forretninger.

På den kristne gruppes På den kristne gruppes 
hjemmeside www.chan-hjemmeside www.chan-
gedmovement.com er der gedmovement.com er der 
adskillige historier fra tid-adskillige historier fra tid-
ligere homoseksuelle, drag ligere homoseksuelle, drag 
queens og personer, der har queens og personer, der har 
levet som det modsatte køn levet som det modsatte køn 
i mange år.i mange år.

med,” siger den erfarne pilot, med,” siger den erfarne pilot, 
der har fl øjet for MAF i 17 år der har fl øjet for MAF i 17 år 
i Afrika.i Afrika.

131 fl y i 26 lande
Det nyindkøbte fl y bliver en Det nyindkøbte fl y bliver en 
del af MAF’s fl åde på i alt del af MAF’s fl åde på i alt 
seks fl y i Sydsudan. seks fl y i Sydsudan. 

Organisationen har sam-Organisationen har sam-
let set 131 fl y udstatione-let set 131 fl y udstatione-

Det sjældne nødhjælpsfl y vakte opsigt blandt de andre fl y på landingsbanen i Vamdrup.Det sjældne nødhjælpsfl y vakte opsigt blandt de andre fl y på landingsbanen i Vamdrup.

ret i 26 lande i Afrika, Asien ret i 26 lande i Afrika, Asien 
og Sydamerika, som fl yver og Sydamerika, som fl yver 
med hjælp til mennesker i med hjælp til mennesker i 
fjerne og isolerede egne af fjerne og isolerede egne af 
verden.  verden.  

Flyet tog torsdag mor-Flyet tog torsdag mor-
gen videre mod Schweiz, gen videre mod Schweiz, 
hvorefter det i slutningen hvorefter det i slutningen 
af november fortsætter til af november fortsætter til 
Sydsudan.Sydsudan.
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DORTE LEERGAARD   Kronprissesse Mary 
burde have takket pænt nej til at blive protektor 
for Copenhagen 2021KIRKE  
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Bognyhed: Andrew Brunson skriver 
om sine to år i tyrkisk fængsel

Andrew Brunson havde været missionær 
i Tyrkiet i 23 år, da han uforvarende 
blev en del af et storpolitisk spil og 
uretmæssigt sad to år i tyrkisk 
fængsel på grund af falske 
anklager om blandt andet 
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våbensmugling, før han endelig 
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Jacob Munk:Jacob Munk:
En langt bedre vejEn langt bedre vej
Credo 2019Credo 2019

256 sider – 249,95 kroner256 sider – 249,95 kroner

En langt bedre vejEn langt bedre vej udviser  udviser 
stor respekt for mennesker, stor respekt for mennesker, 
som har valgt at leve i an-som har valgt at leve i an-
dre parkonstellationer end dre parkonstellationer end 
et heteroseksuelt parfor-et heteroseksuelt parfor-
hold. Flere gange i bogen hold. Flere gange i bogen 
understreger forfatteren, at understreger forfatteren, at 
Gud elsker alle mennesker. Gud elsker alle mennesker. 
For eksempel skriver han: For eksempel skriver han: 
”Gud elsker homoseksuelle. ”Gud elsker homoseksuelle. 
Denne afgørende sandhed Denne afgørende sandhed 
må ikke gå os forbi. Først må ikke gå os forbi. Først 
når dét står fast, kan vi be-når dét står fast, kan vi be-
gynde den vanskelige snak gynde den vanskelige snak 
om, hvordan homoseksuelle om, hvordan homoseksuelle 
bedst kan leve deres liv og bedst kan leve deres liv og 
forvalte deres seksualitet”. forvalte deres seksualitet”. 

Forfatteren udtrykker et Forfatteren udtrykker et 
ønske om at præsentere en ønske om at præsentere en 
vision for en kristen kultur, vision for en kristen kultur, 
hvor tilgivelse og befrielse hvor tilgivelse og befrielse 
fra skam er hjerteslaget i fra skam er hjerteslaget i 

Aktuel bog, der på én 
gang er nænsom og skarp

kristen etik.kristen etik.
Bogen er et indlæg i de-Bogen er et indlæg i de-

batten om køn og seksua-batten om køn og seksua-
litet. Den er faglig velfun-litet. Den er faglig velfun-
deret, henviser til mange deret, henviser til mange 
videnskabelige undersøgel-videnskabelige undersøgel-
ser, og man bliver som læser ser, og man bliver som læser 
hurtigt klar over, at Jacob hurtigt klar over, at Jacob 
Munk er en grundig mand. Munk er en grundig mand. 
Litteraturlisten på 13 sider Litteraturlisten på 13 sider 
understreger, at forfatte-understreger, at forfatte-
ren har været vidt omkring ren har været vidt omkring 
i sin research. Derfor tror i sin research. Derfor tror 
jeg også, de fl este læsere jeg også, de fl este læsere 
vil opleve, at bogen kræver vil opleve, at bogen kræver 
koncentration og opmærk-koncentration og opmærk-
somhed.somhed.

Da bogen udkom i august, Da bogen udkom i august, 
vakte den stor opmærk-vakte den stor opmærk-
somhed i fl ere landsdæk-somhed i fl ere landsdæk-
kende medier. Det skyldtes kende medier. Det skyldtes 
primært, at den retning, som primært, at den retning, som 
bogen viser, er en anden bogen viser, er en anden 
end den politisk korrekte end den politisk korrekte 
kønsneutralt og seksuelt kønsneutralt og seksuelt 
frigjorte retning. Det syn på frigjorte retning. Det syn på 
køn og seksualitet, der præ-køn og seksualitet, der præ-
senteres, er forankret i kri-senteres, er forankret i kri-
stendommen, samtidig med stendommen, samtidig med 
at forskning inden for psy-at forskning inden for psy-
kologi og fi losofi  inddrages. kologi og fi losofi  inddrages. 

Forfatteren understre-Forfatteren understre-
ger, at seksualitet handler ger, at seksualitet handler 
meget mere om en relation, meget mere om en relation, 
end om sex som en sult, der end om sex som en sult, der 

bare skal tilfredsstilles. Han bare skal tilfredsstilles. Han 
fremhæver det livslange fremhæver det livslange 
kærlighedsforhold mellem kærlighedsforhold mellem 
én mand og én kvinde som én mand og én kvinde som 
det trygge og tillidsfulde for-det trygge og tillidsfulde for-
hold, hvor seksualiteten har hold, hvor seksualiteten har 
bedst mulige betingelser. bedst mulige betingelser. 

Det betyder ikke, at han Det betyder ikke, at han 
går uden om de svære går uden om de svære 
spørgsmål, der har med køn, spørgsmål, der har med køn, 
identitet og seksualitet at identitet og seksualitet at 
gøre. På én og samme tid er gøre. På én og samme tid er 

han nænsom og skarp, når han nænsom og skarp, når 
han taler ideen om køn som han taler ideen om køn som 
konstruktion imod. Der skal konstruktion imod. Der skal 
være plads til mindretal i være plads til mindretal i 
Danmark af forskellig slags, Danmark af forskellig slags, 
men mindretal skal ikke de-men mindretal skal ikke de-
fi nere normerne.fi nere normerne.

Jeg har været glad for at Jeg har været glad for at 
læse bogen og anbefaler læse bogen og anbefaler 
den gerne til andre. Det er den gerne til andre. Det er 
en bog, jeg kommer til at en bog, jeg kommer til at 
vende tilbage til.vende tilbage til.

AF CARSTEN PRIMDAHL AF CARSTEN PRIMDAHL 

LORENTSEN, FREDENSBORGLORENTSEN, FREDENSBORG

Ved en konference i 1980 Ved en konference i 1980 
med deltagere fra Menig-med deltagere fra Menig-
hedsfakultetet (MF) og DBI hedsfakultetet (MF) og DBI 
pegede daværende DBI-rek-pegede daværende DBI-rek-
tor N.O. Vigilius på, at med tor N.O. Vigilius på, at med 
MF’s bibelsyn risikerede de MF’s bibelsyn risikerede de 
at ryge ned ad rampen mod at ryge ned ad rampen mod 
bibelkritikkens afgrund.bibelkritikkens afgrund.

Vigilius havde ret. Vi ser nu Vigilius havde ret. Vi ser nu 
MF på vej ned ad rampen. MF på vej ned ad rampen. 
Spørgsmålet er blot, hvor Spørgsmålet er blot, hvor 
stor accelerationen vil blive.stor accelerationen vil blive.

MF har bøjet sig for tids-MF har bøjet sig for tids-
ånden og religiøst pres fra ånden og religiøst pres fra 
sekulært prægede teolo-sekulært prægede teolo-
ger. Disse glæder sig over ger. Disse glæder sig over 
det markante kursskifte. Vi det markante kursskifte. Vi 
andre må konstatere, at MF andre må konstatere, at MF 
ikke længere er noget værn ikke længere er noget værn 
mod skred fra bibel og be-mod skred fra bibel og be-
kendelse, men en plurali-kendelse, men en plurali-
stisk institution. Det norske stisk institution. Det norske 
MF vedtog i 1972 en accept MF vedtog i 1972 en accept 
af kvindelige præster, og er af kvindelige præster, og er 
i dag et historisk eksempel i dag et historisk eksempel 

inspiration            nærvær            holdning

LUTHERSK MISSIONS STRUKTURLUTHERSK MISSIONS STRUKTUR var til debat på  var til debat på 
dette års Landsgeneralforsamling (LGF). Den fem-dette års Landsgeneralforsamling (LGF). Den fem-
årige pause i strukturdebat var afsluttet, og under årige pause i strukturdebat var afsluttet, og under 
overskriften ”forandre for at bevare” lagde Landssty-overskriften ”forandre for at bevare” lagde Landssty-
relsen op til en drøftelse om, hvorvidt LM’s opbygning relsen op til en drøftelse om, hvorvidt LM’s opbygning 
med fordel kunne ændres. Med afsæt i Bornholms med fordel kunne ændres. Med afsæt i Bornholms 
afdelings strukturproces blev LGF rådet til først at afdelings strukturproces blev LGF rådet til først at 
fokusere på at fi nde fakta, som de fl este ville kunne fokusere på at fi nde fakta, som de fl este ville kunne 
enes om, dernæst analysere, hvad de fakta betyder, enes om, dernæst analysere, hvad de fakta betyder, 
og først derefter drøfte fremtiden.og først derefter drøfte fremtiden.

Bornholmernes sindige proces blev dog ikke kopie-Bornholmernes sindige proces blev dog ikke kopie-
ret af LGF’s repræsentanter. Drøftelserne kom meget ret af LGF’s repræsentanter. Drøftelserne kom meget 
hurtigt til at handle om fremtiden. Her stod det klart, hurtigt til at handle om fremtiden. Her stod det klart, 
at især de yngre ikke har den store fi dus til afdelin-at især de yngre ikke har den store fi dus til afdelin-
gerne.gerne.

MAN  KAN RETTELIGT MAN  KAN RETTELIGT spørge, om LGF er det bedste spørge, om LGF er det bedste 
forum til en proces i det bornholmske tempo. Der må forum til en proces i det bornholmske tempo. Der må 
vel holdninger på bordet, når man ikke ses oftere. vel holdninger på bordet, når man ikke ses oftere. 
Men havde der været en tydeligere skitsering af pro-Men havde der været en tydeligere skitsering af pro-
blem og analyse, kunne LGF’s drøftelse nok have endt blem og analyse, kunne LGF’s drøftelse nok have endt 
et bedre sted. Umiddelbart var det eneste resultat, at et bedre sted. Umiddelbart var det eneste resultat, at 
det blev klart, at nogle tilsyneladende vil forandre for det blev klart, at nogle tilsyneladende vil forandre for 
at forandre, mens andre øjensynligt vil bevare for at at forandre, mens andre øjensynligt vil bevare for at 
bevare.bevare.

Det er naturligvis sat på spidsen. Der var både afde-Det er naturligvis sat på spidsen. Der var både afde-
lingsrepræsentanter, der gerne opgav deres taburet, lingsrepræsentanter, der gerne opgav deres taburet, 
hvis en bedre løsning blev præsenteret, og unge, der hvis en bedre løsning blev præsenteret, og unge, der 
gerne ville oplyses om afdelingernes indsats og ikke gerne ville oplyses om afdelingernes indsats og ikke 
bare afskaffe dem. Men havde oplægget været klare-bare afskaffe dem. Men havde oplægget været klare-
re, havde debatten måske også været mere frugtbar. re, havde debatten måske også været mere frugtbar. 
Man kunne med fordel før LGF have afklaret, hvilke Man kunne med fordel før LGF have afklaret, hvilke 
knaster der er i LM-strukturen. Ligger tilsynet med knaster der er i LM-strukturen. Ligger tilsynet med 
prædikanterne i højere grad i kredsene end i afdelin-prædikanterne i højere grad i kredsene end i afdelin-
gerne i dag? Fungerer prædikanterne i praksis som gerne i dag? Fungerer prædikanterne i praksis som 
hyrder og lærere i LM, eller er virkeligheden snarere hyrder og lærere i LM, eller er virkeligheden snarere 
den, at lokale ældste- og tilsynsråd uddelegerer en den, at lokale ældste- og tilsynsråd uddelegerer en 
del af forkyndelsen til gæsteprædikanter? Er over-del af forkyndelsen til gæsteprædikanter? Er over-
gangen mellem LMU og voksen-LM blevet for skarp, gangen mellem LMU og voksen-LM blevet for skarp, 
og er LMU i praksis blevet en stat i staten mange ste-og er LMU i praksis blevet en stat i staten mange ste-
der? Er kredse og frimenigheder blevet det centrum, der? Er kredse og frimenigheder blevet det centrum, 
som LM’ernes liv drejer sig om, og ikke international som LM’ernes liv drejer sig om, og ikke international 
mission og afdelingsaktiviteter?mission og afdelingsaktiviteter?

ET AF DISSE ET AF DISSE eller et helt andet strukturspørgsmål eller et helt andet strukturspørgsmål 
kunne man med fordel have sat et udvalg til at under-kunne man med fordel have sat et udvalg til at under-
søge forud for LGF, så drøftelsen var blevet mere pro-søge forud for LGF, så drøftelsen var blevet mere pro-
duktiv. Det ville ikke have udelukket, at LGF-medlem-duktiv. Det ville ikke have udelukket, at LGF-medlem-
merne også kunne have bragt andre emner på banen.merne også kunne have bragt andre emner på banen.

En sådan forundersøgelse ville måske så også have En sådan forundersøgelse ville måske så også have 
gjort det klart, om der overhovedet er et behov for gjort det klart, om der overhovedet er et behov for 
strukturændringer, og hvor behovet i så fald er størst.strukturændringer, og hvor behovet i så fald er størst.

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

Strukturdebat 
uden retning

på, hvor hurtig en konserva-på, hvor hurtig en konserva-
tiv teologisk institution kan tiv teologisk institution kan 
forandre sig til en almen bi-forandre sig til en almen bi-
belkritisk læreanstalt.belkritisk læreanstalt.

Bibeltro kristne må kon-Bibeltro kristne må kon-
centrere deres indsats om-centrere deres indsats om-
kring DBI. Der er ingen grund kring DBI. Der er ingen grund 
til at invitere MF til møder til at invitere MF til møder 
i kirker og missionshuse i kirker og missionshuse 
længere. Unge fra bibeltro længere. Unge fra bibeltro 
kirkelige miljøer må søge om kirkelige miljøer må søge om 
optagelse på DBI’s bachelo-optagelse på DBI’s bachelo-
ruddannelse, som er hvert ruddannelse, som er hvert 
andet år. Må de vente et år, andet år. Må de vente et år, 
kan de tage på bibelskole kan de tage på bibelskole 
eller tjene penge, så de kan eller tjene penge, så de kan 
forsørge sig selv på DBI. forsørge sig selv på DBI. 

MF’s nye kurs er ikke præ-MF’s nye kurs er ikke præ-
get af betingelsesløs tillid get af betingelsesløs tillid 
til Guds ord. Den skaber til Guds ord. Den skaber 
bekymring, giver manglende bekymring, giver manglende 
frimodighed og efterlader frimodighed og efterlader 
folkekirkepræster, som ikke folkekirkepræster, som ikke 
ønsker et gudstjeneste-ønsker et gudstjeneste-
fællesskab med kvindelige fællesskab med kvindelige 
præster, endnu mere sårba-præster, endnu mere sårba-
re. Kursskiftet er et åndeligt re. Kursskiftet er et åndeligt 
og teologisk svigt fra MF. og teologisk svigt fra MF. 
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KRISTIAN ANDERSEN  Det er en bog, 
jeg kommer til at vende tilbage til

SYNSPUNKT   

MF’s kursskifte er et svigt

LEDER 

Den 18. september sov Den 18. september sov 
Johannes Kofod stille ind Johannes Kofod stille ind 
efter alvorlig sygdom.  efter alvorlig sygdom.  

Johannes er født og op-Johannes er født og op-
vokset i Alme ved Græsted vokset i Alme ved Græsted 
og er ud af en søskende-og er ud af en søskende-
fl ok på seks.fl ok på seks.

Efter skoletiden blev Efter skoletiden blev 
Johannes uddannet smed, Johannes uddannet smed, 
og han havde i mange år og han havde i mange år 
eget fi rma. Han var på eget fi rma. Han var på 
arbejde indtil få dage før arbejde indtil få dage før 
sin død.sin død.

I 1970 blev Johannes I 1970 blev Johannes 
gift med Ulla, og de fi k to gift med Ulla, og de fi k to 
sønner.sønner.

Johannes var meget Johannes var meget 
hjælpsom, og han var hjælpsom, og han var 
meget omhyggelig med meget omhyggelig med 
alt, hvad han lavede. Han alt, hvad han lavede. Han 
har lavet meget frivilligt har lavet meget frivilligt 
arbejde, blandt andet ved arbejde, blandt andet ved 
bygning af Johannessko-bygning af Johannessko-
len og Vesterpris.len og Vesterpris.

Johannes var meget vel-Johannes var meget vel-
lidt. Det kom tydeligt til lidt. Det kom tydeligt til 
udtryk ved det store frem-udtryk ved det store frem-
møde ved bisættelsen.møde ved bisættelsen.

Vi tænker tilbage på Vi tænker tilbage på 
mange dejlige oplevelser. mange dejlige oplevelser. 

Blandt andet kom Ulla og Blandt andet kom Ulla og 
Johannes hver mandag Johannes hver mandag 
til Esrum, hvor vi holdt ju-til Esrum, hvor vi holdt ju-
niorkreds sammen. Vi har niorkreds sammen. Vi har 
også været på lejre på Ve-også været på lejre på Ve-
sterpris sammen omkring sterpris sammen omkring 
søndagsskolebørnene og søndagsskolebørnene og 
mange andre.mange andre.

Johannes havde sit ån-Johannes havde sit ån-
delige hjem i LM i Græsted delige hjem i LM i Græsted 
sammen med Ulla.sammen med Ulla.

Vil vil savne Johannes Vil vil savne Johannes 
blandt os, og vores tanker blandt os, og vores tanker 
går til Ulla, børn, sviger-går til Ulla, børn, sviger-
børn og børnebørn.børn og børnebørn.

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

Else og Lars Finn MadsenElse og Lars Finn Madsen
EsrumEsrum

Tro & Mission bringer ger-Tro & Mission bringer ger-
ne mindeord. Hvis det er ne mindeord. Hvis det er 
længere end 1.000 anslag længere end 1.000 anslag 
inklusive mellemrum, for-inklusive mellemrum, for-
beholder redaktionen sig beholder redaktionen sig 
ret til at forkorte det.ret til at forkorte det.

MINDEORD 



Styrk
 æ

gtesk
ab

et;
Æ

gteskab
 er glæ

d
e 

og kæ
rligh

ed
, m

en
 

d
et er også logistik, 

h
verd

ag og af og til 
u
overen

sstem
m

elser. 
D

erfor h
ar L

M
 in

ve-
steret i at styrke æ

g-
teskab

ern
e gen

n
em

 
forlovelsessam

taler, 
en

 fam
iliekon

su
len

t 
og fl ere æ

gteskab
s-

ku
rser.

6-7

N
om

ader fra Sum
ba-

w
anga-om

rådet, der 
er kendt for trolddom

, 
er nu blevet elever på 
Ilam

bilole B
ibelskole

K
ristine og M

anuel er 
fl yttet tilbage til B

orn-
holm

, selv om
 m

ange 
af barndom

svennerne 
er rykket fra øen

N
y betw

eenkonsulent 
vil bruge sin kreativitet 
til at understøtte 
bibelform

idling for
juniorer og teenagere

5
4

5

12 Nr. 19 | 8. november 2019

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

TE
M

A

19
8. N

O
V

E
M

B
E

R
 2019

Å
R

G
A

N
G

 119

in
sp

iration
      n

æ
rvæ

r      h
old

n
in

g

LÆS PÅ DLM.DK

Røgalarmer redder liv
Missionærparret Silas og Julianna Olofson har været med til Missionærparret Silas og Julianna Olofson har været med til 
at dele røgalarmer ud i Mongoliet. Det er en kristen forening, at dele røgalarmer ud i Mongoliet. Det er en kristen forening, 
der står bag uddelingen af gratis alarmer.der står bag uddelingen af gratis alarmer.

Glædesfest frem for Halloween
Mørke, død og skræmmende ting var ikke inviteret, da børn, Mørke, død og skræmmende ting var ikke inviteret, da børn, 
juniorer, teenagere og unge i LM’s missionshus i Esbjerg juniorer, teenagere og unge i LM’s missionshus i Esbjerg 
holdt Glædesfest i stedet for Halloween den 31. oktober. holdt Glædesfest i stedet for Halloween den 31. oktober. 

Sammen for evangeliet
31/10/2019 | SØREN SKOVGAARD SØRENSEN, GENERALSEKRETÆR31/10/2019 | SØREN SKOVGAARD SØRENSEN, GENERALSEKRETÆR

Din rigssag, Jesus, være skal min største herlighed!Din rigssag, Jesus, være skal min største herlighed!
Det græske ord for kirke, ”ekklesia”, betyder forsamling – et Det græske ord for kirke, ”ekklesia”, betyder forsamling – et 

fællesskab af mennesker, der er ”kaldet ud” fra vantro til tro.fællesskab af mennesker, der er ”kaldet ud” fra vantro til tro.
Det er et perspektiv, der hele tiden må skærpe vores sans Det er et perspektiv, der hele tiden må skærpe vores sans 

i LM for at huske ”sagen”, vi er fælles om – Jesu rigssag: at i LM for at huske ”sagen”, vi er fælles om – Jesu rigssag: at 
kalde mennesker fra vantro til tro. Det var også den sag, vi kalde mennesker fra vantro til tro. Det var også den sag, vi 
talte om ved weekendens landsgeneralforsamling på LM’s talte om ved weekendens landsgeneralforsamling på LM’s 
højskole i Hillerød ...højskole i Hillerød ...

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