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Tænd stjernerne!

Brev og kampagne på Facebook opfordrer LM’erne til at give en ekstra julegave
til det fælles missionsarbejde

Seks millioner i december

AF NICKLAS LAUTUP-MEINER

Seks millioner kroner. Så Seks millioner kroner. Så 
mange penge skal LM mange penge skal LM 
samle ind til landskassen samle ind til landskassen 
i december, hvis 2019 skal i december, hvis 2019 skal 
sluttes af med sorte tal på sluttes af med sorte tal på 
bundlinjen. Tallet er ikke bundlinjen. Tallet er ikke 
højt i forhold til tidligere år, højt i forhold til tidligere år, 
selv om det udgør mere end selv om det udgør mere end 
en tredjedel af LM’s sam-en tredjedel af LM’s sam-
lede gavebudget.lede gavebudget.

December er nemlig en December er nemlig en 
afgørende måned for LM og afgørende måned for LM og 
mange andre velgørende mange andre velgørende 
organisationer, hvis primære organisationer, hvis primære 
indtægt kommer fra gav-indtægt kommer fra gav-
milde givere. Derfor har LM milde givere. Derfor har LM 
også netop sendt et brev ud også netop sendt et brev ud 
til mange af de trofaste gi-til mange af de trofaste gi-
vere med en opmuntring til vere med en opmuntring til 
at bakke særligt op om LM’s at bakke særligt op om LM’s 
arbejde også i 2019. Samti-arbejde også i 2019. Samti-
dig bruger LM Facebook til dig bruger LM Facebook til 
at minde om gavebehovet i at minde om gavebehovet i 
et bredere forum end blandt et bredere forum end blandt 

AF OLE SOLGAARD

Luthersk Missions Sær-Luthersk Missions Sær-
ligt Tilrettelagte Under-ligt Tilrettelagte Under-
visningstilbud, LivogJob, visningstilbud, LivogJob, 
udvider nu med et nyt udvider nu med et nyt 
værkstedscenter på boste-værkstedscenter på boste-
det Godthåb.det Godthåb.

LivogJob blev oprettet LivogJob blev oprettet 
i Stubbekøbing i 2009 for i Stubbekøbing i 2009 for 
unge med særlige behov. unge med særlige behov. 

Tilbygningen, der bindes Tilbygningen, der bindes 
sammen med den eksiste-sammen med den eksiste-
rende værkstedsbygning, rende værkstedsbygning, 
er på 359 kvadratmeter og er på 359 kvadratmeter og 
omfatter drivhus, multi-omfatter drivhus, multi-
værksted, klasselokale og et værksted, klasselokale og et 
lærerkontor. lærerkontor. 

Projektet forventes at Projektet forventes at 

STU-tilbuddet i Stubbekøbing udvider og giver de unge udviklingshæmmede bedre rammer

LivogJob får nye værksteder

koste syv millioner kroner, koste syv millioner kroner, 
hvoraf A.P. Møller Fonden hvoraf A.P. Møller Fonden 
har bevilget tre millioner.har bevilget tre millioner.

Styrke samarbejdet 
med lokalsamfundet
Baggrunden for byggeriet Baggrunden for byggeriet 
er, at de nuværende værk-er, at de nuværende værk-
stedslokaler hverken er stedslokaler hverken er 
tidssvarende eller tilstræk-tidssvarende eller tilstræk-
kelige, forklarer forstander kelige, forklarer forstander 
Jørgen Sulkjær.Jørgen Sulkjær.

”Vi vil forbedre de fysiske ”Vi vil forbedre de fysiske 
rammer, så de unge med rammer, så de unge med 
særlige behov får nogle in-særlige behov får nogle in-
spirerende rammer. Hermed spirerende rammer. Hermed 
kan vi styrke det gode sam-kan vi styrke det gode sam-
arbejde med lokalsamfun-arbejde med lokalsamfun-
det og få eleverne til at på-det og få eleverne til at på-
tage sig fl ere opgaver,” siger tage sig fl ere opgaver,” siger 

forstanderen. forstanderen. 
Desuden er der i øjeblik-Desuden er der i øjeblik-

ket tre kørestolsbrugere på ket tre kørestolsbrugere på 
skolen, og det kræver noget skolen, og det kræver noget 
mere plads, understreger mere plads, understreger 
han.han.

Træning af   
erhvervskompetencer 
LivogJob har et inde- og et LivogJob har et inde- og et 
udespor, der begge omfat-udespor, der begge omfat-
ter både teoretisk og prak-ter både teoretisk og prak-
tisk arbejde. Udesporet er tisk arbejde. Udesporet er 
erhvervsrettet og træner erhvervsrettet og træner 
arbejdskompetencer. arbejdskompetencer. 

Her producerer og sælger Her producerer og sælger 
eleverne for eksempel lys, eleverne for eksempel lys, 
laver blomsterampler til laver blomsterampler til 
byen og har forskellige pe-byen og har forskellige pe-
delfunktioner. delfunktioner. F
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dem, der allerede før har gi-dem, der allerede før har gi-
vet til LM.vet til LM.

Gavebeløbet vil indtil jul Gavebeløbet vil indtil jul 
løbende blive gjort op, og for løbende blive gjort op, og for 
hver 250.000 kroner, der er hver 250.000 kroner, der er 
indsamlet til LM’s lands-indsamlet til LM’s lands-
kasse, vil der blive tændt en kasse, vil der blive tændt en 
stjerne i kransen. Kransen stjerne i kransen. Kransen 
bliver løbende opdateret på bliver løbende opdateret på 
LM’s hjemmeside og Face-LM’s hjemmeside og Face-
book-side. Målet er selv-book-side. Målet er selv-
følgelig, at alle stjernerne følgelig, at alle stjernerne 
bliver tændt, sådan som det bliver tændt, sådan som det 
er vist på billedet.er vist på billedet.

Lad os stå sammen
Der er virkelig meget at give Der er virkelig meget at give 
til. LM’s vidtforgrenede ar-til. LM’s vidtforgrenede ar-
bejde har i 2019 spændt bejde har i 2019 spændt 
over en tværkulturel indsats, over en tværkulturel indsats, 
der blandt andet kastede der blandt andet kastede 
en pris af sig til det nystar-en pris af sig til det nystar-
tede asylkor fra bibelcafeen tede asylkor fra bibelcafeen 
i Bording. Familiearbejdet, i Bording. Familiearbejdet, 
der blandt andet har fokus der blandt andet har fokus 
på at give støtte til ægtepar på at give støtte til ægtepar 
og familier, er også helt nyt. og familier, er også helt nyt. 

Det kommer nu til at fore-Det kommer nu til at fore-
gå i det nye værkstedscen-gå i det nye værkstedscen-
ter, hvor de unge let kan ter, hvor de unge let kan 
bevæge sig rundt mellem lo-bevæge sig rundt mellem lo-
kalerne og dermed få mere kalerne og dermed få mere 
sammenhæng mellem teori sammenhæng mellem teori 
og praksis. og praksis. 

Man forventer, at de nye Man forventer, at de nye 
faciliteter er klar til brug i faciliteter er klar til brug i 
april 2020.april 2020.

LivogJob er målrettet unge LivogJob er målrettet unge 
udviklingshæmmede. På et udviklingshæmmede. På et 
kristent værdigrundlag øn-kristent værdigrundlag øn-
sker man gennem et treårigt sker man gennem et treårigt 
forløb at medvirke til, at be-forløb at medvirke til, at be-
boerne får et udviklende og boerne får et udviklende og 
værdigt liv. Det indebærer, værdigt liv. Det indebærer, 
at de får hjælp til at fi nde at de får hjælp til at fi nde 
arbejde, bolig og fritidsak-arbejde, bolig og fritidsak-
tiviteter.tiviteter.

LM’s stifter Chr. Møller talte Guds ord i Vin-LM’s stifter Chr. Møller talte Guds ord i Vin-
derup omkring 1871, og det gør Vinderup til derup omkring 1871, og det gør Vinderup til 
den ældste mødeplads i LM Vestjylland. Mø-den ældste mødeplads i LM Vestjylland. Mø-
depladsen består af ti personer, der samles depladsen består af ti personer, der samles 
tre gange hver måned: to gange til offentlige tre gange hver måned: to gange til offentlige 
møder i Kirke- og Kulturhuset og en gang til møder i Kirke- og Kulturhuset og en gang til 
bedemøde i et privat hjem. bedemøde i et privat hjem. 

Det er vigtigt for dem, at Guds ord forkyn-Det er vigtigt for dem, at Guds ord forkyn-
des i deres by, men de har også selv brug for des i deres by, men de har også selv brug for 
at høre om Jesus for at blive styrket i troen at høre om Jesus for at blive styrket i troen 
på ham som deres frelser, fortæller Hans på ham som deres frelser, fortæller Hans 
Iversen fra mødepladsen og siger, at de er Iversen fra mødepladsen og siger, at de er 
meget forskellige. Netop derfor er det krist-meget forskellige. Netop derfor er det krist-
ne fællesskab noget særligt for dem, for her ne fællesskab noget særligt for dem, for her 
er de fælles om at tilhøre Jesus.er de fælles om at tilhøre Jesus.

De små steder: Vinderup

Dertil kommer det internati-Dertil kommer det internati-
onale missionsarbejde – der onale missionsarbejde – der 
er Danmarks største set på er Danmarks største set på 
antallet af udsendte – lige-antallet af udsendte – lige-
som der også samles ind til som der også samles ind til 
musikarbejdet, landsforkyn-musikarbejdet, landsforkyn-
dere, sekretariatsmedarbej-dere, sekretariatsmedarbej-
dere og meget mere. dere og meget mere. 

I disse individuelle tider I disse individuelle tider 
er det godt at stå sammen er det godt at stå sammen 
om ting, der dels er for store om ting, der dels er for store 
til, at den enkelte menig-til, at den enkelte menig-
hed eller afdeling kan klare hed eller afdeling kan klare 
det selv, og dels kan give in-det selv, og dels kan give in-
spiration til menigheder og spiration til menigheder og 
enkeltpersoners åndelige liv.enkeltpersoners åndelige liv.

Lad os derfor stå sam-Lad os derfor stå sam-
men om det fælles arbejde men om det fælles arbejde 
for evangeliets udbredelse for evangeliets udbredelse 
i LM’s missionslande og i LM’s missionslande og 
blandt nydanskere i Dan-blandt nydanskere i Dan-
mark. Lad os stå sammen mark. Lad os stå sammen 
om at hjælpe hinanden, når om at hjælpe hinanden, når 
livet gør ondt, og inspirere livet gør ondt, og inspirere 
hinanden gennem musik og hinanden gennem musik og 
forkyndelse. Vil vi fællesska-forkyndelse. Vil vi fællesska-
bet, koster det.bet, koster det.

For hver 250.000 kroner, der For hver 250.000 kroner, der 
bliver givet til LM’s arbejde, bliver givet til LM’s arbejde, 

bliver der tændt en stjer-bliver der tændt en stjer-
ne i kransen.ne i kransen.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den 6. september blev en Den 6. september blev en 
ny tilbygning på Sildestrup-ny tilbygning på Sildestrup-
lejren i LM Lolland-Falsters lejren i LM Lolland-Falsters 
afdeling indviet. Den nye afdeling indviet. Den nye 
tilbygning, der har taget et tilbygning, der har taget et 

Sildestrup-lejren udbygget

halvt år at bygge, rummer en halvt år at bygge, rummer en 
dagligstue, et grupperum og dagligstue, et grupperum og 
en overdækket terrasse. en overdækket terrasse. 

Sildestrup-lejren blev Sildestrup-lejren blev 
bygget i 1988. Ligesom før bygget i 1988. Ligesom før 
tilbygningen har lejren plads tilbygningen har lejren plads 
til 60 overnattende gæster.til 60 overnattende gæster.

De nye lokaler – og især De nye lokaler – og især 

den nye dagligstue – har den nye dagligstue – har 
været et ønske igennem været et ønske igennem 
fl ere år fortæller afdelings-fl ere år fortæller afdelings-
styremedlem Johannes styremedlem Johannes 
Larsen. Larsen. 

65 personer var med til at 65 personer var med til at 
gøre indvielsen til en festlig gøre indvielsen til en festlig 
dag i afdelingen, der tæller dag i afdelingen, der tæller 

under 100 medlemmer. under 100 medlemmer. 
Lejrarbejdet er afdelingens Lejrarbejdet er afdelingens 

helt store missionsaktivitet. helt store missionsaktivitet. 
Her afholdes fl ere børne- og Her afholdes fl ere børne- og 
juniorlejre, hvor mange af juniorlejre, hvor mange af 
deltagerne ikke har en nær deltagerne ikke har en nær 
tilknytning til kirke eller mis-tilknytning til kirke eller mis-
sionshus i hverdagen. sionshus i hverdagen. 

Det har været et ønske i mange år at få en dagligstue på lejren

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLMAF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM

VICEGENERALSEKRETÆRVICEGENERALSEKRETÆR

CSH@DLM.DKCSH@DLM.DK

Gud har hørt vores bøn! Gud Gud har hørt vores bøn! Gud 
har givet os nye missionærer. har givet os nye missionærer. 
I begyndelsen af året opfor-I begyndelsen af året opfor-
drede vi i LM til at bede om drede vi i LM til at bede om 
fem nye missionæransættel-fem nye missionæransættel-
ser i 2019. Eller missionær-ser i 2019. Eller missionær-
enheder, som vi nogle gange enheder, som vi nogle gange 
udtrykker det på teknisk. En udtrykker det på teknisk. En 
missionær-enhed kan både missionær-enhed kan både 
være en single og et ægtepar. være en single og et ægtepar. 
Vi har oplevet, at mange har Vi har oplevet, at mange har 
grebet opfordringen. Privat grebet opfordringen. Privat 
og i det kristne fællesskab er og i det kristne fællesskab er 
der blevet bedt konkret. der blevet bedt konkret. 

Det har været utroligt Det har været utroligt 

Nye missionærer – svar på bøn
glædeligt, at så mange har glædeligt, at så mange har 
grebet denne bold og har grebet denne bold og har 
bedt med. Har det så gjort bedt med. Har det så gjort 
en forskel? Vi vil gerne tro en forskel? Vi vil gerne tro 
på, at bøn til Gud i Jesu navn på, at bøn til Gud i Jesu navn 
altid gør en forskel. Desuden altid gør en forskel. Desuden 
må vi gerne bede i forvent-må vi gerne bede i forvent-
ning og spejde efter svaret – ning og spejde efter svaret – 
uanset hvordan det lyder.uanset hvordan det lyder.

Der er få uger tilbage af Der er få uger tilbage af 
2019. Vi er nogle, der er be-2019. Vi er nogle, der er be-
gyndt at spejde. Allerede nu gyndt at spejde. Allerede nu 
kan vi tydeligt se omridset kan vi tydeligt se omridset 
af et særdeles opmuntrende af et særdeles opmuntrende 
og trosstyrkende svar. For og trosstyrkende svar. For 
fl ere måneder siden ansatte fl ere måneder siden ansatte 
vi to ægtepar, som tidligere vi to ægtepar, som tidligere 
har været missionærer. I har været missionærer. I 
sommer fi k vi en ny tilknyt-sommer fi k vi en ny tilknyt-
tet missionær. Vi har netop tet missionær. Vi har netop 
ansat et svensk ægtepar, ansat et svensk ægtepar, 
foruden at vi har fået til-foruden at vi har fået til-
knyttet et andet svensk par. knyttet et andet svensk par. 
Med de tilknyttede er det Med de tilknyttede er det 
fem nye enheder i alt. Dertil fem nye enheder i alt. Dertil 
kommer to meget seriøse kommer to meget seriøse 

rekrutteringsprocesser, som rekrutteringsprocesser, som 
vi er inde i for tiden. Disse vi er inde i for tiden. Disse 
to forløb bliver ikke endeligt to forløb bliver ikke endeligt 
afklarede i år, men sand-afklarede i år, men sand-
synligvis i starten af det nye synligvis i starten af det nye 
år. Der er altså udsigt til op år. Der er altså udsigt til op 
mod syv nye ansatte eller mod syv nye ansatte eller 
tilknyttede missionærenhe-tilknyttede missionærenhe-
der inden for godt et år. der inden for godt et år. 

Derfor vil vi gerne give jer Derfor vil vi gerne give jer 
en ny opfordring: Vær med en ny opfordring: Vær med 
til at takke for de nye mis-til at takke for de nye mis-
sionærer!sionærer!

Gud lytter til vores bøn og Gud lytter til vores bøn og 
svarer. Afhænger det så af svarer. Afhænger det så af 
intensiteten i vores bøn el-intensiteten i vores bøn el-
ler af, at vi nævner konkrete ler af, at vi nævner konkrete 
tal? Næ. Men Gud opfordrer tal? Næ. Men Gud opfordrer 
os til at bede, og så er det os til at bede, og så er det 
ham, der i sin nåde og kær-ham, der i sin nåde og kær-
lighed giver det svar, han vil. lighed giver det svar, han vil. 
Vi skal ikke have nye mis-Vi skal ikke have nye mis-
sionærer, fordi vi gerne vil sionærer, fordi vi gerne vil 
have en fl ot missionærpla-have en fl ot missionærpla-
kat med mange ansigter på. kat med mange ansigter på. 
Men fordi Gud vil mission.Men fordi Gud vil mission.

Når Gud giver os nye missi-Når Gud giver os nye missi-
onærer, må vi tage imod dem onærer, må vi tage imod dem 
og sende dem i ydmyghed. og sende dem i ydmyghed. 
I ydmyg bevidsthed om, at I ydmyg bevidsthed om, at 
det er Jesus, der er høstens det er Jesus, der er høstens 
herre og ikke os. Vi beder – herre og ikke os. Vi beder – 
og det er høstens herre, der og det er høstens herre, der 
sender arbejderne ud. sender arbejderne ud. 

Men høsten er stor og Men høsten er stor og 
mulighederne mange. Det mulighederne mange. Det 
stopper ikke med disse nye stopper ikke med disse nye 
missionærer. Vi må arbejde missionærer. Vi må arbejde 
med mission, så længe Gud med mission, så længe Gud 
giver nådetid. Der er brug giver nådetid. Der er brug 
for endnu fl ere udsendte. I for endnu fl ere udsendte. I 
løbet af to-tre år vil fl ere af løbet af to-tre år vil fl ere af 
de nuværende missionærer de nuværende missionærer 
være tilbage i Danmark. De være tilbage i Danmark. De 
skal gerne erstattes af nye.skal gerne erstattes af nye.

Er det utaknemmeligt at Er det utaknemmeligt at 
bede om endnu fl ere mis-bede om endnu fl ere mis-
sionærer? Det kan det ikke sionærer? Det kan det ikke 
være. For Jesus siger: Bed være. For Jesus siger: Bed 
høsten herre om at sende høsten herre om at sende 
arbejdere ud.arbejdere ud.

Tak og bed.Tak og bed.
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Landsstyremødet (LS) den 22.-23. november. Ved gene-Landsstyremødet (LS) den 22.-23. november. Ved gene-
ralsekretær Søren Skovgaard Sørensenralsekretær Søren Skovgaard Sørensen

Evaluering af Landsgeneralforsamling

Det var opmuntrende at møde opbakningen fra LGF’er-Det var opmuntrende at møde opbakningen fra LGF’er-
ne til LS’s arbejde. Mange af gæsternes indslag gav god ne til LS’s arbejde. Mange af gæsternes indslag gav god 
respons fra foreningens arbejdsområder. Anna Lisbeth respons fra foreningens arbejdsområder. Anna Lisbeth 
Sonne om LM’s berøring med de nye, som er kommet Sonne om LM’s berøring med de nye, som er kommet 
til vores land. Hakon Christensen om det vilkår, at LM-til vores land. Hakon Christensen om det vilkår, at LM-
strukturen på mange niveauer er under forandring, og at strukturen på mange niveauer er under forandring, og at 
mange afdelinger allerede er i gang med at trimme for-mange afdelinger allerede er i gang med at trimme for-
holdende til nutidens behov. Kristian Andersen om LM’s holdende til nutidens behov. Kristian Andersen om LM’s 
nye indsats over for familierne. Et familiearbejde, der nye indsats over for familierne. Et familiearbejde, der 
omfatter både singler, enker og ægtepar. omfatter både singler, enker og ægtepar. 

Vi nåede desværre ikke at drøfte rapporten om unge Vi nåede desværre ikke at drøfte rapporten om unge 
forkyndere i LM, men den tages op på det kommende forkyndere i LM, men den tages op på det kommende 
Lærerådsmøde (LR). Lærerådsmøde (LR). 

Der var stor opbakning til at lade den profetiske tale få Der var stor opbakning til at lade den profetiske tale få 
mere synlighed i LM. Peter Olsen, Louise Høgild Peder-mere synlighed i LM. Peter Olsen, Louise Høgild Peder-
sen og Birger Reuss Schmidt har udfærdiget et lille skrift sen og Birger Reuss Schmidt har udfærdiget et lille skrift 
Guds ord til hjertetGuds ord til hjertet. Det fl ugter med vores tidligere vejled-. Det fl ugter med vores tidligere vejled-
ninger om emnet, og vi håber, det kan hjælpe os med at ninger om emnet, og vi håber, det kan hjælpe os med at 
udmønte mere praksis rundt i landet. Også dette emne udmønte mere praksis rundt i landet. Også dette emne 
vil vi følge op på til LR i marts. vil vi følge op på til LR i marts. Guds ord til hjertetGuds ord til hjertet vil blive  vil blive 
sendt rundt til alle kredse og frimenigheder. Mange talte sendt rundt til alle kredse og frimenigheder. Mange talte 
i øvrigt godt om Rådsmødet i foråret 2019. i øvrigt godt om Rådsmødet i foråret 2019. 

Status over international mission

Carsten Skovgaard-Holm fremlagde status om årets for-Carsten Skovgaard-Holm fremlagde status om årets for-
bønsemne ”5 nye missionærenheder”. Med ansættelsen af bønsemne ”5 nye missionærenheder”. Med ansættelsen af 
det svenske ægtepar Marita og Carl Hassenberg (Tz) har det svenske ægtepar Marita og Carl Hassenberg (Tz) har 
LM ansat tre og har en god proces med to enheder, som vi LM ansat tre og har en god proces med to enheder, som vi 
forventer at kunne ansætte lidt ind i det nye år. Hertil kom-forventer at kunne ansætte lidt ind i det nye år. Hertil kom-
mer to enheder som tilknyttede missionærer. Der er meget mer to enheder som tilknyttede missionærer. Der er meget 
at takke vores gode Gud for, og vi glæder os over den store at takke vores gode Gud for, og vi glæder os over den store 
medleven, LM-vennerne har vist landet rundt. Lad os alle medleven, LM-vennerne har vist landet rundt. Lad os alle 
takke for, at Gud har hørt vores bøn og mere til! takke for, at Gud har hørt vores bøn og mere til! 

Tiltaget i Iringa med de nye ægteskabs- og retrætekur-Tiltaget i Iringa med de nye ægteskabs- og retrætekur-
ser er blevet taget godt imod. Vi glæder os over det gode ser er blevet taget godt imod. Vi glæder os over det gode 
samarbejde med den tanzaniske kirke i Iringa stift.samarbejde med den tanzaniske kirke i Iringa stift.

Besøg af Norea Mediemission

Norea er LM’s mediemission. Vi drøftede et fælles behov Norea er LM’s mediemission. Vi drøftede et fælles behov 
for og ønske om at anvende podcast på fl ere forskellige for og ønske om at anvende podcast på fl ere forskellige 
måder. SAT7 og Radio Shema er nogle af Noreas interna-måder. SAT7 og Radio Shema er nogle af Noreas interna-
tionale samarbejdspartnere, som på glædelig vis er med tionale samarbejdspartnere, som på glædelig vis er med 
til at skærpe LM’s internationale mission – også gennem til at skærpe LM’s internationale mission – også gennem 
Norea.Norea.

Bibelen 2020

Til marts kommer der en ny bibel på hverdagsdansk fra Til marts kommer der en ny bibel på hverdagsdansk fra 
Bibelselskabet. Bibellæser-Ringen har udfærdiget et Bibelselskabet. Bibellæser-Ringen har udfærdiget et 
åbent bibelstudiemateriale hertil, og LS anbefaler, at vi åbent bibelstudiemateriale hertil, og LS anbefaler, at vi 
griber muligheden til at drive mission i nærmiljøet og griber muligheden til at drive mission i nærmiljøet og 
læse Bibelen med naboer og kolleger.læse Bibelen med naboer og kolleger.

Gavebehov i december

Vi er spændt på, om det lykkes at få de sidste seks mil-Vi er spændt på, om det lykkes at få de sidste seks mil-
lioner kroner i gaver. Husk, at der kun er to bankdage lioner kroner i gaver. Husk, at der kun er to bankdage 
mellem jul og nytår! mellem jul og nytår! 
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Kriseramt familie: 
Man skal turde tage imod hjælp
Menigheden gav uvurderlig støtte, da sønnen blev ramt af en sjælden blodsygdom

AF OLE SOLGAARD

Da Helene og Kristian Munk Da Helene og Kristian Munk 
Andersens dreng Jonathan Andersens dreng Jonathan 
var seks måneder gammel, var seks måneder gammel, 
gik de til læge med ham, for-gik de til læge med ham, for-
di han havde nogle proble-di han havde nogle proble-
mer i munden. Først fjerne-mer i munden. Først fjerne-
de man en bonus-tand, men de man en bonus-tand, men 
såret ville ikke hele. Derefter såret ville ikke hele. Derefter 
viste en CT-scanning, at der viste en CT-scanning, at der 
var nogle sorte pletter. Tæt var nogle sorte pletter. Tæt 
på hans første fødselsdag på hans første fødselsdag 
kom diagnosen: en meget kom diagnosen: en meget 
sjælden blodsygdom, Lan-sjælden blodsygdom, Lan-
gerhans Celle Histiocytose gerhans Celle Histiocytose 
(LCH).(LCH).

Tre opslidende år   
for familien
De efterfølgende år var De efterfølgende år var 
opslidende for familien. opslidende for familien. 
Jonathan var indlagt i fl ere Jonathan var indlagt i fl ere 
og lange perioder. Han fi k og lange perioder. Han fi k 
indopereret en ”port”, hvori-indopereret en ”port”, hvori-
gennem han fi k kemote-gennem han fi k kemote-
rapi. Forskellige tiltag blev rapi. Forskellige tiltag blev 
afprøvet. Halvvejs i første afprøvet. Halvvejs i første 
behandlingsforløb fi k han behandlingsforløb fi k han 
tilbagefald. Det var først tilbagefald. Det var først 
fjerde behandlingsforsøg, fjerde behandlingsforsøg, 
der virkelig hjalp ham.der virkelig hjalp ham.

Helene og Kristian var Helene og Kristian var 
egentlig ikke bange for, at egentlig ikke bange for, at 
Jonathan ville dø af syg-Jonathan ville dø af syg-
dommen. Men de bekym-dommen. Men de bekym-
rede sig meget om hans rede sig meget om hans 
smerter og for fremtids-smerter og for fremtids-
udsigterne. Kristian havde udsigterne. Kristian havde 
pasningsorlov, og Helene pasningsorlov, og Helene 
havde noget plejeorlov og havde noget plejeorlov og 
var ellers jobsøgende.var ellers jobsøgende.

”Det værste var, at Jona-”Det værste var, at Jona-
than havde ondt, og at vi than havde ondt, og at vi 
ikke kunne gøre noget,” hu-ikke kunne gøre noget,” hu-
sker Helene.sker Helene.

”Han vågnede ofte om ”Han vågnede ofte om 
natten i smerte og gråd. Det natten i smerte og gråd. Det 
gjorde mig træt og frustre-gjorde mig træt og frustre-
ret, når jeg lå på gulvet ved ret, når jeg lå på gulvet ved 

siden af ham,” supplerer siden af ham,” supplerer 
Kristian.Kristian.

Værdifuldt   
forbønsnetværk
Parret er meget taknemme-Parret er meget taknemme-
lige for, at der var folk i hele lige for, at der var folk i hele 
landet, der bad for familien landet, der bad for familien 
i den svære periode. Der var i den svære periode. Der var 
et stort forbønsnetværk, et stort forbønsnetværk, 
som de frimodigt delte både som de frimodigt delte både 
gode og svære ting med.gode og svære ting med.

”Vi havde selv svært ved at ”Vi havde selv svært ved at 
bede og læse i Bibelen. Men bede og læse i Bibelen. Men 
vi havde tillid til, at Gud ville vi havde tillid til, at Gud ville 
føre os igennem det hele på føre os igennem det hele på 
en eller anden måde. Og det en eller anden måde. Og det 
var opløftende og mærkbart, var opløftende og mærkbart, 
at andre bad for os. at andre bad for os. 

”Når vi ser tilbage nu, var ”Når vi ser tilbage nu, var 
der også mange ting, der gik der også mange ting, der gik 
godt i forløbet, for eksem-godt i forløbet, for eksem-
pel blev Jonathan ikke syg pel blev Jonathan ikke syg 
af andre ting, og kommunen af andre ting, og kommunen 
var meget villige til at give var meget villige til at give 
økonomisk støtte,” fortæller økonomisk støtte,” fortæller 
parret.parret.

Midt i den kaotiske hver-Midt i den kaotiske hver-
dag prioriterede Helene og dag prioriterede Helene og 
Kristian at komme til guds-Kristian at komme til guds-
tjeneste i deres egen me-tjeneste i deres egen me-
nighed, Aroskirken i Aarhus, nighed, Aroskirken i Aarhus, 
uanset om de havde lyst og uanset om de havde lyst og 
energi eller ej.energi eller ej.

”I en periode måtte Jona-”I en periode måtte Jona-
than ikke komme ud blandt than ikke komme ud blandt 
andre børn på grund af et andre børn på grund af et 
svækket immunforsvar. svækket immunforsvar. 
Men så fi k vi det fantastiske Men så fi k vi det fantastiske 
tilbud fra menigheden, at tilbud fra menigheden, at 
nogen på skift kunne passe nogen på skift kunne passe 
Jonathan, mens vi var med Jonathan, mens vi var med 
til gudstjeneste. Det betød til gudstjeneste. Det betød 
meget for os,” understreger meget for os,” understreger 
ægteparret, der bor i Galten, ægteparret, der bor i Galten, 
vest for Aarhus.vest for Aarhus.

Under Jonathans (sønnen til Under Jonathans (sønnen til 
venstre) sygdom modtog fa-venstre) sygdom modtog fa-

milien Andersen stor omsorg milien Andersen stor omsorg 
og meget konkret hjælp fra og meget konkret hjælp fra 

menigheden. Det vil de gerne menigheden. Det vil de gerne 
opmuntre andre kriseramte opmuntre andre kriseramte 

familier til at tage imod.familier til at tage imod.

Midt i sygdomsforløbet Midt i sygdomsforløbet 
blev Jonathan salvet un-blev Jonathan salvet un-
der en forbønshandling. der en forbønshandling. 
Det var naturligt for Helene Det var naturligt for Helene 
og Kristian at benytte den og Kristian at benytte den 
mulighed, selv om de ikke mulighed, selv om de ikke 
oplevede noget særligt i si-oplevede noget særligt i si-
tuationen.tuationen.

”Vi vidste, at Gud kun-”Vi vidste, at Gud kun-
ne helbrede, men om han ne helbrede, men om han 
brugte lægerne eller gjorde brugte lægerne eller gjorde 
det mere direkte, var ikke det mere direkte, var ikke 
afgørende for os,” husker afgørende for os,” husker 
Kristian.Kristian.

Begge forældre er  
påvirket af stress
I dag er Jonathan en glad og I dag er Jonathan en glad og 
frisk skoledreng på syv år frisk skoledreng på syv år 

med fuld fart på. Behand-med fuld fart på. Behand-
lingen stoppede for tre år lingen stoppede for tre år 
siden, men han går stadig siden, men han går stadig 
til kontrol. Der er også nogle til kontrol. Der er også nogle 
eftervirkninger af kemobe-eftervirkninger af kemobe-
handlingen samt nogle so-handlingen samt nogle so-
ciale udfordringer som følge ciale udfordringer som følge 
af det specielle og langva-af det specielle og langva-
rige sygeforløb. rige sygeforløb. 

I slutningen af 2015 fi k I slutningen af 2015 fi k 
Jonathan en lillebror, og Jonathan en lillebror, og 
familien er nu efterhånden familien er nu efterhånden 
ved at få en mere normal ved at få en mere normal 
hverdag, men forløbet har hverdag, men forløbet har 
haft sin pris. Hverken He-haft sin pris. Hverken He-
lene eller Kristian magter i lene eller Kristian magter i 
dag så meget, som de gerne dag så meget, som de gerne 
ville. Især Kristian har været ville. Især Kristian har været 
ramt af stressreaktioner de ramt af stressreaktioner de 

seneste år. seneste år. 
”Jeg var brugt op og kunne ”Jeg var brugt op og kunne 

ikke fi nde glæde i noget. Min ikke fi nde glæde i noget. Min 
egen dømmekraft fungerede egen dømmekraft fungerede 
ikke. Og jeg har stadig svært ikke. Og jeg har stadig svært 
ved at håndtere kaos og kan ved at håndtere kaos og kan 
for eksempel ikke længere for eksempel ikke længere 
se actionfi lm. Min krop går se actionfi lm. Min krop går 
let i alarmberedskab,” for-let i alarmberedskab,” for-
tæller Kristian.tæller Kristian.

Sig ja til konkret 
hjælp fra andre
Helene og Kristian vil gerne Helene og Kristian vil gerne 
opmuntre andre kriseramte opmuntre andre kriseramte 
til at tage imod hjælp, lige-til at tage imod hjælp, lige-
som de vil opmuntre andre som de vil opmuntre andre 
til at tage initiativ og være til at tage initiativ og være 
konkrete, når de tilbyder konkrete, når de tilbyder 
hjælp til de kriseramte.hjælp til de kriseramte.

”Det er vigtigt at bryde sin ”Det er vigtigt at bryde sin 
facade og vise folk, hvordan facade og vise folk, hvordan 
det virkelig ser ud. Vi skal det virkelig ser ud. Vi skal 
turde være uperfekte og turde være uperfekte og 
lukke andre ind i vores hjem, lukke andre ind i vores hjem, 
også når der hverken er ryd-også når der hverken er ryd-
det op eller gjort rent,” siger det op eller gjort rent,” siger 
Helene.Helene.

”Man skal sluge noget af ”Man skal sluge noget af 
sin stolthed og tage imod sin stolthed og tage imod 
hjælp, selv om man er vant hjælp, selv om man er vant 
til at klare sig selv,” supple-til at klare sig selv,” supple-
rer Kristian.rer Kristian.

”Når man sidder midt i det ”Når man sidder midt i det 
hele, kan man ikke engang hele, kan man ikke engang 
overskue, hvilke behov man overskue, hvilke behov man 
har. Så derfor nytter det har. Så derfor nytter det 
ikke noget, at folk siger: ’I ikke noget, at folk siger: ’I 
skal bare sige til, hvis vi kan skal bare sige til, hvis vi kan 
hjælpe med noget’. Derimod hjælpe med noget’. Derimod 
er det værdifuldt, når andre er det værdifuldt, når andre 
tager initiativ og for ek-tager initiativ og for ek-
sempel kommer forbi med sempel kommer forbi med 
aftensmad eller kommer på aftensmad eller kommer på 
besøg,” konstaterer Helene besøg,” konstaterer Helene 
og Kristian Munk Andersen.og Kristian Munk Andersen.

KRISTIAN MUNK ANDERSEN   Man skal sluge noget 
af sin stolthed og tage imod hjælp, selv om man er vant 
til at klare sig selv

 
Når vi ser tilbage 
nu, var der også 
mange ting, der 
gik godt i forlø-
bet, for eksempel 
blev Jonathan ikke 
syg af andre ting, 
og kommunen var 
meget villige til at 
give økonomisk 
støtte

Helene og Kristian Munk Helene og Kristian Munk 
AndersenAndersen

 
Vi vidste, at Gud 
kunne helbrede, 
men om han brug-
te lægerne eller 
gjorde det mere 
direkte, var ikke 
afgørende for os

Kristian Munk AndersenKristian Munk Andersen

 
Vi skal turde være 
uperfekte og lukke 
andre ind i vores 
hjem, også når der 
hverken er ryddet 
op eller gjort rent

Helene Munk AndersenHelene Munk Andersen
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Rettelse: Fejl omkring arv
I sidste nummer fremgik det to steder i temaet omkring I sidste nummer fremgik det to steder i temaet omkring 
arv, at ægtefæller betaler en boafgift på 15 procent. arv, at ægtefæller betaler en boafgift på 15 procent. 
Dette er ikke korrekt. Ægtefæller såvel som velgørende Dette er ikke korrekt. Ægtefæller såvel som velgørende 
organisationer betaler ikke boafgift. organisationer betaler ikke boafgift. 

Vi beklager fejlen.Vi beklager fejlen.
Det fremgik også af en anden artikel, at børn og ægte-Det fremgik også af en anden artikel, at børn og ægte-

fælle deler arven. Dette er kun delvist korrekt. Har afdøde fælle deler arven. Dette er kun delvist korrekt. Har afdøde 
børn fra et andet forhold, skal børnene have deres del af børn fra et andet forhold, skal børnene have deres del af 
arven ved dødsfaldet. Men hvis den efterladte ægtefælle arven ved dødsfaldet. Men hvis den efterladte ægtefælle 
er forælder til børnene, har denne dog ret til at sidde i er forælder til børnene, har denne dog ret til at sidde i 
uskiftet bo. Dette betyder, at efterladte ægtefælle ikke er uskiftet bo. Dette betyder, at efterladte ægtefælle ikke er 
forpligtet til at dele med børnene før sin egen død, med forpligtet til at dele med børnene før sin egen død, med 
mindre den efterladte indgår nyt ægteskab. I så fald får mindre den efterladte indgår nyt ægteskab. I så fald får 
efterladte halvdelen og børnene den anden halvdel.    efterladte halvdelen og børnene den anden halvdel.    nlmnlm

Hvordan leder Gud os?
Hvordan er forholdet Hvordan er forholdet 
mellem Guds vilje og mellem Guds vilje og 
menneskers eget ansvar menneskers eget ansvar 
i forskellige valgsitua-i forskellige valgsitua-
tioner?tioner?

Det belyser Peter Det belyser Peter 
Søes, der underviser Søes, der underviser 
på Menighedsfakulte-på Menighedsfakulte-
tet, ud fra en dogma-tet, ud fra en dogma-
tisk vinkel i Budskabet tisk vinkel i Budskabet 
nummer 5/2019, der nummer 5/2019, der 
har temaet ”Hvordan har temaet ”Hvordan 
leder Gud os?” Han leder Gud os?” Han 
pointerer, at ”Guds pointerer, at ”Guds 
forudviden ikke ophæver vores eget ansvar for de forudviden ikke ophæver vores eget ansvar for de 
beslutninger, vi træffer,” fortæller redaktør Ole Solgaard. beslutninger, vi træffer,” fortæller redaktør Ole Solgaard. 

Redaktøren peger på, at der i dette nummer af Budska-Redaktøren peger på, at der i dette nummer af Budska-
bet sættes nogle kritisk spørgende refl eksioner i gang i bet sættes nogle kritisk spørgende refl eksioner i gang i 
forhold til gængse vaneformuleringer om Guds ledelse. forhold til gængse vaneformuleringer om Guds ledelse. 

”En kristen tror, at Gud styrer og leder alt. Men hvordan ”En kristen tror, at Gud styrer og leder alt. Men hvordan 
kan man søge hans vejledning i sin hverdag? Og hvordan kan man søge hans vejledning i sin hverdag? Og hvordan 
tolker man de omstændigheder eller tilskyndelser, man tolker man de omstændigheder eller tilskyndelser, man 
støder på?”                      støder på?”                      klkl

LM-rejse til historisk 
passionsspil

Over 2.000 medvirkende fra den tyske by Oberammergau sætter 
næste år fokus på Jesu lidelse og død

LEIF SONNE-MORTENSEN  Det er en æressag for 
folk i byen at spille med. Jeg har talt med en stewardes-
se, der har taget orlov i et halvt år for at spille med

Asylansøgere besøgte Løgumkloster Efterskole
Elever havde planlagt en eftermiddag fyldt med fælles dans, boldspil og hygge

AF NICOLINE NISSEN OG AF NICOLINE NISSEN OG 

CHRISTINA RODECHRISTINA RODE

ELEVER PÅ LMEELEVER PÅ LME

En dag i oktober åbnede Lø-En dag i oktober åbnede Lø-
gumkloster Efterskole (LME) gumkloster Efterskole (LME) 
døren for beboerne på det døren for beboerne på det 
lokale asylcenter. Hurtigt lokale asylcenter. Hurtigt 
spredte der sig en hyggelig spredte der sig en hyggelig 
stemning med duften af vaf-stemning med duften af vaf-
ler fra køkkenet, dans i dag-ler fra køkkenet, dans i dag-
ligstuen og ansigtsmaling på ligstuen og ansigtsmaling på 
lærerværelset. lærerværelset. 

Hele arrangementet var Hele arrangementet var 
planlagt af den linje på LME, planlagt af den linje på LME, 
der hedder Fokuskristen-der hedder Fokuskristen-
dom, for at asylansøgerne dom, for at asylansøgerne 
kunne få et pusterum fra kunne få et pusterum fra 
den ensformige hverdag på den ensformige hverdag på 
asylcentret. Det har været asylcentret. Det har været 
en tradition de sidste fem år, en tradition de sidste fem år, 
at folk fra asylcenteret har at folk fra asylcenteret har 

været på besøg. været på besøg. 
Efterhånden som gæster-Efterhånden som gæster-

ne ankom, blev stemningen ne ankom, blev stemningen 
bedre og bedre. Den steg bedre og bedre. Den steg 
yderligere, da en gruppe yderligere, da en gruppe 
kurdiske fl ygtninge tog ini-kurdiske fl ygtninge tog ini-
tiativ til at lære os den tradi-tiativ til at lære os den tradi-
tionelle kurdiske dans.  tionelle kurdiske dans.  

Dans og ansigtsmaling 
En af eleverne, som var med En af eleverne, som var med 
til at danse i dagligstuen, til at danse i dagligstuen, 
fornemmede en god stem-fornemmede en god stem-
ning blandt både børn og ning blandt både børn og 
voksne, som nød at danse voksne, som nød at danse 
med eleverne. Et barn for-med eleverne. Et barn for-
talte, at hun elsker hiphop, talte, at hun elsker hiphop, 
men hun fortalte også, at men hun fortalte også, at 
hun ikke har mulighed for at hun ikke har mulighed for at 
danse på grund af den situ-danse på grund af den situ-
ation, hun er i. Derfor nyder ation, hun er i. Derfor nyder 
hun at komme væk og danse hun at komme væk og danse 
med andre.med andre.

Flere af børnene nød at få Flere af børnene nød at få 
malet ansigter med farve-malet ansigter med farve-
rige motiver af alt fra Spi-rige motiver af alt fra Spi-
derman til fl ag på kinderne. derman til fl ag på kinderne. 
Der var også mulighed for at Der var også mulighed for at 
lave perleplader og tegne i lave perleplader og tegne i 
selskab med efterskoleele-selskab med efterskoleele-
verne. I hallen var der mulig-verne. I hallen var der mulig-
hed for at få noget af ener-hed for at få noget af ener-
gien brændt af ved at spille gien brændt af ved at spille 
fodbold eller stikbold.fodbold eller stikbold.

Da alle fra asylcente-Da alle fra asylcente-
ret var ankommet, var der ret var ankommet, var der 
samling i dagligstuen, hvor samling i dagligstuen, hvor 
de to unglærere, Emma de to unglærere, Emma 
og Jonas, spillede sangen og Jonas, spillede sangen 
Reckless LoveReckless Love for alle. Efter  for alle. Efter 
samlingen fortsatte aktivi-samlingen fortsatte aktivi-
teterne.teterne.

Asylansøgerne efterlod en Asylansøgerne efterlod en 
super god stemning. Alle var super god stemning. Alle var 
fyldt op med indtryk, vafl er fyldt op med indtryk, vafl er 
og oplevelser.og oplevelser.En gruppe kurdiske fl ygtninge underviste eleverne på LME i kurdisk dans.En gruppe kurdiske fl ygtninge underviste eleverne på LME i kurdisk dans.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Jeg vil gerne opleve lidel-”Jeg vil gerne opleve lidel-
seshistorien live. De laver seshistorien live. De laver 
skuespillene, fordi det er skuespillene, fordi det er 
vigtigt for dem at udtrykke vigtigt for dem at udtrykke 
Bibelens ord. Det hele skal Bibelens ord. Det hele skal 
godkendes både af den ka-godkendes både af den ka-
tolske og lutherske kirke.”tolske og lutherske kirke.”

Det siger Leif Sonne-Mor-Det siger Leif Sonne-Mor-
tensen, der i 2020 er rejse-tensen, der i 2020 er rejse-
leder på en af Felix Rejsers leder på en af Felix Rejsers 
ture til Oberammergau, hvor ture til Oberammergau, hvor 
de berømte skuespil over de berømte skuespil over 
lidelseshistorien, der afhol-lidelseshistorien, der afhol-
des hvert tiende år, sættes des hvert tiende år, sættes 
op næste år. op næste år. 

42 gange siden 1633
I samarbejde med LM ud-I samarbejde med LM ud-
byder Felix Rejser i juni en byder Felix Rejser i juni en 
tur fra Sjælland med Leif tur fra Sjælland med Leif 
Sonne- Mortensen og Ulla Sonne- Mortensen og Ulla 
Rejkjær som rejseledere. Rejkjær som rejseledere. 

Også med udgangspunkt i Også med udgangspunkt i 
henholdsvis Tarm og Holste-henholdsvis Tarm og Holste-
bro udbydes der ture med bro udbydes der ture med 
LM’ere som rejseledere. Fra LM’ere som rejseledere. Fra 
Tarm rejser Birgitte og Niels Tarm rejser Birgitte og Niels 
Kousgaard i begyndelsen Kousgaard i begyndelsen 
af juli, mens Leif og Karin af juli, mens Leif og Karin 

Thyssen rejser fra Holstebro Thyssen rejser fra Holstebro 
i slutningen af juli.i slutningen af juli.

Skuespillene i den sydty-Skuespillene i den sydty-
ske alpeby følger den bibel-ske alpeby følger den bibel-
ske fortælling om Jesu lidel-ske fortælling om Jesu lidel-
se og død. De opføres over se og død. De opføres over 
hele sommerhalvåret med hele sommerhalvåret med 
over 2.000 medvirkende. De over 2.000 medvirkende. De 
medvirkende skal alle være medvirkende skal alle være 
født i byen eller have boet født i byen eller have boet 
der i mindst tyve år.der i mindst tyve år.

”Det er en æressag for ”Det er en æressag for 
folk i byen at spille med. Jeg folk i byen at spille med. Jeg 
har talt med en stewar-har talt med en stewar-
desse, der har taget orlov i desse, der har taget orlov i 
et halvt år for at spille med,” et halvt år for at spille med,” 
forklarer en begejstret Leif forklarer en begejstret Leif 
Sonne-Mortensen.Sonne-Mortensen.

Passionsspillene udføres Passionsspillene udføres 
for at holde et gammelt løfte, for at holde et gammelt løfte, 
som befolkningen i Oberam-som befolkningen i Oberam-
mergau gav Gud i 1633: Hvis mergau gav Gud i 1633: Hvis 

byen gik fri af Den sorte død, byen gik fri af Den sorte død, 
der dengang hærgede Euro-der dengang hærgede Euro-
pa, ville byen opføre lidelses-pa, ville byen opføre lidelses-
historien hvert tiende år. Det historien hvert tiende år. Det 
gjorde den, og i 2020 opføres gjorde den, og i 2020 opføres 
skuespillene for 42. gang.skuespillene for 42. gang.

På Felix Rejsers hjemme-På Felix Rejsers hjemme-
side kan man booke billet til side kan man booke billet til 
en af de mange ture. Flere en af de mange ture. Flere 
deadlines ligger allerede i deadlines ligger allerede i 
begyndelsen af det nye år.begyndelsen af det nye år.
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Scenen, hvor Pilatus dømmer Jesus til døden, fra et tidligere passionsspil i Oberammergau.Scenen, hvor Pilatus dømmer Jesus til døden, fra et tidligere passionsspil i Oberammergau.

Fordybelse     Analyse     Inspiration     

BUDSKABET

TEMA: 
HVORDAN LEDER GUD OS?

BUDSKABET 5/2019

15
Guds vejledning og vores ansvar

22
Du styrer i retning af det, du ser på

28
Er det arrogant at være dogmatisk?

5/2019



For godt to år siden druk-For godt to år siden druk-
nede en lokal medarbejder i nede en lokal medarbejder i 
det kristne studenterarbej-det kristne studenterarbej-
de SONOKO i Cambodja.de SONOKO i Cambodja.

”Det var en af årsagerne til, ”Det var en af årsagerne til, 
at vi i SONOKO gerne vil gøre at vi i SONOKO gerne vil gøre 
noget for, at unge mennesker noget for, at unge mennesker 
i Cambodja bliver bedre til i Cambodja bliver bedre til 
at svømme,” siger missionær at svømme,” siger missionær 
Andrea Christensen.Andrea Christensen.

Derfor var hun med til at Derfor var hun med til at 
arrangere en svømmelejr arrangere en svømmelejr 
den 1.-3. november, hvor 26 den 1.-3. november, hvor 26 
studerende deltog.studerende deltog.

Svømmeundervisningen Svømmeundervisningen 
foregik i en swimmingpool, foregik i en swimmingpool, 
som de havde fået mulig-som de havde fået mulig-
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Studerende i Cambodja blev bedre til at svømme
På kristen svømmelejr i november hørte deltagerne bibeltimer med vand som tema
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”Jeg havde igennem lang tid ”Jeg havde igennem lang tid 
gået og tænkt på at fi nde en gået og tænkt på at fi nde en 
ældre, jeg kunne spejle min ældre, jeg kunne spejle min 
tro i. Dog ikke så meget, at tro i. Dog ikke så meget, at 
jeg selv havde taget initiativ jeg selv havde taget initiativ 
til det,” siger Emil Ene-til det,” siger Emil Ene-
voldsen.voldsen.

Derfor var det meget let Derfor var det meget let 
for ham at sige ja, da han en for ham at sige ja, da han en 
dag i foråret fi k en mail fra dag i foråret fi k en mail fra 
Birger Reuss Schmidt med Birger Reuss Schmidt med 
en invitation til at være med en invitation til at være med 
i en dna-gruppe.i en dna-gruppe.

Han havde sendt invita-Han havde sendt invita-
tionen til de unge mænd i tionen til de unge mænd i 
Hillerød Frimenighed, og Hillerød Frimenighed, og 
ud over Emil takkede Jens ud over Emil takkede Jens 
Espø Mouridsen og Markus Espø Mouridsen og Markus 
Muldbjerg Christensen ja til Muldbjerg Christensen ja til 
at være med.at være med.

”Det var nyt og spænden-”Det var nyt og spænden-
de, og der var lagt op til 16 de, og der var lagt op til 16 
samlinger. Det er overkom-samlinger. Det er overkom-
meligt, men også lang tid meligt, men også lang tid 
nok til, at det kan blive for-nok til, at det kan blive for-
troligt og seriøst,” begrunder troligt og seriøst,” begrunder 
Markus sit ja.Markus sit ja.

Talte sammen på lige fod
61-årige Birger Reuss 61-årige Birger Reuss 
Schmidt er menighedskon-Schmidt er menighedskon-
sulent i LM, og en af hans sulent i LM, og en af hans 
opgaver er projektet Disci-opgaver er projektet Disci-
pel 24-7. En del af det har pel 24-7. En del af det har 
været at udgive bogen været at udgive bogen Hver-Hver-
dag i evangeliets kraftdag i evangeliets kraft, som , som 
er en guide til smågrupper er en guide til smågrupper 
om at vokse i Kristus. Bogen, om at vokse i Kristus. Bogen, 
der er skrevet af fi re ledere der er skrevet af fi re ledere 
fra de amerikanske SOMA-fra de amerikanske SOMA-

kirker, ligger til grund for kirker, ligger til grund for 
samlingerne i dna-gruppen.samlingerne i dna-gruppen.

”En dna-gruppe er egent-”En dna-gruppe er egent-
lig bare en bibelstudiegrup-lig bare en bibelstudiegrup-
pe. Det, der gør den særlig, pe. Det, der gør den særlig, 
er, at der kun er få personer, er, at der kun er få personer, 
og de er af samme køn,” for-og de er af samme køn,” for-
klarer Emil.klarer Emil.

De tre unge er glade for De tre unge er glade for 
deres bibelstudier i LMU, deres bibelstudier i LMU, 
men er enige om, at der er men er enige om, at der er 
noget fedt i at være sammen noget fedt i at være sammen 
på tværs af alder med en på tværs af alder med en 
ældre, der leder samtalen. ældre, der leder samtalen. 

”Det var rart at kunne ”Det var rart at kunne 
trække på hans erfaring. trække på hans erfaring. 
Hvis vi selv skulle have sva-Hvis vi selv skulle have sva-
ret på spørgsmålene, ville ret på spørgsmålene, ville 
samlingerne ikke have væ-samlingerne ikke have væ-
ret halvanden time lange ret halvanden time lange 

hver gang,” siger de.hver gang,” siger de.
Deres oplevelse var, at Bir-Deres oplevelse var, at Bir-

ger åbnede samtalen op, og ger åbnede samtalen op, og 
derfra talte de på lige fod.derfra talte de på lige fod.

”Når først man har lært ”Når først man har lært 
hinanden lidt at kende, hinanden lidt at kende, 
mærker man ikke alders-mærker man ikke alders-
forskellen så meget – og forskellen så meget – og 
så virker Birger heller ikke så virker Birger heller ikke 
gammel,” siger Jens. gammel,” siger Jens. 

”Jeg har fået et forhold til ”Jeg har fået et forhold til 
ham nu, så hvis jeg får brug ham nu, så hvis jeg får brug 
for hjælp fra en, der har mere for hjælp fra en, der har mere 
erfaring i troen, vil jeg uden erfaring i troen, vil jeg uden 
at blinke tage fat i ham.”at blinke tage fat i ham.”

Taletid og åbenhed
Emil har været glad for, at de Emil har været glad for, at de 
kun var fi re i gruppen:kun var fi re i gruppen:

”Når man ikke er så ”Når man ikke er så 
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mange, er der heller ikke så mange, er der heller ikke så 
mange til at komme med mange til at komme med 
input, og man har mere tale-input, og man har mere tale-
tid,” siger han.tid,” siger han.

”Når der kun er nogle få – ”Når der kun er nogle få – 
og man måske ovenikøbet og man måske ovenikøbet 
som os er trygge ved hinan-som os er trygge ved hinan-
den på forhånd – så åbner den på forhånd – så åbner 
man hurtigere op, som ma-man hurtigere op, som ma-
terialet også lægger op til, at terialet også lægger op til, at 
man gør.”man gør.”

Markus forklarer, at de, al-Markus forklarer, at de, al-
lerede da de kom til første lerede da de kom til første 
samling, skulle have fundet samling, skulle have fundet 
noget i deres eget liv, som noget i deres eget liv, som 
de ønskede at få forvand-de ønskede at få forvand-
let. Det er det, bogen kalder let. Det er det, bogen kalder 
for et ”evangelisk forvand-for et ”evangelisk forvand-
lingsproces”, og de vendte lingsproces”, og de vendte 
tilbage til det i fl ere af de 16 tilbage til det i fl ere af de 16 

samlinger. samlinger. 
”Vi snakkede meget om ”Vi snakkede meget om 

den evangeliske foran-den evangeliske foran-
dringsproces, vi bad for dringsproces, vi bad for 
hinanden og holdt hinanden hinanden og holdt hinanden 
op på det. Det er noget, jeg op på det. Det er noget, jeg 
stadig tænker meget over i stadig tænker meget over i 
hverdagen,” siger Jens.hverdagen,” siger Jens.

Emil tilføjer, at det var Emil tilføjer, at det var 
med til at gøre det hele me-med til at gøre det hele me-
get konkret.get konkret.

I alle 16 samlinger er der I alle 16 samlinger er der 
stof til både hovedet, hjertet stof til både hovedet, hjertet 
og hænderne. og hænderne. 

De tre unge er enige om, De tre unge er enige om, 
at særligt det til hjerte og at særligt det til hjerte og 
hænder – at være modta-hænder – at være modta-
gelig over for Gud og at leve gelig over for Gud og at leve 
discipelskabet ud i praksis discipelskabet ud i praksis 
– fylder for lidt i LM.– fylder for lidt i LM.

Konkret værktøj
En anden ting, som Emil har En anden ting, som Emil har 
fået med sig, er værktøj til at fået med sig, er værktøj til at 
læse i Bibelen. læse i Bibelen. 

Studieguiden opfordrer til, Studieguiden opfordrer til, 
at man stiller fi re spørgsmål at man stiller fi re spørgsmål 

til enhver bibeltekst, man til enhver bibeltekst, man 
læser: læser: 

Hvem er Gud? Hvad har Hvem er Gud? Hvad har 
Gud gjort? Hvem er jeg? Gud gjort? Hvem er jeg? 
Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? 

”Det minder mig om, at det ”Det minder mig om, at det 
er på grund af den, Gud er, er på grund af den, Gud er, 
og det, han har gjort, at jeg og det, han har gjort, at jeg 
kan gøre noget,” siger han.kan gøre noget,” siger han.

”Det vil jeg også gøre brug ”Det vil jeg også gøre brug 
af fremover.”af fremover.”

For Markus er det ”De fi re For Markus er det ”De fi re 
G’er”, der stadig fylder:G’er”, der stadig fylder:

”Det er fi re sandheder om ”Det er fi re sandheder om 
Gud, og hvad jeg fratages af Gud, og hvad jeg fratages af 
ansvar. De er formuleret som ansvar. De er formuleret som 
små onelinere, som er lette små onelinere, som er lette 
at huske og forstå,” siger han.at huske og forstå,” siger han.

”Dem kan jeg konkret ”Dem kan jeg konkret 
bruge i hverdagen. Jeg går bruge i hverdagen. Jeg går 
i 3.g, og det lakker mod en-i 3.g, og det lakker mod en-
den med den faste struk-den med den faste struk-
tur i livet. Så giver det fred tur i livet. Så giver det fred 
at sige til sig selv, at Gud er at sige til sig selv, at Gud er 
suveræn – han har styr på suveræn – han har styr på 
alt, så det behøver jeg ikke alt, så det behøver jeg ikke 
at have.”at have.”

Jens Espø Mouridsen, Emil Enevoldsen og Markus Muldbjerg Christensen er enige om, at dna-Jens Espø Mouridsen, Emil Enevoldsen og Markus Muldbjerg Christensen er enige om, at dna-
gruppen har været virkelig givende for deres tro og liv som kristne.gruppen har været virkelig givende for deres tro og liv som kristne.

JENS MOURIDSEN   Hvis jeg får brug for 
hjælp fra en, der har mere erfaring i troen, vil 
jeg uden at blinke tage fat i ham

I dna-gruppe med en moden kristen
Tre unge mødtes med 61-årig kristen over fl ere måneder for at dele tro og liv

De fi re G’er

Kapitel 11 i Kapitel 11 i Hverdag i evangeliets kraftHverdag i evangeliets kraft, handler om fi re , handler om fi re 
livsforvandlende sandheder om Gud. Gud er:livsforvandlende sandheder om Gud. Gud er:
• Suveræn, så jeg behøver ikke have styr på alting• Suveræn, så jeg behøver ikke have styr på alting
• Ophøjet, så jeg behøver ikke frygte nogen eller noget• Ophøjet, så jeg behøver ikke frygte nogen eller noget
• God, så jeg behøver ikke søge glæde eller lykke andre • God, så jeg behøver ikke søge glæde eller lykke andre 

stedersteder
• Nådig, så jeg behøver ikke bevise mit eget værd• Nådig, så jeg behøver ikke bevise mit eget værd
Udtrykkene kaldes de fi re G’er, fordi alle fi re ord på en-Udtrykkene kaldes de fi re G’er, fordi alle fi re ord på en-
gelsk begynder med G: Great, Glorious, Good og Gracious.gelsk begynder med G: Great, Glorious, Good og Gracious.
Læs mereLæs mere

hed for at leje på en inter-hed for at leje på en inter-
national skole i udkanten national skole i udkanten 
af Phnom Penh. 200 meter af Phnom Penh. 200 meter 
fra poolen har en kristen fra poolen har en kristen 
organisation et hus med organisation et hus med 
sovesale og mødelokale, sovesale og mødelokale, 
hvor deltagerene fi k lov til at hvor deltagerene fi k lov til at 
overnatte.overnatte.

Missionær Brian Christen-Missionær Brian Christen-
sen, en af LM’s volontører, en sen, en af LM’s volontører, en 
amerikansk missionær og en amerikansk missionær og en 
lokal universitetsstuderende lokal universitetsstuderende 
stod for undervisningen.stod for undervisningen.

Bibeltimer med 
vand som tema
Ud over svømmeundervis-Ud over svømmeundervis-

ningen var der tre bibeltimer ningen var der tre bibeltimer 
med vandtema på svømme-med vandtema på svømme-
lejren.lejren.

”Det vigtigste for os er ”Det vigtigste for os er 
nemlig at fortælle alle, nemlig at fortælle alle, 
hvordan vi kan blive frelst – hvordan vi kan blive frelst – 
komme med i Himlen,” siger komme med i Himlen,” siger 
Andrea Christensen.Andrea Christensen.

En af timerne handlede En af timerne handlede 
om Jesus, der stilnede stor-om Jesus, der stilnede stor-
men på søen, og det var vir-men på søen, og det var vir-
kelig relevant, fortæller hun.kelig relevant, fortæller hun.

Få dage før lejren havde Få dage før lejren havde 
medierne nemlig fortalt, at medierne nemlig fortalt, at 
der ville komme en tyfon der ville komme en tyfon 
hen over Cambodia. Det hen over Cambodia. Det 
ville have gjort svømmeun-ville have gjort svømmeun-

dervisningen umulig, men dervisningen umulig, men 
arrangørerne bad Gud om arrangørerne bad Gud om 
hjælp.hjælp.

”Og bortset fra et enkelt ”Og bortset fra et enkelt 
kraftigt regnskyl, der kom kraftigt regnskyl, der kom 
i en frokostpause, hvor det i en frokostpause, hvor det 
ikke gav problemer i forhold ikke gav problemer i forhold 
til programmet, var det fi nt til programmet, var det fi nt 
vejr hele weekenden,” siger vejr hele weekenden,” siger 
Andrea Christensen.Andrea Christensen.

”Seks af deltagerne på ”Seks af deltagerne på 
svømmelejren hørte evan-svømmelejren hørte evan-
geliet for første gang i de-geliet for første gang i de-
res liv. Og vi håber, at de vil res liv. Og vi håber, at de vil 
komme igen i SONOKO, så komme igen i SONOKO, så 
de kan høre mere om Je-de kan høre mere om Je-
sus.”                  sus.”                  klkl 26 studerende fra Phnom Penh deltog i kristen svømmmelejr.26 studerende fra Phnom Penh deltog i kristen svømmmelejr.
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AF JENS ROSENBERGAF JENS ROSENBERG

FORMAND FOR LM I RIBEFORMAND FOR LM I RIBE

Det var egentlig tænkt som Det var egentlig tænkt som 
en julefest for den lokale en julefest for den lokale 
børne- og juniorklub og børne- og juniorklub og 
LM kredsen, men da der LM kredsen, men da der 
i november 2015 åbnede i november 2015 åbnede 
et asylcenter i byen, blev et asylcenter i byen, blev 
risengrødsarrangementet risengrødsarrangementet 
udvidet med en fl ok asylan-udvidet med en fl ok asylan-
søgere. søgere. 

Den 6. december i år af-Den 6. december i år af-
holdes det for fjerde gang holdes det for fjerde gang 

Risengrød skaber fællesskab
Asylansøgere fra Hviding glæder sig over at være med til fest i missionshuset

med gæster fra mange for-med gæster fra mange for-
skellige lande.skellige lande.

Enkel forkyndelse
For fl ere år siden solgte In-For fl ere år siden solgte In-
dre Mission deres missi-dre Mission deres missi-
onshus i Ribe. Dermed blev onshus i Ribe. Dermed blev 
der heller ikke nogen fælles der heller ikke nogen fælles 

Lone Mouridsen fra Nexø ønsker at gøre sine syriske bekendtskaber til en del af familien

Jeg arbejder ikke med fl ygtninge 
– de er mine venner

AF KAJA LAUTERBACH

For fem år siden kom en hel For fem år siden kom en hel 
del fl ygtninge til Nexø. De del fl ygtninge til Nexø. De 
havde alle fået midlertidig havde alle fået midlertidig 
opholdstilladelse og boede opholdstilladelse og boede 
derfor ikke på asylcentre, derfor ikke på asylcentre, 
men fi k boliger i byen.men fi k boliger i byen.

50-årige Lone Mouridsen 50-årige Lone Mouridsen 
bruger meget tid sammen bruger meget tid sammen 
med fl ere af de nye indbyg-med fl ere af de nye indbyg-
gere.gere.

”Jeg arbejder ikke med ”Jeg arbejder ikke med 
fl ygtninge – de er mine ven-fl ygtninge – de er mine ven-
ner,” siger hun og tilføjer, at ner,” siger hun og tilføjer, at 
det er spændende at have det er spændende at have 
venner fra en anden kultur i venner fra en anden kultur i 
vennefl okken.vennefl okken.

Kører børn til børneklub
På det tidspunkt hvor fl ygt-På det tidspunkt hvor fl ygt-
ningene fl yttede til Nexø, bad ningene fl yttede til Nexø, bad 
Lone meget konkret Gud vise Lone meget konkret Gud vise 
hende, om hun var på rette hende, om hun var på rette 
sted. Og hun oplever helt sted. Og hun oplever helt 
klart, at Gud lagde til rette, at klart, at Gud lagde til rette, at 
hun skulle møde dem.hun skulle møde dem.

Det begyndte med, at LM Det begyndte med, at LM 
Kids’ aktivitetsbil Boblen var Kids’ aktivitetsbil Boblen var 
på besøg i Nexø for nogle år på besøg i Nexø for nogle år 
siden, og fl ere af børnene siden, og fl ere af børnene 
fra fl ygtningefamilierne var fra fl ygtningefamilierne var 
med til Bobletræf. Lone gik med til Bobletræf. Lone gik 

med et af børnene hjem med et af børnene hjem 
bagefter og hilste på foræl-bagefter og hilste på foræl-
drene.drene.

Det resulterede i, at deres Det resulterede i, at deres 
børn kom med til børne-børn kom med til børne-
klub, og det spredte sig, så klub, og det spredte sig, så 
der på et tidspunkt kom der på et tidspunkt kom 
17 børn med fra nydan-17 børn med fra nydan-
ske hjem. Hver mandag når ske hjem. Hver mandag når 
Lone får fri, kører hun rundt Lone får fri, kører hun rundt 
og henter børnene – først i og henter børnene – først i 
børnehaven, så i hjemmene børnehaven, så i hjemmene 
og til sidst i SFO’en, og efter og til sidst i SFO’en, og efter 
børneklubben kommer hun børneklubben kommer hun 
og kører dem hjem igen. og kører dem hjem igen. 

”De fl este af børnene er ”De fl este af børnene er 

fra muslimske hjem, men fra muslimske hjem, men 
de må godt komme med. de må godt komme med. 
En pige har imidlertid mødt En pige har imidlertid mødt 
Jesus, og det gør desværre, Jesus, og det gør desværre, 
at færre får lov at komme,” at færre får lov at komme,” 
siger Lone. siger Lone. 

Passe på sig selv
De fl este familier er utrolig De fl este familier er utrolig 
sociale og byder indenfor på sociale og byder indenfor på 
te og søde sager, hver gang te og søde sager, hver gang 
jeg kommer. De vil så gerne jeg kommer. De vil så gerne 
have, at jeg kommer i deres have, at jeg kommer i deres 
hjem,” siger Lone og fortæl-hjem,” siger Lone og fortæl-
ler, at hun har måttet lære ler, at hun har måttet lære 
at passe på sig selv og sin at passe på sig selv og sin 

egen familie.egen familie.
”Det kommer let til at tage ”Det kommer let til at tage 

meget tid. Men man kan meget tid. Men man kan 
ikke være tæt på alle, og ikke være tæt på alle, og 
derfor er det vigtigt at vælge derfor er det vigtigt at vælge 
enkelte familier. Dem prøver enkelte familier. Dem prøver 
jeg til gengæld – så vidt mu-jeg til gengæld – så vidt mu-
ligt – at gøre til en del af min ligt – at gøre til en del af min 
egen familie.”egen familie.”

Indimellem løber hun Indimellem løber hun 
sammen med sin veninde sammen med sin veninde 
fra Syrien. Når det kun er fra Syrien. Når det kun er 
de to, får de snakket om en de to, får de snakket om en 
masse.masse.

At indvandrerne er blevet At indvandrerne er blevet 
Lones venner, betyder også, Lones venner, betyder også, 
at hun satser på at invitere at hun satser på at invitere 
dem med, når hun holder dem med, når hun holder 
fest eller lignende.fest eller lignende.

Turde vælte sig ud i
Lone kommer både hos Lone kommer både hos 
muslimer og kristne fl ygt-muslimer og kristne fl ygt-
ninge. Især over for musli-ninge. Især over for musli-
merne er der stor brug for at merne er der stor brug for at 
få afstemt kulturforskelle. få afstemt kulturforskelle. 
En muslim siger nemlig ikke En muslim siger nemlig ikke 
nej tak til en invitation – så nej tak til en invitation – så 
hellere komme med en løgn, hellere komme med en løgn, 
har hun erfaret.har hun erfaret.

Gennem sin mands virk-Gennem sin mands virk-
somhed har hun rejst en somhed har hun rejst en 
del i Tyrkiet. Hun oplever, del i Tyrkiet. Hun oplever, 
at det, hun har lært om re-at det, hun har lært om re-

julefest for LM’erne. julefest for LM’erne. 
Derfor tog LM initiativ til Derfor tog LM initiativ til 

risengrødsspisningen, som risengrødsspisningen, som 
skulle arrangeres af børne- skulle arrangeres af børne- 
og juniorklubben, og sam-og juniorklubben, og sam-
tidig være for hele familien. tidig være for hele familien. 
Der skulle være en taler på Der skulle være en taler på 
børnenes niveau. Forældre-børnenes niveau. Forældre-

ne deltog også med glæde ne deltog også med glæde 
og var rigtig glade for ar-og var rigtig glade for ar-
rangementet. Så enkel for-rangementet. Så enkel for-
kyndelse gjorde, at alle fi k kyndelse gjorde, at alle fi k 
noget ud af aftenen. noget ud af aftenen. 

Kredsens medlemmer la-Kredsens medlemmer la-
ver risengrøden, og alle op-ver risengrøden, og alle op-
fordres til at tage lidt godter fordres til at tage lidt godter 

spekt for muslimer og deres spekt for muslimer og deres 
kultur både her og gennem kultur både her og gennem 
sine syriske bekendtskaber, sine syriske bekendtskaber, 
hænger utrolig godt sam-hænger utrolig godt sam-
men. men. 

Hun slår fast, at det helt Hun slår fast, at det helt 
sikkert er nemmere at sikkert er nemmere at 
komme ind hos en kristen komme ind hos en kristen 
indvandrerfamilie. indvandrerfamilie. 

”At vi mødes i kirken og ”At vi mødes i kirken og 
har livet med Jesus til fæl-har livet med Jesus til fæl-
les, gør en stor forskel,” siger les, gør en stor forskel,” siger 
Lone.Lone.

Til gengæld kan hun se, at Til gengæld kan hun se, at 
det er en udfordring for det det er en udfordring for det 
kristne fællesskab, at en ira-kristne fællesskab, at en ira-
kisk kristen familie er kom-kisk kristen familie er kom-
met med. For hvordan får met med. For hvordan får 
man dem til at blive en del af man dem til at blive en del af 
fællesskabet på lige fod? fællesskabet på lige fod? 

”En anden udfordring er ”En anden udfordring er 
sproget. Nogle danskere sproget. Nogle danskere 
tror, de skal snakke engelsk, tror, de skal snakke engelsk, 
men det skal de ikke,” un-men det skal de ikke,” un-
derstreger Lone. derstreger Lone. 

”Man skal turde vælte sig ”Man skal turde vælte sig 
ud i det. Turde sige tingene ud i det. Turde sige tingene 
fem gange og måske over-fem gange og måske over-
sætte ved hjælp af telefo-sætte ved hjælp af telefo-
nen. Man kan også kommu-nen. Man kan også kommu-
nikere ved at vise billeder.”nikere ved at vise billeder.”

Indgang til missionshus
”Nu er den irakiske kristne ”Nu er den irakiske kristne 

kvinde blevet medhjælper i kvinde blevet medhjælper i 
børneklubben, og det glæ-børneklubben, og det glæ-
der vi os rigtig meget over,” der vi os rigtig meget over,” 
siger Lone, men fortæller siger Lone, men fortæller 
også, at det giver en udfor-også, at det giver en udfor-
dring i forhold til de muslim-dring i forhold til de muslim-
ske forældre. ske forældre. 

Hun oplever nemlig, at det Hun oplever nemlig, at det 
giver dem større frimodig-giver dem større frimodig-
hed til at spørge ind til, hvad hed til at spørge ind til, hvad 
deres børn hører om. På deres børn hører om. På 
trods af, at de godt ved, at trods af, at de godt ved, at 
det er en kristen børneklub, det er en kristen børneklub, 
og at de selv er med til jule-og at de selv er med til jule-
afslutningen, hvor de hører afslutningen, hvor de hører 
om Jesus, bliver de mere om Jesus, bliver de mere 
skeptiske nu, hvor der også skeptiske nu, hvor der også 
er en nydansk kvinde med.er en nydansk kvinde med.

”Måske betyder det på ”Måske betyder det på 
sigt, at vi mister nogle børn sigt, at vi mister nogle børn 
i børneklubben. På den an-i børneklubben. På den an-
den side, giver det også de den side, giver det også de 
nydanske børn en tryghed, nydanske børn en tryghed, 
at hun er med,” siger Lone.at hun er med,” siger Lone.

Hun beder Gud om at vise Hun beder Gud om at vise 
dem en anden indgang, til at dem en anden indgang, til at 
kunne invitere nydanskerne kunne invitere nydanskerne 
ind i missionshuset – og ind i missionshuset – og 
siger, at der er mange mu-siger, at der er mange mu-
ligheder.ligheder.

”En af dem er hyggeafte-”En af dem er hyggeafte-
ner, hvor vi laver mad sam-ner, hvor vi laver mad sam-
men. Det er de med på, for men. Det er de med på, for 
der kan de gøre noget for os.”der kan de gøre noget for os.”

F
O

TO
: 

L
M

 I
 I

R
IB

E

TEMA FRIVILLIG BLANDT FLYGTNINGE

JENS ROSENBERG   For os har det været naturligt 
at invitere asylansøgerne. Selv om de måske er blevet 
kristne, kender de ingenting til kristen kultur

Lone Mouridsen har en opslagstavle i køkkenet med billeder Lone Mouridsen har en opslagstavle i køkkenet med billeder 
af sine fl ygtningevenner. På den måde ser hun dem hele tiden.af sine fl ygtningevenner. På den måde ser hun dem hele tiden.

med til det kaffebord, som med til det kaffebord, som 
aftenen slutter med.aftenen slutter med.

Tage imod de fremmede
Den fl ok på 25-30 perso-Den fl ok på 25-30 perso-
ner fra asylcentret, som er ner fra asylcentret, som er 
inviteret med, er dem, som inviteret med, er dem, som 
vi har kontakt med gennem vi har kontakt med gennem 

undervisningen i det ugent-undervisningen i det ugent-
lige Al Massira-kursus. lige Al Massira-kursus. 
Derudover har fl ere af dem Derudover har fl ere af dem 
også deltaget i tværkultu-også deltaget i tværkultu-
relle lejre, nogle endda fl ere relle lejre, nogle endda fl ere 
gange.gange.

Det koster ikke noget for Det koster ikke noget for 
asylansøgerne at deltage i asylansøgerne at deltage i 
risengrødfesten. risengrødfesten. 

Det er min oplevelse, at Det er min oplevelse, at 
festen er en god måde at festen er en god måde at 
tage imod alle de fremme-tage imod alle de fremme-
de. Sammen med en let og de. Sammen med en let og 
enkel forkyndelse, glæder enkel forkyndelse, glæder 
de sig over at være med til de sig over at være med til 
en fest arrangeret af dan-en fest arrangeret af dan-
skere. skere. 

Det er også god måde for Det er også god måde for 
dem at møde danskere, og dem at møde danskere, og 
ikke mindst julens fantasti-ikke mindst julens fantasti-
ske budskab.ske budskab.
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Lovsangen fi k nye dimensioner
70-årige Niels Simonsen synger med som frivillig i Asylkoret på Kærshovedgård. 

”En velsignelse at være sammen med mennesker, der får et møde med Jesus,” siger han

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det hele startede for lidt over Det hele startede for lidt over 
et år siden, fortæller Niels et år siden, fortæller Niels 
Simonsen fra Hammerum. Simonsen fra Hammerum. 
Otte unge asylansøgere fra Otte unge asylansøgere fra 
Bibelcaféen i Bording kom Bibelcaféen i Bording kom 
tilbage til Udrejsecenter tilbage til Udrejsecenter 
Kærshovedgård efter i fl ere Kærshovedgård efter i fl ere 
måneder at have siddet in-måneder at have siddet in-
despærret i Udlændingecen-despærret i Udlændingecen-
ter Ellebæk på Sjælland.  ter Ellebæk på Sjælland.  

”Den aften i missionshu-”Den aften i missionshu-
set kunne det ses på de otte set kunne det ses på de otte 
mænds ansigtsudtryk og hø-mænds ansigtsudtryk og hø-
res på deres vidnesbyrd og res på deres vidnesbyrd og 
deres stemmer i lovsangen, deres stemmer i lovsangen, 
at der var sket noget med at der var sket noget med 
dem i Ellebækfængslet. De dem i Ellebækfængslet. De 
var blevet knyttet nærmere var blevet knyttet nærmere 
til Jesus.”til Jesus.”

Et Jesus-vidnesbyrd,  
der smitter
Den 70-årige midtjyde har Den 70-årige midtjyde har 
gennem nogle år hjulpet til i gennem nogle år hjulpet til i 
Bibelcaféen i Bording, der er Bibelcaféen i Bording, der er 
et samarbejde mellem IM, et samarbejde mellem IM, 
LM og folkekirken. LM og folkekirken. 

Desuden er han frivillig Desuden er han frivillig 
Røde Kors-medarbejder på Røde Kors-medarbejder på 
Kærshovedgård. Han havde Kærshovedgård. Han havde 
jævnligt besøgt de unge jævnligt besøgt de unge 
mænd og oplevet, hvordan mænd og oplevet, hvordan 
de havde sunget lovsange de havde sunget lovsange 
på deres eget sprog, farsi, på deres eget sprog, farsi, 

der tales i Iran, Afghanistan der tales i Iran, Afghanistan 
og Tadsjikistan, og forkyndt og Tadsjikistan, og forkyndt 
frimodigt om Jesus for de-frimodigt om Jesus for de-
res medfanger. res medfanger. 

”Da de otte kom tilbage, ”Da de otte kom tilbage, 
nåede lovsangen i bibelca-nåede lovsangen i bibelca-
féen nye dimensioner, fordi féen nye dimensioner, fordi 
de var fyldt af dette Jesus-de var fyldt af dette Jesus-
vidnesbyrd, og det smittede vidnesbyrd, og det smittede 
af på alle andre,” siger han.af på alle andre,” siger han.

Det rygtedes hurtigt, og Det rygtedes hurtigt, og 
Anna-Lisbeth Sonne, der Anna-Lisbeth Sonne, der 
ledte lovsangen, blev spurgt, ledte lovsangen, blev spurgt, 
om de ville komme i forskel-om de ville komme i forskel-
lige kirker og missionshuse lige kirker og missionshuse 
og synge. og synge. 

Den syngende 
buschauffør
”Før vi vidste af det, var vi ”Før vi vidste af det, var vi 

Afviste kristne asylansøgere fi nder ro ved at synge i kor og dele lovsangen med andre

Når jeg synger, er det, ligesom jeg svæver op til Gud

”Jeg føler sådan en fred i mit ”Jeg føler sådan en fred i mit 
sind, når vi synger.”sind, når vi synger.”

”Inden vi øver, plejer vi al-”Inden vi øver, plejer vi al-
tid først at sidde og snakke tid først at sidde og snakke 
sammen om, hvad vi oplever, sammen om, hvad vi oplever, 
og vi snakker om Gud og be-og vi snakker om Gud og be-
der for hinanden, og det gi-der for hinanden, og det gi-
ver mig ro midt i min uvisse ver mig ro midt i min uvisse 

situation.”situation.”
”Nogle gange får vi bøn-”Nogle gange får vi bøn-

nesvar – andre gange ikke. nesvar – andre gange ikke. 
Men det giver mig altid en Men det giver mig altid en 
fred og en energi indeni. Når fred og en energi indeni. Når 
vi er sammen og beder, føler vi er sammen og beder, føler 
jeg det, ligesom jeg svæver jeg det, ligesom jeg svæver 
op mod Gud og kommer op mod Gud og kommer 
tættere på Himlen. Så får tættere på Himlen. Så får 
jeg fred i hjertet.”jeg fred i hjertet.”

”Jeg er blevet glad for at ”Jeg er blevet glad for at 
give budskabet om Jesus give budskabet om Jesus 
videre gennem vores sang. videre gennem vores sang. 
Det er det bedste, vi kan Det er det bedste, vi kan 
gøre – at synge det ud.”gøre – at synge det ud.”

blevet et kor,” fortæller Niels blevet et kor,” fortæller Niels 
Simonsen, der er buschauf-Simonsen, der er buschauf-
før og derfor kan låne en bus før og derfor kan låne en bus 
og køre koret, når de skal ud og køre koret, når de skal ud 
at synge længere væk. at synge længere væk. 

Da de blev spurgt om at Da de blev spurgt om at 
synge til en lysgudstjeneste synge til en lysgudstjeneste 
i Københavns Domkirke til i Københavns Domkirke til 
fordel for verdens fl ygtninge, fordel for verdens fl ygtninge, 
skulle de fi nde et navn til skulle de fi nde et navn til 
koret.koret.

”Vi skulle kalde os et eller ”Vi skulle kalde os et eller 
andet i en fart, så det blev andet i en fart, så det blev 
Asylkoret,” siger den frivil-Asylkoret,” siger den frivil-
lige buschauffør, der også lige buschauffør, der også 
synger med, når koret øver synger med, når koret øver 
sangene på farsi.sangene på farsi.

For et par måneder siden For et par måneder siden 
vandt Asylkoret Kristeligt vandt Asylkoret Kristeligt 
Dagblads Initiativpris.Dagblads Initiativpris.

Siden er efterspørgslen Siden er efterspørgslen 
på koret steget eksplosivt. på koret steget eksplosivt. 
Anna-Lisbeth blev ansat Anna-Lisbeth blev ansat 
nogle timer om ugen til at nogle timer om ugen til at 
lede Asylkoret, og for et par lede Asylkoret, og for et par 
måneder siden vandt koret måneder siden vandt koret 
Kristeligt Dagblads Initiativ-Kristeligt Dagblads Initiativ-
prispris som en fl ot anerkendel- som en fl ot anerkendel-
se af det store arbejde.se af det store arbejde.

Et kæmpe privilegium 
at være frivillig
Niels Simonsen ser det som Niels Simonsen ser det som 
et kæmpe privilegium at få et kæmpe privilegium at få 
lov til at arbejde som frivillig lov til at arbejde som frivillig 
med fl ygtningene. med fl ygtningene. 

”Jeg vil bare sige: Al den ”Jeg vil bare sige: Al den 

tid, man bruger på det – tid, man bruger på det – 
man får så meget igen! Hver man får så meget igen! Hver 
gang, vi er ude at synge med gang, vi er ude at synge med 
koret, plejer vi lige inden at koret, plejer vi lige inden at 
stå sammen i en rundkreds stå sammen i en rundkreds 
og bede. Det er simpelt-og bede. Det er simpelt-
hen sådan en velsignelse hen sådan en velsignelse 
at være sammen med unge, at være sammen med unge, 
der møder Jesus og giver der møder Jesus og giver 
deres liv til ham.”deres liv til ham.”

Han og hans hustru har Han og hans hustru har 
hjulpet en kvindelig fl ygt-hjulpet en kvindelig fl ygt-
ning, som skulle færdiggøre ning, som skulle færdiggøre 
sin studentereksamen.sin studentereksamen.

”Hun havde jo ikke mulig-”Hun havde jo ikke mulig-
hed for at fejre det ligesom hed for at fejre det ligesom 
de andre studenter, så jeg de andre studenter, så jeg 

var med og gav hende huen var med og gav hende huen 
på, og vi holdt en studenter-på, og vi holdt en studenter-
fest for hende om aftenen. fest for hende om aftenen. 
Hun er blevet som en af vo-Hun er blevet som en af vo-
res egne,” siger han.res egne,” siger han.

Velsignelse trods 
sorg og frygt
Selvfølgelig er arbejdet med Selvfølgelig er arbejdet med 
fl ygtninge også hårdt, ind-fl ygtninge også hårdt, ind-
rømmer han.rømmer han.

”Jeg er da lige ved at græde, ”Jeg er da lige ved at græde, 
hver gang jeg har kørt dem hver gang jeg har kørt dem 
tilbage til centeret. Det er tilbage til centeret. Det er 
mest på grund af uvisheden: mest på grund af uvisheden: 
’Er de der mon i morgen, eller ’Er de der mon i morgen, eller 
er de blevet hentet af politiet er de blevet hentet af politiet 
og sendt hjem?’ Men vi ople-og sendt hjem?’ Men vi ople-
ver, at der gennem sorgen og ver, at der gennem sorgen og 
frygten kommer en velsig-frygten kommer en velsig-
nelse og en fred, der bærer nelse og en fred, der bærer 
gennem alt.”gennem alt.”

”Det er godt at vide, at ”Det er godt at vide, at 
uanset hvad der sker med uanset hvad der sker med 
disse mennesker – om de disse mennesker – om de 
får lov til at blive her, om de får lov til at blive her, om de 
må fl ygte videre eller bliver må fl ygte videre eller bliver 
sendt hjem til en uvis frem-sendt hjem til en uvis frem-
tid – så er Gud med dem, og tid – så er Gud med dem, og 
de har fået et håb om frelse de har fået et håb om frelse 
og evigt liv i Himmelen.”og evigt liv i Himmelen.”
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NIELS SIMONSEN   Selvfølgelig er arbejdet med 
fl ygtninge også hårdt, men vi oplever, at der gennem 
sorgen og frygten kommer en velsignelse og fred

Asylkoret

Asylkoret har sit udspring i Bibelcaféen i Bording missi-Asylkoret har sit udspring i Bibelcaféen i Bording missi-
onshus. Det begyndte for godt et år siden, da otte unge onshus. Det begyndte for godt et år siden, da otte unge 
mænd vendte tilbage efter et ophold i Udlændingece-mænd vendte tilbage efter et ophold i Udlændingece-
neter Ellebæk.neter Ellebæk.

I den tid var de blevet knyttet tættere til Jesus, og det I den tid var de blevet knyttet tættere til Jesus, og det 
kunne høres på deres lovsang, fortæller Niels Simonsen, kunne høres på deres lovsang, fortæller Niels Simonsen, 
der er frivillig i koret.der er frivillig i koret.

Det rygtedes, og invitationerne til at komme ud at syn-Det rygtedes, og invitationerne til at komme ud at syn-
ge begyndte at komme. ge begyndte at komme. 

LM har ansat Anna-Lisbeth Sonne nogle timer om ugen LM har ansat Anna-Lisbeth Sonne nogle timer om ugen 
til at lede Asylkoret, og for et par måneder siden vandt til at lede Asylkoret, og for et par måneder siden vandt 
koret koret Kristeligt Dagblads InitiativprisKristeligt Dagblads Initiativpris som en fl ot aner- som en fl ot aner-
kendelse af det store arbejde.kendelse af det store arbejde.

Støt LM’s tværkulturelle arbejde
Giv en gave mærket ”Tværkulturel” til:Giv en gave mærket ”Tværkulturel” til:
Bankoverførsel: 2230-0726496390, MobilePay: 66288.Bankoverførsel: 2230-0726496390, MobilePay: 66288.

Jamshid Rostami måtte Jamshid Rostami måtte 
fl ygte fra Iran på grund af re-fl ygte fra Iran på grund af re-
ligiøse problemer.ligiøse problemer.

Emanuel Faili er fl ygtet fra Emanuel Faili er fl ygtet fra 
Irak af politiske årsager.Irak af politiske årsager.

”Det giver mig en glæde fra ”Det giver mig en glæde fra 
min far i Himlen, når jeg min far i Himlen, når jeg 
synger lovsange.”synger lovsange.”

”Nogle gange skal vi lære ”Nogle gange skal vi lære 
nye sange. Det er tit lidt nye sange. Det er tit lidt 
svært for mig at lære og svært for mig at lære og 
vanskeligt at få ordene og vanskeligt at få ordene og 
tonerne ud over mine læber. tonerne ud over mine læber. 

Men når vi har sunget dem Men når vi har sunget dem 
mange gange, sidder de i mange gange, sidder de i 
hjertet.”hjertet.”

”Jeg oplever igen og igen, ”Jeg oplever igen og igen, 
at det, der kommer ud af at det, der kommer ud af 
min mund, kommer fra hjer-min mund, kommer fra hjer-
tet.” tet.” 

”Det er Gud, der gør det til ”Det er Gud, der gør det til 
en glæde for mig at synge. en glæde for mig at synge. 
Han gør det, der ellers er Han gør det, der ellers er 
svært, muligt for mig.”svært, muligt for mig.”

”Det er jeg meget taknem-”Det er jeg meget taknem-
melig for.”melig for.”

For Niels Simonsen er det et For Niels Simonsen er det et 
privilegium at være frivillig privilegium at være frivillig 
blandt fl ygtningene.blandt fl ygtningene.



Jesus er godt nyt for verden
Livet med Gud er så meget værd, så vi med glæde må ofre alt for at få det

AF BRAD WATSONAF BRAD WATSON

PRÆST I LOS ANGELESPRÆST I LOS ANGELES

Mindre end fi re procent af Mindre end fi re procent af 
borgerne i min hjemby Los borgerne i min hjemby Los 
Angeles er kristne. Jeg vok-Angeles er kristne. Jeg vok-
sede op i Portugal, hvor min-sede op i Portugal, hvor min-
dre end to procent tror på, at dre end to procent tror på, at 
Jesus er død og opstået for Jesus er død og opstået for 
deres skyld, og at frelsen er deres skyld, og at frelsen er 
noget, man modtager gratis. noget, man modtager gratis. 
Jeg er præst i en kirke. der Jeg er præst i en kirke. der 
er opbygget af små enhe-er opbygget af små enhe-
der spredt over hele byen. der spredt over hele byen. 
Sådan har vi gjort det, fordi Sådan har vi gjort det, fordi 
vi tror, folk bedst kan møde vi tror, folk bedst kan møde 
Jesus ved at møde kristne. Jesus ved at møde kristne. 

Vi lever i et samfund, hvor Vi lever i et samfund, hvor 
få tror på Jesus. Som sam-få tror på Jesus. Som sam-
fund er vi stadig etisk præ-fund er vi stadig etisk præ-
get af kristendom, men folk get af kristendom, men folk 
kender ikke håbet i evange-kender ikke håbet i evange-
liet. Som kristne kan vi for-liet. Som kristne kan vi for-
kynde et håb for dem.kynde et håb for dem.

Men jeg har opdaget, at Men jeg har opdaget, at 
der er mange kristne, der der er mange kristne, der 
ikke ved, hvad de håber på. ikke ved, hvad de håber på. 
Vi lever, som om Jesus ikke Vi lever, som om Jesus ikke 
er hovedsagen i vores liv. Vi er hovedsagen i vores liv. Vi 
lever, som om penge eller lever, som om penge eller 
berømmelse kan forandre berømmelse kan forandre 
verden. Vi, der er kristne, verden. Vi, der er kristne, 
ved godt, at det ikke sker. ved godt, at det ikke sker. 
Jesus ændrer et menneskes Jesus ændrer et menneskes 
liv. Derfor må vi, når vi taler liv. Derfor må vi, når vi taler 
med mennesker, tydeligt med mennesker, tydeligt 
fortælle, at vi ikke er blevet fortælle, at vi ikke er blevet 
forandret af de ydre faktorer forandret af de ydre faktorer 
i vores liv, men af Jesus.i vores liv, men af Jesus.

Jesus er et af de mest Jesus er et af de mest 
ubehagelige ord, man kan ubehagelige ord, man kan 
sige i vores kultur. Det navn sige i vores kultur. Det navn 
minder os om, at vi har brug minder os om, at vi har brug 
for frelse. Synd handler jo for frelse. Synd handler jo 
ikke bare om, at vi er faldet ikke bare om, at vi er faldet 
og har slået knæet. Vi men-og har slået knæet. Vi men-
nesker er sønderbrudt af nesker er sønderbrudt af 
synden. Vi er som forældre-synden. Vi er som forældre-
løse, der ligger på gulvet og løse, der ligger på gulvet og 
råber på hjælp. Men troen råber på hjælp. Men troen 
på Jesus er et godt budskab. på Jesus er et godt budskab. 
Et budskab om at vi må om-Et budskab om at vi må om-
vende os.vende os.

Vi omvender os tit, selv Vi omvender os tit, selv 
om vi ikke bruger det ord. Vi om vi ikke bruger det ord. Vi 
holder op med at spise be-holder op med at spise be-
stemte ting eller bliver over-stemte ting eller bliver over-
bevist om, at vi skal dyrke bevist om, at vi skal dyrke 
mere motion. Vi holder op mere motion. Vi holder op 
med at bruge én slags tele-med at bruge én slags tele-
fon og køber en ny. Særligt fon og køber en ny. Særligt 
som kristne er vi eksperter som kristne er vi eksperter 
i omvendelse. Vi beder igen i omvendelse. Vi beder igen 
og igen om Guds tilgivelse og igen om Guds tilgivelse 
og lover os selv ikke at gøre og lover os selv ikke at gøre 
samme synd igen. Men vi samme synd igen. Men vi 
stoler ikke fuldt ud på Jesu stoler ikke fuldt ud på Jesu 
kraft til at frelse verden.kraft til at frelse verden.

Jeg tror, det er svært for os Jeg tror, det er svært for os 
at stole på, at Jesus frelser at stole på, at Jesus frelser 
os og bringer os Guds rige. os og bringer os Guds rige. 

Det tror jeg, fordi jeg ved, at Det tror jeg, fordi jeg ved, at 
mange af os er funktionelle mange af os er funktionelle 
ateister.ateister.

Ateisten vågner om mor-Ateisten vågner om mor-
genen og tænker: ”Hvordan genen og tænker: ”Hvordan 
kan jeg leve godt og have kan jeg leve godt og have 
det sjovt?” Ateistens ud-det sjovt?” Ateistens ud-
gangspunkt er, at der ikke gangspunkt er, at der ikke 
er nogen, der tager sig af er nogen, der tager sig af 
mig. Derfor må jeg selv være mig. Derfor må jeg selv være 
stærk og bygge mit eget stærk og bygge mit eget 
kongerige. Den del – den kongerige. Den del – den 
praktiske ateisme – tror jeg, praktiske ateisme – tror jeg, 
vi har meget til fælles med.vi har meget til fælles med.

Håb er at følge Jesus 
med alt, hvad du er
Men Jesus siger, at vores liv Men Jesus siger, at vores liv 
handler om at leve i hans handler om at leve i hans 
kongerige. Der er et nyt kon-kongerige. Der er et nyt kon-
gerige, som du kan få del i.gerige, som du kan få del i.

Jesus kalder sine disciple Jesus kalder sine disciple 
til sig og siger ”Følg mig, og til sig og siger ”Følg mig, og 
jeg vil gøre jer til menneske-jeg vil gøre jer til menneske-
fi skere.” Vi tænker måske: fi skere.” Vi tænker måske: 
”Det ville jeg gerne gøre ”Det ville jeg gerne gøre 
en dag. Måske når jeg har en dag. Måske når jeg har 
bedre tid. Bedre råd. Bedre bedre tid. Bedre råd. Bedre 
venner. En bedre bil.” Men venner. En bedre bil.” Men 
sådan fungerer det ikke. sådan fungerer det ikke. 
Det levende håb er at følge Det levende håb er at følge 
Jesus med alt, hvad du er, Jesus med alt, hvad du er, 
og gøre mennesker til hans og gøre mennesker til hans 
disciple.disciple.

Vi tror, vi kan dele verset Vi tror, vi kan dele verset 
op på midten og nøjes med op på midten og nøjes med 
at følge Jesus. Så må andre at følge Jesus. Så må andre 
være menneskefi skere, men være menneskefi skere, men 

at være Guds udsending er at være Guds udsending er 
ikke bare en del af livet som ikke bare en del af livet som 
kristen. Det er hele livet.kristen. Det er hele livet.

Guds menighed må være Guds menighed må være 
så fokuseret på håbet om så fokuseret på håbet om 
Jesus, at sågar den måde, Jesus, at sågar den måde, 
vi lever på i hverdagen, er vi lever på i hverdagen, er 
et vidnesbyrd om ham. Alle et vidnesbyrd om ham. Alle 
menighedens aktiviteter må menighedens aktiviteter må 
bære vidnesbyrd om ham. Vi bære vidnesbyrd om ham. Vi 
skal være et levende håb.skal være et levende håb.

Det betyder, at vi må være Det betyder, at vi må være 
et nyt folk. Da Jesus va-et nyt folk. Da Jesus va-
skede disciplenes fødder skede disciplenes fødder 
gav han dem det bud, at de gav han dem det bud, at de 
skulle elske hinanden. På skulle elske hinanden. På 
den måde skal verden vide, den måde skal verden vide, 
at de er hans disciple. Det at de er hans disciple. Det 
er en virkelig vigtig pointe. er en virkelig vigtig pointe. 
Den måde, vi er over for hin-Den måde, vi er over for hin-
anden på, er en af de store anden på, er en af de store 
mekanismer, som gør Jesus mekanismer, som gør Jesus 
kendt for verden. Da jeg var kendt for verden. Da jeg var 
yngre troede jeg, at Jesus yngre troede jeg, at Jesus 
ville, at vi skulle gøre ham ville, at vi skulle gøre ham 
kendt ved at gøre godt i den-kendt ved at gøre godt i den-
ne verden. Nogle tror, at en ne verden. Nogle tror, at en 
kendt musiker er det værk-kendt musiker er det værk-
tøj, Gud bruger til at gøre sig tøj, Gud bruger til at gøre sig 
selv kendt. Men Jesus siger, selv kendt. Men Jesus siger, 
at vores omsorg for hinan-at vores omsorg for hinan-
den er hans måde, verden den er hans måde, verden 
skal se ham på.skal se ham på.

Ser andre, hvordan vi 
kristne elsker hinanden?
For nogle år siden boede For nogle år siden boede 
vi i Portland, og der havde vi i Portland, og der havde 

vi nogle venner, der ikke vi nogle venner, der ikke 
havde nogen tilknytning havde nogen tilknytning 
til kristendom. De så, at vi til kristendom. De så, at vi 
mødtes med kristne, som mødtes med kristne, som 
ikke mindede om os i vores ikke mindede om os i vores 
livssituation. Vi havde ikke livssituation. Vi havde ikke 
børn dengang, men alligevel børn dengang, men alligevel 
havde vi besøg af et par med havde vi besøg af et par med 
fi re børn, der rodede i vores fi re børn, der rodede i vores 
hjem. ”Hvorfor gør I det?” hjem. ”Hvorfor gør I det?” 
spurgte vores venner.spurgte vores venner.

De blev en del af vores liv De blev en del af vores liv 
og tog på vandreture med os og tog på vandreture med os 
og vores cellegruppe. I sid-og vores cellegruppe. I sid-
ste uge fi k jeg en sms, hvor ste uge fi k jeg en sms, hvor 
de fortalte, at de var kom-de fortalte, at de var kom-
met til tro. Manden fortalte, met til tro. Manden fortalte, 
at han havde set, hvordan at han havde set, hvordan 
vi tog os af hinanden, og vi tog os af hinanden, og 
det ville han gerne være en det ville han gerne være en 
del af.del af.

Et spørgsmål til os er: Et spørgsmål til os er: 
Elsker vi andre kristne? Og Elsker vi andre kristne? Og 
spørgsmål nummer to: Ser spørgsmål nummer to: Ser 
andre, hvordan vi elsker hin-andre, hvordan vi elsker hin-
anden?anden?

Ikke bare om søndagen, 
men hver eneste dag
At vi skal være et levende At vi skal være et levende 
håb betyder også, at vi må håb betyder også, at vi må 
være det overalt. Vi må ud være det overalt. Vi må ud 
i verden for hver dag for at i verden for hver dag for at 
gå på arbejde eller i skole, gå på arbejde eller i skole, 
for at købe ind eller mange for at købe ind eller mange 
andre ting. Jesus var også i andre ting. Jesus var også i 
kontakt med sit lokalsam-kontakt med sit lokalsam-
fund hele tiden. Han talte sit fund hele tiden. Han talte sit 

budskab ind i sit samfund. budskab ind i sit samfund. 
Det må vi også gøre. Vi tager Det må vi også gøre. Vi tager 
ikke bare på arbejde. Vi ta-ikke bare på arbejde. Vi ta-
ger på arbejde som vidner ger på arbejde som vidner 
om Jesus. Vi tager ikke bare om Jesus. Vi tager ikke bare 
i skoven. Vi tager i skoven i skoven. Vi tager i skoven 
som mennesker, der er fri-som mennesker, der er fri-
gjort af evangeliet, og som gjort af evangeliet, og som 
skal vidne om Jesus.skal vidne om Jesus.

Vi er et folk, der har fundet Vi er et folk, der har fundet 
livet i Jesus. Ikke bare om livet i Jesus. Ikke bare om 
søndagen, men hver eneste søndagen, men hver eneste 
dag. Vi må altid proklamere dag. Vi må altid proklamere 
sandheden om Jesus, der sandheden om Jesus, der 
gør en radikal forskel i vo-gør en radikal forskel i vo-
res liv.res liv.

At vi skal være et levende At vi skal være et levende 
håb betyder, at det må vi håb betyder, at det må vi 
være over for ethvert men-være over for ethvert men-
neske. Ved en sammen-neske. Ved en sammen-
komst i nabolaget mødte komst i nabolaget mødte 
jeg Matt, der er en højtud-jeg Matt, der er en højtud-
dannet advokat og klimaak-dannet advokat og klimaak-
tivist. Matt blev så over-tivist. Matt blev så over-
raskende hurtig kristen, at raskende hurtig kristen, at 
jeg troede, han gjorde grin jeg troede, han gjorde grin 
med os. Det viste sig, at med os. Det viste sig, at 
han var fl yttet til Portland han var fl yttet til Portland 
for at komme så langt væk for at komme så langt væk 
som muligt fra sin fami-som muligt fra sin fami-
lie, der havde udstødt ham, lie, der havde udstødt ham, 
fordi han var narkoman. Nu fordi han var narkoman. Nu 
havde han indset, at han var havde han indset, at han var 
lillebroderen i lignelsen om lillebroderen i lignelsen om 
den fortabte søn. Han for-den fortabte søn. Han for-
klarede: ”Jeg var engang ikke klarede: ”Jeg var engang ikke 
en del af en familie, og nu er en del af en familie, og nu er 
jeg. Engang var jeg fuld af jeg. Engang var jeg fuld af 

skam, men nu hører jeg til.”skam, men nu hører jeg til.”
I begyndelsen troede jeg I begyndelsen troede jeg 

ikke på, at en veluddannet, ikke på, at en veluddannet, 
ateistisk veganer kunne ateistisk veganer kunne 
tage imod Jesus. Jeg troede tage imod Jesus. Jeg troede 
heller ikke på, at en narko-heller ikke på, at en narko-
man kunne blive fri af sin man kunne blive fri af sin 
afhængighed. Men evange-afhængighed. Men evange-
liet er et levende håb, der liet er et levende håb, der 
har kraft til at frelse ethvert har kraft til at frelse ethvert 
menneske.menneske.

Er Jesus mere værd end 
ferier og job?
I vores menighed spørger vi I vores menighed spørger vi 
hinanden ”Køber du mar-hinanden ”Køber du mar-
ken?” ken?” 

Jesus fortæller en lignelse Jesus fortæller en lignelse 
om en mand, der køber en om en mand, der køber en 
mark for at få en begravet mark for at få en begravet 
skat. Det er en simpel øko-skat. Det er en simpel øko-
nomisk analyse. Skatten er nomisk analyse. Skatten er 
så meget værd, at han er vil-så meget værd, at han er vil-
lig til at investere hele sit liv lig til at investere hele sit liv 
for at få den. Vi må overveje, for at få den. Vi må overveje, 
om Jesus er mere værd end om Jesus er mere værd end 
ferier eller job. Er Jesus så ferier eller job. Er Jesus så 
meget værd, at jeg med glæ-meget værd, at jeg med glæ-
de dræner min bankkonto de dræner min bankkonto 
og bruger alt på ham?og bruger alt på ham?

Jesus er bedre end alt Jesus er bedre end alt 
andet. Derfor kan vi købe andet. Derfor kan vi købe 
marken. Jesus forandrer marken. Jesus forandrer 
alting. Livet med ham hand-alting. Livet med ham hand-
ler ikke bare om søndag. ler ikke bare om søndag. 
Hans mission handler ikke Hans mission handler ikke 
om ting, der er virkelig langt om ting, der er virkelig langt 
væk, men lige omkring mig. væk, men lige omkring mig. 
Det handler om hvert eneste Det handler om hvert eneste 
menneske i vores liv. Om at menneske i vores liv. Om at 
evangeliet om Jesus må nå evangeliet om Jesus må nå 
dem. Det er virkelig gode ny-dem. Det er virkelig gode ny-
heder for verden.heder for verden.
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Brad Watson, hans kone Mirela og deres tre børn bor i Los Angeles. Det betyder meget for dem at leve sådan, at mennesker mø-Brad Watson, hans kone Mirela og deres tre børn bor i Los Angeles. Det betyder meget for dem at leve sådan, at mennesker mø-
der Jesus – og håbet i ham – gennem dem.der Jesus – og håbet i ham – gennem dem.

Baggrundsstof

Brad Watson er på 12. år Brad Watson er på 12. år 
præst i Soma-kirken i Los præst i Soma-kirken i Los 
Angeles, USA, som i disse Angeles, USA, som i disse 
år er en inspirationskilde år er en inspirationskilde 
for mange i LM. for mange i LM. 

Den 22. november var Den 22. november var 
han taler ved minikonfe-han taler ved minikonfe-
rencen Prækonference, rencen Prækonference, 
der går forud for Mission der går forud for Mission 
på LMH. Brad Watson er på LMH. Brad Watson er 
gift og har tre hjemmebo-gift og har tre hjemmebo-
ende børn.ende børn.
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BRAD WATSON   Vi tager ikke bare på arbejde. Vi tager på 
arbejde som vidner om Jesus. Vi tager ikke bare i skoven. Vi 
tager i skoven som mennesker, som skal vidne om Jesus
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det går godt for det nye Det går godt for det nye 
Hæng ud med GudHæng ud med Gud-koncept, -koncept, 
der er målrettet familier der er målrettet familier 
med 8-13-årige børn, som med 8-13-årige børn, som 
søger hjælp til at tale om søger hjælp til at tale om 
livets store spørgsmål med livets store spørgsmål med 
afsæt i Bibelen. Koncep-afsæt i Bibelen. Koncep-
tets prøvepakke er blevet tets prøvepakke er blevet 
markedsført meget bredt på markedsført meget bredt på 
sociale medier, og knap 600 sociale medier, og knap 600 
har indtil videre bestilt pak-har indtil videre bestilt pak-
ken, der indeholder et gratis ken, der indeholder et gratis 
hæfte.hæfte.

”Det, synes jeg, er rigtig ”Det, synes jeg, er rigtig 
mange. Vi har ikke tidligere mange. Vi har ikke tidligere 
prøvet at have gratis prø-prøvet at have gratis prø-
vepakker på internettet og vepakker på internettet og 
markedsføre så bredt,” for-markedsføre så bredt,” for-
tæller Cecilie Thams Nord tæller Cecilie Thams Nord 
Hansen, der er redaktør for Hansen, der er redaktør for 
Hæng ud med GudHæng ud med Gud. Hun er . Hun er 
børnesekretær for Bibel-børnesekretær for Bibel-
læser-Ringen, der sammen læser-Ringen, der sammen 
med LMBU, Danmarks Fol-med LMBU, Danmarks Fol-
kekirkelige Søndagsskoler kekirkelige Søndagsskoler 
og familiearbejdet i hen-og familiearbejdet i hen-
holdsvis IM og ELM står bag holdsvis IM og ELM står bag 
læseplanen.læseplanen.

Materialet er   
markedsført meget bredt
Prøvepakken er blevet mar-Prøvepakken er blevet mar-
kedsført gennem forskellige kedsført gennem forskellige 
typer Facebook-opslag mål-typer Facebook-opslag mål-
rettet forskellige grupper. rettet forskellige grupper. 
Det har givet respons, for-Det har givet respons, for-
klarer Bibellæser-Ringens klarer Bibellæser-Ringens 

Ny generalsekretær for 
Dansk Missionsråd

Den 1. januar 2020 tiltræder Henrik Den 1. januar 2020 tiltræder Henrik 
Sonne Pedersen som ny generalsekre-Sonne Pedersen som ny generalsekre-
tær for Dansk Missionsråd. Han har bred tær for Dansk Missionsråd. Han har bred 
erfaring inden for dansk missionsarbejde erfaring inden for dansk missionsarbejde 
– som udsendt til Etiopien og Grønland, – som udsendt til Etiopien og Grønland, 
som organisationsansat og som leder for som organisationsansat og som leder for 
kirke og dialogarbejdet i Danmission. kirke og dialogarbejdet i Danmission. 

”Vi ser som bestyrelse frem til sammen med ham at ”Vi ser som bestyrelse frem til sammen med ham at 
tage imod fremtidige udfordringer for dansk ydre mis-tage imod fremtidige udfordringer for dansk ydre mis-
sion,” siger Poul Erik Knudsen, der er bestyrelsesformand sion,” siger Poul Erik Knudsen, der er bestyrelsesformand 
for Dansk Missionsråd.for Dansk Missionsråd.

”Henrik har et solidt kendskab til vores arbejdsområde ”Henrik har et solidt kendskab til vores arbejdsområde 
og en stor teologisk faglighed særligt på det missions-og en stor teologisk faglighed særligt på det missions-
teologiske felt, og han har arbejdet i fl ere af vores med-teologiske felt, og han har arbejdet i fl ere af vores med-
lemsorganisationer gennem en længere årrække. Han lemsorganisationer gennem en længere årrække. Han 
har tilmed et stort nationalt og internationalt netværk og har tilmed et stort nationalt og internationalt netværk og 
er en respekteret person inden for missionsområdet.”er en respekteret person inden for missionsområdet.”

Henrik Sonne Pedersen fortæller, at han ser især frem Henrik Sonne Pedersen fortæller, at han ser især frem 
til samarbejdet med de mange forskellige organisationer.til samarbejdet med de mange forskellige organisationer.

”Og så glæder jeg mig over at skulle arbejde med ”Og så glæder jeg mig over at skulle arbejde med 
Dansk Missionsråd, som for mig at se har fokus på én af Dansk Missionsråd, som for mig at se har fokus på én af 
de store skatte i kirken – nemlig mission, som netop dre-de store skatte i kirken – nemlig mission, som netop dre-
jer sig om, hvad kirken er og skal,” siger han.                   jer sig om, hvad kirken er og skal,” siger han.                   klkl

Mange vil gerne ”hænge ud med Gud”
Bred interesse for læseplan, der lægger op til samtale i familien om Bibelen

leder Lasse Holmgaard Iver-leder Lasse Holmgaard Iver-
sen, der har skullet svare på sen, der har skullet svare på 
negative reaktioner.negative reaktioner.

”Nogle spørger, om vi også ”Nogle spørger, om vi også 
underviser om Julemanden underviser om Julemanden 
og andre eventyrhistorier. På og andre eventyrhistorier. På 
den ene side er det et tegn den ene side er det et tegn 
på, at vi er kommet langt ud, på, at vi er kommet langt ud, 
men det er måske også tegn men det er måske også tegn 
på, at målgruppen for opsla-på, at målgruppen for opsla-
gene skal defi neres bedre. gene skal defi neres bedre. 

Indre mission går rigtig nok tilbage, men der er ingen krise, siger formand

IM: DR’s dækning af IM 
var unuanceret

Indre Mission bløder. Sådan Indre Mission bløder. Sådan 
lød det i en overskrift på lød det i en overskrift på 
dr.dk og i TV Avisen den 17. dr.dk og i TV Avisen den 17. 
november. Historien blev november. Historien blev 
dagen efter citeret i mere dagen efter citeret i mere 
end 20 aviser landet over. end 20 aviser landet over. 
En tredjedel af IM’s mis-En tredjedel af IM’s mis-
sionshuse er forsvundet, og sionshuse er forsvundet, og 
antallet af abonnenter på antallet af abonnenter på 
Indre Missions Tidende – nu Indre Missions Tidende – nu 
ImpulsImpuls – er faldet med 1.700  – er faldet med 1.700 
på syv år. på syv år. 

Generel udvikling
I en efterfølgende presse-I en efterfølgende presse-
meddelelse gør IM’s for-meddelelse gør IM’s for-

mand Hans-Ole Bækgaard mand Hans-Ole Bækgaard 
intet forsøg på at skjule intet forsøg på at skjule 
tilbagegangen. Han mener tilbagegangen. Han mener 
dog, billedet er mere nuan-dog, billedet er mere nuan-
ceret:ceret:

”Dels er det en udvikling, ”Dels er det en udvikling, 
som har stået på de seneste som har stået på de seneste 
50 år, og som afspejler den 50 år, og som afspejler den 
samme åndelige udvikling, samme åndelige udvikling, 
som hele folkekirken er som hele folkekirken er 
ramt af. Dels afspejler den ramt af. Dels afspejler den 
tendensen til, at de unge tendensen til, at de unge 
søger fra landet mod byerne, søger fra landet mod byerne, 
og at foreningslivet generelt og at foreningslivet generelt 
er presset de fl este steder.”er presset de fl este steder.”

Han tilføjer, at IM har byg-Han tilføjer, at IM har byg-

get, udvidet og moderni-get, udvidet og moderni-
seret missionshuse fl ere seret missionshuse fl ere 
steder i landet, og at IM som steder i landet, og at IM som 
organisation har oplevet et organisation har oplevet et 
generationsskifte de sene-generationsskifte de sene-
ste fem år.ste fem år.

Han peger dog også på, at Han peger dog også på, at 
det ikke handler om, hvor det ikke handler om, hvor 
stor IM er, men at organisa-stor IM er, men at organisa-
tionen stadig er en vækkel-tionen stadig er en vækkel-
sesbevægelse.sesbevægelse.

Ingen tilbagegang
Et af de steder, hvor IM Et af de steder, hvor IM 
netop har investeret i en re-netop har investeret i en re-
novering af det lokale mis-novering af det lokale mis-

sionshus for et millionbeløb, sionshus for et millionbeløb, 
er i Harboøre. er i Harboøre. 

Her kan den lokale IM-for-Her kan den lokale IM-for-
mand ikke mærke nogen til-mand ikke mærke nogen til-
bagegang. I et interview med bagegang. I et interview med 
Dagbladet StruerDagbladet Struer siger han,  siger han, 
at det er lige så naturligt, at at det er lige så naturligt, at 
missionshuse lukker, som at missionshuse lukker, som at 
skoler og købmænd forsvin-skoler og købmænd forsvin-
der i fl ere lokalsamfund.der i fl ere lokalsamfund.

Han tilføjer, at journali-Han tilføjer, at journali-
sterne burde komme ud og sterne burde komme ud og 
se, hvad der foregår lokalt se, hvad der foregår lokalt 
”i stedet for altid at slå op i ”i stedet for altid at slå op i 
Hans Kirks roman Hans Kirks roman FiskerneFiskerne”.”.

nlmnlm

Vi har også fået undrende Vi har også fået undrende 
kommentarer fra folk, der kommentarer fra folk, der 
er medlem af ateistisk sel-er medlem af ateistisk sel-
skab.”skab.”

Han tilføjer dog, at der Han tilføjer dog, at der 
også er mange bestillinger også er mange bestillinger 
fra folk, han ikke kender fra fra folk, han ikke kender fra 
sit brede kirkelige netværk sit brede kirkelige netværk 
eller kan placere i en af eller kan placere i en af 
organisationerne, der står organisationerne, der står 
bag materialet. Det samme bag materialet. Det samme 

I ”Hæng ud med Gud” er der både samtalespørgsmål, man kan tale om i familien, og noget, de voksne kan refl ektere overI ”Hæng ud med Gud” er der både samtalespørgsmål, man kan tale om i familien, og noget, de voksne kan refl ektere over

siger Cecilie Thams Nord siger Cecilie Thams Nord 
Hansen, der igennem mange Hansen, der igennem mange 
år har oparbejdet et bredt år har oparbejdet et bredt 
kendskab til de missionske kendskab til de missionske 
organisationer gennem sit organisationer gennem sit 
arbejde med Bibellæser-arbejde med Bibellæser-
Ringens mest kendte pro-Ringens mest kendte pro-
dukt Bibelnøglen:dukt Bibelnøglen:

”Der er mange, som vi ikke ”Der er mange, som vi ikke 
normalt ser i kirke eller mis-normalt ser i kirke eller mis-
sionshus. De har en interes-sionshus. De har en interes-

CECILIE THAMS NORD HANSEN   ”Hæng ud med Gud” 
skal kunne læses af folk, som ikke er vant til at læse i Bibelen, 
men vi går ikke på kompromis med indholdetKIRKE  

se i tro, kristne værdier og se i tro, kristne værdier og 
livets store spørgsmål.”livets store spørgsmål.”

Om prøvepakken også le-Om prøvepakken også le-
der til, at disse familier fort-der til, at disse familier fort-
sætter i sætter i Hæng ud med GudHæng ud med Gud-
universet, vil tiden vise.universet, vil tiden vise.

Fællesskab om store 
emner
Hæng ud med GudHæng ud med Gud er netop  er netop 
målrettet familier, der gerne målrettet familier, der gerne 

vil have et fællesskab om-vil have et fællesskab om-
kring bibellæsning og livets kring bibellæsning og livets 
store spørgsmål. Konceptet store spørgsmål. Konceptet 
er bygget op omkring bi-er bygget op omkring bi-
beltekster som en klassisk beltekster som en klassisk 
bibellæseplan, men der er bibellæseplan, men der er 
lagt stor vægt på samtale-lagt stor vægt på samtale-
spørgsmål, man kan tale spørgsmål, man kan tale 
om i familien, og noget, de om i familien, og noget, de 
voksne kan refl ektere over. voksne kan refl ektere over. 
Der er også lagt stor energi Der er også lagt stor energi 
i at formidle det i et sprog, i at formidle det i et sprog, 
så man kan være med, selv så man kan være med, selv 
om man ikke har store for-om man ikke har store for-
kundskaber med bibel el-kundskaber med bibel el-
ler kirke, fortæller Cecilie ler kirke, fortæller Cecilie 
Thams Nord Hansen:Thams Nord Hansen:

”Vi har missionsorgani-”Vi har missionsorgani-
sationerne som målgruppe, sationerne som målgruppe, 
men det er vigtigt, at det kan men det er vigtigt, at det kan 
læses af en bred målgruppe. læses af en bred målgruppe. 
Derfor skriver vi for eksem-Derfor skriver vi for eksem-
pel ikke ’da du blev døbt’, pel ikke ’da du blev døbt’, 
men ’hvis du er døbt’.”men ’hvis du er døbt’.”

”Det skal kunne læses af ”Det skal kunne læses af 
folk, som ikke er vant til at folk, som ikke er vant til at 
læse i Bibelen, men vi går læse i Bibelen, men vi går 
ikke på kompromis med ikke på kompromis med 
indholdet. Det handler også indholdet. Det handler også 
om Jesus, påske, pinse, tro, om Jesus, påske, pinse, tro, 
lidelse, frelse, og hvad bi-lidelse, frelse, og hvad bi-
belteksterne ellers lægger belteksterne ellers lægger 
op til.”op til.”

Formålet er at lægge op til Formålet er at lægge op til 
en samtale om teksten, og en samtale om teksten, og 
er der ord, som den almin-er der ord, som den almin-
delige dansker uden stort delige dansker uden stort 
kendskab til Bibelen ikke kendskab til Bibelen ikke 
kender, er der også ordfor-kender, er der også ordfor-
klaringer.klaringer.
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

VIL DU VÆRE  
MISSIONÆR I CAMBODJA?

LM søger missionærer, der kan matche de behov, 
som bliver aktuelle de kommende år i Cambodja.

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

Læs om stillingen på dlm.dk/job/missionær. 
Andre faglige kompetencer har dog også interesse. 
Kontakt Luthersk Mission for en uforpligtende 
samtale om dine evner og vores behov fremad-
rettet. 
Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt 
missionskonsulent Bent Olsen på tlf: 41 57 82 37 
eller på bo@dlm.dk.

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1000 titler 
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

Kender du en blind eller 
svagsynet...? Så henvis til

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

 

  HHeragården - et § 107 botilbud  

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

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

OBERAMMERGAU OG ØSTRIG
Oplev Jesu lidelseshistorie opført af en hel landsby. 
Det verdensberømte Passionsspil er kendt verden over, 
og er en imponerende oplevelse. Efter passionsspillets 
stærke oplevelser fortsætter ferien i den smukt belig-
gende alpeby Ehrwald i Østrig ved foden af Zugspitze.
Rejseledere: Ulla Rejkjær og Leif Sonne-Mortensen, 
Hillerød

Læs mere om rejsen på 
felixrejser.dk/oberammergau504 
eller bestil program på 7592 2022

2. - 9. juni

Mørkholt Strand Camping er en moderne tre-stjernet cam-
pingplads, som også danner ramme om bibelcampings, lejre 
og konferencer. 

• Har du lyst til at stå for udvikling og planlægning af den 
daglige dri� såvel som af større arrangementer og begiven-
heder på pladsen?

• Kan du lede og tilre�elægge i samarbejde med mange for-
skellige medarbejdere og partnere?   

• Kan du se dig selv som virksomhedsleder i Indre Mission og 
står inde for bevægelsens formål og værdier?

Vil du gerne vide mere, så ring til virksomhedschef 
Ingrid Bjerre, tlf.: 8227 1203 / 2145 4745 eller mail til 
ingrid.vb@indremission.dk 

Se hele stillingsopslaget på 

Campingchef 
Mørkholt Strand Camping
Vi søger en campingchef som kan skabe rammer for ferie 
og mission

GENOPSL AG

indremission.dk/job

LM-kirken i Skjern søger Præst LM-kirken i Skjern søger Præst 
• En præst for menigheden • En præst for menigheden 
• En evangeliserende arbejde• En evangeliserende arbejde

Se mere på www.lm-kirken.dk Se mere på www.lm-kirken.dk 

Ansøgningsfrist 15. januar 2020Ansøgningsfrist 15. januar 2020

»Der burde være en advarselstrekant på forsi-
den. For at være missionær på den måde er far-
ligt og ikke for sarte sjæle.«

  KRISTELIGT DAGBL AD 

Lohse | 224 sider | 199,95 kr.
»Jeg håber på, at andre også vil blive rørt af 
disse menneskers historier og blive mindet om, 
at Jesus elsker alle.«
TRO & MISSION

LogosMedia | 248 sider | 249,95 kr.
»En spændende og realistisk beskrivelse af mis-
sionærlivets glæder og sorger.«
TRO & MISSION

Bestil på lohse.dk eller tlf. 7593 4455

Forlagsgruppen Lohse - inspiration til tro

A N N E L I S E  O G  A X E L 

R Y E  C L AU S E N

Kald og konsekvens
Et arbejdsliv i interna-
tional mission

M A R T I N  D E  L A N G E

På kanten af 
Paradis
Kristen i Tyrkiet – 
med livet som indsats

LogosMedia | 208 sider |
199,95 kr.

J Ø R G E N  H E D A G E R 

N I E L S E N

Muslimer møder 
Jesus – Fortællinger om 
flugt og ny tro

REALISTISK
BESKRIVELSE AF
MISSIONÆRLIVET

IKKE FOR 
SARTE SJÆLE

ET RØRENDE
MØDE MED 10
KONVERTITTER

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



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF PER BØNDERGAARDAF PER BØNDERGAARD

FRITIDSPRÆDIKANTFRITIDSPRÆDIKANT

Sune Skarsholm og Henrik Sune Skarsholm og Henrik 
Højlund:Højlund:
Som et lille barnSom et lille barn
Lohse 2019Lohse 2019

144 sider – 199,95 kroner144 sider – 199,95 kroner

Bogen består af 14 prædi-Bogen består af 14 prædi-
kener over kener over Luthers lille Ka-Luthers lille Ka-
tekismustekismus, hvor forfatterne , hvor forfatterne 
ønsker at gøre noget svært ønsker at gøre noget svært 
stof let forståeligt. Forfat-stof let forståeligt. Forfat-
terne skriver i deres forord, terne skriver i deres forord, 
at hvis deres prædikener at hvis deres prædikener 
opfattes enfoldige, er de opfattes enfoldige, er de 
egentlig godt tilfreds. Om egentlig godt tilfreds. Om 
det ligefrem er enfoldigt, det ligefrem er enfoldigt, 
er måske et forkert udtryk, er måske et forkert udtryk, 
men de er forholdsvis let-men de er forholdsvis let-
tilgængelige og til at forstå. tilgængelige og til at forstå. 
Man kan godt fornemme, Man kan godt fornemme, 
at der er to forfattere, men at der er to forfattere, men 
det lykkes for dem begge at det lykkes for dem begge at 
gøre Luthers forklaringer gøre Luthers forklaringer 
hverdagsagtige.hverdagsagtige.

Stykkerne er forholdsvis Stykkerne er forholdsvis 
korte og kan læses enkelt-korte og kan læses enkelt-
vis, eventuelt som 14 an-vis, eventuelt som 14 an-
dagtsstykker. At de er korte, dagtsstykker. At de er korte, 
gør desværre også, at man gør desværre også, at man 

Luthers forklaringer 
gjort hverdagsagtige

indimellem mangler uddyb-indimellem mangler uddyb-
ning af emnerne. Det virker, ning af emnerne. Det virker, 
som om forfatterne kunne som om forfatterne kunne 
sige meget mere, men fordi sige meget mere, men fordi 
stykkerne har været holdt stykkerne har været holdt 
som prædikener, er det ti-som prædikener, er det ti-
den, som har bestemt læng-den, som har bestemt læng-
den.den.

Forfatterne holder godt Forfatterne holder godt 
fast i, at selv om det svære fast i, at selv om det svære 
skal gøres lettere forstå-skal gøres lettere forstå-
eligt, fjerner de ikke det eligt, fjerner de ikke det 
svære ved for eksempel de svære ved for eksempel de 
ti bud. Når der står i ti bud. Når der står i Luthers Luthers 
lille Katekismuslille Katekismus, at Gud bli-, at Gud bli-
ver vred, når vi overtræder ver vred, når vi overtræder 
budene, budene, erer det sådan. Jesus  det sådan. Jesus 
er kommet for at frelse, men er kommet for at frelse, men 
han kom ikke, for at vi kan han kom ikke, for at vi kan 
være ligeglade med, hvor-være ligeglade med, hvor-
dan vi lever vores liv.dan vi lever vores liv.

Hele vejen igennem bogen Hele vejen igennem bogen 
er forfatterne gode til at få er forfatterne gode til at få 
deres budskab ud på en deres budskab ud på en 
direkte måde, så man som direkte måde, så man som 
læser ikke er i tvivl om, hvad læser ikke er i tvivl om, hvad 
de mener. For eksempel når de mener. For eksempel når 
de forklarer, at vi menne-de forklarer, at vi menne-
sker er så naive, at vi tror, at sker er så naive, at vi tror, at 
ondskaben i verden er noget ondskaben i verden er noget 
udefrakommende – dårlig udefrakommende – dårlig 
opdragelse eller fra politik-opdragelse eller fra politik-
kerne – men reelt er det kerne – men reelt er det 
dybt i os. dybt i os. 

Samtidig forklarer de, at Samtidig forklarer de, at 
der er masser af glæde i at der er masser af glæde i at 
bruge fadervor. At bede den bruge fadervor. At bede den 

beskrives som at være med beskrives som at være med 
i en kæmpestor protestbe-i en kæmpestor protestbe-
vægelse, hvor bønnerne an-vægelse, hvor bønnerne an-
giver verdens lys og håb.giver verdens lys og håb.

Generelt er der mange Generelt er der mange 
gode forklaringer på indhol-gode forklaringer på indhol-
det af de ti bud, sakramen-det af de ti bud, sakramen-
terne, fadervor, skriftemål terne, fadervor, skriftemål 
med mere. Selv for os, som med mere. Selv for os, som 

kender ordene i fadervor og kender ordene i fadervor og 
de ti bud så godt, at vi ef-de ti bud så godt, at vi ef-
terhånden kan dem lidt for terhånden kan dem lidt for 
meget udenad.meget udenad.

Bogen kan klart anbefales, Bogen kan klart anbefales, 
til alle, som gerne vil have til alle, som gerne vil have 
genopfrisket indholdet og genopfrisket indholdet og 
forståelsen af forståelsen af Luthers lille Luthers lille 
KatekismusKatekismus.

AF EMIL KJÆR BRANDE AF EMIL KJÆR BRANDE 

(MF BACHELORHOLD 2015)(MF BACHELORHOLD 2015)

MEDUNDERSKRIVERE: ANDERS MEDUNDERSKRIVERE: ANDERS 

KJÆRGAARD (BA 2019), JAKOB KJÆRGAARD (BA 2019), JAKOB 

NOER LARSEN (BA 2017), LASSE NOER LARSEN (BA 2017), LASSE 

BACH DYBDAL (BA 2013), JESPER BACH DYBDAL (BA 2013), JESPER 

SMED RISBJERG (BA 2013)SMED RISBJERG (BA 2013)

I I Tro og MissionTro og Mission nummer  nummer 
19/2019 gav Carsten Lo-19/2019 gav Carsten Lo-
rentsen (CL) udtryk for, at rentsen (CL) udtryk for, at 
man ikke længere kunne in-man ikke længere kunne in-
vitere Menighedsfakultetet vitere Menighedsfakultetet 
(MF) til vores missionshuse (MF) til vores missionshuse 
og kirker. Dette rammer os, og kirker. Dette rammer os, 
da vi står med et ben i hver da vi står med et ben i hver 
lejr. Vi har vores baggrund, lejr. Vi har vores baggrund, 
og nogle af os har vores og nogle af os har vores 

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

inspiration            nærvær            holdning

DET KUNNE LIGEDET KUNNE LIGE så godt have været LM, der stod for  så godt have været LM, der stod for 
skud, da DR den 17. november portrætterede en tilba-skud, da DR den 17. november portrætterede en tilba-
gegang i missionshuse og abonnenter hos Indre Mis-gegang i missionshuse og abonnenter hos Indre Mis-
sion. Som det fremgik af LM’s jubilæumsskrift sidste sion. Som det fremgik af LM’s jubilæumsskrift sidste 
år, er der heller ikke meget at råbe hurra for, når man år, er der heller ikke meget at råbe hurra for, når man 
sammenligner de nyeste tal over medlemmer med sammenligner de nyeste tal over medlemmer med 
tallene for 25 og 50 år siden. tallene for 25 og 50 år siden. 

Når det ikke var LM, der var i TV Avisen den pågæl-Når det ikke var LM, der var i TV Avisen den pågæl-
dende søndag aften, skyldes det formentlig, at IM er dende søndag aften, skyldes det formentlig, at IM er 
langt synligere og langt mere kendt i offentligheden langt synligere og langt mere kendt i offentligheden 
generelt. Langt de fl este danskere har en forestil-generelt. Langt de fl este danskere har en forestil-
ling om, hvad det vil sige at være indremissionsk. Om ling om, hvad det vil sige at være indremissionsk. Om 
den forestilling fl ugter med, hvad det vil sige at være den forestilling fl ugter med, hvad det vil sige at være 
en del af IM, er en anden sag. Rigtig mange danskere en del af IM, er en anden sag. Rigtig mange danskere 
står til gengæld med et spørgende blik, når man for-står til gengæld med et spørgende blik, når man for-
tæller, at man kommer i Luthersk Mission.tæller, at man kommer i Luthersk Mission.

DANSKERNES UVIDENHED OM DANSKERNES UVIDENHED OM LM skyldes naturlig-LM skyldes naturlig-
vis et manglende kendskab til luthersk kristendom i vis et manglende kendskab til luthersk kristendom i 
Danmark, men det er nok også en vigtig begrundelse, Danmark, men det er nok også en vigtig begrundelse, 
at LM’s primære virke i over hundrede år har ligget at LM’s primære virke i over hundrede år har ligget 
uden for landets grænser. uden for landets grænser. 

IM har i langt højere grad fokuseret på Danmark. I IM har i langt højere grad fokuseret på Danmark. I 
de senere år har IM også fokuseret på den offentlige de senere år har IM også fokuseret på den offentlige 
debat. Som en, der bruger bare en lille fl ig af min ar-debat. Som en, der bruger bare en lille fl ig af min ar-
bejdstid på at arbejde med LM’s billede i offentlighe-bejdstid på at arbejde med LM’s billede i offentlighe-
den, er det tydeligt, at IM satser langt fl ere kræfter på den, er det tydeligt, at IM satser langt fl ere kræfter på 
dette område.dette område.

MEDIERNES ARENA ERMEDIERNES ARENA ER en slagmark med få sejre og  en slagmark med få sejre og 
meget kritik, når man kommer med holdninger, der meget kritik, når man kommer med holdninger, der 
går mod fl ertallets. Og ingen forventer vel, at IM æn-går mod fl ertallets. Og ingen forventer vel, at IM æn-
drer det generelle mediebillede i mere positiv retning drer det generelle mediebillede i mere positiv retning 
over for klassisk kristentro. Men hvis IM’s medieind-over for klassisk kristentro. Men hvis IM’s medieind-
sats blot får den betydning, at det stadig er muligt sats blot får den betydning, at det stadig er muligt 
som kristen bevægelse at nyde godt af de samme som kristen bevægelse at nyde godt af de samme 
vilkår som alle mulige andre organisationer i landet, vilkår som alle mulige andre organisationer i landet, 
kommer det sandsynligvis også LM og andre lignende kommer det sandsynligvis også LM og andre lignende 
organisationer til gode. Hvis IM’s medieindsats blot organisationer til gode. Hvis IM’s medieindsats blot 
får den betydning, at danskerne bliver opmærksom-får den betydning, at danskerne bliver opmærksom-
me på, at der også er nogen, der tror på Bibelens bud-me på, at der også er nogen, der tror på Bibelens bud-
skab i dag, er det godt for fl ere end IM.skab i dag, er det godt for fl ere end IM.

IM bliver mod deres vilje kastet ind i den offentlige IM bliver mod deres vilje kastet ind i den offentlige 
debat på grund af de fordomme, der er om bevægel-debat på grund af de fordomme, der er om bevægel-
sen, men at IM også går ind i kampen med oprejst sen, men at IM også går ind i kampen med oprejst 
pande frem for blot at dukke sig er godt for dansker-pande frem for blot at dukke sig er godt for dansker-
ne. Selv om kampen ikke er enkel, kan den i sidste ne. Selv om kampen ikke er enkel, kan den i sidste 
ende forlænge den gunstige situation i verdenshisto-ende forlænge den gunstige situation i verdenshisto-
rien, hvor man frit kan leve som troende i Danmark og rien, hvor man frit kan leve som troende i Danmark og 
dele den tro med andre. Derfor: stor tak til IM for vil-dele den tro med andre. Derfor: stor tak til IM for vil-
ligheden til at tage kampen i den offentlige debat.ligheden til at tage kampen i den offentlige debat.

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

Tak til IM for 
at tage tævene

menighedsfællesskab i LM, menighedsfællesskab i LM, 
og vi studerer, eller har stu-og vi studerer, eller har stu-
deret, på MF’s bachelorud-deret, på MF’s bachelorud-
dannelse.dannelse.

CL frygter, så vidt vi kan se, CL frygter, så vidt vi kan se, 
at MF skal udvikle sig til en at MF skal udvikle sig til en 
bibelkritisk læreanstalt. Den bibelkritisk læreanstalt. Den 
frygt er reel, hvis dennes frygt er reel, hvis dennes 
opfordring følges: at bibeltro opfordring følges: at bibeltro 
kristne stopper deres op-kristne stopper deres op-
bakning til MF. bakning til MF. 

Dog mener vi også, at Dog mener vi også, at 
frygten er ubegrundet. MF frygten er ubegrundet. MF 
har ikke ændret holdning, har ikke ændret holdning, 
MF har ikke foretaget et MF har ikke foretaget et 
kursskifte eller skred. MF kursskifte eller skred. MF 
har indført en politik, som har indført en politik, som 
anerkender friheden til at anerkender friheden til at 
tænke selv. Friheden til, at tænke selv. Friheden til, at 
man som forsker på MF man som forsker på MF 
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PER BØNDERGAARD  Stykkerne er korte, 
og det gør desværre, at man indimellem mangler 
uddybning af emnerne

LEDER 

kan have en fri holdning til kan have en fri holdning til 
spørgsmålet om kvindelige spørgsmålet om kvindelige 
præster. Og frihed til, at vi præster. Og frihed til, at vi 
som studerende ikke bliver som studerende ikke bliver 
pålagt en holdning, som pålagt en holdning, som 
vi partout skal indtage. Vi vi partout skal indtage. Vi 
har frihed til at tænke selv har frihed til at tænke selv 
og fi nde frem til resulta-og fi nde frem til resulta-
ter, som ikke er bestemt på ter, som ikke er bestemt på 
forhånd. forhånd. 

Og det er ikke nye tanker Og det er ikke nye tanker 
fra MF. Det er nærmere en fra MF. Det er nærmere en 
beskrivelse af, hvad praksis beskrivelse af, hvad praksis 
har været i de sidste 40 år. har været i de sidste 40 år. 
Der er ikke tale om et skred, Der er ikke tale om et skred, 
men en beskrivelse af en men en beskrivelse af en 
praksis. Vi er ikke efterladt praksis. Vi er ikke efterladt 
sårbare på MF. Vi er efter-sårbare på MF. Vi er efter-
ladt med en opfordring. Op-ladt med en opfordring. Op-
fordringen til at undersøge fordringen til at undersøge 

teksterne selv.teksterne selv.
Hvem man skal invitere til Hvem man skal invitere til 

sit missionshus til at præ-sit missionshus til at præ-
dike, skal selvfølgelig være dike, skal selvfølgelig være 
op til de enkelte menighe-op til de enkelte menighe-
der. Vi håber bare ikke, at vi der. Vi håber bare ikke, at vi 
bliver ekskluderet fra vores bliver ekskluderet fra vores 
egne menighedssammen-egne menighedssammen-
hænge, blot fordi vi tager hænge, blot fordi vi tager 
vores bacheloruddannelse vores bacheloruddannelse 
fra MF. fra MF. 

Vi går ikke ind for ordnin-Vi går ikke ind for ordnin-
gen for kvindelige præster. gen for kvindelige præster. 
Vi mener faktisk, at LM’s syn Vi mener faktisk, at LM’s syn 
på tjenestedeling holder. på tjenestedeling holder. 
Vi går til gengæld ind for Vi går til gengæld ind for 
forskningsfrihed, friheden forskningsfrihed, friheden 
til at komme frem til egne til at komme frem til egne 
resultater og friheden til at resultater og friheden til at 
tænke selv.tænke selv.

SYNSPUNKT   

MF-studerende: Vi går ind for frihed til at tænke selv
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Vil hjælpe nye musikere i gang
Nye musikere og sangere skal have støtte og hjælp til at Nye musikere og sangere skal have støtte og hjælp til at 
komme i gang, mener LM Musik, der er på udkig efter bands komme i gang, mener LM Musik, der er på udkig efter bands 
til nye musikudgivelser.til nye musikudgivelser.

Samler ind til fødselsdage
En lille fl ok børn i Stubbekøbing Juniorklub har tjent penge En lille fl ok børn i Stubbekøbing Juniorklub har tjent penge 
ved at lufte hunde, slå græs og vaske biler med det formål at ved at lufte hunde, slå græs og vaske biler med det formål at 
give en fest til handicappede børn i Mellemøsten.give en fest til handicappede børn i Mellemøsten.

”Falck” lige om hjørnet
24/11/2019 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA24/11/2019 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA

Min kollega, Luhekelo, og jeg er ofte på arbejde uden for kir-Min kollega, Luhekelo, og jeg er ofte på arbejde uden for kir-
kekontoret. Det var vi også i går, hvor turen gik cirka 50 kilo-kekontoret. Det var vi også i går, hvor turen gik cirka 50 kilo-
meter sydøst ud af byen. Formålet med turen var at mødes meter sydøst ud af byen. Formålet med turen var at mødes 
med lederne af en kvindegruppe, der havde ønsket rådgiv-med lederne af en kvindegruppe, der havde ønsket rådgiv-
ning i nogle ting i deres menighed.ning i nogle ting i deres menighed.

Efter cirka 20 kilometer på asfaltvej stod den på grusvej Efter cirka 20 kilometer på asfaltvej stod den på grusvej 
resten af turen. Jeg har kørt vejen adskillige gange. Den er resten af turen. Jeg har kørt vejen adskillige gange. Den er 
næsten for god, for der køres hurtigt – af nogle i al fald ...næsten for god, for der køres hurtigt – af nogle i al fald ...

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