
En tredjedel af LM’s budget skal samles ind i december. Frem til jul kan udviklingen 
følges på LM’s hjemmeside

Juletid er gavetid

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Julen er nær, og juletiden Julen er nær, og juletiden 
er travl på LM’s sekretariat. er travl på LM’s sekretariat. 
Sidst i november mang-Sidst i november mang-
lede LM seks millioner for lede LM seks millioner for 
at få gavebudgettet til at gå at få gavebudgettet til at gå 
op. I skrivende stund er der op. I skrivende stund er der 
indkommet to millioner, og indkommet to millioner, og 
udviklingen kan løbende føl-udviklingen kan løbende føl-
ges på LM’s hjemmeside og ges på LM’s hjemmeside og 
Facebook-side.Facebook-side.

Hvis 2019 ligner tidligere Hvis 2019 ligner tidligere 
år, er der tryk på omkring år, er der tryk på omkring 
årets sidste bankdage. De årets sidste bankdage. De 
falder i år på den 27. og 30. falder i år på den 27. og 30. 
december, men det ville december, men det ville 
være en stor hjælp for LM’s være en stor hjælp for LM’s 
administration, hvis gaver administration, hvis gaver 
til LM overføres tidligere og til LM overføres tidligere og 
gerne den 20. december, gerne den 20. december, 
forklarer økonomimedarbej-forklarer økonomimedarbej-
der Kirsten Hansen.der Kirsten Hansen.

Skulle man have spørgs-Skulle man have spørgs-
mål, sidder hun og hendes mål, sidder hun og hendes 
kolleger i LM’s Resurseteam kolleger i LM’s Resurseteam 

Frimenighedspræster, for-Frimenighedspræster, for-
kyndere og andre medarbej-kyndere og andre medarbej-
dere i LM var fra 26. novem-dere i LM var fra 26. novem-
ber til 3. december på Ordet ber til 3. december på Ordet 
og Israels discipelskole ved og Israels discipelskole ved 
Genesaret sø. Med et tæt-Genesaret sø. Med et tæt-
pakket program fi k de knap pakket program fi k de knap 
20 deltagere inspiration og 20 deltagere inspiration og 
udrustning til deres tjeneste udrustning til deres tjeneste 
med forkyndelse i LM.med forkyndelse i LM.

”Det var spændende og ”Det var spændende og 
meget lærerigt,” siger Kri-meget lærerigt,” siger Kri-
stian Larsen, der er Kids-stian Larsen, der er Kids-
konsulent i Vestdanmark.konsulent i Vestdanmark.

Så nye sider af Bibelen
Flere af deltagerne står of-Flere af deltagerne står of-
tere på talerstolen, end de tere på talerstolen, end de 
sidder på tilhørerrækkerne, sidder på tilhørerrækkerne, 
men i denne uge skulle de men i denne uge skulle de 

Børneforkynder håber kurset i Galilæa smitter af på hans bibelformidling

LM-forkyndere på inspirationsuge i Israel

mange formidlere bruge mange formidlere bruge 
ørerne mere end munden. ørerne mere end munden. 
Ordet og Israels general-Ordet og Israels general-
sekretær Ole Andersen og sekretær Ole Andersen og 
LMH-forstander Henrik LMH-forstander Henrik 
Nymann Eriksen stod for Nymann Eriksen stod for 
undervisningen. Den foregik undervisningen. Den foregik 
en stor del af tiden i sko-en stor del af tiden i sko-
lens lokaler, men var også lens lokaler, men var også 
lagt an på at komme ud og lagt an på at komme ud og 
se de steder i Galilæa, hvor se de steder i Galilæa, hvor 
de bibelske beretninger er de bibelske beretninger er 
foregået. foregået. 

Kurset og besøget i Israel Kurset og besøget i Israel 
gjorde et stort indtryk på ge-gjorde et stort indtryk på ge-
neralsekretær Søren Skov-neralsekretær Søren Skov-
gaard Sørensen, der ikke gaard Sørensen, der ikke 
havde været i Israel tidligere:havde været i Israel tidligere:

”Det gjorde det ekstra ak-”Det gjorde det ekstra ak-
tuelt at se geografi en og få tuelt at se geografi en og få 

historiske vinkler på Gamle historiske vinkler på Gamle 
og Nye Testamente. Det kun-og Nye Testamente. Det kun-
ne vi ikke have fået hjemme ne vi ikke have fået hjemme 
fra Danmark,” mener han. fra Danmark,” mener han. 
Særligt var det en øjenåbner Særligt var det en øjenåbner 
for ham at opdage, hvordan for ham at opdage, hvordan 
Jesus allerede fra begyndel-Jesus allerede fra begyndel-
sen af sit virke fokuserede sen af sit virke fokuserede 
på hedninger på den anden på hedninger på den anden 
side af Genesaret sø og i det side af Genesaret sø og i det 
nuværende Libanon.nuværende Libanon.

For Kristian Larsen, der For Kristian Larsen, der 
ofte formidler Bibelen til ofte formidler Bibelen til 
børn, var det også godt at se børn, var det også godt at se 
landet, hvor Jesus gik om-landet, hvor Jesus gik om-
kring med sine disciple:kring med sine disciple:

”Jeg håber, jeg kan bringe ”Jeg håber, jeg kan bringe 
de billeder, jeg har fået på de billeder, jeg har fået på 
min nethinde, med mig hjem min nethinde, med mig hjem 
i min formidling til voksne og i min formidling til voksne og F
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klar ved telefonen også den klar ved telefonen også den 
27. og 30. december. Den 23. 27. og 30. december. Den 23. 
december holder sekreta-december holder sekreta-
riatet dog lukket.riatet dog lukket.

Også redaktionen på Også redaktionen på Tro Tro 
& Mission& Mission holder julelukket.  holder julelukket. 
Første nummer i 2020 har Første nummer i 2020 har 
planlagt udgivelse den 17. planlagt udgivelse den 17. 
januar.januar.

børn, når jeg fortæller bibel-børn, når jeg fortæller bibel-
historie, så der også dannes historie, så der også dannes 
billeder hos dem.”billeder hos dem.”

Frimenighedspræste-ide
Kurset kom i stand på en Kurset kom i stand på en 
række frimenighedspræ-række frimenighedspræ-
sters initiativ. De seneste tre sters initiativ. De seneste tre 
år har fl ere af dem mødtes år har fl ere af dem mødtes 
årligt til tre inspirations-årligt til tre inspirations-
døgn. Her blev ideen fostret døgn. Her blev ideen fostret 
om en hel uge i Israel med om en hel uge i Israel med 
undervisning, fortæller me-undervisning, fortæller me-
nighedskonsulent Birger nighedskonsulent Birger 
Reuss Schmidt.Reuss Schmidt.

Han kunne godt forestille Han kunne godt forestille 
sig, at kurset blev gentaget sig, at kurset blev gentaget 
med fokus på særligt de fri-med fokus på særligt de fri-
villige forkyndere, men der er villige forkyndere, men der er 
ingen konkrete planer.      ingen konkrete planer.      nlmnlm

LM Aarsballe er en gammel, men efterhån-LM Aarsballe er en gammel, men efterhån-
den udtyndet kreds på kun 31 medlemmer. den udtyndet kreds på kun 31 medlemmer. 
Fortrinsvis ældre, men også børnefamilier, Fortrinsvis ældre, men også børnefamilier, 
og fl ere frafl yttede personer kommer stadig og fl ere frafl yttede personer kommer stadig 
til møderne.til møderne.

Efterhånden som kredsen er blevet min-Efterhånden som kredsen er blevet min-
dre, er samarbejdet med nabokredsen dre, er samarbejdet med nabokredsen 
Østerlars øget tilsvarende. LMU, junior og Østerlars øget tilsvarende. LMU, junior og 
børneklub/familietræf er fælles.børneklub/familietræf er fælles.

For seks år siden begyndte ”torsdagssam-For seks år siden begyndte ”torsdagssam-
linger” hver anden uge. Det er en blanding af linger” hver anden uge. Det er en blanding af 
bibelundervisning via hjemmesiden lysetog-bibelundervisning via hjemmesiden lysetog-
livet.dk, studiesamtale og bedemøde. livet.dk, studiesamtale og bedemøde. 

En gang om måneden mødes nogle kvinder En gang om måneden mødes nogle kvinder 
til bedesamværet ”Bønner & Birkes”.til bedesamværet ”Bønner & Birkes”.

De små steder: Aarsballe

Det vil være en stor hjælp for Det vil være en stor hjælp for 
LM’s administration, hvis ga-LM’s administration, hvis ga-
ver til LM overføres så tidligt ver til LM overføres så tidligt 
som muligt – gerne allerede som muligt – gerne allerede 

den 20. december.den 20. december.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

53 temaer med hver fi re 53 temaer med hver fi re 
artikler er en af hjørneste-artikler er en af hjørneste-
nene på LMU’s hjemmeside. nene på LMU’s hjemmeside. 
Nu får temaerne nyt liv med Nu får temaerne nyt liv med 
en række bibelstudieoplæg, en række bibelstudieoplæg, 
der er bundet op på temaar-der er bundet op på temaar-
tiklerne.tiklerne.

”Da jeg startede i mit job, ”Da jeg startede i mit job, 
var jeg nysgerrig på hvad var jeg nysgerrig på hvad 
LMU’erne efterspurgte. Og LMU’erne efterspurgte. Og 
de savnede bibelstudie-op-de savnede bibelstudie-op-
læg. Samtidig opdagede jeg læg. Samtidig opdagede jeg 
et dediceret skatkammer, et dediceret skatkammer, 
da jeg fandt tema-artikler-da jeg fandt tema-artikler-
ne på LMU’s hjemmeside,” ne på LMU’s hjemmeside,” 
forklarer Nikolaj Esmarch forklarer Nikolaj Esmarch 
Karkov, der ud over at være Karkov, der ud over at være 
LMU’s ungdomskonsulent i LMU’s ungdomskonsulent i 
Østdanmark også arbejder Østdanmark også arbejder 

Temaartikler bliver til studieoplæg

med LMBU’s hjemmeside.med LMBU’s hjemmeside.

Bibeltekst og artikel
Oplæggene hedder CROC. Oplæggene hedder CROC. 
Navnet er forbogstaverne Navnet er forbogstaverne 
i materialets struktur, der i materialets struktur, der 
byder på fi re afdelinger. byder på fi re afdelinger. 
Check ind, hvor man følger Check ind, hvor man følger 
op på det, man var sammen op på det, man var sammen 
om sidst. Refl eksion, hvor om sidst. Refl eksion, hvor 
man sammen læser den bi-man sammen læser den bi-
beltekst, som temaartiklen beltekst, som temaartiklen 
er skrevet over. Oplæg, hvor er skrevet over. Oplæg, hvor 
man læser temaartiklen. Og man læser temaartiklen. Og 
til sidst Check ud, hvor man til sidst Check ud, hvor man 
taler om, hvad man tager taler om, hvad man tager 
med sig fra aftenen.med sig fra aftenen.

Undervejs er der spørgs-Undervejs er der spørgs-
mål til både bibeltekst og mål til både bibeltekst og 
temaartikel til at sætte temaartikel til at sætte 
samtalen i gang.samtalen i gang.

Allerede nu ligger der syv Allerede nu ligger der syv 

oplæg på LMU’s hjemmesi-oplæg på LMU’s hjemmesi-
de, og i foråret bliver der lagt de, og i foråret bliver der lagt 
syv nye oplæg ud, fortæller syv nye oplæg ud, fortæller 
LMU-konsulenten, der vur-LMU-konsulenten, der vur-
derer, at også bibelstudie-derer, at også bibelstudie-
grupper med deltagere, der grupper med deltagere, der 
har passeret LMU-alderen, har passeret LMU-alderen, 
vil kunne få et godt udbytte.vil kunne få et godt udbytte.

Livsnære spørgsmål
De syv første oplæg har De syv første oplæg har 

spørgsmål, der går tæt på spørgsmål, der går tæt på 
livet og hverdagen. De er te-livet og hverdagen. De er te-
stet på både Luthersk Mis-stet på både Luthersk Mis-
sions Højskole og i Odense sions Højskole og i Odense 
LMU.LMU.

”Der var en meget god re-”Der var en meget god re-
spons hos forsøgspersoner-spons hos forsøgspersoner-
ne, og på baggrund af deres ne, og på baggrund af deres 
tilbagemeldinger har jeg la-tilbagemeldinger har jeg la-
vet lidt ændringer,” forklarer vet lidt ændringer,” forklarer 
Nikolaj Esmarch Karkov.Nikolaj Esmarch Karkov.

I et af oplæggene skal I et af oplæggene skal 
deltagerne overveje, hvad deltagerne overveje, hvad 
de har skilt sig af med for at de har skilt sig af med for at 
følge Gud, og om Jesus er følge Gud, og om Jesus er 
ham, der har ret til at være ham, der har ret til at være 
mester i deres liv. I et an-mester i deres liv. I et an-
det oplæg skal de overveje, det oplæg skal de overveje, 
hvordan man bruger hvi-hvordan man bruger hvi-
ledagen bedst, og hvordan ledagen bedst, og hvordan 
man får prioriteret en dag man får prioriteret en dag 
om ugen til at hvile.om ugen til at hvile.

LMU lancerer en række oplæg, der passer til temaer på LMU’s hjemmeside

AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

Jeg er i et kapitel i mit liv, Jeg er i et kapitel i mit liv, 
hvor min yngste søn på 13 hvor min yngste søn på 13 
næsten kan passe mine sko næsten kan passe mine sko 
og giver udtryk for sine egne og giver udtryk for sine egne 
meningers mod. Med mine meningers mod. Med mine 
to øvrige børn på henholds-to øvrige børn på henholds-
vis 17 og 20 år må jeg blot vis 17 og 20 år må jeg blot 
erkende, at det lige så me-erkende, at det lige så me-
get er dem, som former og get er dem, som former og 
præger mig, som omvendt. præger mig, som omvendt. 
Men de hører stadig på mig Men de hører stadig på mig 
– med øjnene! – med øjnene! 

Hvordan hjælper vi bedst Hvordan hjælper vi bedst 
vores børn på vej mod en vores børn på vej mod en 
fremtid, som vi ikke selv fremtid, som vi ikke selv 

Børn hører med øjnene ...
kender? Det er der mange kender? Det er der mange 
svar på, men et af de væ-svar på, men et af de væ-
sentligste er at være nær-sentligste er at være nær-
værende og lade dem se ind værende og lade dem se ind 
i vores eget sande liv med i vores eget sande liv med 
Jesus. Lad dem se dig med Jesus. Lad dem se dig med 
en åben bibel, både når en åben bibel, både når 
du er glad, træt eller ked du er glad, træt eller ked 
af det. Vis dem hverdagen! af det. Vis dem hverdagen! 
Stig Johansson har sagt det Stig Johansson har sagt det 
således om livet: ”Alle disse således om livet: ”Alle disse 
dage, som kom og gik – jeg dage, som kom og gik – jeg 
vidste ikke, at det var livet”.vidste ikke, at det var livet”.

Der var en anden dreng, Der var en anden dreng, 
som voksede op og blev som voksede op og blev 
stærk i ånden, og han var i stærk i ånden, og han var i 
ørkenen til den dag, da han ørkenen til den dag, da han 
skulle træde frem for Israel skulle træde frem for Israel 
(Luk 1,80). Han hed Johan-(Luk 1,80). Han hed Johan-
nes og var fætter til Jesus. nes og var fætter til Jesus. 
Han blev vitterligt stærk i ån-Han blev vitterligt stærk i ån-
den. Jeg har det samme øn-den. Jeg har det samme øn-
ske for mine børn. Ligesom ske for mine børn. Ligesom 
Johannes måtte gennem en Johannes måtte gennem en 
modningsproces, skal alle modningsproces, skal alle 
andre børn også modnes.andre børn også modnes.

På denne vandring må vi På denne vandring må vi 
som forældre (eller for-som forældre (eller for-
ældres venner) stille os til ældres venner) stille os til 
rådighed som en resurse. rådighed som en resurse. 
Børnene har brug for model-Børnene har brug for model-
ler, som de kan spejle sig i. ler, som de kan spejle sig i. 
Sådan er vi voksne ansvar-Sådan er vi voksne ansvar-
lige for relationen i barnets lige for relationen i barnets 
dannelse. Hvis vi ønsker, at dannelse. Hvis vi ønsker, at 
vores børn skal vokse sig vores børn skal vokse sig 
stærke i ånden, må vi vise stærke i ånden, må vi vise 
dem gennem hverdagens liv dem gennem hverdagens liv 
og handlinger, hvor vi fi nder og handlinger, hvor vi fi nder 
kilden til åndeligt liv. Ikke kilden til åndeligt liv. Ikke 
blot med ord, men også i blot med ord, men også i 
gerning, for børn hører med gerning, for børn hører med 
øjnene.øjnene.

I nogle situationer i li-I nogle situationer i li-
vet kan relationen fra den vet kan relationen fra den 
”sårbare part” være mere ”sårbare part” være mere 
præget af en afmelding end præget af en afmelding end 
en tilmelding. Vi har brug for en tilmelding. Vi har brug for 
”relationsbærere” i LM, som ”relationsbærere” i LM, som 
kan give andre rum og tid kan give andre rum og tid 
til at være undervejs. Vores til at være undervejs. Vores 
børn og unge har brug for at børn og unge har brug for at 

mærke, at de ikke partout mærke, at de ikke partout 
skal ”passe ind” som os an-skal ”passe ind” som os an-
dre eller være superglade dre eller være superglade 
for at gå i kirke.for at gå i kirke.

Barndomserfaringer hæn-Barndomserfaringer hæn-
ger sammen med den se-ger sammen med den se-
nere voksentro. Når børn og nere voksentro. Når børn og 
unge ser, at de voksne læser unge ser, at de voksne læser 
i Bibelen og beder sammen, i Bibelen og beder sammen, 
”hører” de, at troen er vigtig ”hører” de, at troen er vigtig 
for os. Når børn mindes, at for os. Når børn mindes, at 
de fi k lov til at gå søvndruk-de fi k lov til at gå søvndruk-
ne til møde og ikke skulle se ne til møde og ikke skulle se 
perfekte ud, guides de til, at perfekte ud, guides de til, at 
livets og troens indhold er livets og troens indhold er 
vigtigere end de ydre former.    vigtigere end de ydre former.    

Vi nærmer os julehøjtiden, Vi nærmer os julehøjtiden, 
hvor vi mødes i familiens hvor vi mødes i familiens 
skød. Tænk over, hvordan skød. Tænk over, hvordan 
du vil rumme børnenes for-du vil rumme børnenes for-
skellighed, og hvilken rolle skellighed, og hvilken rolle 
du har over for dem, du skal du har over for dem, du skal 
være sammen med. Det er være sammen med. Det er 
netop i hjemmet, at vi kan netop i hjemmet, at vi kan 
imødekomme hinanden imødekomme hinanden 
bedst med Guds kærlighed.bedst med Guds kærlighed.

NIKOLAJ ESMARCH KARKOV  Jeg opdagede et 
decideret skatkammer, da jeg fandt tema-artiklerne 
på LMU’s hjemmeside
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Mulige opgaver:
· · Nybrudsarbejde Nybrudsarbejde
· · Menighedsudvikling Menighedsudvikling
· · Forkyndelse og bibelundervisning Forkyndelse og bibelundervisning
· · Diakonale projekterDiakonale projekter

Læs mere om jobbet på dlm.dk/job/Læs mere om jobbet på dlm.dk/job/missionaer.  missionaer. 
Eller kontakt missionskonsulent Kristine Bal-Eller kontakt missionskonsulent Kristine Bal-
lantyne på kb@dlm.dk. lantyne på kb@dlm.dk. 

UDSENDELSESFEST
søndag den 12. januar kl. 14søndag den 12. januar kl. 14
i Aalborg Frimenighed, Byplanvej 5, 9210 Aalborgi Aalborg Frimenighed, Byplanvej 5, 9210 Aalborg

VIVI OG BENT 
HOUMAA JØRGENSEN
udsendes til en tjeneste i Tanzania.udsendes til en tjeneste i Tanzania.

Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen 
prædiker.prædiker.

Alle er velkomne!Alle er velkomne!



Hvor lidt kan man egentlig Hvor lidt kan man egentlig 
leve for om dagen?leve for om dagen?

Og hvordan belaster man Og hvordan belaster man 
naturen mindst muligt gen-naturen mindst muligt gen-
nem det, man spiser?nem det, man spiser?

Det er nogle af de spørgs-Det er nogle af de spørgs-
mål, lærere og elever på mål, lærere og elever på 
Stubbekøbing Efterskole Stubbekøbing Efterskole 
stiller hinanden, når de stiller hinanden, når de 
dette skoleår sætter fokus dette skoleår sætter fokus 
på FN’s 17 verdensmål for på FN’s 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling.bæredygtig udvikling.

Havregrød og nul kaffe 
En hel dag hver anden må-En hel dag hver anden må-
ned har lærere og elever i ned har lærere og elever i 
fællesskab besluttet, at de fællesskab besluttet, at de 
alle skal prøve at spise for alle skal prøve at spise for 
mindre end 15 kroner per mindre end 15 kroner per 
person.person.
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Elever spiste for under 15 kroner om dagen
Stubbekøbing Efterskole har fokus på klimamad som led i undervisning om verdensmålene

En af dagene blev der En af dagene blev der 
derfor serveret havregrød til derfor serveret havregrød til 
morgenmad og pandekager morgenmad og pandekager 
efter en opskrift fra Sydsu-efter en opskrift fra Sydsu-
dan med humus til frokost dan med humus til frokost 
og aftensmad.og aftensmad.

Også kaffen på lærervæ-Også kaffen på lærervæ-
relset er sløjfet de dage, relset er sløjfet de dage, 
men til gengæld får man lov men til gengæld får man lov 
til at fl otte sig med et drys til at fl otte sig med et drys 
kanelsukker på grøden.kanelsukker på grøden.

Lærer taknemmelighed
Eleverne har taget meget Eleverne har taget meget 
godt imod projektet, fortæl-godt imod projektet, fortæl-
ler forstander Ivan Jakob-ler forstander Ivan Jakob-
sen.sen.

Særligt her op til jul snak-Særligt her op til jul snak-
ker elever og lærere meget ker elever og lærere meget 
med hinanden om, at man med hinanden om, at man 

ikke skal tage ting for givet, ikke skal tage ting for givet, 
fortæller hanfortæller han

”Der er så stor fattig-”Der er så stor fattig-
dom og ulighed i verden. Vi dom og ulighed i verden. Vi 
vil gerne lære vores elever vil gerne lære vores elever 
noget om taknemmelighed, noget om taknemmelighed, 
og der er verdensmålene en og der er verdensmålene en 
god platform til at gøre det god platform til at gøre det 
meget tydeligt og konkret.”meget tydeligt og konkret.”

Ingen spareøvelse
Forud for dette skoleår på Forud for dette skoleår på 
Nye Elevers Dag fortalte Nye Elevers Dag fortalte 
forstanderen forældrene om forstanderen forældrene om 
mad-projektet og forsikrede mad-projektet og forsikrede 
dem om, at det ikke var en dem om, at det ikke var en 
spareøvelse, men et pæda-spareøvelse, men et pæda-
gogisk tiltag.gogisk tiltag.

”Et af verdensmålene hed-”Et af verdensmålene hed-
der ’Afskaf fattigdom’. En der ’Afskaf fattigdom’. En 

milliard mennesker kloden milliard mennesker kloden 
over lever dagligt for under over lever dagligt for under 
15 kroner om dagen. Det vil 15 kroner om dagen. Det vil 
vi gerne synliggøre.” vi gerne synliggøre.” 
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Syv dages intenst møde Syv dages intenst møde 
med en meget fremmed og med en meget fremmed og 
anderledes kultur.anderledes kultur.

Det var, hvad der mødte 16 Det var, hvad der mødte 16 
teenagere fra Tanzania, da teenagere fra Tanzania, da 
de i forrige uge var på besøg de i forrige uge var på besøg 
på Ikast-Brande Gymna-på Ikast-Brande Gymna-
sium. sium. 

De afrikanske unge går De afrikanske unge går 
til daglig i 10.-12. klasse på til daglig i 10.-12. klasse på 
den kristne internationale den kristne internationale 
skole HOPAC i Dar es Sala-skole HOPAC i Dar es Sala-
am, hvor tidligere LM-mis-am, hvor tidligere LM-mis-
sionær Lene Malmgaard har sionær Lene Malmgaard har 
arbejdet indtil i sommer. arbejdet indtil i sommer. 

Nu er hun lektor i kemi på Nu er hun lektor i kemi på 
gymnasiet i Ikast og havde gymnasiet i Ikast og havde 
arrangeret besøget med en arrangeret besøget med en 
af sine nuværende klasser, af sine nuværende klasser, 
så hver af de tanzaniske så hver af de tanzaniske 
elever boede hos en dansk elever boede hos en dansk 
elev og dennes familie. elev og dennes familie. 

Tæt på livet som 
dansk gymnasieelev
Under besøget kom de Under besøget kom de 
16-17-årige elever fra 16-17-årige elever fra 
HOPAC tæt på dansk kultur HOPAC tæt på dansk kultur 
og livet som gymnasieelev i og livet som gymnasieelev i 
Danmark. Danmark. 

De tanzaniske skoleele-De tanzaniske skoleele-
ver fulgte enkelte undervis-ver fulgte enkelte undervis-
ningstimer på Ikast-Brande ningstimer på Ikast-Brande 
Gymnasium og deltog i en Gymnasium og deltog i en 
Global Workshop på skolen, Global Workshop på skolen, 
hvor de lærte om FN’s ver-hvor de lærte om FN’s ver-
densmål. densmål. 

Sammen med deres vær-Sammen med deres vær-
ter var de ude og bowle, i ter var de ude og bowle, i 
svømmehallen, på skøjteba-svømmehallen, på skøjteba-
nen og så forskellige kultu-nen og så forskellige kultu-
relle ting som blandt andet relle ting som blandt andet 
vikingemuseet i Jelling, vikingemuseet i Jelling, 
kunstmuseet Aros og Den kunstmuseet Aros og Den 
Gamle By i Aarhus.Gamle By i Aarhus.

”Det var skønt at se dem ”Det var skønt at se dem 
sammen med de danske sammen med de danske 
elever. Det var virkelig kultu-elever. Det var virkelig kultu-
rel udveksling i aktion,” siger rel udveksling i aktion,” siger 
Lene Malmgaard.Lene Malmgaard.

Alting er meget 
struktureret i Danmark
At der var mange aha-op-At der var mange aha-op-
levelser for de tanzaniske levelser for de tanzaniske 
unge i mødet med dansk unge i mødet med dansk 
kultur og levevis, bekræf-kultur og levevis, bekræf-
ter fi re af eleverne Lepakshi ter fi re af eleverne Lepakshi 
Maheshm, Chema Ringo, Maheshm, Chema Ringo, 
Vanessa Dickson og Atu-Vanessa Dickson og Atu-
pakisye Godprey.pakisye Godprey.

De fi re piger fortæller De fi re piger fortæller 
samstemmende, hvor over-samstemmende, hvor over-
raskede de er over, at alting raskede de er over, at alting 
er så struktureret i Dan-er så struktureret i Dan-

mark.mark.
”Man kommer altid til ”Man kommer altid til 

tiden, og alting er meget tiden, og alting er meget 
planlagt, for eksempel at planlagt, for eksempel at 
bussen kører på et bestemt bussen kører på et bestemt 
minuttal,” siger Chema. minuttal,” siger Chema. 

”Ja – og afstanden var me-”Ja – og afstanden var me-
get kort til alting,” supplerer get kort til alting,” supplerer 
Vanessa og fortæller, at hun Vanessa og fortæller, at hun 
boede ti minutters gang fra boede ti minutters gang fra 
skolen og fem minutter fra skolen og fem minutter fra 
svømmehallen – langt fra svømmehallen – langt fra 
den virkelighed, hun kom-den virkelighed, hun kom-
mer fra i storbyen Dar es mer fra i storbyen Dar es 
Salaam. Salaam. 
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Lepakashi, hvis forældre Lepakashi, hvis forældre 
er halvt indiske og halvt tan-er halvt indiske og halvt tan-
zaniske, boede i Silkeborg zaniske, boede i Silkeborg 
hos Lene Malmgaard, hvis hos Lene Malmgaard, hvis 
datter var hendes bedste datter var hendes bedste 
veninde, da de gik sammen veninde, da de gik sammen 
på HOPAC. Hun syntes, det på HOPAC. Hun syntes, det 
var sjovt at prøve at spise var sjovt at prøve at spise 
noget så dansk som tarte-noget så dansk som tarte-
letter og æbleskiver.letter og æbleskiver.

Gud sørgede for,  
at alle fi k visum
For et år siden i januar hav-For et år siden i januar hav-
de HOPAC besøg af en fl ok de HOPAC besøg af en fl ok 

elever fra gymnasiet i Ikast.elever fra gymnasiet i Ikast.
De tanzaniske elevers be-De tanzaniske elevers be-

søg den 1.-7. december var søg den 1.-7. december var 
derfor et genbesøg, som den derfor et genbesøg, som den 
tidligere missionær næsten tidligere missionær næsten 
ikke havde turdet håbe på, ikke havde turdet håbe på, 
ville lykkes. ville lykkes. 

”Det har været lidt af en ”Det har været lidt af en 
drøm, der gik i opfyldelse drøm, der gik i opfyldelse 
at få dem her til Danmark,” at få dem her til Danmark,” 
siger hun.siger hun.

”At få visum til at besøge ”At få visum til at besøge 
Danmark var et projekt i sig Danmark var et projekt i sig 
selv. Flere gange undervejs selv. Flere gange undervejs 
troede jeg, det ville glippe. troede jeg, det ville glippe. 

Men Gud er god, og alle fi k Men Gud er god, og alle fi k 
deres visum.”deres visum.”

Et privilegeret liv  
trods store forskelle
De unge piger fra HOPAC De unge piger fra HOPAC 
er klar over, at de, fordi de er klar over, at de, fordi de 
kommer fra mere velstillede kommer fra mere velstillede 
familier, er mere privilege-familier, er mere privilege-
rede end de fl este af deres rede end de fl este af deres 
landsmænd.landsmænd.

Alligevel fornemmede de, Alligevel fornemmede de, 
at danske gymnasieelever at danske gymnasieelever 
har et meget lettere liv med har et meget lettere liv med 
mange fl ere uddannelses-mange fl ere uddannelses-
muligheder.muligheder.

Selv drømmer de om at Selv drømmer de om at 
læse videre – nogle i udlan-læse videre – nogle i udlan-
det og andre hjemme i Tan-det og andre hjemme i Tan-
zania. En af pigerne vil ger-zania. En af pigerne vil ger-
ne være advokat, en anden ne være advokat, en anden 
hjertekirurg, og en tredje vil hjertekirurg, og en tredje vil 
gerne læse økonomi.gerne læse økonomi.

17-årige Atupakisye si-17-årige Atupakisye si-
ger, at hun endnu ikke ved, ger, at hun endnu ikke ved, 
hvad Gud har af planer for hvad Gud har af planer for 
hendes liv, men at hun godt hendes liv, men at hun godt 
kunne tænke sig at tjene kunne tænke sig at tjene 
ham – måske som missio-ham – måske som missio-
nær.nær.

”Jeg føler, at når vi er mere ”Jeg føler, at når vi er mere 
privilegerede end mange privilegerede end mange 
andre hjemme i Tanzania, andre hjemme i Tanzania, 
har vi også et større ansvar har vi også et større ansvar 
for at hjælpe,” siger hun.for at hjælpe,” siger hun.

Den 12.-17. januar rejser Den 12.-17. januar rejser 
Lene Malmgaard sammen Lene Malmgaard sammen 
med ti elever fra hendes med ti elever fra hendes 
gymnasium ned for at be-gymnasium ned for at be-
søge eleverne på HOPAC. søge eleverne på HOPAC. 

Under besøget  i Danmark Under besøget  i Danmark 
deltog de 16 elever fra deltog de 16 elever fra 

HOPAC i en del af under-HOPAC i en del af under-
visningen på Ikast-Brande visningen på Ikast-Brande 

Gymnasium. Her er det Gymnasium. Her er det 
gruppearbejde på engelsk.gruppearbejde på engelsk.

ATUPAKISYE GODPREY   Jeg føler, at når vi er mere 
privilegerede end mange hjemme i Tanzania, har vi også 
et større ansvar for at hjælpe

nemgå de 17 verdensmål og nemgå de 17 verdensmål og 
betydningen af dem. betydningen af dem. 

På skolen, der er oprettet På skolen, der er oprettet 
af LM for at give et eftersko-af LM for at give et eftersko-
letilbud til unge med særlige letilbud til unge med særlige 
behov og indlæringsvanske-behov og indlæringsvanske-
ligheder, er der plads til 55 ligheder, er der plads til 55 
unge i alderen 14 til 18 år.unge i alderen 14 til 18 år.

kbrkbr

HOPAC-elever på besøg i Ikast
Tidligere missionær arrangerede en uges udveksling for 16 tanzaniske gymnasieelever

Ud over forsøget med den Ud over forsøget med den 
klimabesparende mad bru-klimabesparende mad bru-
ger Ivan Jakobsen fællesti-ger Ivan Jakobsen fællesti-
men hver onsdag på at gen-men hver onsdag på at gen-

En dag hver anden måned er En dag hver anden måned er 
der sparekost på menuen. der sparekost på menuen. 
Her serveres havregrød til Her serveres havregrød til 
morgenmaden.morgenmaden.
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”Ganske enkelt fordi Gud ”Ganske enkelt fordi Gud 
har kaldet os til det.”har kaldet os til det.”

Sådan udtrykker Vivi Sådan udtrykker Vivi 
Agerbo og Bent Houmaa Agerbo og Bent Houmaa 
Jørgensen, hvorfor de til fe-Jørgensen, hvorfor de til fe-
bruar rejser til Tanzania som bruar rejser til Tanzania som 
missionærer for LM. missionærer for LM. 

”Normalt ville jeg have ”Normalt ville jeg have 
sagt: ’Det er ikke mig’ til en sagt: ’Det er ikke mig’ til en 
forespørgsel, om jeg kunne forespørgsel, om jeg kunne 
tænke mig at være direktør tænke mig at være direktør 
i Soma Biblia, men her var i Soma Biblia, men her var 
der fl ere sammenhængende der fl ere sammenhængende 
forhold, der gjorde, at vi ikke forhold, der gjorde, at vi ikke 
turde sige nej. Kaldet blev turde sige nej. Kaldet blev 
bekræftet på fl ere måder så bekræftet på fl ere måder så 
tydeligt, som var det ’bøjet i tydeligt, som var det ’bøjet i 
neon’,” siger Bent.neon’,” siger Bent.

Parret var også missionæ-Parret var også missionæ-
rer i Tanzania fra 1983-1997, rer i Tanzania fra 1983-1997, 
og de kalder det for deres og de kalder det for deres 
andet hjemland. andet hjemland. 

”Vi kender kulturen og ”Vi kender kulturen og 
sproget, og vi føler os hjem-sproget, og vi føler os hjem-
me der. Det er dejligt, at vi me der. Det er dejligt, at vi 
kan slutte arbejdslivet der, kan slutte arbejdslivet der, 
hvor det startede,” siger Vivi.hvor det startede,” siger Vivi.

”Vi føler os virkelig privile-”Vi føler os virkelig privile-
gerede over at kunne rejse gerede over at kunne rejse 
tilbage og bruge noget af tilbage og bruge noget af 
den erfaring, vi har oparbej-den erfaring, vi har oparbej-
det gennem mere end 22 år det gennem mere end 22 år 
i Danmark, koblet sammen i Danmark, koblet sammen 
med den erfaring, vi gjorde med den erfaring, vi gjorde 
som missionærer dengang.”som missionærer dengang.”

Et stort foretagende
Vivi og Bent skal bo i stor-Vivi og Bent skal bo i stor-
byen Dar es Salaam. Det er byen Dar es Salaam. Det er 
et sted, hvor både udlæn-et sted, hvor både udlæn-
dinge og tanzaniere kommer dinge og tanzaniere kommer 
ofte, så de får kontakt med ofte, så de får kontakt med 
mange mennesker. mange mennesker. 

Som direktør bliver Bent Som direktør bliver Bent 
den overordnede leder af den overordnede leder af 
litteraturmissionen Soma litteraturmissionen Soma 
Biblia (SB). Det er et stort Biblia (SB). Det er et stort 
foretagende med 40 ansatte foretagende med 40 ansatte 
– heraf 37 tanzaniere – en – heraf 37 tanzaniere – en 
årlig omsætning på 14-15 årlig omsætning på 14-15 
millioner danske kroner millioner danske kroner 
og afdelinger i både Iringa, og afdelinger i både Iringa, 
Mbeya, Mwanza, Arusha og Mbeya, Mwanza, Arusha og 
Dar es Salaam. Dar es Salaam. 

”Forretning er ikke min ”Forretning er ikke min 
spidskompetence, og det er spidskompetence, og det er 
virkelig betryggende, at der virkelig betryggende, at der 
er mange dygtige folk ansat i er mange dygtige folk ansat i 
SB,” siger han og fortæller, at SB,” siger han og fortæller, at 
bestyrelsen for SB med hans bestyrelsen for SB med hans 
ansættelse ønsker at udbyg-ansættelse ønsker at udbyg-
ge kontakten til Tanzanias ge kontakten til Tanzanias 
evangelisk-lutherske kirke.evangelisk-lutherske kirke.

”Det er en selvstændig ”Det er en selvstændig 
kirke med 7,5 millioner med-kirke med 7,5 millioner med-

Erfarne missonærer 
vender tilbage til Tanzania

”Vi fi k et kald, der var så tydeligt, som var det bøjet i neon”

lemmer, og den kirke ønsker lemmer, og den kirke ønsker 
SB at være tjener for.” SB at være tjener for.” 

I de sidste 13 år har Bent I de sidste 13 år har Bent 
været præst i Aalborg Fri-været præst i Aalborg Fri-
menighed. Det har givet ham menighed. Det har givet ham 
erfaring som ledende præst i erfaring som ledende præst i 
en menighed, og det kan kun en menighed, og det kan kun 
være en fordel i direktørjob-være en fordel i direktørjob-
bet, mener han.bet, mener han.

Visionerne er vokset
Bent tænker tilbage på star-Bent tænker tilbage på star-
ten af Soma Biblia, som ske-ten af Soma Biblia, som ske-
te, mens han var missionær te, mens han var missionær 
i Ulanga midt i 1980’erne.i Ulanga midt i 1980’erne.

”To daværende missio-”To daværende missio-
nærer havde visioner om, at nærer havde visioner om, at 
bøger ikke bare skulle stå i bøger ikke bare skulle stå i 
en butik, men ud til gudstje-en butik, men ud til gudstje-
nester og på markedsplad-nester og på markedsplad-
ser, hvor folk er. En af dem ser, hvor folk er. En af dem 
fi k mig i gang med at sælge fi k mig i gang med at sælge 
bøger, og sidst i 80’erne var bøger, og sidst i 80’erne var 
vi nogle, der gik sammen vi nogle, der gik sammen 
om at starte forlagsarbejde om at starte forlagsarbejde 
op. Vi syntes, der manglede op. Vi syntes, der manglede 
bøger om nogle emner, og bøger om nogle emner, og 
det ville vi gøre noget ved,” det ville vi gøre noget ved,” 
fortæller han. fortæller han. 

En anden vision fra den-En anden vision fra den-
gang var om et SB-center i gang var om et SB-center i 
Dar es Salaam, hvorfra man Dar es Salaam, hvorfra man 
havde mulighed for at nå ud havde mulighed for at nå ud 
til hele Tanzania, og hvorfra til hele Tanzania, og hvorfra 
man kunne drive mission man kunne drive mission 
blandt muslimer. blandt muslimer. 

”Det er fantastisk at se, ”Det er fantastisk at se, 
hvordan visionerne er vok-hvordan visionerne er vok-
set. Centeret er en virkelig-set. Centeret er en virkelig-
hed, og SB er med til at styr-hed, og SB er med til at styr-
ke mission blandt muslimer ke mission blandt muslimer 
syd for Dar es Salaam.”syd for Dar es Salaam.”

Podcast til kvinder
Vivi skal arbejde på Soma Vivi skal arbejde på Soma 

Biblias forlag, men de nøj-Biblias forlag, men de nøj-
agtige opgaver bliver først agtige opgaver bliver først 
afklaret, når hun kommer afklaret, når hun kommer 
derud.derud.

En af de ting, SB’s besty-En af de ting, SB’s besty-
relse har nævnt, er nogle relse har nævnt, er nogle 
podcasts specielt rettet podcasts specielt rettet 
mod kvinder. Det er en fort-mod kvinder. Det er en fort-
sættelse af noget, som tidli-sættelse af noget, som tidli-
gere missionær Inge-Marie gere missionær Inge-Marie 
Thise Roager startede op for Thise Roager startede op for 
omkring fi re år siden.  omkring fi re år siden.  

”Faktisk har jeg lidt er-”Faktisk har jeg lidt er-
faring med radioarbejde faring med radioarbejde 
målrettet kvinder, selv om målrettet kvinder, selv om 
danske og tanzaniske kvin-danske og tanzaniske kvin-
der er vidt forskellige. Jeg der er vidt forskellige. Jeg 
var nemlig ansat hos Norea var nemlig ansat hos Norea 
Mediemission fra 2008-Mediemission fra 2008-
2010 til at lave programmer 2010 til at lave programmer 
for kvinder,” siger hun. for kvinder,” siger hun. 

”SB’s bestyrelse siger, at ”SB’s bestyrelse siger, at 
der i det hele taget er rig-der i det hele taget er rig-
tig mange muligheder for tig mange muligheder for 
at lave radio i Tanzania. De at lave radio i Tanzania. De 
fl este lokalradioer tager alt, fl este lokalradioer tager alt, 
hvad de kan få fat på.”hvad de kan få fat på.”

Vivi er uddannet lærer og Vivi er uddannet lærer og 
har også været med i ar-har også været med i ar-
bejdet blandt børn i kirken bejdet blandt børn i kirken 
i mange år. Den erfaring i mange år. Den erfaring 
skal hun bruge til at lave skal hun bruge til at lave 
seminarer for søndagssko-seminarer for søndagssko-
leledere. leledere. 

”Bent kommer til at rejse ”Bent kommer til at rejse 
rundt til kirker og menighe-rundt til kirker og menighe-
der og undervise og prædi-der og undervise og prædi-
ke, og jeg regner med at tage ke, og jeg regner med at tage 
med og holde kurser, som de med og holde kurser, som de 
efterspørger mange steder,” efterspørger mange steder,” 
siger hun.siger hun.

I gang med det samme
Bent og Vivi har både haft Bent og Vivi har både haft 
besøg fra Tanzania og har besøg fra Tanzania og har 

Bent Houmaa Jørgensen skal være direktør for Soma Biblia, og Vivi skal lave radio.Bent Houmaa Jørgensen skal være direktør for Soma Biblia, og Vivi skal lave radio.

været på besøg der fl ere været på besøg der fl ere 
gange, og for nogle år siden gange, og for nogle år siden 
underviste Bent på et præ-underviste Bent på et præ-
stekursus nogle uger tre år stekursus nogle uger tre år 
i træk. i træk. 

Det betyder, at de har holdt Det betyder, at de har holdt 
sproget ved lige. Bent kan sproget ved lige. Bent kan 
gå direkte i gang, og Vivi er i gå direkte i gang, og Vivi er i 
gang med at pudse sit swa-gang med at pudse sit swa-
hili af – blandt andet ved at hili af – blandt andet ved at 
de læser på både dansk og de læser på både dansk og 
swahili ved andagten.swahili ved andagten.

”Ja, vi er billige i drift. Vi ”Ja, vi er billige i drift. Vi 
skal ikke på sprogskole og skal ikke på sprogskole og 
har ingen børn, der skal be-har ingen børn, der skal be-
søge os på LM’s regning,” si-søge os på LM’s regning,” si-
ger de med et skævt smil.ger de med et skævt smil.

De forventer, at deres fem De forventer, at deres fem 
voksne børn med familie voksne børn med familie 
kommer på besøg, mens kommer på besøg, mens 
de bor i Tanzania. Nogle af de bor i Tanzania. Nogle af 
dem har ikke været i landet, dem har ikke været i landet, 
siden familien vendte hjem, siden familien vendte hjem, 
så for dem blive det en an-så for dem blive det en an-
ledning til at gense landet.ledning til at gense landet.

”Vi planlægger to korte ”Vi planlægger to korte 
ture til Danmark hvert år ture til Danmark hvert år 
for at bevare kontakten til for at bevare kontakten til 
den nære familie. Heldigvis den nære familie. Heldigvis 
gør moderne kommunikati-gør moderne kommunikati-
onsmidler såsom Skype og onsmidler såsom Skype og 
Snapchat afstanden mindre, Snapchat afstanden mindre, 
så vi lettere kan følge med så vi lettere kan følge med 
i hinandens liv, end sidste i hinandens liv, end sidste 
gang vi var missionærer i gang vi var missionærer i 
Tanzania,” siger Bent. Tanzania,” siger Bent. 

Kontrakten lyder på fi re år, Kontrakten lyder på fi re år, 
og hverken familien, venner, og hverken familien, venner, 
bekendte eller folk i menig-bekendte eller folk i menig-
heden blev særligt overra-heden blev særligt overra-
skede, da de fortalte det. skede, da de fortalte det. 

”De havde set det komme,” ”De havde set det komme,” 
siger Bent, der fratræder siger Bent, der fratræder 
som præst i Aalborg Frime-som præst i Aalborg Frime-
nighed med årets udgang.nighed med årets udgang.

VIVI AGERBO JØRGENSEN  Vi kender kultur og 
sprog, og vi føler os hjemme i Tanzania. Det er dejligt, 
at vi kan slutte arbejdslivet der, hvor det startede
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96-årig har altid fortalt børn om Jesus
Ruth Jensen fra Falster havde ofte bilen fuld af syngende børn på vej til børneklub

AF OLE SOLGAARD

Da Ruth Jensen for mange Da Ruth Jensen for mange 
år siden fl yttede til Nykø-år siden fl yttede til Nykø-
bing Falster, spurgte en bing Falster, spurgte en 
tidligere juniorleder hende tidligere juniorleder hende 
om at hjælpe til i byens ju-om at hjælpe til i byens ju-
niorarbejde – ”bare en kort niorarbejde – ”bare en kort 
periode”. Det blev dog til ikke periode”. Det blev dog til ikke 
færre end 40 års tjeneste færre end 40 års tjeneste 
blandt børn og juniorer. Ti af blandt børn og juniorer. Ti af 
årene var hun leder både i årene var hun leder både i 
en juniorkreds i Nykøbing og en juniorkreds i Nykøbing og 
i en børneklub på Lolland.i en børneklub på Lolland.

I dag kan den 96-årige I dag kan den 96-årige 
kvinde, der aldrig har været kvinde, der aldrig har været 
gift eller fået børn, se tilba-gift eller fået børn, se tilba-
ge på et rigt liv med mange ge på et rigt liv med mange 
oplevelser og erfaringer. oplevelser og erfaringer. 

Som barn cyklede hun hver Som barn cyklede hun hver 
fredag 12 kilometer til ”bi-fredag 12 kilometer til ”bi-
belklasse”, og 12 kilometer belklasse”, og 12 kilometer 
tilbage. Troen på Jesus har tilbage. Troen på Jesus har 
altid fulgt hende. Og det har altid fulgt hende. Og det har 
ligget hende på hjerte, at den ligget hende på hjerte, at den 
opvoksende generation også opvoksende generation også 
skal lære Jesus at kende.skal lære Jesus at kende.

Bilen var fuld af sang
Ruth Jensen var glad for at Ruth Jensen var glad for at 
fortælle bibelhistorie for ju-fortælle bibelhistorie for ju-
niorerne i Nykøbing. Mange niorerne i Nykøbing. Mange 
af dem kom fra hjem, hvor af dem kom fra hjem, hvor 
kristentroen ikke var frem-kristentroen ikke var frem-
herskende, men Ruth Jen-herskende, men Ruth Jen-

sen knyttede gode relatio-sen knyttede gode relatio-
ner til hjemmene. ner til hjemmene. 

Da en af juniorerne blev Da en af juniorerne blev 
voksen og selv fi k børn, be-voksen og selv fi k børn, be-
søgte Ruth Jensen af og til søgte Ruth Jensen af og til 
denne familie, der kan be-denne familie, der kan be-
tegnes som socialt udsat. tegnes som socialt udsat. 

Efterhånden begyndte man Efterhånden begyndte man 
så at samle børn fra områ-så at samle børn fra områ-
det midt på Lolland i dette det midt på Lolland i dette 
hjem til børneklub, som hjem til børneklub, som 
Ruth Jensen sammen med Ruth Jensen sammen med 
en eller fl ere andre, blandt en eller fl ere andre, blandt 
andet en korttidsansat, andet en korttidsansat, 

Ruth Jensen har været glad for at fortælle bibelhistorie for juniorerne – og har knyttet gode relationer til hjemmene.Ruth Jensen har været glad for at fortælle bibelhistorie for juniorerne – og har knyttet gode relationer til hjemmene.

stod for.stod for.
Hun kørte lige efter ar-Hun kørte lige efter ar-

bejdstid i sin bil fra Nykø-bejdstid i sin bil fra Nykø-
bing og samlede børn op bing og samlede børn op 
undervejs, mens bilen var undervejs, mens bilen var 
fuld af sang og glæde. Når fuld af sang og glæde. Når 
de nåede frem, blev der de nåede frem, blev der 

serveret saftevand og kage serveret saftevand og kage 
sammen med fortællingerne sammen med fortællingerne 
om Davids kamp mod Goliat, om Davids kamp mod Goliat, 
Jesu fødsel i Betlehem og Jesu fødsel i Betlehem og 
meget andet.meget andet.

Opgaven på Lolland fort-Opgaven på Lolland fort-
satte hun med frem til år satte hun med frem til år 

2000, hvor hun altså var ble-2000, hvor hun altså var ble-
vet 77 år. I Nykøbing var hun vet 77 år. I Nykøbing var hun 
stoppet cirka ti år forinden.stoppet cirka ti år forinden.

Ikke forladt af Jesus
Gennem sit arbejdsliv har Gennem sit arbejdsliv har 
Ruth Jensen haft fornøjelsen Ruth Jensen haft fornøjelsen 
af at være husjomfru i 15 år af at være husjomfru i 15 år 
på den vidtfavnende herre-på den vidtfavnende herre-
gård Fuglsang på Lolland og gård Fuglsang på Lolland og 
siden anretningsassistent i siden anretningsassistent i 
personalekantinen på syge-personalekantinen på syge-
huset i Nykøbing i 24 år. huset i Nykøbing i 24 år. 

Hendes alder medfører Hendes alder medfører 
i dag lidt besvær, men hun i dag lidt besvær, men hun 
føler sig stadig frisk og bor i føler sig stadig frisk og bor i 
egen lejlighed, hvor hun får egen lejlighed, hvor hun får 
hjemmehjælp til rengørin-hjemmehjælp til rengørin-
gen, og hver søndag får hun gen, og hver søndag får hun 
kørelejlighed til møde i Ny-kørelejlighed til møde i Ny-
købing LM.købing LM.

”Jeg har været ung og er ”Jeg har været ung og er 
nu gammel, men jeg har nu gammel, men jeg har 
aldrig set en retfærdig for-aldrig set en retfærdig for-
ladt,” citerer hun kong David ladt,” citerer hun kong David 
i Salme 37,25.i Salme 37,25.

”Jesus er den samme i ”Jesus er den samme i 
dag, som han altid har væ-dag, som han altid har væ-
ret. I ham har jeg en at gå til ret. I ham har jeg en at gå til 
med glæder, problemer og med glæder, problemer og 
tak. Og ikke mindst nu, hvor tak. Og ikke mindst nu, hvor 
jeg er gammel, er det godt jeg er gammel, er det godt 
at støtte mig til Jesus, som at støtte mig til Jesus, som 
jeg altid får lov at komme til. jeg altid får lov at komme til. 
Han slår aldrig hånden af Han slår aldrig hånden af 
mig,” fortæller den 96-årige.mig,” fortæller den 96-årige.

RUTH JENSEN  Jesus er den samme i dag, som han altid 
har været. Ikke mindst nu, hvor jeg er gammel, er det godt at 
støtte mig til Jesus, som jeg altid får lov at komme til

F
O

T
: 

O
L

E
 S

O
L

G
A

A
R

D

LM’ere holdt mandejulefrokost
29. november var der julefrokost i regi af LM-kirken i Skjern. 29. november var der julefrokost i regi af LM-kirken i Skjern. 
Men hvor man ved mange af landets øvrige julefrokoster ville Men hvor man ved mange af landets øvrige julefrokoster ville 
have samlet både mænd og kvinder i menigheden, var denne have samlet både mænd og kvinder i menigheden, var denne 
julefrokost anderledes: Kun mændene var inviterede.julefrokost anderledes: Kun mændene var inviterede.

21 mænd fra 20-75 år, hvoraf fi re var nydanskere, var sam-21 mænd fra 20-75 år, hvoraf fi re var nydanskere, var sam-
let til sang, spil og leg og frokost bestilt fra den lokale slagter.let til sang, spil og leg og frokost bestilt fra den lokale slagter.

Sang kun for mænd
Man mærkede nok særligt, at det kun var mænd, der var Man mærkede nok særligt, at det kun var mænd, der var 
samlet, da den til lejligheden komponerede sang skulle syn-samlet, da den til lejligheden komponerede sang skulle syn-
ges, forklarer Henrik B Jakobsen.ges, forklarer Henrik B Jakobsen.

”Alle var enige i sangens indhold, men af hensyn til vores ”Alle var enige i sangens indhold, men af hensyn til vores 
hjemlige forpligtelser og livstroskab blev sangens indhold kun hjemlige forpligtelser og livstroskab blev sangens indhold kun 
grint og nikket af på selve aftenen,” siger han med et smil.grint og nikket af på selve aftenen,” siger han med et smil.

Julefrokosten blev afholdt i familien Jakobsens garage, og Julefrokosten blev afholdt i familien Jakobsens garage, og 
værten fornemmer, at alle hyggede sig.værten fornemmer, at alle hyggede sig.

”Vi gentager det nok næste år,” gætter han.”Vi gentager det nok næste år,” gætter han.
LM-kirken i Skjern tæller 75 voksne og søger i øjeblikket en LM-kirken i Skjern tæller 75 voksne og søger i øjeblikket en 

præst og evangelist.                        præst og evangelist.                        nlmnlm
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BOGANMELDELSE 

Maleriske ord gør livet, 
døden og evigheden synlig

BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF JETTE TECHOWAF JETTE TECHOW

PENSIONISTPENSIONIST

Niels Johansen:Niels Johansen:
Du ved det nok mit hjerteDu ved det nok mit hjerte
Højers Forlag 2019Højers Forlag 2019

158 sider – 159,95 kroner158 sider – 159,95 kroner

Kaj Munks salme Kaj Munks salme Du ved Du ved 
det nok, mit hjertedet nok, mit hjerte – som  – som 
lægger navn til bogens titel lægger navn til bogens titel 
– er i den grad grundtonen – er i den grad grundtonen 
i Niels Johansens meget i Niels Johansens meget 
følsomme roman om den følsomme roman om den 
nu 85-årige købmandssøn nu 85-årige købmandssøn 
og tidligere frihedskæmper og tidligere frihedskæmper 
Johannes Madsens liv.Johannes Madsens liv.

På trods af undertitlen På trods af undertitlen 
Billeder i sort hvidBilleder i sort hvid, er der , er der 

ingen billeder i bogen, men ingen billeder i bogen, men 
forfatteren kalder hvert af-forfatteren kalder hvert af-
snit for et billede i stedet for snit for et billede i stedet for 
et kapitel, og det betyder, at et kapitel, og det betyder, at 
det er litterære billeder, som det er litterære billeder, som 
derunder beskrives.derunder beskrives.

Jeg føler, at jeg gennem Jeg føler, at jeg gennem 
læsningen er blevet ven læsningen er blevet ven 
med Johannes, og jeg føler med Johannes, og jeg føler 
med ham i alle hans tanker med ham i alle hans tanker 
om de mennesker, som han om de mennesker, som han 
mødte i sit virksomme liv. mødte i sit virksomme liv. 
Ikke mindst hans tanker og Ikke mindst hans tanker og 
fortællinger om sin afdøde, fortællinger om sin afdøde, 
elskede hustru, Smilla, som elskede hustru, Smilla, som 
han mistede så brat på han mistede så brat på 
selve befrielsesdagen. De selve befrielsesdagen. De 
“taler” dagligt sammen om “taler” dagligt sammen om 
livets tilskikkelser.livets tilskikkelser.

Her et af “billederne”: Her et af “billederne”: 
“Jeg er blevet kristen! Og “Jeg er blevet kristen! Og 

du kyssede mig begejstret. du kyssede mig begejstret. 

Kristen! Johannes.”Kristen! Johannes.”
“Aldrig havde jeg oplevet “Aldrig havde jeg oplevet 

så smuk en omvendelse. De så smuk en omvendelse. De 
tunge ord. De støvede ord. tunge ord. De støvede ord. 
De formanende ord, der De formanende ord, der 

duftede af fortabelse og duftede af fortabelse og 
synd, sprang ud af alle fars synd, sprang ud af alle fars 
andagtsbøger som duf-andagtsbøger som duf-
tende syrener i en sommer-tende syrener i en sommer-
hat. Og jeg behøvede ikke hat. Og jeg behøvede ikke 
at spørge dig, om vi skulle at spørge dig, om vi skulle 
i kirke om søndagen. Det i kirke om søndagen. Det 
skulle vi. Selvfølgelig.”skulle vi. Selvfølgelig.”

Forfatteren har fået mig Forfatteren har fået mig 
til at græde, til at glædes, til at græde, til at glædes, 
til at føle og til at til at føle og til at sese både  både 
livet, døden og evigheden i livet, døden og evigheden i 
samværet med Johannes samværet med Johannes 
og beskrivelsen af sorgen og beskrivelsen af sorgen 
over at komme for sent til over at komme for sent til 
at gense blandt anden en af at gense blandt anden en af 
de drenge, som han blev en de drenge, som han blev en 
erstatningsfar for.erstatningsfar for.

Jeg er dybt berørt og kan Jeg er dybt berørt og kan 
på det varmeste anbefale på det varmeste anbefale 
bogen. Den er en oplagt bogen. Den er en oplagt 
gave – især til +50’erne.gave – især til +50’erne.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Ikke nok med, at der ikke Ikke nok med, at der ikke 
var plads til Maria og Josef var plads til Maria og Josef 
i herberget julenat. I en lille i herberget julenat. I en lille 
ny jule-børnebog fra Lohse ny jule-børnebog fra Lohse 
er der fl ere pladsproble-er der fl ere pladsproble-
mer: Maria kunne ikke have mer: Maria kunne ikke have 
Jesusbarnets vugge med Jesusbarnets vugge med 
på rejsen, fordi der ikke var på rejsen, fordi der ikke var 
plads. Hyrderne måtte lade plads. Hyrderne måtte lade 
deres får blive på marken, deres får blive på marken, 
fordi der ikke var plads til at fordi der ikke var plads til at 
tage dem med. Og de vise tage dem med. Og de vise 
mænd rejste ikke tilbage mænd rejste ikke tilbage 
til Herodes, fordi han ikke til Herodes, fordi han ikke 
mente, der var plads til en mente, der var plads til en 
ny konge.ny konge.

På denne måde peger På denne måde peger 
bogen bogen Dengang der ikke var Dengang der ikke var 
pladsplads på en fi nurlig og hu- på en fi nurlig og hu-
moristisk måde på, at det moristisk måde på, at det 
handler om at gøre plads til handler om at gøre plads til 
Jesus i julen. Det er en vigtig Jesus i julen. Det er en vigtig 
pointe og selve bogens ho-pointe og selve bogens ho-
vedanliggende, siger forfat-vedanliggende, siger forfat-
teren, Bo Arvid Knudsen, der teren, Bo Arvid Knudsen, der 
er medlem af Indre Missions er medlem af Indre Missions 
hovedbestyrelse og sogne-hovedbestyrelse og sogne-
præst i Herning Kirke. præst i Herning Kirke. 

Sætter ord på   
det vigtigste
I bogen lader han to sø-I bogen lader han to sø-
skende, Emma og William, skende, Emma og William, 
sidde i sofaen og lytte til sidde i sofaen og lytte til 
deres morfar, som fortæl-deres morfar, som fortæl-

Ny pixi-bog om at give plads til Jesus
Forfatteren, der er præst i Herning Kirke, manglede selv undervisningsmateriale 

til julens gudstjenester for mindre børn

ler juleevangeliet for dem. ler juleevangeliet for dem. 
Og mens den yngste, Emma, Og mens den yngste, Emma, 
sidder og lytter, regner hun sidder og lytter, regner hun 
selv ud, at hun godt kan gøre selv ud, at hun godt kan gøre 
plads til Jesus, selv om hun plads til Jesus, selv om hun 
hverken har et herberg eller hverken har et herberg eller 
en stald. en stald. 

”Den lille pige sætter ord ”Den lille pige sætter ord 
på noget af det allervigtig-på noget af det allervigtig-
ste ved julen – både for børn ste ved julen – både for børn 
og for os voksne,” siger den og for os voksne,” siger den 
53-årige forfatter fra Her-53-årige forfatter fra Her-
ning. ning. 

”At det handler om andet ”At det handler om andet 
og meget mere end julega-og meget mere end julega-
ver, julepynt, julemad og alt ver, julepynt, julemad og alt 
mulig andet, vi kan fylde os mulig andet, vi kan fylde os 
med i julen – men at vi fej-med i julen – men at vi fej-
rer Jesus, der er Guds søn, rer Jesus, der er Guds søn, 

Lokale LM’ere uddeler julehjælp og en hilsen til over 30 økonomisk trængte medborgere

Alle i Spjald skal kunne fejre jul

Den 21. december slår Den 21. december slår 
Spjald Frimenighed dørene Spjald Frimenighed dørene 
op til en hyggelig eftermid-op til en hyggelig eftermid-
dag i missionshuset Be-dag i missionshuset Be-
thania.thania.

Anledningen er, at LM-Anledningen er, at LM-
frimenigheden i den vest-frimenigheden i den vest-
jyske by Spjald for syvende jyske by Spjald for syvende 
år i træk uddeler julehjælp år i træk uddeler julehjælp 
til lokale borgere, der har til lokale borgere, der har 
svært ved at få økonomien svært ved at få økonomien 
til at hænge sammen op til til at hænge sammen op til 
jul.jul.

Julepakken indeholder alt, Julepakken indeholder alt, 
hvad der skal bruges til en hvad der skal bruges til en 
traditionel julemiddag, en traditionel julemiddag, en 
julegave til børnene og en julegave til børnene og en 
hilsen fra menigheden.hilsen fra menigheden.

Frimenigheden har mod-Frimenigheden har mod-
taget fl ere og fl ere ansøg-taget fl ere og fl ere ansøg-
ninger år for år, så der i år ninger år for år, så der i år 

forventes at blive uddelt forventes at blive uddelt 
over 30 julepakker. over 30 julepakker. 

Julemusik og hygge
Ved arrangementet i mis-Ved arrangementet i mis-
sionshuset bliver pakkerne sionshuset bliver pakkerne 
uddelt til dem, der har søgt uddelt til dem, der har søgt 
julehjælpen, og samtidig julehjælpen, og samtidig 
serveres der kaffe og små-serveres der kaffe og små-
kager, og der er lidt hyggelig kager, og der er lidt hyggelig 
stemning med julemusik.stemning med julemusik.

Sammen med julepakken Sammen med julepakken 
får modtagerne et eksem-får modtagerne et eksem-
plar af plar af julemagasinet 24:12julemagasinet 24:12 
og en hilsen fra menigheden og en hilsen fra menigheden 
med invitation til juleguds-med invitation til juleguds-
tjeneste og julefest i missi-tjeneste og julefest i missi-
onshuset. onshuset. 

”Det er dog ikke en betin-”Det er dog ikke en betin-
gelse for at få hjælp, at man gelse for at få hjælp, at man 
deltageri arrangementer. deltageri arrangementer. 

Men vi vil gerne åbne dørene Men vi vil gerne åbne dørene 
for at vise, at omsorg og næ-for at vise, at omsorg og næ-
stekærlighed også er en del stekærlighed også er en del 
af menighedens arbejde,” af menighedens arbejde,” 
siger Åse Kristensen, der er siger Åse Kristensen, der er 
medlem af frimenighedens medlem af frimenighedens 
bestyrelse. bestyrelse. 

I kø for at hjælpe
Indtil nu har frimenigheden Indtil nu har frimenigheden 
kunnet imødekomme alle kunnet imødekomme alle 
ansøgninger med økono-ansøgninger med økono-
misk støtte fra en fond samt misk støtte fra en fond samt 
penge eller gaver fra lokale penge eller gaver fra lokale 
borgere.borgere.

”Vi har for eksempel fået ”Vi har for eksempel fået 
gaver fra et par familier, der gaver fra et par familier, der 
tidligere havde fået jule-tidligere havde fået jule-
hjælp, og som har fået det hjælp, og som har fået det 
bedre økonomisk og gerne bedre økonomisk og gerne 
vil glæde andre,” fortæller vil glæde andre,” fortæller 

Åse Kristensen.Åse Kristensen.
Hun glæder sig meget over Hun glæder sig meget over 

den store opbakning i me-den store opbakning i me-
nigheden, både økonomisk nigheden, både økonomisk 

som blev født for at frelse os som blev født for at frelse os 
mennesker.”mennesker.”

Netop dét er noget af det Netop dét er noget af det 
vigtigste, vi kan fortælle bør-vigtigste, vi kan fortælle bør-
nene, mener Bo Knudsen. nene, mener Bo Knudsen. 
Det er han meget bevidst Det er han meget bevidst 
om, når han hvert år holder om, når han hvert år holder 
julegudstjeneste i kirken for julegudstjeneste i kirken for 
børnehavebørnene og de børnehavebørnene og de 
yngste elever i indskolingen, yngste elever i indskolingen, 
og det er da også ind i den og det er da også ind i den 
kontekst, at idéen til den kontekst, at idéen til den 
lille børnebog er opstået.lille børnebog er opstået.

Sognepræst Bo Knudsen skrev bogen, fordi han manglede materiale til børnegudstjenester.Sognepræst Bo Knudsen skrev bogen, fordi han manglede materiale til børnegudstjenester.

”Jeg syntes, jeg manglede ”Jeg syntes, jeg manglede 
noget materiale, så jeg kon-noget materiale, så jeg kon-
taktede Lohses Forlag for at taktede Lohses Forlag for at 
høre, om de ikke kunne lave høre, om de ikke kunne lave 
et hæfte, man kunne bruge et hæfte, man kunne bruge 
til børnene til julegudstje-til børnene til julegudstje-
nesterne.”nesterne.”

Det, syntes det kristne Det, syntes det kristne 
forlag, var en rigtig god idé – forlag, var en rigtig god idé – 
hvis han altså ville lave det hvis han altså ville lave det 
selv! Den midtjyske sogne-selv! Den midtjyske sogne-
præst greb udfordringen og præst greb udfordringen og 
måtte i gang med at udrulle måtte i gang med at udrulle 

og med arbejdskraft.og med arbejdskraft.
”Selv vores børn og unge ”Selv vores børn og unge 

står i kø for at få lov til at står i kø for at få lov til at 
være med til uddelingen, være med til uddelingen, 

fordi de oplever, at det giver fordi de oplever, at det giver 
så god mening.” så god mening.” 

Den største motivation for Den største motivation for 
hende er dog at se glæden hende er dog at se glæden 
hos dem, der kommer og hos dem, der kommer og 
henter hjælpen.henter hjælpen.

”Juletiden kan være hård ”Juletiden kan være hård 
for mange, og der er menne-for mange, og der er menne-
sker – også i vores lokalom-sker – også i vores lokalom-
råde – der ikke har det så råde – der ikke har det så 
nemt økonomisk,” siger hun.nemt økonomisk,” siger hun.

kbrkbr

Sammen med mad og jule-Sammen med mad og jule-
gaver indeholder julepakken gaver indeholder julepakken 
også et eksemplar af jule-også et eksemplar af jule-
magasinet 24:12.magasinet 24:12.
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BO KNUDSEN  Jeg håber, at rigtig mange vil bruge 
bogen til at fortælle børnene om det allervigtigste: at 
give plads til Jesus

sine kreative evner og selv sine kreative evner og selv 
skrive historien.skrive historien.

Illustrationer   
med humor 
Billeder i en bog for mindre Billeder i en bog for mindre 
børn er ret vigtige. Derfor var børn er ret vigtige. Derfor var 
det afgørende for Bo Knud-det afgørende for Bo Knud-
sen at få en god tegner til at sen at få en god tegner til at 
illustrere bogen. Valget faldt illustrere bogen. Valget faldt 
på Rasmus Najbjerg, hvis på Rasmus Najbjerg, hvis 
tegninger vil være bekendt tegninger vil være bekendt 
for en del LM’ere med mindre for en del LM’ere med mindre 

børn, da det også er ham, der børn, da det også er ham, der 
har lavet tegneserierne i LM-har lavet tegneserierne i LM-
Kids’ børneblad Komfrit. Kids’ børneblad Komfrit. 

”Jeg kan godt lide den stil, ”Jeg kan godt lide den stil, 
Rasmus benytter sig af. Den Rasmus benytter sig af. Den 
matcher meget godt den hu-matcher meget godt den hu-
moristiske og talesprogsag-moristiske og talesprogsag-
tige tone, jeg har skrevet bo-tige tone, jeg har skrevet bo-
gen i,” fortæller forfatteren. gen i,” fortæller forfatteren. 

Bogens tegninger er da Bogens tegninger er da 
også udgivet som power-også udgivet som power-
point med teksten fra bogen point med teksten fra bogen 
som noter. Materialet kan som noter. Materialet kan 
bestilles hos Lohse og bru-bestilles hos Lohse og bru-
ges til at fortælle historien i ges til at fortælle historien i 
en børneklub eller en anden en børneklub eller en anden 
større forsamling.større forsamling.

Dengang der ikke var pladsDengang der ikke var plads 
er den første bog, Bo Knud-er den første bog, Bo Knud-
sen har skrevet, og for ham sen har skrevet, og for ham 
betyder det meget, at dens betyder det meget, at dens 
budskab når ”ud over ram-budskab når ”ud over ram-
pen” til børn, der måske ikke pen” til børn, der måske ikke 
ellers hører juleevangeliet. ellers hører juleevangeliet. 
Derfor er den udgivet som Derfor er den udgivet som 
paperbackudgave, og de paperbackudgave, og de 
små pixibogs-lignende hæf-små pixibogs-lignende hæf-
ter sælges for kun 20 kroner ter sælges for kun 20 kroner 
stykket og kan bruges til stykket og kan bruges til 
uddeling i kirker eller bør-uddeling i kirker eller bør-
neklubber – eller i pakkeka-neklubber – eller i pakkeka-
lenderen derhjemme.lenderen derhjemme.

”Jeg håber, at rigtig mange ”Jeg håber, at rigtig mange 
vil gribe anledningen og vil gribe anledningen og 
bruge bogen til at fortælle bruge bogen til at fortælle 
børnene om det allervigtig-børnene om det allervigtig-
ste: at give plads til Jesus,” ste: at give plads til Jesus,” 
siger han. siger han. 

Jule-pixibogen er illustre-Jule-pixibogen er illustre-
ret af Rasmus Najbjerg, som ret af Rasmus Najbjerg, som 
også har lavet tegneserierne også har lavet tegneserierne 
i børnebladet Komfrit.i børnebladet Komfrit.
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Jul i et andet land – for første gang
AF MATILDE HAAHR OLESEN
VOLONTØR FOR LM I CAMBODJA 
2018-2019

At holde jul i Cambodja var At holde jul i Cambodja var 
noget helt særligt. Ikke nok noget helt særligt. Ikke nok 
med at det var min første med at det var min første 
jul uden mine forældre, det jul uden mine forældre, det 
var også min første jul i et var også min første jul i et 
land, hvor temperaturen land, hvor temperaturen 
er 30 grader varmere end i er 30 grader varmere end i 
Danmark. Danmark. 

Det specielle ved at holde Det specielle ved at holde 
jul i Cambodja er, at det er et jul i Cambodja er, at det er et 
buddhistisk land, men selv buddhistisk land, men selv 
om meget få khmerer ken-om meget få khmerer ken-
der Jesus og den egentlige der Jesus og den egentlige 
grund til at fejre jul og pynte grund til at fejre jul og pynte 
op, hænger der alligevel op, hænger der alligevel 
nissekostumer i alle gade-nissekostumer i alle gade-
vinduer, og butikkerne var vinduer, og butikkerne var 

fyldte af ekstreme juledeko-fyldte af ekstreme juledeko-
rationer. rationer. 

Vi tre LM-volontører, der Vi tre LM-volontører, der 
boede sammen, havde valgt boede sammen, havde valgt 
at holde jul selv, og derfor at holde jul selv, og derfor 
var vi også nødt til at navi-var vi også nødt til at navi-
gere i alles traditioner og gere i alles traditioner og 
udvælge, hvilke traditio-udvælge, hvilke traditio-
ner vi ville gøre til vores. En ner vi ville gøre til vores. En 
dag holdt vi pyntedag, hvor dag holdt vi pyntedag, hvor 
vi pyntede huset op til jul. vi pyntede huset op til jul. 
En anden dag bagte vi jule-En anden dag bagte vi jule-
småkager med khmererne småkager med khmererne 
fra kollegiet, som LM arbej-fra kollegiet, som LM arbej-
der sammen med. Det var der sammen med. Det var 
vildt hyggeligt. vildt hyggeligt. 

Selve juleaften havde vi Selve juleaften havde vi 
julegudstjeneste om for-julegudstjeneste om for-
middagen med de andre middagen med de andre 
danskere, og så tog vi hjem danskere, og så tog vi hjem 
lavede mad og hyggede om-lavede mad og hyggede om-
kring det. Herefter spiste vi kring det. Herefter spiste vi 

maden, pakkede den ene maden, pakkede den ene 
gave op, som vi hver især gave op, som vi hver især 
havde, sang tre julesange og havde, sang tre julesange og 
så en fi lm. så en fi lm. 

Selv om vi lavede mange Selv om vi lavede mange 
af de samme ting, som man af de samme ting, som man 
i Danmark ville gøre, var det i Danmark ville gøre, var det 
svært for mig at fi nde jule-svært for mig at fi nde jule-
stemningen frem. stemningen frem. 

Men det, der kom til at stå Men det, der kom til at stå 
tilbage for mig, var et endnu tilbage for mig, var et endnu 
større evangelium: at selv større evangelium: at selv 
om alle juletraditionerne om alle juletraditionerne 
bliver ændret fra, hvad vi bliver ændret fra, hvad vi 
kender i Danmark, kom Je-kender i Danmark, kom Je-
sus stadig til jord for at frel-sus stadig til jord for at frel-
se os, og det er det vigtigste, se os, og det er det vigtigste, 
jeg må stå tilbage med – jeg må stå tilbage med – 
også nu, hvor jeg er tilbage i også nu, hvor jeg er tilbage i 
Danmark, og dette budskab Danmark, og dette budskab 
næsten drukner i juletradi-næsten drukner i juletradi-
tioner herhjemme.tioner herhjemme.

TEMA

To volontører og en missionær fortæller, hvordan 
de oplevede julen 2018: i Cambodja, Mongoliet 
og Tanzania

AF SILAS OLOFSON
MISSIONÆR FOR NLM I 
MONGOLIET

I 2018 holdt vi for første I 2018 holdt vi for første 
gang jul i Mongoliet. Vi boe-gang jul i Mongoliet. Vi boe-
de i hovedstaden Ulan Bator, de i hovedstaden Ulan Bator, 
men rejste til byen Khovd i men rejste til byen Khovd i 
det vestlige Mongoliet for det vestlige Mongoliet for 
at fejre julen sammen med at fejre julen sammen med 
andre udsendinge fra Norsk andre udsendinge fra Norsk 
Luthersk Misjonssamband.Luthersk Misjonssamband.

Den mongolske vinter er Den mongolske vinter er 
kold – rigtig kold – og om-kold – rigtig kold – og om-
kring jul var temperaturen kring jul var temperaturen 
godt under de minus 30. Det godt under de minus 30. Det 
blev så koldt, at fuglenes blev så koldt, at fuglenes 
åndedræt frøs til is på deres åndedræt frøs til is på deres 
hoveder. hoveder. 

Juleaften kørte vi til en Juleaften kørte vi til en 
frossen sø uden for Khovd. frossen sø uden for Khovd. 

Der spændte vi slæder bag Der spændte vi slæder bag 
Landcruiseren og kørte Landcruiseren og kørte 
rundt og rundt på den fros-rundt og rundt på den fros-
ne sø, mens både børn og ne sø, mens både børn og 
voksne skiftedes til at sidde voksne skiftedes til at sidde 
i slæderne. Nogle satte sig i slæderne. Nogle satte sig 
også op på taget af bilen.  Vi også op på taget af bilen.  Vi 
måtte dog regelmæssigt ind måtte dog regelmæssigt ind 
og varme os i bilen. og varme os i bilen. 

Da vi kom hjem om afte-Da vi kom hjem om afte-
nen spiste vi gede-ribben og nen spiste vi gede-ribben og 
noget, der mindede om fl æ-noget, der mindede om fl æ-
skesteg og siden risalaman-skesteg og siden risalaman-
de. Juleevangeliet blev læst, de. Juleevangeliet blev læst, 
vi dansede om plastikjule-vi dansede om plastikjule-
træet og åbnede gaver.træet og åbnede gaver.

Første juledag var der ju-Første juledag var der ju-
lefest i den lutherske kirke, lefest i den lutherske kirke, 
og efter festen tog vi ud i ør-og efter festen tog vi ud i ør-
kenen og kælkede i de sne-kenen og kælkede i de sne-
klædte sandklitter. Det vest-klædte sandklitter. Det vest-
lige Mongoliet er meget tørt lige Mongoliet er meget tørt 

og en del af Gobiørkenen. Så og en del af Gobiørkenen. Så 
der er ikke store mængder der er ikke store mængder 
sne, med mindre man kører sne, med mindre man kører 
langt op i bjergene. Men langt op i bjergene. Men 
det fungerer faktisk ganske det fungerer faktisk ganske 
godt at kælke i sandklit-godt at kælke i sandklit-
terne, selv om der kun er få terne, selv om der kun er få 
centimeter sne. centimeter sne. 

Anden juledag tog vi ud Anden juledag tog vi ud 
til en lille landsby uden til en lille landsby uden 
for Khovd. Der er nogle få for Khovd. Der er nogle få 
voksne kristne samt en voksne kristne samt en 
kæmpe børneklub. Vi pyn-kæmpe børneklub. Vi pyn-
tede op i den lille bygning, tede op i den lille bygning, 
hvor børnene mødes. Der var hvor børnene mødes. Der var 
bibeltime, gaver og lække-bibeltime, gaver og lække-
rier for børnene, og bagefter rier for børnene, og bagefter 
legede vi udenfor. Nogle af legede vi udenfor. Nogle af 
børnene var færdige med en børnene var færdige med en 
slags Alpha-kursus, og som slags Alpha-kursus, og som 
afslutning på dagen fi k de afslutning på dagen fi k de 
højtideligt overrakt en bibel. højtideligt overrakt en bibel. 

AF KRISTINE AGERBO 
VOLONTØR FOR LM I TANZANIA 
2018-2019

For et år siden sad min For et år siden sad min 
mand, Simon, og jeg i Tanza-mand, Simon, og jeg i Tanza-
nia. Det var knap 30 grader nia. Det var knap 30 grader 
varmt, og juleforberedelser-varmt, og juleforberedelser-
ne var godt i gang, ligesom ne var godt i gang, ligesom 
de er her i Danmark nu. de er her i Danmark nu. 

Jeg bagte småkager i Jeg bagte småkager i 
massevis. Jeg fi k en have-massevis. Jeg fi k en have-
mand til at kravle op i et træ mand til at kravle op i et træ 
og hente grene, der mindede og hente grene, der mindede 
om gran, så jeg kunne lave om gran, så jeg kunne lave 
noget, der lignede julede-noget, der lignede julede-
korationer. Jeg pyntede op korationer. Jeg pyntede op 
med den julepynt, vi havde med den julepynt, vi havde 
til rådighed, og prøvede, så til rådighed, og prøvede, så 
godt jeg kunne, at få det til godt jeg kunne, at få det til 
at føles, som det plejede at at føles, som det plejede at 

gøre til jul. gøre til jul. 
Men selv om vi hyggede os, Men selv om vi hyggede os, 

og mange ting mindede om og mange ting mindede om 
den juletid, jeg var vant til, den juletid, jeg var vant til, 
så var det alligevel svært at så var det alligevel svært at 
fi nde sig til rette i, at det nu fi nde sig til rette i, at det nu 
engang var så anderledes. engang var så anderledes. 

Simon og jeg tog til Simon og jeg tog til 
Arusha, da vi fi k juleferie og Arusha, da vi fi k juleferie og 
fejrede jul med missionær-fejrede jul med missionær-
parret Ruth og Philip Bach-parret Ruth og Philip Bach-
Svendsen. Svendsen. 

Da vi sad og sang jule-Da vi sad og sang jule-
salmer sammen med dem salmer sammen med dem 
juleaften, var der noget, de juleaften, var der noget, de 
gik op for mig: nemlig, at mit gik op for mig: nemlig, at mit 
desperate forsøg på at gøre desperate forsøg på at gøre 
juletiden til den samme som juletiden til den samme som 
i Danmark i bund og grund i Danmark i bund og grund 
var ligegyldig. var ligegyldig. 

Forstå mig ret, jeg nyder at Forstå mig ret, jeg nyder at 
bage småkager, lave julede-bage småkager, lave julede-

korationer, høre julemusik korationer, høre julemusik 
og hygge med familien. og hygge med familien. 

Men uanset hvor mange Men uanset hvor mange 
småkager eller dekoratio-småkager eller dekoratio-
ner jeg får lavet, ændrer det ner jeg får lavet, ændrer det 
ikke på det fantastiske bud-ikke på det fantastiske bud-
skab, julen bringer. Om jeg skab, julen bringer. Om jeg 
er sammen med min familie er sammen med min familie 
eller ej, står Guds ord om en eller ej, står Guds ord om en 
frelser stadig fast. frelser stadig fast. 

Så da vi sad der og sang Så da vi sad der og sang 
om et lille barn, en konge-om et lille barn, en konge-
søn, der kom til vores jord, søn, der kom til vores jord, 
kom julefreden over mig. kom julefreden over mig. 
På trods af, at vi sad mange På trods af, at vi sad mange 
tusinde kilometer væk fra tusinde kilometer væk fra 
vores familier. vores familier. 

Fordi vi fi k lov til at sidde Fordi vi fi k lov til at sidde 
blandt søstre og brødre i blandt søstre og brødre i 
Herren.Herren.

Glædelig jul, hvor end du Glædelig jul, hvor end du 
er!er!



Og det skete i de dage …
Juleevangeliet er eventyrligt, men det er ikke et eventyr løsrevet fra virkeligheden

AF ANDREAS K. IPSENAF ANDREAS K. IPSEN

PRÆST I TARM FRIMENIGHEDPRÆST I TARM FRIMENIGHED

Juleevangeliet i Lukasevan-Juleevangeliet i Lukasevan-
geliet begynder med de geliet begynder med de 
kendte ord: ”Og det skete i kendte ord: ”Og det skete i 
de dage”. Jeg ved ikke, hvor-de dage”. Jeg ved ikke, hvor-
dan du har det med de ord, dan du har det med de ord, 
men for mig er lige præcis men for mig er lige præcis 
de her ord noget af det, der de her ord noget af det, der 
er knyttet allermest jule-er knyttet allermest jule-
stemning til. Når jeg hører stemning til. Når jeg hører 
de seks ord udtalt, ringer de seks ord udtalt, ringer 
alle juleklokkerne i hovedet alle juleklokkerne i hovedet 
på mig. Så er det jul! Så kan på mig. Så er det jul! Så kan 
vi ikke løbe fra det, uanset vi ikke løbe fra det, uanset 
om vi egentlig føler os klar om vi egentlig føler os klar 
eller ej. eller ej. 

Det er næsten, som om Det er næsten, som om 
de her ord ”Og det skete i de de her ord ”Og det skete i de 
dage”, er den kontakt, der dage”, er den kontakt, der 
tænder for julen. Men de her tænder for julen. Men de her 
seks ord har faktisk en dy-seks ord har faktisk en dy-
bere mening. De er jo netop bere mening. De er jo netop 
indledningsordene til beret-indledningsordene til beret-
ningen om Jesu fødsel. Til ningen om Jesu fødsel. Til 
hele historien om det unge hele historien om det unge 
kærestepar, Josef og Maria, kærestepar, Josef og Maria, 
der venter sig et barn, men der venter sig et barn, men 
med den pinlige detalje, at med den pinlige detalje, at 
de slet ikke er blevet gift de slet ikke er blevet gift 
endnu. endnu. 

Om hvordan de må tage Om hvordan de må tage 
fra deres hjemby, Nazaret, fra deres hjemby, Nazaret, 
en lille fl ække i det nordlige en lille fl ække i det nordlige 
Israel, for at drage sydpå til Israel, for at drage sydpå til 
Betlehem for at blive talt Betlehem for at blive talt 
med i kejserens store folke-med i kejserens store folke-
tælling. Om hvordan Maria tælling. Om hvordan Maria 
fødte Jesus, mens de var fødte Jesus, mens de var 
dér, langt væk hjemmefra, dér, langt væk hjemmefra, 
og hvordan hun svøbte ham og hvordan hun svøbte ham 
og lagde ham i dyrenes fo-og lagde ham i dyrenes fo-
dertrug. dertrug. 

Om hvordan en engleskare Om hvordan en engleskare 
viste sig for en fl ok hyrder viste sig for en fl ok hyrder 
ikke langt derfra og fortalte ikke langt derfra og fortalte 
dem, at nu har verdenshi-dem, at nu har verdenshi-
storiens største og mest storiens største og mest 
glædelige begivenhed fun-glædelige begivenhed fun-
det sted: Frelseren er blevet det sted: Frelseren er blevet 
født. Nu er Guds søn kom-født. Nu er Guds søn kom-
met til verden. met til verden. 

På et præcist tidspunkt  
i verdenshistorien
Det var det, der skete i de Det var det, der skete i de 
dage. Netop de indlednings-dage. Netop de indlednings-
ord er så vigtige. For vi kan så ord er så vigtige. For vi kan så 
let få en følelse af, at det er let få en følelse af, at det er 
et eventyr. Eventyr begyn-et eventyr. Eventyr begyn-
der ofte med ordene ”Der var der ofte med ordene ”Der var 
engang”. Når vi hører de ord, engang”. Når vi hører de ord, 
er der også nogle klokker, der er der også nogle klokker, der 
ringer i hovedet på os, nemlig ringer i hovedet på os, nemlig 
at nu kommer der en histo-at nu kommer der en histo-
rie, som ikke er sket i virke-rie, som ikke er sket i virke-
ligheden. Nu kommer der et ligheden. Nu kommer der et 
eventyr, noget som H.C. An-eventyr, noget som H.C. An-
dersen, Brødrene Grimm el-dersen, Brødrene Grimm el-
ler andre har fundet på. Den ler andre har fundet på. Den 
samme følelse kan man få, samme følelse kan man få, 
når man hører juleevange-når man hører juleevange-
liet. Ordene ”Og det skete i de liet. Ordene ”Og det skete i de 
dage” kan næsten få samme dage” kan næsten få samme 
virkning på os som ordene virkning på os som ordene 
”Der var engang”. ”Der var engang”. 

Men ordene ”Og det skete i Men ordene ”Og det skete i 
de dage” er jo faktisk meget de dage” er jo faktisk meget 
forskellige fra ordene ”Der forskellige fra ordene ”Der 
var engang”. ”Der var en-var engang”. ”Der var en-
gang” siger ikke andet, end gang” siger ikke andet, end 
at vi nu skal høre en histo-at vi nu skal høre en histo-
rie, som ikke kan placeres rie, som ikke kan placeres 

historisk, men som bare historisk, men som bare 
fi nder sted på et eller andet fi nder sted på et eller andet 
ubestemmeligt tidspunkt. ubestemmeligt tidspunkt. 
Og ofte får vi heller ikke no-Og ofte får vi heller ikke no-
get at vide om stedet, andet get at vide om stedet, andet 
end at det er i et ”kongerige end at det er i et ”kongerige 
langt, langt væk”. langt, langt væk”. 

Lukas, der har skrevet Lukas, der har skrevet 
beretningen, har jo netop beretningen, har jo netop 
valgt ordene ”Og det skete i valgt ordene ”Og det skete i 
de dage”, fordi det ikke er et de dage”, fordi det ikke er et 
eventyr, fordi det ikke er sket eventyr, fordi det ikke er sket 
på et ubestemmeligt tids-på et ubestemmeligt tids-
punkt, men tværtimod på punkt, men tværtimod på 
et meget præcist tidspunkt et meget præcist tidspunkt 
i verdenshistorien et meget i verdenshistorien et meget 
bestemt sted i verden. Det bestemt sted i verden. Det 
skete i de dage, da Kvirinius skete i de dage, da Kvirinius 
var statholder i Syrien, og da var statholder i Syrien, og da 
Kejser Augustus valgte at Kejser Augustus valgte at 
holde folketælling i hele sit holde folketælling i hele sit 
rige. Og det skete lige præcis rige. Og det skete lige præcis 
i Israel, først i Nazaret i nord i Israel, først i Nazaret i nord 
og endelig i Betlehem i syd.og endelig i Betlehem i syd.

Ikke i en fantasiverden, 
men i vores verden
Hvorfor er det så vigtigt, at Hvorfor er det så vigtigt, at 
det ikke er et eventyr, men det ikke er et eventyr, men 
at det er sket her i den virke-at det er sket her i den virke-
lige verden? Det er det, fordi lige verden? Det er det, fordi 
eventyr kan være gode for eventyr kan være gode for 
mange ting, men de kan ikke mange ting, men de kan ikke 
ændre verdenshistorien. ændre verdenshistorien. 

Her i efteråret har de i min Her i efteråret har de i min 
datters klasse læst et even-datters klasse læst et even-
tyr om de to unge alfer Pelle tyr om de to unge alfer Pelle 
og Molly. Det er et spæn-og Molly. Det er et spæn-
dende eventyr om, hvordan dende eventyr om, hvordan 
Pelle og Molly må drage ud Pelle og Molly må drage ud 

i den store, farlige verden i den store, farlige verden 
for at redde deres to ven-for at redde deres to ven-
ner Medan og Alfeline. For ner Medan og Alfeline. For 
at gøre det må de overvinde at gøre det må de overvinde 
mange farer. Men som det mange farer. Men som det 
jo er med de fl este eventyr, jo er med de fl este eventyr, 
ender eventyret om Pelle og ender eventyret om Pelle og 
Molly godt, og alle er glade Molly godt, og alle er glade 
til sidst. til sidst. 

Når man ser, at sådan Når man ser, at sådan 
en historie ender godt, kan en historie ender godt, kan 
man også godt selv blive lidt man også godt selv blive lidt 
glad og lidt lettet. Men det glad og lidt lettet. Men det 
er ikke min glæde. Det er er ikke min glæde. Det er 
Pelle og Mollys glæde. Det er Pelle og Mollys glæde. Det er 
dem og ikke mig, det ender dem og ikke mig, det ender 
godt for. Jeg er glad, ja, men godt for. Jeg er glad, ja, men 
jeg er glad på deres vegne. jeg er glad på deres vegne. 
Sådan er det, når historien Sådan er det, når historien 
begynder med ”Der var en-begynder med ”Der var en-
gang”. gang”. 

Men det er noget helt an-Men det er noget helt an-
det, når historien begynder det, når historien begynder 
med ”Og det skete i de dage”. med ”Og det skete i de dage”. 
Når historien ikke bare er Når historien ikke bare er 
noget, der er sket i en fan-noget, der er sket i en fan-
tasiverden, men faktisk er tasiverden, men faktisk er 
sket lige her i vores verden. sket lige her i vores verden. 

I historien om Pelle og I historien om Pelle og 
Molly er der stor glæde, når Molly er der stor glæde, når 
det hele ender godt. I vores det hele ender godt. I vores 
historie om julen er der også historie om julen er der også 
glæde. Det er der, da Jesus glæde. Det er der, da Jesus 
er blevet født, og en stor er blevet født, og en stor 
engleskare viser sig for hyr-engleskare viser sig for hyr-
derne på marken. Da siger derne på marken. Da siger 
englene til hyrderne: ”Se, jeg englene til hyrderne: ”Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde, forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele fol-som skal være for hele fol-
ket.” ket.” 

Historien er knap nok be-Historien er knap nok be-
gyndt, men den er allerede gyndt, men den er allerede 
endt godt. Frelseren er kom-endt godt. Frelseren er kom-
met. Gud selv er kommet til met. Gud selv er kommet til 
verden for at give frelse og verden for at give frelse og 
fred til mennesker. fred til mennesker. 

En virkelig historie   
i den virkelige verden
Hvis det her var en ”Der var Hvis det her var en ”Der var 
engang”-historie, hvis det engang”-historie, hvis det 
her var et eventyr, så ville her var et eventyr, så ville 
det være fi nt nok. Det ville det være fi nt nok. Det ville 
være dejligt at læse om glæ-være dejligt at læse om glæ-
den og frelsen og freden og den og frelsen og freden og 
det alt sammen. Men det det alt sammen. Men det 
ville ikke være vores glæde, ville ikke være vores glæde, 
vores frelse eller vores fred. vores frelse eller vores fred. 
Det ville være deres. Det Det ville være deres. Det 
ville være hyrdernes, Maria ville være hyrdernes, Maria 
og Josefs eller folkets eller og Josefs eller folkets eller 
nogle af de andre personer nogle af de andre personer 

i eventyret. Og hvis vi føler i eventyret. Og hvis vi føler 
glæde, når vi læser det, så er glæde, når vi læser det, så er 
det glæde på deres vegne: det glæde på deres vegne: 
”Nej, hvor dejligt, at histo-”Nej, hvor dejligt, at histo-
rien ender godt for dem.”rien ender godt for dem.”

Men det her er ikke en Men det her er ikke en 
”Der var engang”-historie. ”Der var engang”-historie. 
Det er ikke et eventyr. Det er Det er ikke et eventyr. Det er 
en ”Og det skete i de dage”-en ”Og det skete i de dage”-
historie. Det er en virkelig historie. Det er en virkelig 
historie. Det er en beret-historie. Det er en beret-
ning. Det er sket lige her i ning. Det er sket lige her i 
vores verden, at Gud lod sig vores verden, at Gud lod sig 
føde som et lille barn for at føde som et lille barn for at 
give glæde, frelse og fred til give glæde, frelse og fred til 
mennesker. mennesker. 

Fordi det er sket i den Fordi det er sket i den 
virkelige verden, er glæden, virkelige verden, er glæden, 
frelsen og freden ikke bare frelsen og freden ikke bare 
for dem, der står om i tek-for dem, der står om i tek-
sten, så du kan glæde dig sten, så du kan glæde dig 
på deres vegne. Nej, så er på deres vegne. Nej, så er 
glæden, frelsen og freden til glæden, frelsen og freden til 
dig, for hvis historien er sket dig, for hvis historien er sket 
i den virkelige verden, er du i den virkelige verden, er du 
også en del af historien, for også en del af historien, for 
du er en del af den virke-du er en del af den virke-
lig verden. Så kan du ikke lig verden. Så kan du ikke 
bare glæde dig på vegne af bare glæde dig på vegne af 
hyrderne på marken, men hyrderne på marken, men 
du kan glæde dig sammen du kan glæde dig sammen 
med dem. med dem. 

Så er det, at historien en-Så er det, at historien en-
der godt. Det er ikke bare der godt. Det er ikke bare 
noget, der sker for perso-noget, der sker for perso-
nerne i historien, det er nerne i historien, det er 
noget, der sker for dig. Så er noget, der sker for dig. Så er 
det ikke bare Josefs historie, det ikke bare Josefs historie, 
Marias historie eller hyrder-Marias historie eller hyrder-
nes historie. Så er det din nes historie. Så er det din 
historie. Så blev Gud ikke historie. Så blev Gud ikke 
bare menneske for at frelse bare menneske for at frelse 
Josef, Maria, hyrderne eller Josef, Maria, hyrderne eller 
folket, vi kan høre om. Så folket, vi kan høre om. Så 
gjorde han det for at frelse gjorde han det for at frelse 
dig.dig.

Julen er eventyrlig, 
men ikke et eventyr
Der er ikke mange ting, der Der er ikke mange ting, der 
er vigtigere at sige om julen er vigtigere at sige om julen 
end netop disse seks små end netop disse seks små 
ord: ”Og det skete i de dage”. ord: ”Og det skete i de dage”. 
Hvis det ikke var for de ord, Hvis det ikke var for de ord, 
kunne du sikkert godt fi nde kunne du sikkert godt fi nde 
hygge, tradition og måske hygge, tradition og måske 
noget inspiration i julen. Du noget inspiration i julen. Du 
ville se, at der var glæde, ville se, at der var glæde, 
frelse og fred for personerne frelse og fred for personerne 
i historien. i historien. 

Men det ville ikke være Men det ville ikke være 
din. Du ville ikke fi nde glæ-din. Du ville ikke fi nde glæ-
de, frelse eller fred, som du de, frelse eller fred, som du 
kan gribe om i julen. Men kan gribe om i julen. Men 
det kan du, fordi det virke-det kan du, fordi det virke-
lig er sket i den virkelige lig er sket i den virkelige 
verden, og du er en del af verden, og du er en del af 
den virkelige verden. Derfor den virkelige verden. Derfor 
er det sket for dig. Julen er er det sket for dig. Julen er 
eventyrlig, men den er ikke eventyrlig, men den er ikke 
et eventyr.et eventyr.

”Og det skete i de dage.””Og det skete i de dage.”
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Juleevangeliet er en virkelig historie. Det er en beretning. Det er sket lige her i vores verden, at Gud lod sig føde som et lille barn Juleevangeliet er en virkelig historie. Det er en beretning. Det er sket lige her i vores verden, at Gud lod sig føde som et lille barn 
for at give glæde, frelse og fred til mennesker, skriver frimenighedspræst Andreas K. Ipsen.for at give glæde, frelse og fred til mennesker, skriver frimenighedspræst Andreas K. Ipsen.

 
Hvorfor er det så 
vigtigt, at juleevan-
geliet ikke er et 
eventyr, men at det 
er sket her i den 
virkelige verden? 
Det er det, fordi 
eventyr ikke kan 
ændre verdenshi-
storien

Andreas K. IpsenAndreas K. Ipsen
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ANDREAS K. IPSEN   Beretningen om Jesus fødsel er ikke 
et eventyr. Tværtimod skete det på et meget præcist tidspunkt 
i verdenshistorien et meget bestemt sted i verdenTEMA

 
Det er din historie. 
Gud blev ikke bare 
menneske for at 
frelse Josef, Ma-
ria, hyrderne eller 
folket, vi kan høre 
om. Han gjorde 
det for at frelse dig

Andreas K. IpsenAndreas K. Ipsen
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det er ikke Eva, der rækker Det er ikke Eva, der rækker 
æblet til Adam på den nye æblet til Adam på den nye 
altertavle, der blev afslø-altertavle, der blev afslø-
ret 1. søndag i advent i Skt. ret 1. søndag i advent i Skt. 
Pauli kirke i Malmø ved Pauli kirke i Malmø ved 
siden af den centrale alter-siden af den centrale alter-
tavle. Det er derimod Adam, tavle. Det er derimod Adam, 
der rækker det til Adam, og der rækker det til Adam, og 
Eva, der rækker det til Eva. Eva, der rækker det til Eva. 
En transseksuel kvinde i en En transseksuel kvinde i en 
slangekjole, der bliver til en slangekjole, der bliver til en 
hale, sidder i et træ og over-hale, sidder i et træ og over-
våger det hele.våger det hele.

Altertavlen har fået op-Altertavlen har fået op-
mærksomhed også i dan-mærksomhed også i dan-
ske medier for sit tydelige ske medier for sit tydelige 
LGBT-tema, men i Sverige LGBT-tema, men i Sverige 
har tavlen fået kritik for at har tavlen fået kritik for at 
fremstille slangen som god. fremstille slangen som god. 
Det er en klassisk gnostisk Det er en klassisk gnostisk 
tolkning, hedder kritikken, tolkning, hedder kritikken, 
og den svenske kirke har og den svenske kirke har 
derfor besluttet sig for at derfor besluttet sig for at 
fjerne tavlen fra kirkerum-fjerne tavlen fra kirkerum-
met.met.

En hyldest til 
Guds fremtid
Kunstneren Elisabeth Ohl-Kunstneren Elisabeth Ohl-
son malede oprindelig al-son malede oprindelig al-
tertavlen i Skt. Pauli kirke tertavlen i Skt. Pauli kirke 

Svenska Kyrkan fjerner 
omstridt LGBT-altertavle

Enten er transseksuelle onde, eller også er Djævelen god, lød mulige tolkninger af altertavle

til Skara Domkirke. Her blev til Skara Domkirke. Her blev 
den dog afvist i 2013 af bi-den dog afvist i 2013 af bi-
skoppen, der mente, at en skoppen, der mente, at en 
kirke, som ville behandle kirke, som ville behandle 
alle lige, ikke kunne have en alle lige, ikke kunne have en 
altertavle til en særlig grup-altertavle til en særlig grup-
pe. Helt anderledes var ræ-pe. Helt anderledes var ræ-
sonnementet i Malmø, hvor sonnementet i Malmø, hvor 

Kirkeledere mener, netværkets holdninger strider mod Guds skaberordning

Nyt norsk netværk for kristne LGBT-personer 
møder lille forståelse

Den 28. november blev or-Den 28. november blev or-
ganisationen Skeivt kristent ganisationen Skeivt kristent 
nettverk (SKN) dannet i nettverk (SKN) dannet i 
Norge som et netværk for Norge som et netværk for 
kristne homoseksuelle og kristne homoseksuelle og 
personer med anden køns-personer med anden køns-
identitet og som en modpol identitet og som en modpol 
mod konservative røster i mod konservative røster i 
selvsamme spørgsmål.selvsamme spørgsmål.

”Vi vil fortælle dig, at du ”Vi vil fortælle dig, at du 
er god nok, som du er, og at er god nok, som du er, og at 
det er fuldt muligt at leve et det er fuldt muligt at leve et 
liv med troen på Jesus – og liv med troen på Jesus – og 
samtidig være fri til at være samtidig være fri til at være 
den, du er,” hedder det med den, du er,” hedder det med 
fremhævede bogstaver på fremhævede bogstaver på 
SKN’s hjemmeside.SKN’s hjemmeside.

Den norske offentlige de-Den norske offentlige de-
bat har i fl ere måneder væ ret bat har i fl ere måneder væ ret 

fyldt af en debat om så kaldt fyldt af en debat om så kaldt 
omvendelsesterapi. Det er omvendelsesterapi. Det er 
samtaler, der har til formål at samtaler, der har til formål at 
ændre homoseksuelles sek-ændre homoseksuelles sek-
suelle observans. suelle observans. 

Lille forståelse
SKN er på bare ni måne-SKN er på bare ni måne-
der gået fra at være en lille der gået fra at være en lille 
gruppe på Facebook til et gruppe på Facebook til et 
fællesskab med lokalafde-fællesskab med lokalafde-
linger i fl ere byer.linger i fl ere byer.

Men selv om medlemsre-Men selv om medlemsre-
krutteringen går stærkt, og krutteringen går stærkt, og 
visse præster er villige til visse præster er villige til 
at tale med SKN, fortæller at tale med SKN, fortæller 
næstformanden til avisen næstformanden til avisen 
DagenDagen, at organisationen , at organisationen 
har svært ved at komme i har svært ved at komme i 

dialog med menigheder og dialog med menigheder og 
kristne organisationer.kristne organisationer.

SKN møder da også kritik SKN møder da også kritik 
fra fl ere sider. Øivind Bene-fra fl ere sider. Øivind Bene-
stad fra stiftelsen stad fra stiftelsen MorFar-MorFar-
Barn.noBarn.no, der arbejder for at , der arbejder for at 
forsvare ægteskabet mel-forsvare ægteskabet mel-
lem mand og kvinde, er trist lem mand og kvinde, er trist 
men ikke overrasket over men ikke overrasket over 
den nye organisation:den nye organisation:

”Tilsvarende netværk ”Tilsvarende netværk 
med samme dagsorden vil med samme dagsorden vil 
formentlig dukke op i for-formentlig dukke op i for-
skellige kristne kirkesam-skellige kristne kirkesam-
fund og organisationer i de fund og organisationer i de 
kommende år,” siger han til kommende år,” siger han til 
Norge IDAGNorge IDAG.

SKN er primært sprun-SKN er primært sprun-
get ud af pinsebevægelsen. get ud af pinsebevægelsen. 

Bevægelsens leder Sigmund Bevægelsens leder Sigmund 
Kristoffersen erkender over-Kristoffersen erkender over-
for for Norge IDAGNorge IDAG, at den nye , at den nye 
forenings målgruppe ikke forenings målgruppe ikke 
altid er blevet mødt på en altid er blevet mødt på en 
god måde. Han kan dog ikke god måde. Han kan dog ikke 
støtte netværket:støtte netværket:

”Både skaberordningen og ”Både skaberordningen og 
Bibelens etiske formaninger Bibelens etiske formaninger 
siger tydeligt, at det seksu-siger tydeligt, at det seksu-
elle samliv hører hjemme elle samliv hører hjemme 
i ægteskabet, som er et i ægteskabet, som er et 
forpligtende og bindende forpligtende og bindende 
forhold mellem én kvinde og forhold mellem én kvinde og 
én mand.”én mand.”

Demokratisk problem
Den norske debat om om-Den norske debat om om-
vendelsesterapi udsprin-vendelsesterapi udsprin-

de to præster Sofi a Tunebro de to præster Sofi a Tunebro 
og Helena Myrstener så al-og Helena Myrstener så al-
tertavlen som en hyldest til tertavlen som en hyldest til 

Alterbilledet i Skt. Pauli kirke Alterbilledet i Skt. Pauli kirke 
i Malmø er inspireret af den i Malmø er inspireret af den 

tyske Lucas Cranach (1472-tyske Lucas Cranach (1472-
1553), der malede fl ere bil-1553), der malede fl ere bil-

leder af syndefaldet. leder af syndefaldet. 
Dette billede er altså ikke Dette billede er altså ikke 

det nye alterbillede, men et det nye alterbillede, men et 
af Lucas Cranachs synde-af Lucas Cranachs synde-

faldsbilleder. faldsbilleder. 

glæde, kærlighed, seksuali-glæde, kærlighed, seksuali-
tet og omsorg. tet og omsorg. 

”Det er en fremtidsvision ”Det er en fremtidsvision 
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JOEL HALLDORF   Hvad kunstner og modtagende præst 
mener, er stadig uklart for mig: Enten er slangen god, eller 
også er transseksuelle djævle. Ingen af ideerne er kristneKIRKE  

om en verden, vi ikke har om en verden, vi ikke har 
set endnu med Livets Træ set endnu med Livets Træ 
i centrum. Slangen opfører i centrum. Slangen opfører 
sig som alt andet end snu sig som alt andet end snu 
og listig. Hun ler i glæde og listig. Hun ler i glæde 
over at måtte være med. over at måtte være med. 
Ingen er under forbandelse, Ingen er under forbandelse, 
alle er omsluttet,” skriver alle er omsluttet,” skriver 
de i et debatindlæg på de i et debatindlæg på Da-Da-
gen.segen.se.

Over for Over for svt.sesvt.se uddybede  uddybede 
Helena Myrstener, at også Helena Myrstener, at også 
det, som traditionelt ses det, som traditionelt ses 
som ondt, er omfavnet af som ondt, er omfavnet af 
Guds fremtidsvision.Guds fremtidsvision.

Uklart, hvad 
det betyder
Det er netop denne fortolk-Det er netop denne fortolk-
ning, som Joel Halldorf, der ning, som Joel Halldorf, der 
er lektor i kirkehistorie og er lektor i kirkehistorie og 
fl ittig debattør om religion fl ittig debattør om religion 
og kirke, kritiserede i avisen og kirke, kritiserede i avisen 
DagenDagen.

”Det er tydeligt, at alter-”Det er tydeligt, at alter-
tavlen afbilleder en gnostisk tavlen afbilleder en gnostisk 
fortolkning af 1 Mosebog. fortolkning af 1 Mosebog. 
Den transseksuelle kvinde Den transseksuelle kvinde 
i træet er vejleder, og der er i træet er vejleder, og der er 
ingen ambivalens omkring ingen ambivalens omkring 
frugten.”frugten.”

Også på Twitter kritiserer Også på Twitter kritiserer 
han altertavlen:han altertavlen:

”Hvad kunstner og mod-”Hvad kunstner og mod-

tagende præst mener, er tagende præst mener, er 
stadig uklart for mig: Enten stadig uklart for mig: Enten 
er slangen god, eller også er er slangen god, eller også er 
transseksuelle nogle djævle. transseksuelle nogle djævle. 
Ingen af ideerne er særligt Ingen af ideerne er særligt 
gode. Eller kristne.”gode. Eller kristne.”

Det kan Svenska 
Kyrkan ikke stå for
Netop det spørgsmål fandt Netop det spørgsmål fandt 
vej helt til toppen af den vej helt til toppen af den 
svenske kirke, der nu har svenske kirke, der nu har 
besluttet at fjerne altertav-besluttet at fjerne altertav-
len fra kirkerummet. Det len fra kirkerummet. Det 
er dog helt ukontroversielt, er dog helt ukontroversielt, 
at der er to homoseksuelle at der er to homoseksuelle 
par på billedet, understre-par på billedet, understre-
ger den svenske kirke fl ere ger den svenske kirke fl ere 
gange i en pressemedde-gange i en pressemedde-
lelse.lelse.

”Men at der er en slan-”Men at der er en slan-
ge, der traditionelt står for ge, der traditionelt står for 
ondskab, og at den desuden ondskab, og at den desuden 
bliver til en transperson, bliver til en transperson, 
betyder, at man kan tolke betyder, at man kan tolke 
det, som om en transperson det, som om en transperson 
er ond eller Djævelen. Det er ond eller Djævelen. Det 
kan Svenska Kyrkan absolut kan Svenska Kyrkan absolut 
ikke stå for,” siger den lokale ikke stå for,” siger den lokale 
provst. provst. 

Han uddyber, at det også Han uddyber, at det også 
er problematisk, at det er er problematisk, at det er 
uklart, hvilken indsigt der uklart, hvilken indsigt der 
formidles.formidles.

ger af et stærkt kritiseret ger af et stærkt kritiseret 
seminar på NLA Høgskolen seminar på NLA Høgskolen 
i Bergen, hvor en foredrags-i Bergen, hvor en foredrags-
holder fortalte, hvordan han holder fortalte, hvordan han 
var gået fra homoseksua-var gået fra homoseksua-
litet til heteroseksualitet. litet til heteroseksualitet. 
Som det tidligere har været Som det tidligere har været 
fortalt i fortalt i Tro & MissionTro & Mission sagde  sagde 
to lærere efterfølgende op to lærere efterfølgende op 
i protest, og en række ele-i protest, og en række ele-
ver kritiserede offentligt, at ver kritiserede offentligt, at 
skolen havde lejet lokaler ud skolen havde lejet lokaler ud 
til seminaret. til seminaret. 

Over for avisen Over for avisen Morgen-Morgen-
bladetbladet siger den kristne  siger den kristne 
debattør og kommunikati-debattør og kommunikati-
onschef i Norsk Luthersk onschef i Norsk Luthersk 
Misjonssamband Espen Misjonssamband Espen 
Ottesen, at det er afgøren-Ottesen, at det er afgøren-

de, at man i et demokrati de, at man i et demokrati 
respekterer, at der er nogle respekterer, at der er nogle 
kristne homoseksuelle, der kristne homoseksuelle, der 
ønsker samtaler og sjæle-ønsker samtaler og sjæle-
sorg, fordi de mener, homo-sorg, fordi de mener, homo-
seksuel praksis er forkert.seksuel praksis er forkert.

”Skal vi virkelig være så in-”Skal vi virkelig være så in-
tolerante, at vi kriminalise-tolerante, at vi kriminalise-
rer deres samtalepartnere?” rer deres samtalepartnere?” 
spørger han.spørger han.

Han tilføjer, at han mener, Han tilføjer, at han mener, 
det er kritisabelt at love en det er kritisabelt at love en 
ændring i seksuel oriente-ændring i seksuel oriente-
ring, og at han både kender ring, og at han både kender 
homoseksuelle, der har op-homoseksuelle, der har op-
levet en ændring, og homo-levet en ændring, og homo-
seksuelle, der ikke har ople-seksuelle, der ikke har ople-
vet særlige ændringer, selv vet særlige ændringer, selv 
om de ønskede det.           om de ønskede det.           nlmnlm
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PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

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

institutioner.

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

Tjek ind på vores hjemmeside og få
indtryk af lejlighederne og dem der 
bor i dem.
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Tag med på en 5-dages rejse til Passionsspillet i 
Ober  ammergau. Foruden passionsspillet oplever du 
Tysklands største evangeliske kirke i Ulm, bylivet i 
 Ober ammer gau,  Ettal kloster og middelalderbyen 
Rothenburg Ob der Tauber. 
Pris for 5 dage: Fra kr. 6.975,-

Læs mere på felixrejser.dk/ 
oberammergau533 eller 
bestil program på 7592 2022

Miniferie til Oberammergau

14 8. juli

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Slotsgade 26 Slotsgade 26 
3400 Hillerød3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00Tlf. 48 26 56 00

Apoteker Apoteker 
Troels IngemannTroels Ingemann

www.frederiksborg-www.frederiksborg-
apotek.dk apotek.dk 

Åbent alle dage i året Åbent alle dage i året 
kl.  8-21kl.  8-21

_

LM-kirken i Skjern søger LM-kirken i Skjern søger 
• 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

Vil du være med til at skabe gode rammer, hjem og ud-Vil du være med til at skabe gode rammer, hjem og ud-
vikling for vores beboere med fysisk og psykisk handi-vikling for vores beboere med fysisk og psykisk handi-
cap?cap?

Bofællesskabet TreHusE søger fl ere medarbejdere:Bofællesskabet TreHusE søger fl ere medarbejdere:
• Vi søger en pædagog, 32-37 timer, med tiltrædelse 1. • Vi søger en pædagog, 32-37 timer, med tiltrædelse 1. 

marts 2020marts 2020
• Vi har også brug for tilkaldevikarer, så er du studeren-• Vi har også brug for tilkaldevikarer, så er du studeren-

de med interesse for området, hører vi gerne fra dig.de med interesse for området, hører vi gerne fra dig.

Ansøgningsfrist 20. januar 2020.Ansøgningsfrist 20. januar 2020.

Se det fulde stillingsopslag på vores hjemmesideSe det fulde stillingsopslag på vores hjemmeside
www.trehuse.dk. www.trehuse.dk. 

En del af 

 
Kristelig Handicapforening 

 
43 30 00 70, Frødalen 5, 2630 Taastrup 

Kristelig Handicapforening

  
STUBBEKØBING EFTERSKOLE SØGER FORSTANDER TIL EN 

SPÆNDENDE UDFORDRING 

Fra 1. august 2020 søger vi en leder der brænder for: 

Unge med særlige behov 
Udvikling af en spændende skole 
Samarbejde med forskellige grupper af medarbejdere 
At være ansvarlig for økonomisk og pædagogisk dri  
At drive kristen skole 

                         
Der er mulighed for at bo i forstanderbolig. 
Du kan finde en mere specificeret s llingsbeskrivelse på skolens hjemmeside : www.stubbekoebinge erskole.dk 
Løn i henhold l organisa onsa ale for ledere ved frie skoler. 

Stubbekøbing E erskole er en kristen speciale erskole med op l 55 elever og 24 
medarbejdere. Skolen ligger på det smukke Nordfalster  med  udsigt l Grønsund 
og Farøbroerne - ca. en mes kørsel fra København. 

Skolen er opre et i 1999 af Luthersk Mission og er fortsat under udvikling. Vi er i 
øjeblikket i gang med at bygge en ny værelsesfløj, der forventes færdig l som-
mer 2020. 

Ansøgningsfrist  24. januar 2020 
Mere informa on kan fås ved henvendelse l 
skolens formand, Carsten Hansen, på tlf.        
4018 7727 eller CWH@privat.dk 

Her fi nder du inspiration, nyheder, 
fakta, vidnesbyrd, anmeldelser og meget mere!

WWW.DLM.DK



AF CARSTEN P. LORENTSENAF CARSTEN P. LORENTSEN

FREDENSBORGFREDENSBORG

Tak til de fem MF-studeren-Tak til de fem MF-studeren-
de for reaktionen (Tro & Mis-de for reaktionen (Tro & Mis-
sion nummer 21). Enhver er sion nummer 21). Enhver er 
velkommen i kirke og missi-velkommen i kirke og missi-
onshus for at høre om Guds onshus for at høre om Guds 
nåde. Det har vi alle brug for. nåde. Det har vi alle brug for. 
Det er institutionen MF, som Det er institutionen MF, som 
er under kritik. Spørgsmålet er under kritik. Spørgsmålet 
om kvindelige hyrder og læ-om kvindelige hyrder og læ-
rere er en biting i forhold til rere er en biting i forhold til 
fornægtelse af centrale teo-fornægtelse af centrale teo-
logiske dogmer, som Tros-logiske dogmer, som Tros-
bekendelsen repræsente-bekendelsen repræsente-
rer. Apostlen Paulus afviser rer. Apostlen Paulus afviser 
imidlertid kvindelige hyrder imidlertid kvindelige hyrder 
og lærere, og hans ord må vi og lærere, og hans ord må vi 
holde os til.holde os til.

MF hævder, at der forelig-MF hævder, at der forelig-
ger nye forskningsresulta-ger nye forskningsresulta-
ter bag vedtagelsen, men ter bag vedtagelsen, men 
hverken i MF’s årsrapport hverken i MF’s årsrapport 
eller på MF’s hjemmeside er eller på MF’s hjemmeside er 
resultaterne fremlagt. Der resultaterne fremlagt. Der 
er ingen gennemsigtighed er ingen gennemsigtighed 
angående MF’s beslutnings-angående MF’s beslutnings-
grundlag. Dog inddrages grundlag. Dog inddrages 
Fjellhaug for at legitimere Fjellhaug for at legitimere 
beslutningen. Ved Fjell-beslutningen. Ved Fjell-
haug det? Der har manglet haug det? Der har manglet 
orientering i årenes løb om orientering i årenes løb om 
spørgsmålet i MF’s Venne-spørgsmålet i MF’s Venne-
blad. Har jeg overset noget? blad. Har jeg overset noget? 

På MF kritiserer ingen i På MF kritiserer ingen i 
bestyrelse, repræsentant-bestyrelse, repræsentant-
skab eller lærerkollegie ved-skab eller lærerkollegie ved-
tagelsen. Det er utroværdigt tagelsen. Det er utroværdigt 

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

BORTSET FRA NOGLEBORTSET FRA NOGLE få år i udlandet er jeg kommet  få år i udlandet er jeg kommet 
i LM hele mit liv. Det være sig i Nansensgade, Rød-i LM hele mit liv. Det være sig i Nansensgade, Rød-
ovre, Ringkøbing, Aarhus og nu LM i Nordvestkirken, ovre, Ringkøbing, Aarhus og nu LM i Nordvestkirken, 
hvor jeg kommer med min familie. Alle steder har der hvor jeg kommer med min familie. Alle steder har der 
været arrangementer op til jul. Jeg husker min barn-været arrangementer op til jul. Jeg husker min barn-
doms julefester fra LM i Rødovre med juletræ, jule-doms julefester fra LM i Rødovre med juletræ, jule-
bag, lotteri, sang og andagt hvert år til jul. Lignende bag, lotteri, sang og andagt hvert år til jul. Lignende 
arrangementer bliver stablet på benene år efter år arrangementer bliver stablet på benene år efter år 
i LM-forsamlinger ud over landet. Som barn tænker i LM-forsamlinger ud over landet. Som barn tænker 
man ikke over, hvor mange kræfter, det kræver at sta-man ikke over, hvor mange kræfter, det kræver at sta-
ble sådanne julearrangementer på benene, men det ble sådanne julearrangementer på benene, men det 
er jo ikke småting. Det kræver tid og energi, som må er jo ikke småting. Det kræver tid og energi, som må 
gå fra alle de andre juleforberedelser. Det sætter med gå fra alle de andre juleforberedelser. Det sætter med 
andre ord lidt mere pres på tingene derhjemme og på andre ord lidt mere pres på tingene derhjemme og på 
arbejdet. Men det er også tid og energi, som vi bruger arbejdet. Men det er også tid og energi, som vi bruger 
på at tjene hinanden i menigheden og de mennesker, på at tjene hinanden i menigheden og de mennesker, 
som vi inviterer ind, der ikke normalt har deres gang i som vi inviterer ind, der ikke normalt har deres gang i 
menigheden. Tid og energi, der udbygger og opbygger menigheden. Tid og energi, der udbygger og opbygger 
det menneskelige fællesskab i menigheden.det menneskelige fællesskab i menigheden.

ET LM UDEN ET LM UDEN en lokal julefest ville være et fattigere en lokal julefest ville være et fattigere 
LM. Naturligvis ville vi godt kunne leve uden æbleski-LM. Naturligvis ville vi godt kunne leve uden æbleski-
ver og julelege, hvis det absolut skulle være, men de ver og julelege, hvis det absolut skulle være, men de 
sociale arrangementer – både op til jul og på andre sociale arrangementer – både op til jul og på andre 
tidspunkter af året – er med til at binde os sammen i tidspunkter af året – er med til at binde os sammen i 
menigheden.menigheden.

Derfor: en stor tak til alle de mange mennesker, Derfor: en stor tak til alle de mange mennesker, 
der står i køkkenet, pynter op, fi nder en julehistorie der står i køkkenet, pynter op, fi nder en julehistorie 
og læser den højt, spiller for til julesangene, slæber og læser den højt, spiller for til julesangene, slæber 
træet ind i missionshuset, rydder op bagefter og så træet ind i missionshuset, rydder op bagefter og så 
videre. I har gjort min jul festlig, siden jeg var barn, videre. I har gjort min jul festlig, siden jeg var barn, 
og I er med til at gøre julen festlig for både børn og og I er med til at gøre julen festlig for både børn og 
voksne også i 2019.voksne også i 2019.

MEN IKKE NOKMEN IKKE NOK med, at I har gjort julen festlig. I har  med, at I har gjort julen festlig. I har 
også været med til at skabe en platform for det jule-også været med til at skabe en platform for det jule-
budskab, som LM er bærer af. Evangeliet om, at julen budskab, som LM er bærer af. Evangeliet om, at julen 
er meget mere end alle de hyggelige forberedelser og er meget mere end alle de hyggelige forberedelser og 
den gode stemning, vi selv kan skabe. Budskabet om den gode stemning, vi selv kan skabe. Budskabet om 
ham, der blev født under alt andet end hyggelige kår ham, der blev født under alt andet end hyggelige kår 
og god stemning for at give sit liv for mennesker, der og god stemning for at give sit liv for mennesker, der 
uanset hvor meget julefl id, vi præsterer, ikke selv kan uanset hvor meget julefl id, vi præsterer, ikke selv kan 
skabe julestemning mellem Gud og os. Måtte julefe-skabe julestemning mellem Gud og os. Måtte julefe-
sterne i 2019 bære budskab om ham endnu en gang.sterne i 2019 bære budskab om ham endnu en gang.

I denne søde juletidI denne søde juletid
tør man sig ret fornøjetør man sig ret fornøje
og bruge al sin kunst og fl id,og bruge al sin kunst og fl id,
Guds nåde at ophøje,Guds nåde at ophøje,
ved den, som er i krybben lagt,ved den, som er i krybben lagt,
vi vil af ganske sjælemagtvi vil af ganske sjælemagt
i ånden os forlyste,i ånden os forlyste,
din lov skal høres, frelsermand,din lov skal høres, frelsermand,
så vidt og bredt i verdens land’,så vidt og bredt i verdens land’,
at jorden den skal ryste.at jorden den skal ryste.
  (H.A.Brorson)  (H.A.Brorson)

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

Godt, at der er 
julefester!

med en sådan ensretning. med en sådan ensretning. 
Og kritisabelt, at MF ikke Og kritisabelt, at MF ikke 
indhenter høringssvar fra indhenter høringssvar fra 
DBI og Fjellhaug.DBI og Fjellhaug.

MF’s grundlæggere havde MF’s grundlæggere havde 
ingen intention om, at kvin-ingen intention om, at kvin-
der skulle være hyrder og der skulle være hyrder og 
lærere. Der er sket et kurs-lærere. Der er sket et kurs-
skred på MF. Det skyldes skred på MF. Det skyldes 
en mangelfuld teologisk le-en mangelfuld teologisk le-
delse af institutionen. I 2010 delse af institutionen. I 2010 
forsvarede en MF-professor forsvarede en MF-professor 
kvindelige præster i Dansk kvindelige præster i Dansk 
Tidsskrift for Teologi og Tidsskrift for Teologi og 
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CARSTEN LORENTSEN   På MF kritiserer ingen i 
bestyrelse, repræsentantskab eller lærerkollegie vedtagelsen. 
Det er utroværdigt med en sådan ensretning

SYNSPUNKT   

Der mangler gennemsigtighed om MF’s beslutningsgrundlag

LEDER  

Kirke. Det afviste MF’s for-Kirke. Det afviste MF’s for-
mand offentligt. Her burde mand offentligt. Her burde 
ledelsen have bedt ham om ledelsen have bedt ham om 
at fi nde en anden arbejdsgi-at fi nde en anden arbejdsgi-
ver. Det skete ikke. Spørgs-ver. Det skete ikke. Spørgs-
målet har åbenbart sejlet målet har åbenbart sejlet 
på MF, og nu hævder man at på MF, og nu hævder man at 
have fundet løsningen. Den have fundet løsningen. Den 
skal vi forholde os kritisk til. skal vi forholde os kritisk til. 
Der er god grund til at nægte Der er god grund til at nægte 
den pluralisme, som MF nu den pluralisme, som MF nu 
repræsenterer, hjemsteds-repræsenterer, hjemsteds-
ret i kirke og missionshus.ret i kirke og missionshus.

MF’s beslutning vil påvirke MF’s beslutning vil påvirke 

de teologisk konservative de teologisk konservative 
miljøer i årene fremover. miljøer i årene fremover. 
Det kan sagtens resultere i, Det kan sagtens resultere i, 
at MF-prægede teologer vil at MF-prægede teologer vil 
skabe strid i KFS og med-skabe strid i KFS og med-
føre en teologisk svækkelse føre en teologisk svækkelse 
af det kristne studenterar-af det kristne studenterar-
bejde.bejde.

Derfor er opfordringen Derfor er opfordringen 
at koncentrere indsatsen at koncentrere indsatsen 
omkring DBI med forbøn og omkring DBI med forbøn og 
penge. Så vi får styrket et penge. Så vi får styrket et 
bredt funderet bibelsyn i bredt funderet bibelsyn i 
dansk kirkeliv.dansk kirkeliv.

AF PETER O.K. OLOFSONAF PETER O.K. OLOFSON

VÅLSEVÅLSE

En hilsen til fem studerende En hilsen til fem studerende 
fra Menighedsfakultetet fra Menighedsfakultetet 
(MF) ud fra deres Synspunkt (MF) ud fra deres Synspunkt 
i Tro & Mission nummer 21.i Tro & Mission nummer 21.

Det glæder fl ere end un-Det glæder fl ere end un-
dertegnede, at I holder fast dertegnede, at I holder fast 
ved Skriftens tale om tje-ved Skriftens tale om tje-
nestedeling. Men det gør I nestedeling. Men det gør I 
vel ikke, fordi det er jeres vel ikke, fordi det er jeres 
subjektive smag, men fordi subjektive smag, men fordi 
Guds ord siger det. Og hvis Guds ord siger det. Og hvis 
det er Guds ord, der siger det er Guds ord, der siger 
det, så må I jo også binde det, så må I jo også binde 
min, MF’s og alle andres min, MF’s og alle andres 
samvittigheder til at følge samvittigheder til at følge 
det. Jeg går ikke ud fra, at det. Jeg går ikke ud fra, at 
I mener, at nogen har myn-I mener, at nogen har myn-

dighed til at fritage sig selv dighed til at fritage sig selv 
eller andre fra at følge Guds eller andre fra at følge Guds 
ord. ord. 

MF’s bestyrelse vil ikke MF’s bestyrelse vil ikke 
længere forpligte MF på et længere forpligte MF på et 
nej til kvindelige præster. nej til kvindelige præster. 
MF’s bestyrelse og en sam-MF’s bestyrelse og en sam-
let lærerstab mener altså let lærerstab mener altså 
ikke længere, at et nej til ikke længere, at et nej til 
kvindelige præster enty-kvindelige præster enty-
digt kan begrundes ud fra digt kan begrundes ud fra 
Skriften, et ja kan være lige Skriften, et ja kan være lige 
så velbegrundet. Det må vist så velbegrundet. Det må vist 
kaldes et kursskifte af for-kaldes et kursskifte af for-
mat. Det indebærer et opgør mat. Det indebærer et opgør 
med Skriftens klarhed i helt med Skriftens klarhed i helt 
afgørende spørgsmål som afgørende spørgsmål som 
skaberordenen, hovedstruk-skaberordenen, hovedstruk-
turen og så videre og der-turen og så videre og der-
med spørgsmålet om kvin-med spørgsmålet om kvin-
delige præster. Der er vist delige præster. Der er vist 

SYNSPUNKT   

Glædeligt, at I holder fast ved Skriftens tale om tjenestedeling

brug for at sige: Fasthold brug for at sige: Fasthold 
Skriftens klarhed, og afvis Skriftens klarhed, og afvis 
MF’s nye kurs. MF’s nye kurs. 

Jeg ved ikke, om jeg skal Jeg ved ikke, om jeg skal 
le eller græde, når I skri-le eller græde, når I skri-
ver, at der ikke tidligere var ver, at der ikke tidligere var 
frihed til at tænke selv på frihed til at tænke selv på 
MF, fordi MF havde en of-MF, fordi MF havde en of-
fi ciel holdning til kvindelige fi ciel holdning til kvindelige 
præster. Jeg må så bekende, præster. Jeg må så bekende, 
at der har været frihed til at at der har været frihed til at 
tænke selv de steder, jeg har tænke selv de steder, jeg har 
undervist, også i universi-undervist, også i universi-
tetssammenhænge, selv tetssammenhænge, selv 
om stedet/universitetet var om stedet/universitetet var 
knyttet til en kirke og der-knyttet til en kirke og der-
med en bekendelse. med en bekendelse. 

Naturligvis kunne resul-Naturligvis kunne resul-
tatet af en studerendes tatet af en studerendes 
tænkning betyde, at han tænkning betyde, at han 
ikke kunne blive præst i for ikke kunne blive præst i for 

eksempel en evangelisk-eksempel en evangelisk-
luthersk kirke eller sene-luthersk kirke eller sene-
re kunne blive underviser re kunne blive underviser 
i samme sammenhæng, i samme sammenhæng, 
nemlig hvis hans tænkning nemlig hvis hans tænkning 
havde ført ham til et opgør havde ført ham til et opgør 
med evangelisk-luthersk med evangelisk-luthersk 
lære. Og det kunne også be-lære. Og det kunne også be-
tyde, at undervisere måtte tyde, at undervisere måtte 
forlade deres job i erkendel-forlade deres job i erkendel-
se af, at de hørte til et andet se af, at de hørte til et andet 
sted, ligesom det tidligere er sted, ligesom det tidligere er 
sket på MF. At MF gennem sket på MF. At MF gennem 
tiden har ladet en surdej tiden har ladet en surdej 
syre dejen, ser vi vel resulta-syre dejen, ser vi vel resulta-
tet af i dag. tet af i dag. 

Lad os sammen fremover Lad os sammen fremover 
tænke grundigt i bundethed tænke grundigt i bundethed 
til Skrift og bekendelse, og til Skrift og bekendelse, og 
binde hinandens samvittig-binde hinandens samvittig-
hed på det, Skriften lærer.hed på det, Skriften lærer.

Fra Loungen på Torvet i Aarhus, hvor Menighedsfakultuetet har lokaler.Fra Loungen på Torvet i Aarhus, hvor Menighedsfakultuetet har lokaler.
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16 unge fra Tanzania 
var på udveksling på 
et gym

nasium
 i Ikast. 

D
e havde også tid til at 

væ
re turister

På Stubbekøbing 
Efterskole sæ

tter de 
fokus på verdensm

å-
lene. En af m
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at spise klim
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96-årige R
uth Jensen 

fra N
ykøbing Falster 

har væ
ret leder i bør-

ne- og juniorklub zam
-

m
enlagt i over 50 år
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LÆS PÅ DLM.DK

Volontører ansat til lilleskole
Karoline Jensen og Lise Madsen rejser til Nordtanzania lige Karoline Jensen og Lise Madsen rejser til Nordtanzania lige 
efter nytår. Karoline glæder sig over, hvordan hun allerede efter nytår. Karoline glæder sig over, hvordan hun allerede 
har oplevet, at Gud får tingene til at passe sammen i detaljer.har oplevet, at Gud får tingene til at passe sammen i detaljer.

Kun få år ældre end teenagerne
Aalborg Frimenighed har ansat Simon Rasmussen, der går i Aalborg Frimenighed har ansat Simon Rasmussen, der går i 
2.g., til at stå for deres teenklub. Både de unge, deres foræl-2.g., til at stå for deres teenklub. Både de unge, deres foræl-
dre og menigheden er glade for hans indsats.dre og menigheden er glade for hans indsats.

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