
Indsamlingen til LM Betweens Missionsprojekt i 2018 og 2019 er gået 30 
procent over målet. Pengene går til handicappede børn i Mellemøsten

Indsamling over al forventning

AF KAJA LAUTERBACH

Handicappede børn i Mel-Handicappede børn i Mel-
lemøsten har fået konkret lemøsten har fået konkret 
hjælp gennem LM Betweens hjælp gennem LM Betweens 
Missionsprojekt i 2018 og Missionsprojekt i 2018 og 
2019.2019.
• 70 har fået en fødsels-• 70 har fået en fødsels-

dagsfestdagsfest
• 68 har fået støvler• 68 har fået støvler
• 62 har fået jakker• 62 har fået jakker
• 55 har fået skoletasker• 55 har fået skoletasker
• 40 familier med handi-• 40 familier med handi-

cappede børn har fået olie cappede børn har fået olie 
til opvarmning af deres til opvarmning af deres 
hjem.hjem.

LM Betweens Missionspro-LM Betweens Missionspro-
jekt i de to år hed ”Top Se-jekt i de to år hed ”Top Se-
cret”, og af sikkerhedsmæs-cret”, og af sikkerhedsmæs-
sige grunde kunne man ikke sige grunde kunne man ikke 
sende ret meget information sende ret meget information 
ud om det. Men det gjorde ud om det. Men det gjorde 
det ikke umuligt at samle det ikke umuligt at samle 
penge ind.penge ind.

”Faktisk gik indsamlin-”Faktisk gik indsamlin-
gen over al forventning, da gen over al forventning, da 

Fredag aften var der en ung-Fredag aften var der en ung-
domssamling efter kaffen domssamling efter kaffen 
ved Bibelkursus i Aakirkeby ved Bibelkursus i Aakirkeby 
den 17.-19. januar.den 17.-19. januar.

Her deltog omkring 35 Her deltog omkring 35 
unge, fortæller Janus Jo-unge, fortæller Janus Jo-
hansen, der er med i besty-hansen, der er med i besty-
relsen for LMU i Aakirkeby.relsen for LMU i Aakirkeby.

Der sker noget fredag
Janus Johansen fortæller, Janus Johansen fortæller, 
at der i mange år har været at der i mange år har været 
et ungdomsprogram ved det et ungdomsprogram ved det 
årlige bibelkursus i Aakir-årlige bibelkursus i Aakir-
keby.keby.

”Indtil nu har det ligget ”Indtil nu har det ligget 
lørdag aften, men i år blev vi lørdag aften, men i år blev vi 
enige om at fl ytte det til fre-enige om at fl ytte det til fre-
dag for at se, om vi på den dag for at se, om vi på den 
måde kunne tiltrække nogle måde kunne tiltrække nogle 

Ungdomssamlingen var fl yttet til fredag aften. Dér er unge kristne på øen nemlig vant til at samles

LMU slutter op om Bibelkursus på Bornholm

fl ere unge,” siger han.fl ere unge,” siger han.
De unge kristne på Born-De unge kristne på Born-

holm er nemlig  vant til, at holm er nemlig  vant til, at 
der sker noget fredag.der sker noget fredag.

Unge fra alle tre missions-Unge fra alle tre missions-
foreninger på øen – Evange-foreninger på øen – Evange-
lisk Luthersk Ungdom (ELU), lisk Luthersk Ungdom (ELU), 
Indre Missions Unge og Indre Missions Unge og 
LMU – samles hver fredag LMU – samles hver fredag 
til fredagssport i Aakirkeby. til fredagssport i Aakirkeby. 
Bagefter tager de hen i et Bagefter tager de hen i et 
privat hjem til kaffe, hygge privat hjem til kaffe, hygge 
og andagt.og andagt.

I forbindelse med Bibel-I forbindelse med Bibel-
kursus var det imidlertid kursus var det imidlertid 
fl yttet til missionshuset, fl yttet til missionshuset, 
hvor der var lovsang og frit hvor der var lovsang og frit 
vidnesbyrd fra klokken halv vidnesbyrd fra klokken halv 
ti, fortæller Janus Johansen. ti, fortæller Janus Johansen. 
Som et led i programmet Som et led i programmet 

holdt afdelingssekretær Ha-holdt afdelingssekretær Ha-
kon Christensen en andagt kon Christensen en andagt 
for de unge.for de unge.

Janus Johansen fortæller, Janus Johansen fortæller, 
at de 35 unge, der deltog, at de 35 unge, der deltog, 
primært var LMU’ere, men primært var LMU’ere, men 
der var også nogle fra ELU.der var også nogle fra ELU.
Det var ikke alle, der havde Det var ikke alle, der havde 
været til fredagssport. Et været til fredagssport. Et 
lovsangsband, der havde lovsangsband, der havde 
deltaget i mødet, blev og deltaget i mødet, blev og 
hyggede med de andre hyggede med de andre 
unge.unge.

For hele familien
Bibelkursus i Aakirkeby be-Bibelkursus i Aakirkeby be-
stod af otte bibeltimer. De stod af otte bibeltimer. De 
blev holdt af forkynder Peter blev holdt af forkynder Peter 
Techow og frimenigheds-Techow og frimenigheds-
præst Andreas Ipsen ud fra præst Andreas Ipsen ud fra F
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der kom 104.042 kroner ind, der kom 104.042 kroner ind, 
mod et indsamlingsmål på mod et indsamlingsmål på 
80.000!” siger LM Between.80.000!” siger LM Between.

LM Between glæder sig LM Between glæder sig 
over de mange penge, der over de mange penge, der 
har haft stor betydning for har haft stor betydning for 
handicappede børn og deres handicappede børn og deres 
familier i Mellemøsten.familier i Mellemøsten.

”De kristne dernede, som ”De kristne dernede, som 
har videreformidlet hjælpen har videreformidlet hjælpen 
til modtagerne, er dybt im-til modtagerne, er dybt im-
ponerede og meget taknem-ponerede og meget taknem-
melige.” melige.” 

Også mange penge i Kids
LM Kids overskred også de-LM Kids overskred også de-
res indsamlingsmål i 2019.res indsamlingsmål i 2019.

De havde sat sig for at De havde sat sig for at 
samle 40.000 kroner ind til samle 40.000 kroner ind til 
at holde teltlejre for børn i at holde teltlejre for børn i 
Mellemøsten. Det indsamle-Mellemøsten. Det indsamle-
de beløb er på 57.060 kroner, de beløb er på 57.060 kroner, 
men bogføringen er ikke en-men bogføringen er ikke en-
deligt afsluttet, så det bliver deligt afsluttet, så det bliver 
nok lidt højere, melder Mo-nok lidt højere, melder Mo-
gens Højgaard Jensen, der gens Højgaard Jensen, der 
er landskasserer i LMBU.er landskasserer i LMBU.

henholdsvis Efeserbrevet og henholdsvis Efeserbrevet og 
Jobs Bog. Jobs Bog. 

Fredag og lørdag var bi-Fredag og lørdag var bi-
beltimerne i LM’s Missions-beltimerne i LM’s Missions-
hus i Aakirkeby, og søndag hus i Aakirkeby, og søndag 
eftermiddag i Aakirkebyhal-eftermiddag i Aakirkebyhal-
lerne.lerne.

Hakon Christensen mel-Hakon Christensen mel-
der om en rigtig god tilslut-der om en rigtig god tilslut-
ning med over 300 deltagere ning med over 300 deltagere 
– fl est søndag. Der var også – fl est søndag. Der var også 
pæn tilslutning af unge om pæn tilslutning af unge om 
søndagen. søndagen. 

Det var ikke kun de unge, Det var ikke kun de unge, 
der havde deres egen sam-der havde deres egen sam-
ling ved Bibelkursus. Søn-ling ved Bibelkursus. Søn-
dag var der børnemøde på dag var der børnemøde på 
den kristne friskole David-den kristne friskole David-
skolen. skolen. 

klkl

Den 8.-10. maj 2020 er der Landsmøde i Ringkø-Den 8.-10. maj 2020 er der Landsmøde i Ringkø-
bing-Skjern Kulturcenter. Temaet er FRI.bing-Skjern Kulturcenter. Temaet er FRI.

Kom og vær en del af LM’s største fællesskab og lyt Kom og vær en del af LM’s største fællesskab og lyt 
til forkyndelse om den kristne frihed.til forkyndelse om den kristne frihed.

Læs mere om Landsmødet og tilmeld dig på Læs mere om Landsmødet og tilmeld dig på 
dlm.dk/lm2020 inden 30. marts.dlm.dk/lm2020 inden 30. marts.

HAN FRIEDE OS UD AF MØRKE TS MAGT 
OG FLY T TEDE OS OVER 

I SIN ELSKEDE SØNS RIGE
Kolossenserbrevet 1,13Kolossenserbrevet 1,13



Stort forårshold på LMH
Forårsholdet på Luthersk Missions Højskole er godt i Forårsholdet på Luthersk Missions Højskole er godt i 
gang. Det tæller 73 unge. Heraf er 19 gengangere fra ef-gang. Det tæller 73 unge. Heraf er 19 gengangere fra ef-
terårsholdet og går på 10-måneders linjen. terårsholdet og går på 10-måneders linjen. 

Forstander Henrik Nymann Eriksen fortæller, at de Forstander Henrik Nymann Eriksen fortæller, at de 
fl este elever er danske, men at der også er elever fra Sve-fl este elever er danske, men at der også er elever fra Sve-
rige, Færøerne, Tyrkiet og Iran.rige, Færøerne, Tyrkiet og Iran.

For første gang nogen sinde er de mandlige elever så For første gang nogen sinde er de mandlige elever så 
meget i overtal, at værelserne i Nordfl øjen ikke er forbe-meget i overtal, at værelserne i Nordfl øjen ikke er forbe-
holdt piger.                                        holdt piger.                                        klkl
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AF ELSA ESKESEN

Balloner, fl ag og rød løber. Balloner, fl ag og rød løber. 
Det var tydeligvis en fest-Det var tydeligvis en fest-
dag, man havde set frem til dag, man havde set frem til 
i frimenigheden Kirken ved i frimenigheden Kirken ved 
Søerne (KVS) i Silkeborg, da Søerne (KVS) i Silkeborg, da 
man lørdag den 11. januar man lørdag den 11. januar 
fejrede tiårsjubilæum. Fe-fejrede tiårsjubilæum. Fe-
sten startede med gudstje-sten startede med gudstje-
neste, hvor salen var fyldt neste, hvor salen var fyldt 
med både voksne og børn, med både voksne og børn, 
og den fortsatte med kage-og den fortsatte med kage-
bord, festtaler og spisning.bord, festtaler og spisning.

KVS begyndte med 30 KVS begyndte med 30 
medlemmer og tæller i dag medlemmer og tæller i dag 
124 medlemmer. 124 medlemmer. 

Holder af, at formerne 
ikke er skemalagte
Britta Vinther har været Britta Vinther har været 

Kirken ved Søerne fejrede tiårs-jubilæum

medlem i KVS fra starten af. medlem i KVS fra starten af. 
Hun kan godt lide formen på Hun kan godt lide formen på 
gudstjenesterne i frimenig-gudstjenesterne i frimenig-
heden. heden. 

”Det er ikke så skemalagt, ”Det er ikke så skemalagt, 
og så er jeg glad for, at vi har og så er jeg glad for, at vi har 
en præst,” forklarer hun.en præst,” forklarer hun.

”Jeg håber, at vi holder os ”Jeg håber, at vi holder os 
på Ordets grund, og at den på Ordets grund, og at den 
åndelige linje bliver holdt. åndelige linje bliver holdt. 
Jeg håber, at vi ser vores Jeg håber, at vi ser vores 
børn og unge, og at de kom-børn og unge, og at de kom-
mer med på Vejen. Vi har en mer med på Vejen. Vi har en 
fantastisk, stor børnefl ok,” fantastisk, stor børnefl ok,” 
siger hun, da hun bliver bedt siger hun, da hun bliver bedt 
om at se fremad og forestille om at se fremad og forestille 
sig KVS om ti år.sig KVS om ti år.

Stor betydning for 
både tro og identitet
For Karsten Pedersen har For Karsten Pedersen har 
KVS stor betydning for både KVS stor betydning for både 

tro og identitet.tro og identitet.
”Jeg kommer under påvirk-”Jeg kommer under påvirk-

ning af Guds ord og bliver ning af Guds ord og bliver 
styrket i troen, og samtidig styrket i troen, og samtidig 
er det identitetsskabende er det identitetsskabende 
for mig, at KVS er kendt,” for mig, at KVS er kendt,” 

siger han. siger han. 
Da han på Folkemødet på Da han på Folkemødet på 

Bornholm mødte Silkeborgs Bornholm mødte Silkeborgs 
borgmester, viste det sig, at borgmester, viste det sig, at 
borgmesteren kendte KVS, borgmesteren kendte KVS, 
fordi KVS er en del af Kirker-fordi KVS er en del af Kirker-

Frimenigheden i Silkeborg har stor betydning for medlemmernes tro og identitet

Salen var fuld af både børn og voksne, da Kirken ved Søerne fejrede sit tiårs-jubilæum.Salen var fuld af både børn og voksne, da Kirken ved Søerne fejrede sit tiårs-jubilæum.

AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

I mine år som jobkonsulent, I mine år som jobkonsulent, 
arbejdede vi en del med be-arbejdede vi en del med be-
grebet fl askehalse. Begre-grebet fl askehalse. Begre-
bet betegner en situation, bet betegner en situation, 
hvor der er for få ledige med hvor der er for få ledige med 
de rigtige kvalifi kationer til de rigtige kvalifi kationer til 
at dække virksomhedernes at dække virksomhedernes 
efterspørgsel efter arbejds-efterspørgsel efter arbejds-
kraft.kraft.

I LM har vi gennem tiderne I LM har vi gennem tiderne 
talt om vigtigheden af nå-talt om vigtigheden af nå-
degavernes frie løb, som degavernes frie løb, som 
det ofte blev kaldt i gamle det ofte blev kaldt i gamle 
dage.  Derfor er Nådegaver i dage.  Derfor er Nådegaver i 
funktion også én af LM’s fi re funktion også én af LM’s fi re 

Flere profeter og evangelister
kerneværdier. Men også i en kerneværdier. Men også i en 
græsrodsbevægelse som LM græsrodsbevægelse som LM 
kan der opstå fl askehalse. kan der opstå fl askehalse. 

Hos os i LM ligger hyrde- Hos os i LM ligger hyrde- 
og lærerfunktionen i Afde-og lærerfunktionen i Afde-
lingsstyrelsen, Landssty-lingsstyrelsen, Landssty-
relsen, Lærerådet og hos relsen, Lærerådet og hos 
de kaldede prædikanter. de kaldede prædikanter. 
Prædikanterne har ”Ordets Prædikanterne har ”Ordets 
embede”. Et udtryk, som tid-embede”. Et udtryk, som tid-
ligere generalsekretær Leif ligere generalsekretær Leif 
Rasmussen brugte i Bud-Rasmussen brugte i Bud-
skabet (nummer 1983/1) for skabet (nummer 1983/1) for 
at indramme det kollektive at indramme det kollektive 
hyrde- og læreransvar i LM. hyrde- og læreransvar i LM. 

Prædikanttjenesten har Prædikanttjenesten har 
gennem tiderne været det gennem tiderne været det 
mest synlige og indholds-mest synlige og indholds-
mæssigt vigtigste element mæssigt vigtigste element 
ved LM’s møder. Men i dag ved LM’s møder. Men i dag 
må vi spørge, om prædikan-må vi spørge, om prædikan-
ternes hyrde- og lærernå-ternes hyrde- og lærernå-
degaver er kommet til at degaver er kommet til at 
skygge for andre nådegaver skygge for andre nådegaver 
i menigheden. Dette for-i menigheden. Dette for-
hold har vi drøftet både på hold har vi drøftet både på 

Rådsmødet i maj 2019 og på Rådsmødet i maj 2019 og på 
Landsgeneralforsamlingen i Landsgeneralforsamlingen i 
oktober, og det kommer vi til oktober, og det kommer vi til 
at arbejde videre med i den at arbejde videre med i den 
kommende tid. kommende tid. 

Det er ikke, fordi vi ønsker Det er ikke, fordi vi ønsker 
at tale prædikantrollen ned, at tale prædikantrollen ned, 
men for at styrke den i sam-men for at styrke den i sam-
klangen med fl ere af de nå-klangen med fl ere af de nå-
degaver, som Bibelen løfter degaver, som Bibelen løfter 
frem. To nordsjællandske frem. To nordsjællandske 
LM-kredse fi k her i januar LM-kredse fi k her i januar 
mulighed for at tilkendegive, mulighed for at tilkendegive, 
hvilken nådegave de oftest hvilken nådegave de oftest 
fi nder hos prædikanterne fi nder hos prædikanterne 
på prædikestolen. Begge på prædikestolen. Begge 
steder var tendensen tyde-steder var tendensen tyde-
lig: Lærernådegaven var på lig: Lærernådegaven var på 
en klar førsteplads og der-en klar førsteplads og der-
næst hyrdenådegaven. Kun næst hyrdenådegaven. Kun 
meget få gav udtryk for, at meget få gav udtryk for, at 
nådegaverne som profet el-nådegaverne som profet el-
ler evangelist fylder mest.ler evangelist fylder mest.

Vi har behov for at foku-Vi har behov for at foku-
sere mere på at fremelske sere mere på at fremelske 
profet- og evangelistnåde-profet- og evangelistnåde-

gaverne. Profetnådegaven gaverne. Profetnådegaven 
kendetegnes ved, at Guds kendetegnes ved, at Guds 
ord bliver meget aktuelt, ord bliver meget aktuelt, 
personligt og afslørende. personligt og afslørende. 
Det bliver nærgående, så Det bliver nærgående, så 
resultatet bliver som på pin-resultatet bliver som på pin-
sedag, hvor ordet stak tilhø-sedag, hvor ordet stak tilhø-
rerne i hjerterne. Profet- og rerne i hjerterne. Profet- og 
evangelistnådegaverne er evangelistnådegaverne er 
på ingen måde forbeholdt de på ingen måde forbeholdt de 
kaldede prædikanter, men kaldede prædikanter, men 
kan for eksempel også kom-kan for eksempel også kom-
me i spil, når ordet er frit ved me i spil, når ordet er frit ved 
mødet eller gudstjenesten. mødet eller gudstjenesten. 

Jesus har lært os, at vi fri-Jesus har lært os, at vi fri-
modigt skal bede om det, vi modigt skal bede om det, vi 
har brug for. Hjælp os med har brug for. Hjælp os med 
at bede den profetiske for-at bede den profetiske for-
kyndelse frem af vores mid-kyndelse frem af vores mid-
te. Hjælp os til at bede fl ere te. Hjælp os til at bede fl ere 
evangelister frem – vi har evangelister frem – vi har 
brug for dem. Ikke i stedet brug for dem. Ikke i stedet 
for vores gode og nødven-for vores gode og nødven-
dige hyrder og lærere, men dige hyrder og lærere, men 
i tilgift til dem og sammen i tilgift til dem og sammen 
med dem. med dem. 

KARSTEN PEDERSEN   Jeg kommer under påvirkning 
af Guds ord og bliver styrket i troen, og samtidig er det 
identitetsskabende for mig, at Kirken ved Søerne er kendt
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nes Sociale Arbejde i Silke-nes Sociale Arbejde i Silke-
borg. Det er et arbejde, som borg. Det er et arbejde, som 
Silkeborg Kommune sætter Silkeborg Kommune sætter 
stor pris på. stor pris på. 

Om det at være en frime-Om det at være en frime-
nighed siger Karsten Pe-nighed siger Karsten Pe-

dersen: dersen: 
”Der gør stor forskel for ”Der gør stor forskel for 

ikke-kristne at sige, at man ikke-kristne at sige, at man 
kommer i en kirke frem for i kommer i en kirke frem for i 
en missionsforening. Det gi-en missionsforening. Det gi-
ver større frimodighed.”ver større frimodighed.”

Drømmer om 
plads og synlighed
KVS holder til i Luthersk KVS holder til i Luthersk 
Missions missionshus på Missions missionshus på 
Nylandsvej sammen med Nylandsvej sammen med 
LM-kredsen, men pladsen LM-kredsen, men pladsen 
har fl ere år været trang for har fl ere år været trang for 
KVS, fordi menigheden er KVS, fordi menigheden er 
vokset med mange, især vokset med mange, især 
børnefamilier. børnefamilier. 

Derfor arbejder KVS lige Derfor arbejder KVS lige 
nu på at fi nde større lokaler, nu på at fi nde større lokaler, 
som giver plads til alle i me-som giver plads til alle i me-
nigheden, og som samtidig nigheden, og som samtidig 
ligger mere synligt i byen. ligger mere synligt i byen. 
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Grønlænder-evangelist skal 
også arbejde blandt syrere
LM’s frimenighed i Spjald har ansat Søren Eriksen som LM’s frimenighed i Spjald har ansat Søren Eriksen som 
præst/diakonileder fra den 1. februar.præst/diakonileder fra den 1. februar.

Som præst skal han stå for sjælesorg og seks guds-Som præst skal han stå for sjælesorg og seks guds-
tjenester om året, og som diakonileder skal han arbejde tjenester om året, og som diakonileder skal han arbejde 
med integration af de mange nydanskere, der kommer i med integration af de mange nydanskere, der kommer i 
Spjald Frimenighed.Spjald Frimenighed.

Søren Eriksen er i forvejen ansat af LM som evangelist Søren Eriksen er i forvejen ansat af LM som evangelist 
blandt grønlændere i Danmark med hovedfokus på Vest-blandt grønlændere i Danmark med hovedfokus på Vest-
danmark, og han oplever, at de to opgaver passer godt danmark, og han oplever, at de to opgaver passer godt 
sammen.sammen.

Fra 2015-2018 var Søren og hans kone, Solveig, ud-Fra 2015-2018 var Søren og hans kone, Solveig, ud-
sendt af Indenlandsk Sømandsmission som missionærer sendt af Indenlandsk Sømandsmission som missionærer 
i Grønland. Her var Søren evangelist ud fra Sømands-i Grønland. Her var Søren evangelist ud fra Sømands-
hjemmet i Nuuk.                     hjemmet i Nuuk.                     klkl
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Teolog og sygeplejerske til Kiabakari
Svensk ægtepar fandt i moden alder ud af, at de skulle være missionærer i Tanzania

AF KAJA LAUTERBACH

Den 6. februar rejser Ma-Den 6. februar rejser Ma-
rita og Carl Hasselberg til rita og Carl Hasselberg til 
Tanzania som missionærer Tanzania som missionærer 
for LM. Mange i deres om-for LM. Mange i deres om-
gangskreds siger, at de er gangskreds siger, at de er 
modige, og at de ville ønske, modige, og at de ville ønske, 
at de selv turde.at de selv turde.

”På en måde er vi blevet en ”På en måde er vi blevet en 
slags forbilleder, der viser, at slags forbilleder, der viser, at 
det ikke kun er 25-årige, der det ikke kun er 25-årige, der 
kan rejse. Men det er ikke kan rejse. Men det er ikke 
kun mod, der driver os – det kun mod, der driver os – det 
er Guds kald,” siger de.er Guds kald,” siger de.

”Vi glæder os over at kun-”Vi glæder os over at kun-
ne følge vores drøm og tage ne følge vores drøm og tage 
et nyt skridt,” siger parret og et nyt skridt,” siger parret og 
gør Søren Kierkegaards ord gør Søren Kierkegaards ord 
til deres eget:til deres eget:

”At vove er at tabe fodfæ-”At vove er at tabe fodfæ-
ste en kort stund. Ikke at ste en kort stund. Ikke at 
vove er at tabe sig selv.”vove er at tabe sig selv.”

Carl erkender, at det er et Carl erkender, at det er et 
stort skridt at slippe job, som stort skridt at slippe job, som 
man trives ved, og ikke ved, man trives ved, og ikke ved, 
om man kan få igen, når man om man kan få igen, når man 
vender tilbage. Men missio-vender tilbage. Men missio-
nærparret, der begge er 52 nærparret, der begge er 52 
år, tror, at netop deres alder år, tror, at netop deres alder 
gør, at de har nogle livserfa-gør, at de har nogle livserfa-
ringer, som kan være til nytte.ringer, som kan være til nytte.

Parrets tre voksne børn, Parrets tre voksne børn, 
der alle bor i Göteborg, er der alle bor i Göteborg, er 
glade for, at deres forældre glade for, at deres forældre 
tør kaste sig ud i de nye ud-tør kaste sig ud i de nye ud-
fordringer, siger forældrene.fordringer, siger forældrene.

Erfaren underviser
Marita og Carl kommer fra Marita og Carl kommer fra 
Borås øst for Göteborg. De Borås øst for Göteborg. De 
skal begge undervise på skal begge undervise på 
bibelskole i Kiabakari. Carl i bibelskole i Kiabakari. Carl i 
teologiske fag på alle tre år-teologiske fag på alle tre år-
gange og Marita i sundhed, gange og Marita i sundhed, 
hygiejne og engelsk. Senere hygiejne og engelsk. Senere 
regner hun også med at få regner hun også med at få 

andre diakonale eller sund-andre diakonale eller sund-
hedsfaglige opgaver i den hedsfaglige opgaver i den 
lutherske kirkes stift i Mara lutherske kirkes stift i Mara 
– måske på Bunda hospital, – måske på Bunda hospital, 
der ligger cirka 30 kilometer der ligger cirka 30 kilometer 
fra Kiabakari.fra Kiabakari.

Carl, der er uddannet teo-Carl, der er uddannet teo-
log, har tidligere været ansat log, har tidligere været ansat 
som prædikant i Evangeli-som prædikant i Evangeli-
ska Fosterlandsstiftelsen ska Fosterlandsstiftelsen 
(EFS), som er gået ind i et (EFS), som er gået ind i et 
samarbejde med LM om ud-samarbejde med LM om ud-
sendelsen.sendelsen.

EFS har også missionsar-EFS har også missionsar-
bejde i Tanzania, men havde bejde i Tanzania, men havde 
ingen ledige stillinger, der ingen ledige stillinger, der 
kunne passe med Marita og kunne passe med Marita og 
Carls profi ler. Carls profi ler. 

”Faktisk var det deres ”Faktisk var det deres 
missionssekretær, der for-missionssekretær, der for-
talte os, at LM søgte en læ-talte os, at LM søgte en læ-
rer på Kiabakari Bibelskole,” rer på Kiabakari Bibelskole,” 
fortæller Carl, der føler sig fortæller Carl, der føler sig 
godt hjemme i LM’s lavkir-godt hjemme i LM’s lavkir-
keligt lutherske forståelse. keligt lutherske forståelse. 

Efter 12 års ansættelse Efter 12 års ansættelse 
i EFS blev Carl ansat som i EFS blev Carl ansat som 
sognemedhjælper i den sognemedhjælper i den 
svenske folkekirke. Her har svenske folkekirke. Her har 
han blandt andet under-han blandt andet under-
vist konfi rmander og orga-vist konfi rmander og orga-
niseret grupper for unge niseret grupper for unge 
familier. Ved siden af har familier. Ved siden af har 
han undervist i musik i en han undervist i musik i en 
almindelig skole.almindelig skole.

Det har givet undervis-Det har givet undervis-
ningserfaring, som han ser ningserfaring, som han ser 

som en god forberedelse til som en god forberedelse til 
at undervise på bibelskolen. at undervise på bibelskolen. 

Missionærdrømme
Marita har haft missionær-Marita har haft missionær-
drømme, siden hun var lille, drømme, siden hun var lille, 
og de havde besøg af mis-og de havde besøg af mis-
sionærer i kirken, hvor hun sionærer i kirken, hvor hun 
kom med sin familie. Hun kom med sin familie. Hun 
skrev breve med de missio-skrev breve med de missio-
nærer, som deres forsamling nærer, som deres forsamling 
havde udsendt, og tænkte, havde udsendt, og tænkte, 
at en uddannelse til syge-at en uddannelse til syge-
plejerske kunne passe fi nt plejerske kunne passe fi nt 
til et job i Afrika.til et job i Afrika.

Hun blev uddannet sy-Hun blev uddannet sy-
geplejerske i 1991, og hun geplejerske i 1991, og hun 

Marita Hasselberg har været Marita Hasselberg har været 
i Tanzania før, nemlig i prak-i Tanzania før, nemlig i prak-
tik på sygehuset i Nkinga, og tik på sygehuset i Nkinga, og 

her har Carl besøgt hende, her har Carl besøgt hende, 
og de har begge lært landet og de har begge lært landet 

lidt at kende.lidt at kende.

har senere videreuddannet har senere videreuddannet 
sig til børnesygeplejerske. sig til børnesygeplejerske. 
I den forbindelse fi k hun I den forbindelse fi k hun 
mulighed for at komme i en mulighed for at komme i en 
ti-ugers praktik på missi-ti-ugers praktik på missi-
onssygehuset i Nkinga, der onssygehuset i Nkinga, der 
er grundlagt af den svenske er grundlagt af den svenske 
pinsebevægelse. pinsebevægelse. 

”Her kunne jeg prøve min ”Her kunne jeg prøve min 
drøm af om at bo i Afrika, og drøm af om at bo i Afrika, og 
nu ved jeg lidt om, hvordan nu ved jeg lidt om, hvordan 
det er at være sygeplejerske det er at være sygeplejerske 
i Tanzania. Jeg kender miljø, i Tanzania. Jeg kender miljø, 
niveau og udfordringer,” si-niveau og udfordringer,” si-
ger Marita.ger Marita.

Hun har været tilbage som Hun har været tilbage som 
volontør fi re gange, hvor hun volontør fi re gange, hvor hun 

har undervist personalet har undervist personalet 
på børneafdelingen i blandt på børneafdelingen i blandt 
andet børns rettigheder, og andet børns rettigheder, og 
hvordan man møder børn på hvordan man møder børn på 
den bedste måde.den bedste måde.

”Det har de været meget ”Det har de været meget 
glade for,” siger hun.glade for,” siger hun.

Hun glæder sig til at kun-Hun glæder sig til at kun-

ne mødes med venner, som ne mødes med venner, som 
hun har fået der:hun har fået der:

”Selv om Nkinga er syv-”Selv om Nkinga er syv-
otte timers kørsel fra Kiaba-otte timers kørsel fra Kiaba-
kari, er det dog tættere på kari, er det dog tættere på 
end fra Sverige.”end fra Sverige.”

Måske ikke så svært
Carl derimod er først be-Carl derimod er først be-
gyndt at overveje internatio-gyndt at overveje internatio-
nal mission seriøst inden for nal mission seriøst inden for 
de senere år.de senere år.

”Jeg har set mig selv som ”Jeg har set mig selv som 
missionær hele livet. Men missionær hele livet. Men 
det er missionær i Sverige. det er missionær i Sverige. 
Jeg har tænkt, at det med Jeg har tænkt, at det med 
Afrika var lidt for kompli-Afrika var lidt for kompli-
ceret, men på en studie-ceret, men på en studie-
rejse til Etiopien og Sudan i rejse til Etiopien og Sudan i 
2000 oplevede jeg mission 2000 oplevede jeg mission 
tæt på. Jeg har også været tæt på. Jeg har også været 
med Marita i Tanzania et par med Marita i Tanzania et par 
gange, og det har alt sam-gange, og det har alt sam-
men givet mig tro på, at det men givet mig tro på, at det 
måske ikke er så svært al-måske ikke er så svært al-
ligevel.ligevel.

Siden da har parret talt Siden da har parret talt 
om, at de skulle forsøge at om, at de skulle forsøge at 
fi nde en missionærtjeneste, fi nde en missionærtjeneste, 
som kunne passe dem beg-som kunne passe dem beg-
ge – og det er nu lykkedes.ge – og det er nu lykkedes.

Først skal de imidlertid Først skal de imidlertid 
studere swahili i Iringa i fi re studere swahili i Iringa i fi re 
måneder.måneder.

”Og så undgår vi nok ikke ”Og så undgår vi nok ikke 
at skulle lære lidt dansk. Det at skulle lære lidt dansk. Det 
er dog gået over al forvent-er dog gået over al forvent-
ning indtil nu, og vi håber, ning indtil nu, og vi håber, 
det fortsætter,” siger de. det fortsætter,” siger de. 

Udsendelsesfest på dansk og svensk
Søndag den 26. januar blev Søndag den 26. januar blev 
Marita og Carl Hasselberg Marita og Carl Hasselberg 
indviet og udsendt til deres indviet og udsendt til deres 
tjeneste i Tanzania. Det ske-tjeneste i Tanzania. Det ske-
te i LM’s missionshus i Nan-te i LM’s missionshus i Nan-
sensgade i København.sensgade i København.

Ud over repræsentanter Ud over repræsentanter 
fra LM’s ledelse og danske fra LM’s ledelse og danske 
nærkontaktkredse med-nærkontaktkredse med-
virkede parrets tre voksne virkede parrets tre voksne 
børn, der alle bor i Göteborg, børn, der alle bor i Göteborg, 
og Erik Johansson, der er og Erik Johansson, der er 
missionssekretær i EFS.missionssekretær i EFS.

Den 6. februar rejser par-Den 6. februar rejser par-
ret til Tanzania.                  ret til Tanzania.                  klkl

MARITA HASSELBERG   Fra min praktik på et hospital i 
Nkinga, ved jeg lidt om, hvordan det er at være sygeplejerske 
i Tanzania. Jeg kender miljø, niveau og udfordringer

Støt LM’s arbejde 
på Kiabakari Bibelskole

Giv en gave mærket ”Kiabakari” via MobilePay 66288Giv en gave mærket ”Kiabakari” via MobilePay 66288
eller bankoverførsel til konto 2230-0726496390eller bankoverførsel til konto 2230-0726496390
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AF CHRISTIAN ENGMARK

”Jeg ser frem til at møde ”Jeg ser frem til at møde 
danske kristne og synge danske kristne og synge 
sammen. Når vi synger sam-sammen. Når vi synger sam-
men i Jesu navn, forsvinder men i Jesu navn, forsvinder 
meget af det, der ellers ad-meget af det, der ellers ad-
skiller os – sprog, kultur og skiller os – sprog, kultur og 
præferencer. Sang skaber præferencer. Sang skaber 
enhed, sammenhold og til-enhed, sammenhold og til-
hørsforhold.”hørsforhold.”

Sådan siger David André Sådan siger David André 
Østby, der giver koncert fre-Østby, der giver koncert fre-
dag aften på LM’s Lands-dag aften på LM’s Lands-
møde i maj. møde i maj. 

Den 39-årige norske Den 39-årige norske 
lovsangspræst, der er gift lovsangspræst, der er gift 
og far til tre drenge, er en og far til tre drenge, er en 
eftertragtet lovsangsleder eftertragtet lovsangsleder 
og dygtig sangskriver med og dygtig sangskriver med 
base i Filadelfi akirken i Oslo. base i Filadelfi akirken i Oslo. 
I Danmark er mange blevet I Danmark er mange blevet 
glade for hans sange glade for hans sange Graven Graven 
er tomer tom, , I navnet JesusI navnet Jesus og  og Giv Giv 
mig Jesusmig Jesus, og også i resten , og også i resten 
af Skandinavien er hans af Skandinavien er hans 
mange lovsange populære. mange lovsange populære. 

Han har udgivet fem al-Han har udgivet fem al-
bums og bidraget til et utal bums og bidraget til et utal 
af produktioner med sange, af produktioner med sange, 

Lovsang er et liv til Guds ære
Norske David André Østby er gæst på LM’s Landsmøde, hvor han giver koncert 

og holder et seminar på ledersporet

der totalt set er streamet der totalt set er streamet 
over 12 millioner gange. over 12 millioner gange. 

Målet er at vise Jesus
Det er vigtigt for den norske Det er vigtigt for den norske 
lovsangsleder at tale om lovsangsleder at tale om 
kernen i det kristne bud-kernen i det kristne bud-
skab, forklarer han:skab, forklarer han:

”Jesu sejr på korset, Guds ”Jesu sejr på korset, Guds 
store nåde og vores identi-store nåde og vores identi-
tet som Guds børn. Jeg tror, tet som Guds børn. Jeg tror, 
at tilbedelse er et svar på, at tilbedelse er et svar på, 
hvem Jesus er, og hvad han hvem Jesus er, og hvad han 
har gjort for os. Mit mål som har gjort for os. Mit mål som 
lovsangsleder er at male et lovsangsleder er at male et 
så smukt billede som muligt så smukt billede som muligt 
af Jesus, så vi kan se ham af Jesus, så vi kan se ham 
og reagere i tilbedelse.”og reagere i tilbedelse.”

Et liv i tilbedelse er også Et liv i tilbedelse er også 
emnet for det seminar, som emnet for det seminar, som 
David André Østby skal hol-David André Østby skal hol-
de på ledersporet på LM’s de på ledersporet på LM’s 
Landsmøde i maj.Landsmøde i maj.

”Jeg kalder seminaret ’Mit ”Jeg kalder seminaret ’Mit 
liv og min lovsang’, for de liv og min lovsang’, for de 
sange, vi synger, er vigtige, sange, vi synger, er vigtige, 
men vigtigst er det at leve et men vigtigst er det at leve et 
tilbedende liv, som ærer Gud tilbedende liv, som ærer Gud 
og tjener mennesker. Jeg vil og tjener mennesker. Jeg vil 
tale om lovsang som noget, tale om lovsang som noget, 
vi ikke bare gør, men også vi ikke bare gør, men også 

Missionærer og LM-fællesskaber skal arbejde mere sammen, mener afdelingsmissionskonsulent

Nødvendigt at gøre mission til fælles ansvar

AF KAJA LAUTERBACH

International mission er en International mission er en 
stor del af LM’s dna. Det stor del af LM’s dna. Det 
mener Tove Bech Kofoed, mener Tove Bech Kofoed, 
som er afdelingsmissions-som er afdelingsmissions-
konsulent på Bornholm, og konsulent på Bornholm, og 
som har til opgave at inspi-som har til opgave at inspi-
rere de lokale forsamlinger rere de lokale forsamlinger 
til at integrere international til at integrere international 
mission i de forskellige ar-mission i de forskellige ar-
bejdsgrene.bejdsgrene.

På afdelingsmissionskon-På afdelingsmissionskon-
sulenternes inspirationsdag sulenternes inspirationsdag 
den 11. januar luftede hun den 11. januar luftede hun 
nogle tanker om, hvordan og nogle tanker om, hvordan og 
hvorfor både udsendte mis-hvorfor både udsendte mis-
sionærer og LM-forsamlin-sionærer og LM-forsamlin-
gerne hjemme er afhængige gerne hjemme er afhængige 
af, at kommunikationen af, at kommunikationen 
mellem dem bliver styrket. mellem dem bliver styrket. 

God ide med ulemper
For omkring 20 år siden For omkring 20 år siden 
indførte LM den såkaldte indførte LM den såkaldte 
nærkontaktordning, hvor nærkontaktordning, hvor 

missionærerne er fordelt, missionærerne er fordelt, 
så hver forsamling har et så hver forsamling har et 
særligt ansvar for nogle få særligt ansvar for nogle få 
missionærer. Det tror Tove missionærer. Det tror Tove 
Bech Kofoed er en god ide, Bech Kofoed er en god ide, 
men hun kan også se nogle men hun kan også se nogle 
ulemper ved det.ulemper ved det.

”Det er godt at have mulig-”Det er godt at have mulig-
hed for at få et lidt nærmere hed for at få et lidt nærmere 
forhold til nogle få end at forhold til nogle få end at 
skulle forholde sig til alle skulle forholde sig til alle 
på LM’s missionærplakat,” på LM’s missionærplakat,” 
siger hun.siger hun.

”Men nogle steder er nær-”Men nogle steder er nær-
kontaktordningen den ene-kontaktordningen den ene-
ste kontakt, forsamlingen ste kontakt, forsamlingen 
har til international mission. har til international mission. 
Hvis kontakten til ens missi-Hvis kontakten til ens missi-
onærer ikke er så god, kom-onærer ikke er så god, kom-
mer international mission mer international mission 
desværre – ubevidst – let til desværre – ubevidst – let til 
at få mindre plads.”at få mindre plads.”

På samme måde mener På samme måde mener 
hun, at det kan være en hun, at det kan være en 
udfordring, hvis en forsam-udfordring, hvis en forsam-
ling kun er nærkontakt til ét ling kun er nærkontakt til ét 
missionærpar.missionærpar.

”Så mister man måske sy-”Så mister man måske sy-
net for de andre steder, hvor net for de andre steder, hvor 
LM har internationalt mis-LM har internationalt mis-
sionsarbejde. Derfor kræver sionsarbejde. Derfor kræver 
ordningen, at man ordningen, at man vilvil foku- foku-
sere hele vejen rundt, selv sere hele vejen rundt, selv 
om man har et særligt fokus om man har et særligt fokus 
på nogle få,” siger hun.på nogle få,” siger hun.

Kommunikation er vigtig
Tove Bech Kofoed mener, at Tove Bech Kofoed mener, at 
der er et afhængighedsfor-der er et afhængighedsfor-
hold mellem missionær og hold mellem missionær og 
kreds, som ingen af de to kreds, som ingen af de to 
parter altid er bevidst om.parter altid er bevidst om.

”Forsamlingerne her-”Forsamlingerne her-
hjemme er meget afhængige hjemme er meget afhængige 
af, at nogle bruger tid på at af, at nogle bruger tid på at 
sætte dem ind i forholdene i sætte dem ind i forholdene i 
missionslandet, og at deres missionslandet, og at deres 
nærkontakt indvier dem i nærkontakt indvier dem i 
konkrete bedeemner. Det er konkrete bedeemner. Det er 
nemlig meget nemmere at nemlig meget nemmere at 
huske at bede for noget, man huske at bede for noget, man 
har kendskab til,” siger hun.har kendskab til,” siger hun.

”På samme måde er mis-”På samme måde er mis-
sionærerne meget afhæn-sionærerne meget afhæn-

lever. Det er vores første lever. Det er vores første 
ansvar som lovsangsledere: ansvar som lovsangsledere: 
at lede os selv, før vi leder at lede os selv, før vi leder 
andre.”andre.”

At det er vigtigt for David At det er vigtigt for David 
André Østby, at lovsang først André Østby, at lovsang først 

Den norske lovsangsmusiker David André Østby ser frem til at give koncert på LM’s Landsmøde.Den norske lovsangsmusiker David André Østby ser frem til at give koncert på LM’s Landsmøde.

og fremmest er liv til Guds og fremmest er liv til Guds 
ære, viser sig også, da han ære, viser sig også, da han 
forklarer, at han henter sin forklarer, at han henter sin 
inspiration fra sin farmor inspiration fra sin farmor 
Olga.Olga.

”Hun var aldrig synlig på ”Hun var aldrig synlig på 

gige af, at nogle herhjemme gige af, at nogle herhjemme 
følger med i arbejdet, beder følger med i arbejdet, beder 
for det og giver til mission.”for det og giver til mission.”

Faktisk opfatter hun kom-Faktisk opfatter hun kom-
munikation hjem som en så munikation hjem som en så 
vigtig opgave, at hun opfor-vigtig opgave, at hun opfor-
drer missionærerne til at drer missionærerne til at 
skrive det ind i kalenderen.skrive det ind i kalenderen.

”Det er nødvendigt både ”Det er nødvendigt både 
for at gøre arbejdet til fælles for at gøre arbejdet til fælles 
ansvar, og hvis LM’erne skal ansvar, og hvis LM’erne skal 
bevare missionssindet.”bevare missionssindet.”

Forventningsafstemme
Udfordringerne med at Udfordringerne med at 
skrive hjem som missionæ-skrive hjem som missionæ-
rer er ikke ukendte for Tove rer er ikke ukendte for Tove 
Bech Kofoed, der selv var Bech Kofoed, der selv var 
missionær i Dar es Salaam i missionær i Dar es Salaam i 
Tanzania fra 2001-2008.Tanzania fra 2001-2008.

Hun valgte at skrive til Hun valgte at skrive til 
sine nærkontaktkredse en sine nærkontaktkredse en 
gang om måneden og opfat-gang om måneden og opfat-
tede det som en stor hjælp tede det som en stor hjælp 
at skrive så tit.at skrive så tit.

”Dem herhjemme kom til ”Dem herhjemme kom til 
at kende personer og situa-at kende personer og situa-

DAVID ANDRÉ ØSTBY   De sange, vi synger, er vigtige, 
men vigtigst er det at leve et tilbedende liv, som ærer Gud 
og tjener mennesker

en scene, men levede et en scene, men levede et 
stille liv i tillid til Gud. Som stille liv i tillid til Gud. Som 
lovsangsleder, der ofte er lovsangsleder, der ofte er 
synlig for andre, er det let at synlig for andre, er det let at 
leve det kristne liv på en sce-leve det kristne liv på en sce-
ne. Men vigtigst af alt er at ne. Men vigtigst af alt er at 

fi nde sin identitet i den, man fi nde sin identitet i den, man 
er, frem for i det, man gør.”er, frem for i det, man gør.”

Meget at lære af hinanden
Den norske lovsangspræst Den norske lovsangspræst 
er i LM især kendt for er i LM især kendt for Gra-Gra-
ven er tomven er tom, som blandt , som blandt 
andet blev sunget på LM’s andet blev sunget på LM’s 
jubilæum i 2018. Det glæder jubilæum i 2018. Det glæder 
ham, at hans sange også ham, at hans sange også 
bliver brugt i Danmark, hvor bliver brugt i Danmark, hvor 
LM Musik laver de offi cielle LM Musik laver de offi cielle 
oversættelser af hans sangeoversættelser af hans sange

”Nogle sange får vinger og ”Nogle sange får vinger og 
ender på steder uden for min ender på steder uden for min 
kontrol. Det er vidunderligt at kontrol. Det er vidunderligt at 
opleve som sangskriver. Der opleve som sangskriver. Der 
gik lidt tid, før jeg fandt ud gik lidt tid, før jeg fandt ud 
af, at mine sange var spredt af, at mine sange var spredt 
i Danmark,” siger musikeren, i Danmark,” siger musikeren, 
der glæder sig over samar-der glæder sig over samar-
bejdet med LM Musik.bejdet med LM Musik.

”Jeg drømmer om en større ”Jeg drømmer om en større 
enhed, mere samarbejde og enhed, mere samarbejde og 
fl ere skandinaviske sange! fl ere skandinaviske sange! 
Jeg tror, vi har meget at lære Jeg tror, vi har meget at lære 
af hinanden og berige os selv af hinanden og berige os selv 
med. Jeg tror og håber, at med. Jeg tror og håber, at 
dette er begyndelsen på et dette er begyndelsen på et 
langt større og bredere sam-langt større og bredere sam-
arbejde mellem vores lande.” arbejde mellem vores lande.” 

tioner, jeg fortalte om, så jeg tioner, jeg fortalte om, så jeg 
behøvede ikke skrive lange behøvede ikke skrive lange 
forklarende romaner, men forklarende romaner, men 
kunne bare henvende mig kunne bare henvende mig 
med bedeemner, så var der med bedeemner, så var der 
hjælp at få. Det var virkelig hjælp at få. Det var virkelig 
en gevinst,” siger hun.en gevinst,” siger hun.

”Samtidig gav den hyppige ”Samtidig gav den hyppige 
kontakt min kreds en følelse kontakt min kreds en følelse 
af ejerskab til mit liv og ar-af ejerskab til mit liv og ar-
bejde. Det var noget, de hav-bejde. Det var noget, de hav-
de andel i og tog ansvar for.”de andel i og tog ansvar for.”

Den tidligere missionær Den tidligere missionær 
er fuldt ud klar over, at det er fuldt ud klar over, at det 
ikke er alle, der har lige let ikke er alle, der har lige let 
ved at skrive. Hun vil gerne ved at skrive. Hun vil gerne 
opfordre til, at man siger det opfordre til, at man siger det 
til sine nærkontaktkredse til sine nærkontaktkredse 
på forhånd, hvis man ved, at på forhånd, hvis man ved, at 
man ikke er skrivende.man ikke er skrivende.

”Så er der mulighed for at ”Så er der mulighed for at 
forventningsafstemme og forventningsafstemme og 
aftale et niveau, der tager aftale et niveau, der tager 
hensyn til begges behov. hensyn til begges behov. 
Aftaler på forhånd gør, at Aftaler på forhånd gør, at 
begge parter kan agere begge parter kan agere 
mere frimodigt i forhold til mere frimodigt i forhold til 

hinanden,” siger hun.hinanden,” siger hun.
Det kan måske være gan-Det kan måske være gan-

ske korte opdateringer fra ske korte opdateringer fra 
missionæren, at forsamlin-missionæren, at forsamlin-
gen hjemme jævnligt skriver gen hjemme jævnligt skriver 
og minder om at få tilsendt og minder om at få tilsendt 
bedeemner, eller at missio-bedeemner, eller at missio-
næren tager en kort video af næren tager en kort video af 
sig selv, hvor han fortæller.sig selv, hvor han fortæller.

Tove Bech Kofoed mener, at Tove Bech Kofoed mener, at 
LM-forsamlingerne og missi-LM-forsamlingerne og missi-
onærerne har fælles ansvar onærerne har fælles ansvar 
for missionsarbejdet.for missionsarbejdet.



Der er forskel på profeti-Der er forskel på profeti-
ens nådegave i det gamle ens nådegave i det gamle 
testamente (GT) og det nye testamente (GT) og det nye 
testamente (NT). GT’s profet testamente (NT). GT’s profet 
svarer til NT’s apostel og er svarer til NT’s apostel og er 
autoritativ. NT’s profet er til autoritativ. NT’s profet er til 
opbyggelse i menigheden.opbyggelse i menigheden.

Sådan lyder den korte Sådan lyder den korte 
karakteristisk fra Lars Jen-karakteristisk fra Lars Jen-
sen, der netop har skrevet sen, der netop har skrevet 
bogen bogen Hvad vil du med mit Hvad vil du med mit 
liv, Gudliv, Gud, der blandt andet , der blandt andet 
handler om Guds vejledning handler om Guds vejledning 
til menneskelivet. I bogen til menneskelivet. I bogen 
argumenterer han for, at argumenterer han for, at 
Gud sjældent vejleder gen-Gud sjældent vejleder gen-
nem en direkte profeti til det nem en direkte profeti til det 
enkelte menneske. En kri-enkelte menneske. En kri-
sten skal derimod først og sten skal derimod først og 
fremmest træffe fornuftige fremmest træffe fornuftige 
beslutninger på baggrund af beslutninger på baggrund af 
den visdom, Gud har givet i den visdom, Gud har givet i 
sit ord, og på baggrund af de sit ord, og på baggrund af de 
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I mange tilfælde ved man slet ikke, 
at man taler profetisk

Ungdomsbog om Guds ledelse tager livtag med udbredt opfattelse af profeti som fremtidssyner

vise råd, som man kan få af vise råd, som man kan få af 
eksempelvis forældre, læ-eksempelvis forældre, læ-
rere og venner.rere og venner.

Handler om nu og her
Den profetiske tale har i Den profetiske tale har i 
2019 haft særlig opmærk-2019 haft særlig opmærk-
somhed i LM og var gen-somhed i LM og var gen-
stand for fælles drøftelse stand for fælles drøftelse 
på Rådsmødet i foråret. I et på Rådsmødet i foråret. I et 
forståelsespapir, der blev forståelsespapir, der blev 
fremlagt ved LM’s gene-fremlagt ved LM’s gene-
ralforsamling i oktober om ralforsamling i oktober om 
netop profetiens nådegave, netop profetiens nådegave, 
talte forfatterne for en for-talte forfatterne for en for-
ståelse af profetiens nåde-ståelse af profetiens nåde-
gave som Guds ord i en kon-gave som Guds ord i en kon-
kret og aktuel situation.kret og aktuel situation.

Lars Jensen er glad for Lars Jensen er glad for 
denne forståelse og lægger denne forståelse og lægger 
vægt på, at profetiens nå-vægt på, at profetiens nå-
degave i NT først og frem-degave i NT først og frem-
mest er formaningstale til mest er formaningstale til 

menigheden.menigheden.
”I GT handler det om Guds ”I GT handler det om Guds 

frelsesplan for verden. I NT frelsesplan for verden. I NT 
er profetien det spontane, er profetien det spontane, 
som Gud giver til menig-som Gud giver til menig-
hedens opbyggelse. Det hedens opbyggelse. Det 
handler i mindre grad om handler i mindre grad om 
fremtiden, og det er ikke fremtiden, og det er ikke 
autoritativt i sig selv, men autoritativt i sig selv, men 
skal prøves på skriften.”skal prøves på skriften.”

Ved det slet ikke
Det er let at misforstå ud-Det er let at misforstå ud-
trykket ”profeti”, fordi or-trykket ”profeti”, fordi or-
det på almindeligt dansk det på almindeligt dansk 
handler om fremtidssyner. handler om fremtidssyner. 
Den vinkel kan fylde meget Den vinkel kan fylde meget 
i nogle karismatiske sam-i nogle karismatiske sam-
menhænge, mener Lars Jen-menhænge, mener Lars Jen-
sen og bruger et eksempel, sen og bruger et eksempel, 
hvor en bekendt fi k følgende hvor en bekendt fi k følgende 
besked af en præst:besked af en præst:

”Jeg har fået et billede fra ”Jeg har fået et billede fra 

Gud: Du står og rører ved en Gud: Du står og rører ved en 
guldåre.”guldåre.”

Men hvad skulle dette Men hvad skulle dette 
budskab betyde? spørger budskab betyde? spørger 
Lars Jensen og mener, der Lars Jensen og mener, der 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Hvor skal jeg bo? Hvad skal Hvor skal jeg bo? Hvad skal 
jeg uddanne mig til? Hvem jeg uddanne mig til? Hvem 
skal jeg giftes med? Hvilken skal jeg giftes med? Hvilken 
menighed skal jeg komme menighed skal jeg komme 
i? Disse fi re spørgsmål er i? Disse fi re spørgsmål er 
velkendte for mange unge velkendte for mange unge 
kristne. I en ny bog kristne. I en ny bog Hvad vil Hvad vil 
du med mit liv, Gud?du med mit liv, Gud? tager  tager 
Lars Jensen, der er teolo-Lars Jensen, der er teolo-
gistuderende og informati-gistuderende og informati-
onsmedarbejder for Norea onsmedarbejder for Norea 
livtag med, hvad Guds me-livtag med, hvad Guds me-
ning er for menneskers liv.ning er for menneskers liv.

”Bibelen handler om Gud. ”Bibelen handler om Gud. 
Den handler overrasken-Den handler overrasken-
de lidt om mig. Det passer de lidt om mig. Det passer 
overhovedet ikke ind i vores overhovedet ikke ind i vores 
kultur. Når verdenshistorien kultur. Når verdenshistorien 
handler om Kristus og hans handler om Kristus og hans 
frelse, jamen kæreste ven-frelse, jamen kæreste ven-
ner, hvilken forskel gør det ner, hvilken forskel gør det 
så, om jeg bor i Horsens eller så, om jeg bor i Horsens eller 
Herning? Får vi det perspek-Herning? Får vi det perspek-
tiv ind over vores liv, bliver vi tiv ind over vores liv, bliver vi 
mindre angste. Jeg er en del mindre angste. Jeg er en del 
af Guds plan, men så er jeg af Guds plan, men så er jeg 
altså heller ikke vigtigere.”altså heller ikke vigtigere.”

Direkte tale til   
usikre unge
Det er til hans egen genera-Det er til hans egen genera-

tion, den 24-årige Lars Jen-tion, den 24-årige Lars Jen-
sen, der i øjeblikket skriver sen, der i øjeblikket skriver 
bacheloropgave i teologi på bacheloropgave i teologi på 
Dansk Bibel-Institut, har Dansk Bibel-Institut, har 
skrevet en bog om, hvordan skrevet en bog om, hvordan 
Gud leder mennesker i livets Gud leder mennesker i livets 
mange spørgsmål. Han op-mange spørgsmål. Han op-
lever nemlig, at to ting gør lever nemlig, at to ting gør 
sig gældende for ham og sig gældende for ham og 
hans jævnaldrende.hans jævnaldrende.

For det første møder hans For det første møder hans 
generation fl ere input fra generation fl ere input fra 
den karismatiske del af kir-den karismatiske del af kir-
ken på eksempelvis bibel-ken på eksempelvis bibel-
skoler i udlandet.skoler i udlandet.

”Her møder man ofte en ”Her møder man ofte en 
vægtlægning på følelser og vægtlægning på følelser og 
på Guds direkte tale såsom på Guds direkte tale såsom 
’Du skal blive som Moses’. ’Du skal blive som Moses’. 
Det bliver også efterspurgt Det bliver også efterspurgt 
mere på KFS’ lejre.”mere på KFS’ lejre.”

For det andet står han og For det andet står han og 
hans jævnaldrende kristne hans jævnaldrende kristne 
i samme situation som alle i samme situation som alle 
andre unge i Danmark:andre unge i Danmark:

”Vi føler os rystende usik-”Vi føler os rystende usik-
re. Vi er generelt en genera-re. Vi er generelt en genera-
tion med lavt selvværd. Alt tion med lavt selvværd. Alt 
er til forhandling, og vi har er til forhandling, og vi har 
en alt for lille fejlmargin.”en alt for lille fejlmargin.”

Man bliver vis af at 
kende Guds ord
I bogen argumenterer han I bogen argumenterer han 
for, at selv om Gud giver en for, at selv om Gud giver en 
direkte vejledning til men-direkte vejledning til men-

F
O

TO
: 

P
X

H
E

R
E

.C
O

M

nesker i Bibelen, er det ikke nesker i Bibelen, er det ikke 
det, kristne normalt kan det, kristne normalt kan 
forvente.forvente.

”Gud ændrer Paulus’ rej-”Gud ændrer Paulus’ rej-
seplaner gennem en drøm, seplaner gennem en drøm, 
men ellers var meget andet men ellers var meget andet 
på Paulus’ rejser planlagt af på Paulus’ rejser planlagt af 
Paulus selv. I Ordsprogenes Paulus selv. I Ordsprogenes 
bog læser vi også en opfor-bog læser vi også en opfor-
dring til, at vi skal kende dring til, at vi skal kende 
Guds lov. Derigennem får Guds lov. Derigennem får 

vi visdom, så vi kan træffe vi visdom, så vi kan træffe 
gode beslutninger.”gode beslutninger.”

Guds suveræne vilje skal Guds suveræne vilje skal 
Gud nok sørge for at gen-Gud nok sørge for at gen-
nemføre, tilføjer Lars Jensen nemføre, tilføjer Lars Jensen 
og mener, at Gud har kontrol og mener, at Gud har kontrol 
med vores liv, hvilket giver med vores liv, hvilket giver 
tryghed. tryghed. 

Sidst men ikke mindst Sidst men ikke mindst 
peger forfatteren på, at Gud peger forfatteren på, at Gud 
faktisk giver konkrete an-faktisk giver konkrete an-

visninger til menneskelivet i visninger til menneskelivet i 
Bibelen.Bibelen.

”Vi skal ære Gud og være ”Vi skal ære Gud og være 
medmennesker til gavn. medmennesker til gavn. 
Paulus siger til thessaloni-Paulus siger til thessaloni-
kerne: ’Dette er Guds vilje, at kerne: ’Dette er Guds vilje, at 
I skal helliges’.”I skal helliges’.”

Der fi nde ikke 
nogen eneste ene
Lars Jensen, der er en af Lars Jensen, der er en af 
hovedtalerne på LM’s kom-hovedtalerne på LM’s kom-
mende Landsmøde, ønsker mende Landsmøde, ønsker 
ikke, at hans læsere skal ikke, at hans læsere skal 
holde op med at bede om holde op med at bede om 
Guds ledelse ind i livets sto-Guds ledelse ind i livets sto-
re og små spørgsmål.re og små spørgsmål.

”Men vi skal opsøge de ”Men vi skal opsøge de 
kilder, han har givet os. kilder, han har givet os. 
Samspillet med andre men-Samspillet med andre men-
nesker er også Guds måde nesker er også Guds måde 
at vejlede på,” siger han og at vejlede på,” siger han og 
opfordrer til, at man spørger opfordrer til, at man spørger 
sine nærmeste til råds, og at sine nærmeste til råds, og at 
man ikke tror, der kun er én man ikke tror, der kun er én 
rigtig løsning.rigtig løsning.

”Der fi ndes ikke en eneste ”Der fi ndes ikke en eneste 
ene på den anden side af jor-ene på den anden side af jor-
den, men du skal til gengæld den, men du skal til gengæld 
elske din ægtefælle, som den elske din ægtefælle, som den 
eneste ene,” siger han og me-eneste ene,” siger han og me-
ner, at noget lignende gælder ner, at noget lignende gælder 
arbejdsplads, studie, bolig arbejdsplads, studie, bolig 
og meget andet.og meget andet.

Mange unge føler sig Mange unge føler sig 
rystende usikre, oplever Lars rystende usikre, oplever Lars 

Jensen, der netop har skre-Jensen, der netop har skre-
vet bogen ”Hvad vil du med vet bogen ”Hvad vil du med 

mit liv, Gud?” om, hvordan mit liv, Gud?” om, hvordan 
Gud leder mennesker i livets Gud leder mennesker i livets 

mange spørgsmål.mange spørgsmål.

LARS JENSEN   Selv om Gud giver en direkte 
vejledning til mennesker i Bibelen, er det ikke det, 
kristne normalt kan forvente

er en risiko for, at man gør er en risiko for, at man gør 
et menneske usikkert på et menneske usikkert på 
denne måde. I stedet håber denne måde. I stedet håber 
den 24-årige forfatter, at den 24-årige forfatter, at 
han blandt sine jævnaldren-han blandt sine jævnaldren-
de kan sprede en forståelse de kan sprede en forståelse 
af profetiens nådegave, der af profetiens nådegave, der 
er mere jordnær:er mere jordnær:

”Jeg sad og skrev med en ”Jeg sad og skrev med en 
person og kom pludselig i person og kom pludselig i 
tanke om et bibelvers. Se-tanke om et bibelvers. Se-
nere fandt jeg ud af, at det nere fandt jeg ud af, at det 
havde været til stor hjælp,” havde været til stor hjælp,” 
siger han og mener, at man i siger han og mener, at man i 
mange tilfælde slet ikke ved, mange tilfælde slet ikke ved, 
at man taler profetisk, når at man taler profetisk, når 
man gør det.man gør det.

Nådevirkning
Der er også eksempler på Der er også eksempler på 
profetier i NT, der handler profetier i NT, der handler 
om fremtiden. Blandt andet om fremtiden. Blandt andet 
forudsiger profeten Agabos forudsiger profeten Agabos 

en hungersnød (ApG 11,28), en hungersnød (ApG 11,28), 
og at Paulus bliver fængslet og at Paulus bliver fængslet 
af det religiøse lederskab af det religiøse lederskab 
i Jerusalem (ApG 21,10). i Jerusalem (ApG 21,10). 
Men den mest almindelige Men den mest almindelige 
forståelse af profeti i NT forståelse af profeti i NT 
er alligevel, at det først og er alligevel, at det først og 
fremmest handler om fæl-fremmest handler om fæl-
lesskabet og ikke om det lesskabet og ikke om det 
enkelte menneske, mener enkelte menneske, mener 
Lars Jensen og henviser til Lars Jensen og henviser til 
1 Kor 14,3, hvor Paulus ita-1 Kor 14,3, hvor Paulus ita-
lesætter profetien som ord, lesætter profetien som ord, 
der opbygger, formaner og der opbygger, formaner og 
trøster.trøster.

Den rette forståelse af Den rette forståelse af 
profetiens nådegave er profetiens nådegave er 
altså i højere grad en for-altså i højere grad en for-
ståelse, der lægger vægt på ståelse, der lægger vægt på 
nådevirkning, tilføjer han og nådevirkning, tilføjer han og 
forklarer, at det betyder, at forklarer, at det betyder, at 
profetien virker til nåde for profetien virker til nåde for 
dem, der modtager den.  dem, der modtager den.  nlmnlm

Guds plan med dig er ikke i detaljer
24-årig Landsmødeprædikant udgiver bog om Guds vilje med livet til sin egen generation

Lars Jensen lægger vægt på, Lars Jensen lægger vægt på, 
at profetiens nådegave i Ny at profetiens nådegave i Ny 
Testamente først og frem-Testamente først og frem-
mest er formaningstale til mest er formaningstale til 
menigheden.menigheden.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Et nådefuldt fællesskab er ”Et nådefuldt fællesskab er 
et fællesskab af syndere, et fællesskab af syndere, 
som har modtaget nåde.”som har modtaget nåde.”

Sådan defi nerer Kristian Sådan defi nerer Kristian 
Andersen, der siden august Andersen, der siden august 
2019 har været ansat som 2019 har været ansat som 
familiekonsulent i LM. familiekonsulent i LM. 

”Jesus er nådens giver. ”Jesus er nådens giver. 
Han kan tage mennesker til Han kan tage mennesker til 
nåde, det vil sige tilgive os nåde, det vil sige tilgive os 
for alle vores overtrædelser. for alle vores overtrædelser. 
Hvis vi er fyldt af den nåde, Hvis vi er fyldt af den nåde, 
vil det have en afsmittende vil det have en afsmittende 
virkning på alle de relatio-virkning på alle de relatio-
ner, vi indgår i.”ner, vi indgår i.”

Kristian Andersen nævner Kristian Andersen nævner 
ægteskabet og forholdet ægteskabet og forholdet 
mellem forældre og børn mellem forældre og børn 
som eksempler på, hvor som eksempler på, hvor 
man må bære nåden med.man må bære nåden med.

”Der, hvor tilgivelse ikke ”Der, hvor tilgivelse ikke 
bare er teori, men synligt bare er teori, men synligt 
til stede – noget, jeg bliver til stede – noget, jeg bliver 
mødt med i virkeligheden, mødt med i virkeligheden, 
når jeg fejler,” siger han og når jeg fejler,” siger han og 
tilføjer, at nåden også må tilføjer, at nåden også må 
være limen i menighedens være limen i menighedens 
fællesskab.fællesskab.

”Som kristne har vi det til ”Som kristne har vi det til 
fælles, at vi har mødt ’alt af fælles, at vi har mødt ’alt af 
nåde’ hos Jesus. Derfor skal nåde’ hos Jesus. Derfor skal 
vi øve os i at se på hinanden vi øve os i at se på hinanden 
med nådefulde øjne og give med nådefulde øjne og give 

Jesu nåde smitter af på alle relationer
Der er plads og frihed til alle i menigheden, når man ser på hinanden med nådefulde øjne

nådefulde ord.”nådefulde ord.”
Hvor man gør det, er der Hvor man gør det, er der 

plads og frihed til, at alle plads og frihed til, at alle 
i menigheden kan være i menigheden kan være 
og vokse, og vi kan sænke og vokse, og vi kan sænke 
skuldrene, understreger fa-skuldrene, understreger fa-
miliekonsulenten.miliekonsulenten.

Ikke sat i verden for 
at være fejlfi ndere
”Fordi vi alle er ramt af syn-”Fordi vi alle er ramt af syn-
dens gift, bliver menigheden dens gift, bliver menigheden 
aldrig et perfekt fællesskab, aldrig et perfekt fællesskab, 

I stigende grad nødvendigt at tale med sine børn om at være anderledes som kristne

I kristne hjem skal der både ord og liv på værdierne

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Kristen børneopdragelse Kristen børneopdragelse 
handler både om konkret handler både om konkret 
oplæring og om med sit liv oplæring og om med sit liv 
som forælder at vise bør-som forælder at vise bør-
nene, at man lever, som man nene, at man lever, som man 
taler. taler. 

Det mener Carsten Hjorth Det mener Carsten Hjorth 
Pedersen, der er daglig le-Pedersen, der er daglig le-
der for Kristent Pædagogisk der for Kristent Pædagogisk 
Institut (KPI) og aktiv i LM. Institut (KPI) og aktiv i LM. 
Han understreger, at særligt Han understreger, at særligt 
i dag, hvor kristne i stigende i dag, hvor kristne i stigende 
grad lever i en postkristen grad lever i en postkristen 
kultur, er det vigtigt, at for-kultur, er det vigtigt, at for-
ældre på en god måde får ældre på en god måde får 
sat ord på de kristne vær-sat ord på de kristne vær-
dier:dier:

”Det er vigtigt, at vi som ”Det er vigtigt, at vi som 
forældre får sagt, at vi me-forældre får sagt, at vi me-
ner noget andet, men at vi ner noget andet, men at vi 
gerne vil være sammen med gerne vil være sammen med 

dem, vi er uenige med, og dem, vi er uenige med, og 
ikke mener, at de er dårlige ikke mener, at de er dårlige 
mennesker.”mennesker.”

Gør det alligevel
”Den væsentligste socia-”Den væsentligste socia-
lisering og oplæring sker i lisering og oplæring sker i 

hjemmet. Man kan se på sit hjemmet. Man kan se på sit 
hjem som en mini-menig-hjem som en mini-menig-
hed,” siger Carsten Hjorth hed,” siger Carsten Hjorth 
Pedersen, der anbefaler, Pedersen, der anbefaler, 
at man udvælger sig to-tre at man udvælger sig to-tre 
tidspunkter på dagen, hvor tidspunkter på dagen, hvor 
man som familie samles om man som familie samles om 
troen.troen.

”Det kan være morgen-”Det kan være morgen-
bøn, godnatsang og andagt bøn, godnatsang og andagt 
efter aftensmaden. Måske efter aftensmaden. Måske 
formår alle ikke det, men så formår alle ikke det, men så 
kan man måske synge nogle kan man måske synge nogle 
sange sammen om sønda-sange sammen om sønda-
gen. Hver familie må skabe gen. Hver familie må skabe 
sig nogle traditioner. Det er sig nogle traditioner. Det er 
kristne forældres pligt,” si-kristne forældres pligt,” si-
ger han og understreger, at ger han og understreger, at 
vi ikke alle skal gøre det på vi ikke alle skal gøre det på 
samme måde.samme måde.

Er børnene helt små, skal Er børnene helt små, skal 
man som forældre accepte-man som forældre accepte-
re, at det nogle gange bliver re, at det nogle gange bliver 
et cirkus, fortsætter han:et cirkus, fortsætter han:

”Men man skal insistere ”Men man skal insistere 
på at gøre det alligevel, selv-på at gøre det alligevel, selv-
om det kan virke malplace-om det kan virke malplace-
ret, fordi det er så uroligt. ret, fordi det er så uroligt. 
Er man tålmodig og holder Er man tålmodig og holder 
fast på, at sådan gør vi i vo-fast på, at sådan gør vi i vo-
res familie, falder det til ro res familie, falder det til ro 
over tid.”over tid.”

Det levede liv
Men kristen børneopdra-Men kristen børneopdra-
gelse handler ikke kun om gelse handler ikke kun om 
at læse aftenandagt. Det at læse aftenandagt. Det 
handler også om, at børnene handler også om, at børnene 
ser, at der er overensstem-ser, at der er overensstem-
melse mellem det, far og melse mellem det, far og 
mor siger, og det, de gør.mor siger, og det, de gør.

”Hvis børnene ser, at far ”Hvis børnene ser, at far 
lyver om børnenes alder for lyver om børnenes alder for 
at spare penge på indgangs-at spare penge på indgangs-
billetten, hænger det levede billetten, hænger det levede 
liv og ordene ikke sammen,” liv og ordene ikke sammen,” 
siger han og mener, at den siger han og mener, at den 
praktiske tilgang til livet er praktiske tilgang til livet er 

men vi skal huske, at vi ikke men vi skal huske, at vi ikke 
er sat i verden for at være er sat i verden for at være 
fejlfi ndere eller for at være fejlfi ndere eller for at være 
bedre, end vi er,” slår Kri-bedre, end vi er,” slår Kri-
stian Andersen fast.stian Andersen fast.

”Derfor skal vi fl ytte fokus ”Derfor skal vi fl ytte fokus 
til det menneskeligt ærlige. til det menneskeligt ærlige. 
For så kan vi rumme hinan-For så kan vi rumme hinan-
den i hver sin usikkerhed. den i hver sin usikkerhed. 
Men det er ikke noget, der Men det er ikke noget, der 
kommer af sig selv. I Bibelen kommer af sig selv. I Bibelen 
formanes vi til at øve os på formanes vi til at øve os på 
det hele livet.”det hele livet.”

Børn har ikke behov for Børn har ikke behov for 
lange samtaler med voksne, lange samtaler med voksne, 
men for, at vi ser dem og men for, at vi ser dem og 
hilser på dem, siger Kristian hilser på dem, siger Kristian 
Andersen.Andersen.

Til det formål fremhæver Til det formål fremhæver 
Kristian Andersen de min-Kristian Andersen de min-
dre fællesskaber: cellegrup-dre fællesskaber: cellegrup-
per, bibelkredse og dna-per, bibelkredse og dna-
grupper.grupper.

Han er selv for nylig star-Han er selv for nylig star-
tet i en dna-gruppe sam-tet i en dna-gruppe sam-
men med tre andre, hvor de men med tre andre, hvor de 
samles om bogen samles om bogen Hverdag i Hverdag i 
evangeliets kraftevangeliets kraft. . 

”Vi har delt troshistorier ”Vi har delt troshistorier 
med hinanden. Det er der med hinanden. Det er der 
ikke noget specielt glamou-ikke noget specielt glamou-

fundamentet under de man-fundamentet under de man-
ge rigtige ord.ge rigtige ord.

”Jeg har set eksempler ”Jeg har set eksempler 
på, at folk havde orden på på, at folk havde orden på 
andagtslivet og havde de andagtslivet og havde de 
rigtige meninger, men når rigtige meninger, men når 
deres børn bliver voksne, fø-deres børn bliver voksne, fø-
ler de ikke, der var valør bag ler de ikke, der var valør bag 
forældrenes mange ord. De forældrenes mange ord. De 
savnede en elementær nær-savnede en elementær nær-
hed og ærlighed, og at far og hed og ærlighed, og at far og 
mor kunne anerkende deres mor kunne anerkende deres 
egne fejl.”egne fejl.”

Den sekulære kultur
Den generation, der vokser Den generation, der vokser 
op i dag, møder en masse op i dag, møder en masse 
påvirkninger, der ikke stem-påvirkninger, der ikke stem-
mer overens med et kristent mer overens med et kristent 
værdisæt. Det betyder, at det værdisæt. Det betyder, at det 
i højere grad end tidligere er i højere grad end tidligere er 
vigtigt, at forældre kan tale vigtigt, at forældre kan tale 
med deres børn om forskel-med deres børn om forskel-
lene, mener KPI-lederen.lene, mener KPI-lederen.

”Vi må skabe anlednin-”Vi må skabe anlednin-
ger for at tage en snak. Når ger for at tage en snak. Når 
barnet i børnehaven møder barnet i børnehaven møder 
børn, der har to forældre børn, der har to forældre 
af samme køn, eller når de af samme køn, eller når de 
allerede i seksårsalderen allerede i seksårsalderen 
møder porno, skal vi kunne møder porno, skal vi kunne 
gribe deres spørgsmål el-gribe deres spørgsmål el-
ler deres ubehag, som vi ler deres ubehag, som vi 
mærker.”mærker.”

Han anbefaler, at familier Han anbefaler, at familier 
med lidt større børn skaber med lidt større børn skaber 
en plads til samtale omkring en plads til samtale omkring 
middagsbordet en aften om middagsbordet en aften om 
ugen ved eksempelvis at ugen ved eksempelvis at 
bruge nogle samtalekort.bruge nogle samtalekort.

Men de mange spørgsmål Men de mange spørgsmål 
kan ikke lægges i skema, kan ikke lægges i skema, 
mener han.mener han.

”Det skal ske på deres ni-”Det skal ske på deres ni-
veau. Man svarer ikke en fi -veau. Man svarer ikke en fi -
reårig på samme måde som reårig på samme måde som 
en tiårig, der spørger om en tiårig, der spørger om 
sex, køn og samlivsformer.”sex, køn og samlivsformer.”
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TEMA BØRNEFAMILIELIV

KRISTIAN ANDERSEN   Jesus er nådens giver. Hvis vi 
er fyldt af hans nåde, vil det have en afsmittende virkning 
på alle de relationer, vi indgår i

røst over, men det er blevet røst over, men det er blevet 
meget tydeligt for os alle, at meget tydeligt for os alle, at 
vi har behov for nåde – og vi har behov for nåde – og 
for et nådefuldt fællesskab,” for et nådefuldt fællesskab,” 
siger han.siger han.

Giv børnene en 
følelse af at høre til
Et område, hvor menighe-Et område, hvor menighe-
den har en særlig opgave, er den har en særlig opgave, er 
at rumme børnene og deres at rumme børnene og deres 
familier.familier.

Her skal de lokale ledere Her skal de lokale ledere 
gå foran, pointerer Kristian gå foran, pointerer Kristian 
Andersen. Med jævne mel-Andersen. Med jævne mel-
lemrum skal de henvende lemrum skal de henvende 
sig til børnene ved mødet sig til børnene ved mødet 
eller gudstjenesten: ”I dag eller gudstjenesten: ”I dag 
har jeg noget, jeg gerne vil har jeg noget, jeg gerne vil 
sige til jer.” Det er en måde sige til jer.” Det er en måde 
at anerkende, at de er en del at anerkende, at de er en del 
af fællesskabet.af fællesskabet.

Det betyder også rigtig Det betyder også rigtig 
meget, at de voksne er gode meget, at de voksne er gode 
til at hilse på børnene. Det til at hilse på børnene. Det 
giver dem en følelse af at giver dem en følelse af at 
høre til og af, at det betyder høre til og af, at det betyder 
noget, at de kommer.noget, at de kommer.

”Børn har ikke behov for ”Børn har ikke behov for 
lange samtaler med voksne, lange samtaler med voksne, 
men for, at vi ser dem og men for, at vi ser dem og 
hilser på dem,” siger Kri-hilser på dem,” siger Kri-
stian Andersen og fortæller, stian Andersen og fortæller, 
hvordan en fra Ældsterådet i hvordan en fra Ældsterådet i 
den menighed, hvor han selv den menighed, hvor han selv 
kommer, er gået foran og kommer, er gået foran og 
har vist, hvordan man kan har vist, hvordan man kan 
række ud og invitere børne-række ud og invitere børne-
ne med ind i fællesskabet.ne med ind i fællesskabet.

”Da han fyldte 55, holdt ”Da han fyldte 55, holdt 
han ikke fødselsdag for han ikke fødselsdag for 
mænd, men inviterede i ste-mænd, men inviterede i ste-
det alle børn i menigheden det alle børn i menigheden 
til hotdogs, hygge, spil og til hotdogs, hygge, spil og 
snak en fredag aften.”snak en fredag aften.”

”Vi skal fl ytte fokus til det ”Vi skal fl ytte fokus til det 
menneskeligt ærlige. For menneskeligt ærlige. For 
så kan vi rumme hinanden så kan vi rumme hinanden 
i hver sin usikkerhed,” siger i hver sin usikkerhed,” siger 
familiekonsulent Kristian familiekonsulent Kristian 
Andersen.Andersen.

Kristen børneopdragelse Kristen børneopdragelse 
handler om, at børn ser, at handler om, at børn ser, at 
det, far og mor siger, og det, det, far og mor siger, og det, 
de gør, passer sammen, siger de gør, passer sammen, siger 
Carsten Hjorth Pedersen.Carsten Hjorth Pedersen.
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For mig er hverdagen vigtigst
Mor til tre drenge sagde et vellønnet forskerjob op for at få mere nærvær med familien. I en samling 

hverdagsklummer fortæller hun blandt andet om, når familieandagten blev et cirkus

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Jeg vil gerne opmuntre ”Jeg vil gerne opmuntre 
trætte mødre og tale om trætte mødre og tale om 
glæden i hverdagen. For mig glæden i hverdagen. For mig 
er en god hverdag meget er en god hverdag meget 
vigtigere end en fed ferie.”vigtigere end en fed ferie.”

Sådan fortæller 53-årige Sådan fortæller 53-årige 
Kaja Lausten Nielsen fra Kaja Lausten Nielsen fra 
Kirke Værløse, der er mor Kirke Værløse, der er mor 
til tre drenge på 14,16, og til tre drenge på 14,16, og 
18 år. Da hun vendte tilbage 18 år. Da hun vendte tilbage 
fra barsel med den yngste, fra barsel med den yngste, 
forlod hun sit ønskejob som forlod hun sit ønskejob som 
kemiingeniør. Hendes gen-kemiingeniør. Hendes gen-
tagne ønske om at gå ned i tagne ønske om at gå ned i 
tid blev ikke imødekommet, tid blev ikke imødekommet, 
og det stillede småbørns-og det stillede småbørns-
moderen over for et svært moderen over for et svært 
valg: mere tid til familien valg: mere tid til familien 
eller karrieren? Hun valgte eller karrieren? Hun valgte 
familien og fi k siden et del-familien og fi k siden et del-
tidsjob som gymnasielæ-tidsjob som gymnasielæ-
rer med mulighed for mere rer med mulighed for mere 
”luft” og kortere arbejds-”luft” og kortere arbejds-
dage.dage.

Ikke en lærebog med 
løftede pegefi ngre
Nu deler hun ud af sine tan-Nu deler hun ud af sine tan-
ker i bogen ker i bogen Mor med mindreMor med mindre 
– en samling klummer med – en samling klummer med 
glimt fra tiden som små-glimt fra tiden som små-
børnsfamilie, der med hver-børnsfamilie, der med hver-
dagsagtige betragtninger, dagsagtige betragtninger, 
krydret med muntre citater krydret med muntre citater 
fra børnene, viser vigtighe-fra børnene, viser vigtighe-
den af at prioritere. den af at prioritere. 

Bogen var egentlig et Bogen var egentlig et 
”skuffeprojekt”, hun skrev ”skuffeprojekt”, hun skrev 
på, mens børnene var små, på, mens børnene var små, 
så de engang kunne læse så de engang kunne læse 
om deres hverdag, og den er om deres hverdag, og den er 
på ingen måde en lærebog, på ingen måde en lærebog, 
pointerer forfatteren.pointerer forfatteren.

”Jeg siger ikke, at alle skal ”Jeg siger ikke, at alle skal 
gøre som os. Det kan nemt gøre som os. Det kan nemt 
komme til at lyde roman-komme til at lyde roman-
tisk, men det har bestemt tisk, men det har bestemt 
ikke altid været let. Vores ikke altid været let. Vores 
tre børn er tætte i alder og tre børn er tætte i alder og 
har fyldt ufatteligt meget, har fyldt ufatteligt meget, 
så man har været på hele ti-så man har været på hele ti-
den. Da har det hjulpet med den. Da har det hjulpet med 
humor at kunne sige: ’Det humor at kunne sige: ’Det 

er ikke sikkert, at alting går er ikke sikkert, at alting går 
lige efter en snor – men så lige efter en snor – men så 
må vi tage plan B.’”må vi tage plan B.’”

I bogen giver hun eksem-I bogen giver hun eksem-
pler på, hvordan livet med pler på, hvordan livet med 
børnene peger hen på Gud. børnene peger hen på Gud. 
Børnenes evindelige ”Vil Børnenes evindelige ”Vil 
selv – kan selv” bliver en selv – kan selv” bliver en 
øvelse i tålmodighed, og den øvelse i tålmodighed, og den 
lille drengs udsagn ”Jeg lig-lille drengs udsagn ”Jeg lig-
ger bare her og nyder mig i ger bare her og nyder mig i 
solen” bliver en påmindelse solen” bliver en påmindelse 
om at være til stede i nuet om at være til stede i nuet 
og leve dagen i dag med og leve dagen i dag med 
Jesus. Jesus. 

En kollega, der læste bo-En kollega, der læste bo-
gen, skrev en opmuntrende gen, skrev en opmuntrende 
sms: ”Det ramte lige ind i sms: ”Det ramte lige ind i 
noget i mit eget liv. Tak fordi noget i mit eget liv. Tak fordi 
du skriver om noget, der er du skriver om noget, der er 
lidt tabubelagt. Nu ved jeg, lidt tabubelagt. Nu ved jeg, 
at jeg ikke er alene.”at jeg ikke er alene.”

Opgør med den   
perfekte mor
Det var ikke Kajas ønske at Det var ikke Kajas ønske at 
forlade jobbet efter 14 år, og forlade jobbet efter 14 år, og 
det betød da også en mar-det betød da også en mar-
kant nedgang i indtægt, som kant nedgang i indtægt, som 
har kunnet mærkes i famili-har kunnet mærkes i famili-
en, indrømmer hun. Men det en, indrømmer hun. Men det 
endte med at blive en kæm-endte med at blive en kæm-
pe gave med mere nærvær pe gave med mere nærvær 
og tid sammen med manden og tid sammen med manden 
Sven og de tre drenge. Sven og de tre drenge. 

”Det er svært at perfor-”Det er svært at perfor-
me fantastisk på jobbet og me fantastisk på jobbet og 
samtidig være en nærvæ-samtidig være en nærvæ-
rende og glad hustru og mor, rende og glad hustru og mor, 
når man kommer træt hjem. når man kommer træt hjem. 
Hvis arbejdet har taget al Hvis arbejdet har taget al 
energien, er der ikke meget energien, er der ikke meget 
tilbage. Her må hver familie tilbage. Her må hver familie 
gøre op med sig selv: Hvilke gøre op med sig selv: Hvilke 
muligheder kan vi ’skrue’ på? muligheder kan vi ’skrue’ på? 
Hvor meget kan vi leve for? Hvor meget kan vi leve for? 
Hvor dyre rejser og ferier vil Hvor dyre rejser og ferier vil 
vi have?” vi have?” 

Med bogen Med bogen Mor med min-Mor med min-
dredre ønsker hun at give et  ønsker hun at give et 

modsvar til den præstati-modsvar til den præstati-
onskultur, som mange bør-onskultur, som mange bør-
nefamilier udfordres af: at nefamilier udfordres af: at 
skulle alting – samtidig.skulle alting – samtidig.

”Man skal på én gang ”Man skal på én gang 
være mor, se godt ud, være være mor, se godt ud, være 
veltrænet, spise sundt og veltrænet, spise sundt og 
have overskud til hjemmela-have overskud til hjemmela-
vet mad, være den, der mel-vet mad, være den, der mel-
der sig i børnehaven til alle der sig i børnehaven til alle 
arrangementerne og holde arrangementerne og holde 
en fantastisk børnefødsels-en fantastisk børnefødsels-
dag, hvor alt har det samme dag, hvor alt har det samme 
tema. Men her må man lige tema. Men her må man lige 
stoppe op og spørge sig stoppe op og spørge sig 
selv: ’Hvad er det, ungerne selv: ’Hvad er det, ungerne 
husker bagefter – var det husker bagefter – var det 
maden, eller om de hyggede maden, eller om de hyggede 
sig?’”sig?’”

Man behøver ikke være Man behøver ikke være 
den perfekte mor, konklude-den perfekte mor, konklude-
rer hun. Med tre børn rela-rer hun. Med tre børn rela-
tivt tæt på hinanden har hun tivt tæt på hinanden har hun 
selv måttet erkende, at hun selv måttet erkende, at hun 
ikke kan gøre alting så godt, ikke kan gøre alting så godt, 
som hun gerne vil, og at hun som hun gerne vil, og at hun 
i stedet må affi nde sig med i stedet må affi nde sig med 
”godt-nok”-løsningerne. ”godt-nok”-løsningerne. 

”Det ser måske ikke altid ”Det ser måske ikke altid 
så fantastisk ud udefra, så fantastisk ud udefra, 
men hvis det er mere ærligt men hvis det er mere ærligt 

Kaja Lausten Nielsen havde Kaja Lausten Nielsen havde 
ikke mulighed for at gå ned ikke mulighed for at gå ned 
i tid som kemiingeniør. Hun i tid som kemiingeniør. Hun 

valgte imidlertid familien valgte imidlertid familien 
til, droppede karrieren og til, droppede karrieren og 

fi k et deltidsjob i en anden fi k et deltidsjob i en anden 
branche.branche.

og autentisk, vil jeg godt og autentisk, vil jeg godt 
være en mor med mindre,” være en mor med mindre,” 
understreger hun og fort-understreger hun og fort-
sætter:sætter:

”Jeg bliver da rigtig glad, ”Jeg bliver da rigtig glad, 
når drengene i dag kan sige: når drengene i dag kan sige: 
’Hvor var det dejligt, at vi ’Hvor var det dejligt, at vi 
havde tid til bare at have en havde tid til bare at have en 
hjemmedag’ eller husker: hjemmedag’ eller husker: 
’Så kom vi først i børnehave ’Så kom vi først i børnehave 
klokken 10, fordi vi skulle klokken 10, fordi vi skulle 
læse den der bog om brand-læse den der bog om brand-
bilen.’ Det er jo en kæmpe bilen.’ Det er jo en kæmpe 
frihed at have.”frihed at have.”

Guds nåde, når vi  
kommer til kort
Kaja er vokset op i et kri-Kaja er vokset op i et kri-
stent hjem i Hillerød, hvor stent hjem i Hillerød, hvor 
hun gik på LM’s friskole hun gik på LM’s friskole 
Johannesskolen. Hun har Johannesskolen. Hun har 
sunget i LM’s pigekor mange sunget i LM’s pigekor mange 
år og har også været elev på år og har også været elev på 
LMH. Det har været vigtigt LMH. Det har været vigtigt 
for hende at give den kristne for hende at give den kristne 
tro videre til sine drenge, og tro videre til sine drenge, og 
fra de var helt små, har de fra de var helt små, har de 
været med til gudstjeneste været med til gudstjeneste 
i Højnæskirken i Rødovre, i Højnæskirken i Rødovre, 
hvor familien er kommet i hvor familien er kommet i 
mange år. Men det har også mange år. Men det har også 

kostet, erkender hun.kostet, erkender hun.
”Det har bestemt ikke altid ”Det har bestemt ikke altid 

været let at have dem med været let at have dem med 
i Børnekirken, og som mor i Børnekirken, og som mor 
til tre livlige drenge har jeg til tre livlige drenge har jeg 
da nogle gange tænkt: ’Hvad da nogle gange tænkt: ’Hvad 
er det for et cirkus, vi har er det for et cirkus, vi har 
gang i, når vi holder fast i, at gang i, når vi holder fast i, at 
vi gerne vil sige tak for ma-vi gerne vil sige tak for ma-
den og bede aftenbøn med den og bede aftenbøn med 
dem?’ Men der må vi have dem?’ Men der må vi have 

modet til at stå fast, for det modet til at stå fast, for det 
er bare ikke alt, vi kan se,” er bare ikke alt, vi kan se,” 
siger hun og citerer verset siger hun og citerer verset 
fra Gal 6,9, som har været til fra Gal 6,9, som har været til 
stor opmuntring for hende: stor opmuntring for hende: 
”Lad og ikke blive trætte af ”Lad og ikke blive trætte af 
at gøre det, som er ret. Vi at gøre det, som er ret. Vi 
skal til sin tid høste, blot vi skal til sin tid høste, blot vi 
ikke giver op.”ikke giver op.”

”Det er et arbejde at være ”Det er et arbejde at være 
mor. Hvis vi ikke investe-mor. Hvis vi ikke investe-
rer, er der heller ikke nogen rer, er der heller ikke nogen 
høst. Vi er nødt til at give no-høst. Vi er nødt til at give no-
get af os selv – investere tid, get af os selv – investere tid, 
træne noget og øve noget. træne noget og øve noget. 
Jeg kan ikke give børnene Jeg kan ikke give børnene 
troen, men jeg kan lære dem troen, men jeg kan lære dem 
det, jeg selv har oplevet med det, jeg selv har oplevet med 
Gud.”Gud.”

I dag har alle tre drenge I dag har alle tre drenge 
valgt at leve i den kristne tro, valgt at leve i den kristne tro, 
og det er for Kaja et udtryk og det er for Kaja et udtryk 
for Guds nåde.for Guds nåde.

”Det er da stort! Tænk at ”Det er da stort! Tænk at 
vores drenge følger Jesus vores drenge følger Jesus 
og ønsker at vandre med og ønsker at vandre med 
ham, til trods for at de har ham, til trods for at de har 
set deres forældres svaghe-set deres forældres svaghe-
der. Jeg kan fylde op i deres der. Jeg kan fylde op i deres 
rygsæk og gøre det så godt, rygsæk og gøre det så godt, 
jeg kan, men det er Guds jeg kan, men det er Guds 
nåde, at han møder dem der, nåde, at han møder dem der, 
hvor de er, på trods af vores hvor de er, på trods af vores 
kommen-til-kort.” kommen-til-kort.” 

Det er vigtigt, at forældre Det er vigtigt, at forældre 
ikke altid fremstår som ”de ikke altid fremstår som ”de 
perfekte”, men også tør være perfekte”, men også tør være 
ærlige over for børnene om ærlige over for børnene om 
det, der er svært, mener det, der er svært, mener 
hun. hun. 

”Det ville jeg gerne have ”Det ville jeg gerne have 
været bedre til, mens de været bedre til, mens de 
var små. At bede mere og var små. At bede mere og 
bekymre mig mindre.  Vi må bekymre mig mindre.  Vi må 
huske, at alt, vi har, kun er huske, at alt, vi har, kun er 
til låns – også børnene, selv til låns – også børnene, selv 
om vi tænker, de er vores. om vi tænker, de er vores. 
Tiden med dem er et vindue, Tiden med dem er et vindue, 
og så må vi slippe dem.”og så må vi slippe dem.”
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KAJA LAUSTEN NIELSEN   Det ser måske ikke altid så 
fantastisk ud udefra, men hvis det er ærligt og autentisk, 
vil jeg godt være en mor med mindre

 
Det er et arbejde at 
være mor. Hvis vi 
ikke investerer, er 
der heller ikke no-
gen høst

Kaja Lausten NielsenKaja Lausten Nielsen

Citat fra bogen ”Mor med mindre”

Måske er tiden inde til, at vi vælger mere bevidst mellem Måske er tiden inde til, at vi vælger mere bevidst mellem 
mindre og mere? mindre og mere? 

At vi stopper sammenligningerne og indser, at mindre At vi stopper sammenligningerne og indser, at mindre 
rigtig ofte giver os mere? rigtig ofte giver os mere? 

Mindre fordømmelse og mere nåde. Mindre fordømmelse og mere nåde. 
Mindre bedrevidenhed og mere barmhjertighed. Mindre bedrevidenhed og mere barmhjertighed. 
Mindre stress og mere tålmodighed. Mindre stress og mere tålmodighed. 
Mindre perfektion og mere rummelighed. Mindre perfektion og mere rummelighed. 
Mindre burde og mere glæde. Mindre burde og mere glæde. 
Mindre Instagram og mere øjenkontakt. Mindre Instagram og mere øjenkontakt. 
Mindre facade og mere dybde. Mindre facade og mere dybde. 
Jeg vil gerne være mor med mindre.Jeg vil gerne være mor med mindre.

(Bogen kan købes for 98 kr. på www.hosianna.dk eller hos (Bogen kan købes for 98 kr. på www.hosianna.dk eller hos 
forfatteren selv på kajanielsen3@gmail.com )forfatteren selv på kajanielsen3@gmail.com )



Gud kalder os for at frelse mennesker, 
men vil vi prioritere mission?

Tidligere missionær: Vi kan ikke deltage i alt det, vi gerne vil. Hvad er det vigtigste for os?

AF HANNA RASMUSSENAF HANNA RASMUSSEN

TIDLIGERE MISSIONÆRTIDLIGERE MISSIONÆR

HABIRAS@GMAIL.COMHABIRAS@GMAIL.COM

Hvorfor skal Luthersk Mis-Hvorfor skal Luthersk Mis-
sion drive international mis-sion drive international mis-
sion? Grundlæggende ser sion? Grundlæggende ser 
jeg to årsager til det:jeg to årsager til det:

1) Fordi ”Gud ønsker, at 1) Fordi ”Gud ønsker, at 
alle mennesker skal frelses alle mennesker skal frelses 
og komme til erkendelse af og komme til erkendelse af 
sandheden,” 1 Tim 2,4 ”I Es sandheden,” 1 Tim 2,4 ”I Es 
43,10-12 siges det to gange 43,10-12 siges det to gange 
til hele Guds folk, at vi er til hele Guds folk, at vi er 
hans vidner, og to gange hans vidner, og to gange 
nævnes det, at det er Her-nævnes det, at det er Her-
ren, der er Gud. Ligeledes i ren, der er Gud. Ligeledes i 
Matt 28,18-20 understreges Matt 28,18-20 understreges 
det, at Jesus har al magt, og det, at Jesus har al magt, og 
at vi på den baggrund kal-at vi på den baggrund kal-
des til at gøre folkeslagene des til at gøre folkeslagene 
til hans disciple. Vi får løfte til hans disciple. Vi får løfte 
om, at han er med os.om, at han er med os.

2) Fordi der stadig er mil-2) Fordi der stadig er mil-
lioner, som ikke har hørt lioner, som ikke har hørt 
evangeliet. Andre har hørt evangeliet. Andre har hørt 
om Jesus, men er endnu om Jesus, men er endnu 
ikke kommet til erkendelse ikke kommet til erkendelse 
af sandheden. Selv modtog af sandheden. Selv modtog 
vi frelsen af nåde. Nu må vi vi frelsen af nåde. Nu må vi 
ikke miste gløden og nøden ikke miste gløden og nøden 
for, at andre også kan få del for, at andre også kan få del 
i det evige liv. Det er en nåde i det evige liv. Det er en nåde 
fra Gud, at vi får lov til at fra Gud, at vi får lov til at 
være hans budbringere.være hans budbringere.

Hvorfor gå glip af  
velsignelsen?
Men hvorfor mig og hvorfor Men hvorfor mig og hvorfor 
LM som organisation? Man LM som organisation? Man 
kunne også vende spørgs-kunne også vende spørgs-
målet om: Hvorfor ikke mig målet om: Hvorfor ikke mig 
og hvorfor ikke LM som og hvorfor ikke LM som 
organisation? Hvorfor gå organisation? Hvorfor gå 
glip af velsignelsen ved ikke glip af velsignelsen ved ikke 
at være med i internatio-at være med i internatio-

nal mission? Ikke forstået nal mission? Ikke forstået 
sådan, at det er bedre el-sådan, at det er bedre el-
ler mere fromt at arbejde i ler mere fromt at arbejde i 
andre lande end i Danmark, andre lande end i Danmark, 
men det er en del af Guds men det er en del af Guds 
kald til os. I udsendelsesta-kald til os. I udsendelsesta-
len i Matt 10 siger Jesus: ” I len i Matt 10 siger Jesus: ” I 
har fået det for intet, giv det har fået det for intet, giv det 
for intet”. Lad os gi’ det vide-for intet”. Lad os gi’ det vide-
re – til familien, naboen og re – til familien, naboen og 
mennesker i andre lande!mennesker i andre lande!

Nogle kvier sig ved at give Nogle kvier sig ved at give 
penge eller på anden måde penge eller på anden måde 
deltage aktivt i internatio-deltage aktivt i internatio-
nal mission. Man frygter at nal mission. Man frygter at 
skulle give afkald og miste skulle give afkald og miste 
noget. Det kan godt være, noget. Det kan godt være, 
man mister nogle faglige man mister nogle faglige 
kvalifi kationer, hvis man kvalifi kationer, hvis man 
en årrække befi nder sig en årrække befi nder sig 
i en anderledes arbejds-i en anderledes arbejds-
sammenhæng under andre sammenhæng under andre 
himmelstrøg, men man kan himmelstrøg, men man kan 
også tilegne sig nye fær-også tilegne sig nye fær-
digheder og kvalifi kationer, digheder og kvalifi kationer, 
opleve at kunne bruges til opleve at kunne bruges til 
noget, man ikke vidste, man noget, man ikke vidste, man 
var god til, endda komme var god til, endda komme 
til at trives med det og blive til at trives med det og blive 
glad for det. glad for det. 

Når det gælder den faglige Når det gælder den faglige 
kompetence, vil der som kompetence, vil der som 
oftest være mulighed for oftest være mulighed for 
opfølgende uddannelse. Det opfølgende uddannelse. Det 
har jeg selv benyttet mig af. har jeg selv benyttet mig af. 

Hvad er velsignelse? En Hvad er velsignelse? En 
dansk mor sagde det sådan: dansk mor sagde det sådan: 
”Velsignelse er, når der er ”Velsignelse er, når der er 
mad nok til alle.” Det var et mad nok til alle.” Det var et 
hjem med mange børn. En hjem med mange børn. En 
kvindelig, etiopisk kollega kvindelig, etiopisk kollega 
tog altid 10 procent af løn-tog altid 10 procent af løn-
nen fra og gav beløbet til kir-nen fra og gav beløbet til kir-
kens arbejde. ”Jeg har aldrig kens arbejde. ”Jeg har aldrig 
manglet noget,” sagde hun.  manglet noget,” sagde hun.  

Hvad er vigtigst   
for mig?
De prioriteringer, vi gør, af-De prioriteringer, vi gør, af-
spejler, hvad der er vigtigt for spejler, hvad der er vigtigt for 
mig. Vi er rollemodeller for mig. Vi er rollemodeller for 
hinanden, langt mere end hinanden, langt mere end 
vi ofte gør os klart. Vi har et vi ofte gør os klart. Vi har et 
stort ansvar – ikke mindst stort ansvar – ikke mindst 
i forholdet til børn og unge! i forholdet til børn og unge! 
Mine rollemodeller har væ-Mine rollemodeller har væ-
ret mine forældre, familie, ret mine forældre, familie, 
lærere i skolen, venner. Som lærere i skolen, venner. Som 
lille pige sad jeg på bænken lille pige sad jeg på bænken 
i missionshuset og hørte de i missionshuset og hørte de 
gamle missionærer for-gamle missionærer for-
tælle fra ”missionsmarken”, tælle fra ”missionsmarken”, 
som det hed engang. Og på som det hed engang. Og på 
børnelejrene var der altid børnelejrene var der altid 
mission på programmet. Det mission på programmet. Det 
blev prioriteret. Men var det blev prioriteret. Men var det 
ikke kedeligt for en lille pige? ikke kedeligt for en lille pige? 
Sådan oplevede jeg det ikke. Sådan oplevede jeg det ikke. 
Når Guds ånd er til stede, Når Guds ånd er til stede, 
kan det ikke blive kedeligt. kan det ikke blive kedeligt. 

Da kan også en barnesjæl Da kan også en barnesjæl 
møde Guds kald til lidt af møde Guds kald til lidt af 
hvert.hvert.

Hver dag har sine valg. Det Hver dag har sine valg. Det 
er klogt at lægge budget, og er klogt at lægge budget, og 
i den sammenhæng er det i den sammenhæng er det 
naturligt også at medregne naturligt også at medregne 
det, du har tænkt at give til det, du har tænkt at give til 
kirkens og missionens ar-kirkens og missionens ar-
bejde. Det er også nødven-bejde. Det er også nødven-
digt at prioritere for at få en digt at prioritere for at få en 
hverdag til at fungere i et hverdag til at fungere i et 
samfund, der stiller store samfund, der stiller store 
krav og presser os. Vi kan krav og presser os. Vi kan 
ikke deltage i alt det, vi ger-ikke deltage i alt det, vi ger-
ne vil. Vi må prioritere, hvad ne vil. Vi må prioritere, hvad 
der er vigtigst for os.der er vigtigst for os.

At gå på Guds kald er 
med til at holde én oppe
Gud har skabt alle menne-Gud har skabt alle menne-
sker, og han har en plan for sker, og han har en plan for 
hvert enkelt menneske. Jeg hvert enkelt menneske. Jeg 
tror på og har erfaret, at det tror på og har erfaret, at det 
er godt og velsignet at bede er godt og velsignet at bede 
om Guds ledelse i de valg, om Guds ledelse i de valg, 
små som store, vi skal tage små som store, vi skal tage 
her i livet. Jeg er ikke ble-her i livet. Jeg er ikke ble-
vet velsignet på den måde, vet velsignet på den måde, 
at jeg altid har haft rigeligt at jeg altid har haft rigeligt 
med penge, eller at vanske-med penge, eller at vanske-
ligheder og modgang ude-ligheder og modgang ude-
blev. Der er mange situatio-blev. Der er mange situatio-
ner, hændelser og forløb, jeg ner, hændelser og forløb, jeg 
gerne havde været foruden, gerne havde været foruden, 

men erfaringen af Guds løf-men erfaringen af Guds løf-
ter og omsorg udeblev ikke. ter og omsorg udeblev ikke. 
At gå på Guds kald er med At gå på Guds kald er med 
til at holde én oppe de dage, til at holde én oppe de dage, 
hvor der ikke er så meget at hvor der ikke er så meget at 
råbe hurra for.råbe hurra for.

Jesus siger: ”Men søg først Jesus siger: ”Men søg først 
Guds rige og hans retfær-Guds rige og hans retfær-
dighed, så skal alt det andet dighed, så skal alt det andet 
gives jer i tilgift,” Matt 6. 33. gives jer i tilgift,” Matt 6. 33. 
Har du tænkt på, at når Je-Har du tænkt på, at når Je-
sus byder os at gøre noget, sus byder os at gøre noget, 

da kommer han også med da kommer han også med 
et løfte. Tør jeg tro det? Det et løfte. Tør jeg tro det? Det 
er ikke forkert at arbejde på er ikke forkert at arbejde på 
at gøre livet og tilværelsen at gøre livet og tilværelsen 
god og sikker for os selv og god og sikker for os selv og 
vores børn, men vi må ikke i vores børn, men vi må ikke i 
ængstelse og bekymring for, ængstelse og bekymring for, 
om Guds ord nu også holder, om Guds ord nu også holder, 
vige tilbage for Guds kald.vige tilbage for Guds kald.

Gud ønsker stadig 
at bruge os
Vi i LM har deltaget i inter-Vi i LM har deltaget i inter-
national mission i mange år, national mission i mange år, 
og det med Guds kald er det og det med Guds kald er det 
ikke lidt gammeldags? ikke lidt gammeldags? 

Bibelen er en gammel bog, Bibelen er en gammel bog, 
men Guds ord og dermed men Guds ord og dermed 
også kald til mission er ak-også kald til mission er ak-
tuelt også i vores tid. Når vi tuelt også i vores tid. Når vi 
bladrer lidt i kirke- og missi-bladrer lidt i kirke- og missi-
onshistorien og ser noget af onshistorien og ser noget af 
alt det, vi har medvirket til af alt det, vi har medvirket til af 
vækst i Guds rige i interna-vækst i Guds rige i interna-
tional sammenhæng, er der tional sammenhæng, er der 
virkelig grund til stor glæde, virkelig grund til stor glæde, 
tak og lovprisning af ”Hø-tak og lovprisning af ”Hø-
stens herre”. Gud har stadig stens herre”. Gud har stadig 
opgaver, hvor han ønsker opgaver, hvor han ønsker 
at bruge os. Han har valgt at bruge os. Han har valgt 
at bruge mennesker og for-at bruge mennesker og for-
skellige kirkelige organisati-skellige kirkelige organisati-
oner for at bringe evangeliet oner for at bringe evangeliet 
til verdens ende. til verdens ende. 

Kald må ikke isoleres til Kald må ikke isoleres til 
at handle om international at handle om international 
mission og det at være mis-mission og det at være mis-
sionær i andre lande. Gud sionær i andre lande. Gud 
kalder til frelse og til arbej-kalder til frelse og til arbej-
de og tjeneste. Er du murer, de og tjeneste. Er du murer, 
landmand, lærer, sygeple-landmand, lærer, sygeple-
jerske eller cykelsmed i jerske eller cykelsmed i 
Danmark, er du det vel, fordi Danmark, er du det vel, fordi 
du oplever det som dit kald du oplever det som dit kald 
og meningsfulde virke her og meningsfulde virke her 
og nu. Du har måske tidlige-og nu. Du har måske tidlige-
re haft helt andre arbejds-re haft helt andre arbejds-
opgaver, og hvad fremtiden opgaver, og hvad fremtiden 
byder på, ved kun Gud. byder på, ved kun Gud. 

Vi skal ikke vælge interna-Vi skal ikke vælge interna-
tional mission, fordi det ek-tional mission, fordi det ek-
sotiske er mere spændende sotiske er mere spændende 
og giver større velsignelse og giver større velsignelse 
end anden form for mission, end anden form for mission, 
for det er jo ikke sandt! Vi for det er jo ikke sandt! Vi 
driver international mission, driver international mission, 
fordi Mesteren er her og fordi Mesteren er her og 
kalder på os. Han omslutter kalder på os. Han omslutter 
os med sin store kærlighed os med sin store kærlighed 
og kreativitet, og da kan og kreativitet, og da kan 
det blive spændende, men det blive spændende, men 
i udgangspunktet tager vi i udgangspunktet tager vi 
arbejdshandskerne på, fordi arbejdshandskerne på, fordi 
der er et stykke arbejde, der der er et stykke arbejde, der 
skal gøres.skal gøres.

Må Gud velsigne os til at Må Gud velsigne os til at 
gå i de gerninger, han har gå i de gerninger, han har 
lagt til rette for os.lagt til rette for os.
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Vi driver international mission, fordi Mesteren er her og kalder på os. Han omslutter os med sin store kærlighed og kreativitet, og Vi driver international mission, fordi Mesteren er her og kalder på os. Han omslutter os med sin store kærlighed og kreativitet, og 
i udgangspunktet tager vi arbejdshandskerne på, fordi der er et stykke arbejde, der skal gøres, skriver Hanna Rasmussen.i udgangspunktet tager vi arbejdshandskerne på, fordi der er et stykke arbejde, der skal gøres, skriver Hanna Rasmussen.

 
Det er ikke forkert 
at arbejde på at 
gøre livet og tilvæ-
relsen god og sik-
ker for os selv og 
vores børn, men vi 
må ikke i ængstel-
se og bekymring 
for, om Guds ord 
nu også holder, 
vige tilbage for 
Guds kald

Hanna RasmussenHanna Rasmussen
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HANNA RASMUSSEN   Når Guds ånd er til stede, 
kan det ikke blive kedeligt. Da kan også en barnesjæl  
møde Guds kald til lidt af hvert

 
Det er ikke bedre 
eller mere fromt 
at arbejde i andre 
lande end i Dan-
mark, men det 
er en del af Guds 
kald til os

Hanna RasmussenHanna Rasmussen
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Norges håndboldforbund Norges håndboldforbund 
(NHF) vil ikke længere holde (NHF) vil ikke længere holde 
arrangementer i Oslofjord arrangementer i Oslofjord 
Arena, fordi arenaen ejes af Arena, fordi arenaen ejes af 
en stiftelse, hvis ejeres syn en stiftelse, hvis ejeres syn 
på homoseksualitet ikke på homoseksualitet ikke 
fl ugter med NHF’s, selv om fl ugter med NHF’s, selv om 
ejerkredsens synspunkter ejerkredsens synspunkter 
ikke har nogen indvirkning ikke har nogen indvirkning 
på arenaens drift.på arenaens drift.

Det meddeler forbundet i Det meddeler forbundet i 
en pressemeddelelse, hvor en pressemeddelelse, hvor 
de også skriver, at de har de også skriver, at de har 
modtaget en række henven-modtaget en række henven-
delser fra klubber, spillere delser fra klubber, spillere 
og trænere over hele landet, og trænere over hele landet, 
der opfordrer til boykot af der opfordrer til boykot af 
arenaen.arenaen.

Kritiseres af kristne
Oslofjord Arena er en del af Oslofjord Arena er en del af 
Oslofjord Convention Center, Oslofjord Convention Center, 
der ejes af Brunstadstiftel-der ejes af Brunstadstiftel-
sen, der er oprettet af Brun-sen, der er oprettet af Brun-
stad Christian Church (BCC). stad Christian Church (BCC). 
BCC var tidligere kendt som BCC var tidligere kendt som 
Smiths Venner, og er en me-Smiths Venner, og er en me-
nighed, der mener Bibelen nighed, der mener Bibelen 
er ufejlbarlig, men at men-er ufejlbarlig, men at men-
nesker kan blive syndfrie.nesker kan blive syndfrie.

Den kendte kristne debat-Den kendte kristne debat-
tør Espen Ottosen undrer tør Espen Ottosen undrer 
sig over fravalget:sig over fravalget:

Dansk lov ramte små   
kristne menigheder
Trossamfundsloven har primært ramt små kristne me-Trossamfundsloven har primært ramt små kristne me-
nigheder og ikke de radikale muslimske, sådan som det nigheder og ikke de radikale muslimske, sådan som det 
ellers var intentionen.ellers var intentionen.

Så meget står fast på baggrund af en opgørelse over, Så meget står fast på baggrund af en opgørelse over, 
hvilke trossamfund der har fået frataget deres statslige hvilke trossamfund der har fået frataget deres statslige 
anerkendelse, efter den nye lov om trossamfund blev anerkendelse, efter den nye lov om trossamfund blev 
indført i 2017. I alt har 16 trossamfund mistet deres an-indført i 2017. I alt har 16 trossamfund mistet deres an-
erkendelse. Heraf er to muslimske, én buddhistisk, tre erkendelse. Heraf er to muslimske, én buddhistisk, tre 
hinduistiske og ti kristne menigheder af forskellig teolo-hinduistiske og ti kristne menigheder af forskellig teolo-
gisk observans. Blandt de ti fi ndes dog også Byens Kirke gisk observans. Blandt de ti fi ndes dog også Byens Kirke 
i Silkeborg, der lukkede i 2016 efter en misbrugssag.i Silkeborg, der lukkede i 2016 efter en misbrugssag.

Til Berlingske fortæller Christian Langballe fra Dansk Til Berlingske fortæller Christian Langballe fra Dansk 
Folkeparti, at loven ikke har ramt som ønsket:Folkeparti, at loven ikke har ramt som ønsket:

”Det, som vi ønskede at ramme, de islamiske trossam-”Det, som vi ønskede at ramme, de islamiske trossam-
fund, er ikke lykkedes. Jeg står ved loven, men jeg aner-fund, er ikke lykkedes. Jeg står ved loven, men jeg aner-
kender, at der er et problem.”kender, at der er et problem.”

Kirkeministeren understreger dog, at der er bred po-Kirkeministeren understreger dog, at der er bred po-
litisk opbakning til loven, og at det er naturligt, at der er litisk opbakning til loven, og at det er naturligt, at der er 
gennemsigtighed, hvis man skal have statens anerken-gennemsigtighed, hvis man skal have statens anerken-
delse.                   delse.                   nlmnlm

For lidt tro i P1’s nye 
trosprogrammer
I 2020 er trosstoffet på DR’s P1 blevet omlagt. Men hvad I 2020 er trosstoffet på DR’s P1 blevet omlagt. Men hvad 
der skulle have været en opprioritering af trosstoffet der skulle have været en opprioritering af trosstoffet 
søndag formiddag, handler ikke særlig meget om tro – og søndag formiddag, handler ikke særlig meget om tro – og 
slet ikke om kristendom.slet ikke om kristendom.

Det mener Mikael Arendt Laursen, der er generalsekre-Det mener Mikael Arendt Laursen, der er generalsekre-
tær i KLF – Kirke & Medier.tær i KLF – Kirke & Medier.

”DR har desværre ikke i realiteten leveret nogle nye ”DR har desværre ikke i realiteten leveret nogle nye 
tros programmer som erstatning for dem, der er forsvun-tros programmer som erstatning for dem, der er forsvun-
det, og det er skuffende.”det, og det er skuffende.”

DR’s prioritering af trosstoffet søndag formiddag på DR’s prioritering af trosstoffet søndag formiddag på 
P1 har været genstand for en del debat, siden en række P1 har været genstand for en del debat, siden en række 
ændringer blev offentliggjort før nytår. KLF var også med ændringer blev offentliggjort før nytår. KLF var også med 
i koret af kritikere, men blev beroliget af DR’s mediedirek-i koret af kritikere, men blev beroliget af DR’s mediedirek-
tør og P1’s kanalchef, der i KLF’s magasin kaldte omlæg-tør og P1’s kanalchef, der i KLF’s magasin kaldte omlæg-
ningen for en forbedring i både kvantitet og kvalitet.ningen for en forbedring i både kvantitet og kvalitet.

Forventningerne var dog ikke indfriet, efter de første Forventningerne var dog ikke indfriet, efter de første 
programmer var blevet sendt.programmer var blevet sendt.

”Selv om der kun har været sendt én udgave af hvert ”Selv om der kun har været sendt én udgave af hvert 
program, forekommer det mig meget underligt, hvis man program, forekommer det mig meget underligt, hvis man 
vælger at begynde med en blød mellemvare. Hvorfor ikke vælger at begynde med en blød mellemvare. Hvorfor ikke 
begynde stærkere?” spørger Mikael Arendt Laursen.   begynde stærkere?” spørger Mikael Arendt Laursen.   nlmnlm

Amerikansk kristen skoles 
seksualpolitik for retten
USA’s kristne undervisningsinstitutioner holder vejret USA’s kristne undervisningsinstitutioner holder vejret 
efter et sagsanlæg mod landets største fælleskirkelige efter et sagsanlæg mod landets største fælleskirkelige 
teologiske undervisningsinstitution Fuller Theological teologiske undervisningsinstitution Fuller Theological 
Seminary i Californien. To personer har lagt sag an mod Seminary i Californien. To personer har lagt sag an mod 
skolen, fordi de er blevet bortvist, da skolen fandt ud, at skolen, fordi de er blevet bortvist, da skolen fandt ud, at 
de er gift med en person af samme køn som dem selv.de er gift med en person af samme køn som dem selv.

Adskillige danskere har taget et eller fl ere semestre på Adskillige danskere har taget et eller fl ere semestre på 
skolen heriblandt fl ere med tilknytning til Dansk Oase el-skolen heriblandt fl ere med tilknytning til Dansk Oase el-
ler Pinsekirken.ler Pinsekirken.

Sagen kan skabe præcedens for religiøse skoler, der i Sagen kan skabe præcedens for religiøse skoler, der i 
dag er undtaget USA’s føderale lov mod diskrimination af dag er undtaget USA’s føderale lov mod diskrimination af 
homoseksuelle. Skolens advokat forventer dog, at retten homoseksuelle. Skolens advokat forventer dog, at retten 
afviser anklagerne, men mener alligevel, sagen i særde-afviser anklagerne, men mener alligevel, sagen i særde-
leshed er farlig for religiøse grupper, der har mindretals-leshed er farlig for religiøse grupper, der har mindretals-
synspunkter.synspunkter.

Det er skolens seksualpolitik, der er omdrejningspunk-Det er skolens seksualpolitik, der er omdrejningspunk-
tet i sagen. Her står der, at ”førægteskabelige, udenoms-tet i sagen. Her står der, at ”førægteskabelige, udenoms-
ægteskabelige og homoseksuelle former for eksplicitte ægteskabelige og homoseksuelle former for eksplicitte 
seksuelle handlinger ikke er i overensstemmelse med seksuelle handlinger ikke er i overensstemmelse med 
Skriftens lære.”                  Skriftens lære.”                  nlmnlm

Afl yser samarbejde på 
grund af syn på seksualitet

Norges håndboldforbund vil ikke afholde arrangementer i hal, 
der ejes af konservativ menighed

”Tager håndboldforbundet ”Tager håndboldforbundet 
også stilling til, om hete-også stilling til, om hete-
roseksuelt samboerskab roseksuelt samboerskab 
er en god ide? Eller om til-er en god ide? Eller om til-
fældig sex er acceptabelt? fældig sex er acceptabelt? 
Og hvad med andre etiske Og hvad med andre etiske 
spørgsmål? Kan vi bede spørgsmål? Kan vi bede 
om en klargøring om, hvad om en klargøring om, hvad 
håndboldens ledere mener håndboldens ledere mener 
om tvillingeabort, bandeord om tvillingeabort, bandeord 
og pacifi sme?” spørger han og pacifi sme?” spørger han 
sarkastisk og håber, at krist-sarkastisk og håber, at krist-
ne håndboldspillere stadig ne håndboldspillere stadig 
er velkomne i NHFer velkomne i NHF

Respekterer andres valg
BCC’s ledelse har også in-BCC’s ledelse har også in-

Kristne giver en håndsrækning i hverdagen til mennesker med udfordringer

Kirker samarbejder om diakoni

AF KAJA LAUTERBACH

Ni kirker og kirkelige orga-Ni kirker og kirkelige orga-
nisationer i Aarhus gik for nisationer i Aarhus gik for 
et år sammen for at oprette et år sammen for at oprette 
et diakonalt samarbejde, et diakonalt samarbejde, 
som de kaldte Kirkernes So-som de kaldte Kirkernes So-
ciale Arbejde (KSA). Blandt ciale Arbejde (KSA). Blandt 
dem er Sømandsmissionen, dem er Sømandsmissionen, 
Aarhus Bykirke og Luthersk Aarhus Bykirke og Luthersk 
Mission i Aarhus.Mission i Aarhus.

Det fortæller Filip Det fortæller Filip 
Osmundsen, der er formand Osmundsen, der er formand 
for KSA i Aarhus.for KSA i Aarhus.

Siden da har yderligere et Siden da har yderligere et 
par kirker tilsluttet sig sam-par kirker tilsluttet sig sam-
arbejdet, så de ifølge deres arbejdet, så de ifølge deres 
hjemmeside er et netværk hjemmeside er et netværk 

af 11 kirker og organisatio-af 11 kirker og organisatio-
ner.ner.

”Vi er meget glade for, at ”Vi er meget glade for, at 
så mange er med i vores så mange er med i vores 
gode samarbejde om at gode samarbejde om at 
hjælpe socialt udsatte i Aar-hjælpe socialt udsatte i Aar-
hus, og vi kan sagtens have hus, og vi kan sagtens have 
mange fl ere med,” siger Filip mange fl ere med,” siger Filip 
Osmundsen.Osmundsen.

Ansat projektleder
KSA ønsker at give hjælp og KSA ønsker at give hjælp og 
støtte til udsatte personer i støtte til udsatte personer i 
Aarhus og tilbyder familie-Aarhus og tilbyder familie-
netværk, praktisk hjælp, og netværk, praktisk hjælp, og 
støtte til hjemløse.støtte til hjemløse.

Filip Osmundsen fortæller, Filip Osmundsen fortæller, 
at de arbejder frem imod at at de arbejder frem imod at 
øge indsatsen inden for so-øge indsatsen inden for so-

cialt arbejde i Aarhus. cialt arbejde i Aarhus. 
”Helt konkret arbejder vi ”Helt konkret arbejder vi 

på at kunne give et tilbud på at kunne give et tilbud 
om gratis psykolog samtaler om gratis psykolog samtaler 
til udsatte borgere.”til udsatte borgere.”

Arbejdet i KSA Aarhus ud-Arbejdet i KSA Aarhus ud-
føres af frivillige, men der er føres af frivillige, men der er 
brug for koordinering af de brug for koordinering af de 
mange tilbud.mange tilbud.

Til det formål har de pr. 1. Til det formål har de pr. 1. 
januar ansat psykolog Ca-januar ansat psykolog Ca-
milla Joseph som projekt-milla Joseph som projekt-
leder.leder.

”Hun har gode erfaringer ”Hun har gode erfaringer 
med diakonalt og socialt med diakonalt og socialt 
arbejde, og vi er overbevist arbejde, og vi er overbevist 
om, at hun vil passe til vores om, at hun vil passe til vores 
samarbejde og de mange samarbejde og de mange 
muligheder og udfordringer muligheder og udfordringer 

vi ser i Aarhus”, siger Filip vi ser i Aarhus”, siger Filip 
Osmundsen. Osmundsen. 

Også i andre byer
Det er ikke kun i Aarhus, Det er ikke kun i Aarhus, 
kirker og kristne organisa-kirker og kristne organisa-
tioner går sammen om at tioner går sammen om at 
tilbyde diakonalt arbejde tilbyde diakonalt arbejde 
til byens borgere. Kirkernes til byens borgere. Kirkernes 
Sociale Arbejde fi ndes nem-Sociale Arbejde fi ndes nem-
lig også i Viborg, Silkeborg lig også i Viborg, Silkeborg 
og Græsted.og Græsted.

Både i Aarhus og i Silke-Både i Aarhus og i Silke-
borg er Blå Kors netværkets borg er Blå Kors netværkets 
juridiske enhed, og i Græ-juridiske enhed, og i Græ-
sted er man lige nu inde i en sted er man lige nu inde i en 
proces med at ansætte en proces med at ansætte en 
leder af arbejdet i en del-leder af arbejdet i en del-
tidsstilling.tidsstilling.

direkte kommenteret sagen direkte kommenteret sagen 
ved på deres hjemmeside ved på deres hjemmeside 
at lave et indlæg om deres at lave et indlæg om deres 
syn på homoseksualitet. syn på homoseksualitet. 
Her italesætter medlem af Her italesætter medlem af 
forstanderskabet, der har forstanderskabet, der har 
ansvar for menighedens ansvar for menighedens 
lære, Harald Kronstad, at lære, Harald Kronstad, at 
BCC’s syn på homoseksuali-BCC’s syn på homoseksuali-
tet gælder i deres menighe-tet gælder i deres menighe-
der, og at de ønsker at leve der, og at de ønsker at leve 
i overensstemmelse med i overensstemmelse med 
Bibelens ord.Bibelens ord.

”Ud over det har vi ingen ”Ud over det har vi ingen 
interesse i at blande os i, interesse i at blande os i, 
hvad andre mener om den hvad andre mener om den 
sag. Vi respekterer fuldt ud sag. Vi respekterer fuldt ud 

Oslofjord Arena er en del af Oslofjord Convention Center. Det ejes af Brunstadstiftelsen, der er Oslofjord Arena er en del af Oslofjord Convention Center. Det ejes af Brunstadstiftelsen, der er 
oprettet af Brunstad Christian Church.oprettet af Brunstad Christian Church.

alle menneskers ret til at alle menneskers ret til at 
tage personlige valg ud fra tage personlige valg ud fra 
de rettigheder, samfundet de rettigheder, samfundet 
har fastsat,” understreger har fastsat,” understreger 
han.han.

Oslofjord Convention Oslofjord Convention 
Center har dog også meldt Center har dog også meldt 
ud, at de arbejder med en ud, at de arbejder med en 
ændring i ejerskabet, der ændring i ejerskabet, der 
fjerner alle ”oplevede for-fjerner alle ”oplevede for-
bindelseslinjer” til BCC. bindelseslinjer” til BCC. 
Dette arbejde har været Dette arbejde har været 
i gang i længere tid, men i gang i længere tid, men 
man vælger nu at informere man vælger nu at informere 
om det på grund af presse-om det på grund af presse-
dækningen af den aktuelle dækningen af den aktuelle 
sag.sag.
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ESPEN OTTOSEN   Jeg undrer mig over fravalget af 
Oslofjord Arena. Kan vi bede om en klargøring om, hvad 
håndboldens ledere mener om andre etiske spørgsmål?KIRKE  



Betaler du for at have penge Betaler du for at have penge 
stående i banken?stående i banken? 

– overvej at investere nogle af – overvej at investere nogle af 
dem i vækst i LM i stedet for – dem i vækst i LM i stedet for – 
og få tilmed en god renteog få tilmed en god rente

Kirken ved Søerne, LM’s frimenighed i Silkeborg, er igen-Kirken ved Søerne, LM’s frimenighed i Silkeborg, er igen-
nem 10 år vokset til 125 medlemmer og har nu et kon-nem 10 år vokset til 125 medlemmer og har nu et kon-
kret behov for større lokaler i byen.kret behov for større lokaler i byen.

Vi har fundet en ejendom, vi har en massiv opbakning Vi har fundet en ejendom, vi har en massiv opbakning 
fra vore medlemmer, vi har fået foreløbige tilsagn om fra vore medlemmer, vi har fået foreløbige tilsagn om 
økonomisk støtte, men har i den forbindelse også brug økonomisk støtte, men har i den forbindelse også brug 
for at kunne låne nogle penge af dig. for at kunne låne nogle penge af dig. 

Vi vil i løbet af 10 år få indsamlet midlerne, og dermed få Vi vil i løbet af 10 år få indsamlet midlerne, og dermed få 
tilbagebetalt pengene igen. Vi søger derfor lån med op til tilbagebetalt pengene igen. Vi søger derfor lån med op til 
10 års løbetid til købet af ejendommen.10 års løbetid til købet af ejendommen.

Interesserede kan kontakte revisor Karl Erik Storbjerg, tlf. Interesserede kan kontakte revisor Karl Erik Storbjerg, tlf. 
40959100 og få spørgsmål besvaret – i al fortrolighed.40959100 og få spørgsmål besvaret – i al fortrolighed.
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

EVANGELISERING OG 
MENIGHEDSARBEJDE I PERU

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

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. 

SÆLGES:
EJERLEJLIGHED PÅ ØSTERBRO 
MED GOD BELIGGENHED
Ordet og Israel og Luthersk Mission har arvet en lejlighed 
på Aldersrogade 7, 1. tv, 21OO København Ø.
Lejligheden udbydes nu til salg og sælges for højeste bud 
over 1.775.OOO – med overtagelse hurtigst muligt. 
Lejligheden er på 53 kvm og kræver istandsættelse.

Se mere på dlm.dk/lejlighed
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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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  Heragården - et § 107 botilbud  

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

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

Hvis du brænder for børn og unge – og Hvis du brænder for børn og unge – og 
kirke generelt - har vi stillingen til dig!kirke generelt - har vi stillingen til dig!

Københavnerkirken søger en børne- og ungdomspræst Københavnerkirken søger en børne- og ungdomspræst 
og frivilligleder til vores børne- og ungdoms-område og frivilligleder til vores børne- og ungdoms-område 
(Slaraffenland). Derudover vil du blive en del af den (Slaraffenland). Derudover vil du blive en del af den 
daglige ledelse og sammen med Københavnerkirkens daglige ledelse og sammen med Københavnerkirkens 
ledende præst være med til at sikre, at “Københavner-ledende præst være med til at sikre, at “Københavner-
kirken bliver som et åbent hjem, hvor der er styr på kirken bliver som et åbent hjem, hvor der er styr på 
tingene, hvor man føler sig tryg og velkommen – og hvor tingene, hvor man føler sig tryg og velkommen – og hvor 
alle har en plads.” alle har en plads.” 

Vi lægger vægt på, at du:Vi lægger vægt på, at du:
• brænder og har vision for arbejdet med børn og unge • brænder og har vision for arbejdet med børn og unge 

og har erfaring med at lede frivillige og teams.og har erfaring med at lede frivillige og teams.

Vi tilbyder et job, hvor du:Vi tilbyder et job, hvor du:
• får lov til at lede og tage beslutninger i en kirke i ud-• får lov til at lede og tage beslutninger i en kirke i ud-

vikling med masser af potentiale og stort frivilligt en-vikling med masser af potentiale og stort frivilligt en-
gagement.gagement.

Se det fulde stillingsopslag på www.kbhkirken.dk/job1Se det fulde stillingsopslag på www.kbhkirken.dk/job1

Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelsesstart Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelsesstart 
15. marts 2020 eller hurtigst muligt 15. marts 2020 eller hurtigst muligt 
derefter. derefter. 

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. Ansøgningsfrist er mandag d. 17. 
februar 2020. Ansøgning og bilag februar 2020. Ansøgning og bilag 
sendes til claus@kbhkirken.dk, sendes til claus@kbhkirken.dk, 
hvor også yderligere information hvor også yderligere information 
kan indhentes.kan indhentes.

 

 

 

Er du vores nye skoleleder 
Se mere på økf.dk 

KG søger rektorKG søger rektor
Er det dig, der skal stå i spidsen for KG – et dynamisk Er det dig, der skal stå i spidsen for KG – et dynamisk 
gymnasium med en tydelig kristen profi l?gymnasium med en tydelig kristen profi l?

Se stillingsopslaget på www.kristne-gym.dkSe stillingsopslaget på www.kristne-gym.dk

8. -10. MAJ I SK JERN
TILMELD DIG NU

PÅ DLM.DK/LM2020

L M  L A N D S M Ø D E  2 0 2 0

Følg LM 
på Facebook
facebook.com/dlmdk

Ring til LM’s telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF MIRIAM S. SJÆLLANDAF MIRIAM S. SJÆLLAND

STUDERENDESTUDERENDE

Andrew Brunson og Craig Andrew Brunson og Craig 
Borlase:Borlase:
Guds gidselGuds gidsel
Dansk Europamisson 2019Dansk Europamisson 2019

258 sider – 249,- kroner258 sider – 249,- kroner

Andrew Brunson havde væ-Andrew Brunson havde væ-
ret missionær i Tyrkiet i 23 ret missionær i Tyrkiet i 23 
år, da han uretmæssigt blev år, da han uretmæssigt blev 
anklaget for blandt andet anklaget for blandt andet 
terrorisme og spionage. Han terrorisme og spionage. Han 
giver her sin personlige for-giver her sin personlige for-
tælling om de to år, han sad tælling om de to år, han sad 
i tyrkisk fængsel, inden han i tyrkisk fængsel, inden han 
blev løsladt i oktober 2018.blev løsladt i oktober 2018.

Tyrkiet udviser i disse år Tyrkiet udviser i disse år 
større og større fjendtlig-større og større fjendtlig-
hed mod udlændinge, der hed mod udlændinge, der 
kommer til landet for at kommer til landet for at 
missionere. Andrew kendte missionere. Andrew kendte 
risikoen og vidste, at der risikoen og vidste, at der 
kunne ske ubehagelige ting. kunne ske ubehagelige ting. 
Han var dog ikke forberedt Han var dog ikke forberedt 
på fængsel, så det kom som på fængsel, så det kom som 
et chok. Som læser bliver et chok. Som læser bliver 
man inviteret med ind i hans man inviteret med ind i hans 
troskamps mørke under troskamps mørke under 
fængslingen.fængslingen.

Det gjorde stort indtryk på Det gjorde stort indtryk på 
mig at læse Andrews beskri-mig at læse Andrews beskri-

Hvor meget tør jeg risikere 
for evangeliets skyld?

velse af, hvor korrupt Tyrki-velse af, hvor korrupt Tyrki-
ets fængsels- og retssystem ets fængsels- og retssystem 
er. At dommerkendelser for er. At dommerkendelser for 
eksempel ikke afhænger af eksempel ikke afhænger af 
objektive fakta, men af, hvad objektive fakta, men af, hvad 
den magthavende på for-den magthavende på for-
hånd har bestemt. Andrew hånd har bestemt. Andrew 
fandt med tiden ud af, at fandt med tiden ud af, at 
han var en brik i et storpoli-han var en brik i et storpoli-
tisk spil, og at hans fremtid tisk spil, og at hans fremtid 
lå i hænderne på Tyrkiets lå i hænderne på Tyrkiets 
præsident Erdogan. Det er præsident Erdogan. Det er 
ikke svært for mig at sætte ikke svært for mig at sætte 
mig ind i hans frygt og fru-mig ind i hans frygt og fru-
stration.stration.

Men Gud havde som altid Men Gud havde som altid 
en større plan. Gud brug-en større plan. Gud brug-
te den politiske kamp, der te den politiske kamp, der 
udspillede sig mellem USA udspillede sig mellem USA 
og Tyrkiet – som vi blandt og Tyrkiet – som vi blandt 
andet kunne følge i de dan-andet kunne følge i de dan-
ske medier – til at rette ske medier – til at rette 
opmærksomhed mod Tyr-opmærksomhed mod Tyr-
kiet. Millioner af mennesker kiet. Millioner af mennesker 
verden over bad for Tyrkiet verden over bad for Tyrkiet 
under Andrews fængsling. under Andrews fængsling. 
Andrew siger: ”Gud brugte Andrew siger: ”Gud brugte 
mit fængselsophold til at mit fængselsophold til at 
organisere en verdensom-organisere en verdensom-
spændende bønnebevægel-spændende bønnebevægel-
se. (…) en tsunami af bøn-se. (…) en tsunami af bøn-
ner fra Guds folk har ramt ner fra Guds folk har ramt 
Tyrkiet, og det vil bringe stor Tyrkiet, og det vil bringe stor 
velsignelse til landets be-velsignelse til landets be-
folkning.” folkning.” 

Andrew har et hjerte for Andrew har et hjerte for 
bøn. Bøn for Tyrkiet, hvor bøn. Bøn for Tyrkiet, hvor 
modige kristne hver dag modige kristne hver dag 

sætter livet på spil for at sætter livet på spil for at 
følge Jesus. Jeg har selv er-følge Jesus. Jeg har selv er-
faret, at bøn gør en forskel i faret, at bøn gør en forskel i 
Tyrkiet og virker til frelse. Tyrkiet og virker til frelse. 

Det, der ramte mig mest, Det, der ramte mig mest, 
da jeg læste bogen, var tan-da jeg læste bogen, var tan-
ker om, hvor langt jeg selv ker om, hvor langt jeg selv 

er villig til at gå for evange-er villig til at gå for evange-
liets skyld. Hvor meget tør liets skyld. Hvor meget tør 
jeg risikere? Hvor meget tør jeg risikere? Hvor meget tør 
jeg miste? Hvis du tør lade jeg miste? Hvis du tør lade 
dig udfordre på netop disse dig udfordre på netop disse 
spørgsmål, vil jeg varmt an-spørgsmål, vil jeg varmt an-
befale denne bog.befale denne bog.

AF ERNST A. JACOBSENAF ERNST A. JACOBSEN

TARMTARM

Et nej til kvindelige præster Et nej til kvindelige præster 
har en bagside, som synes har en bagside, som synes 
temmelig upåagtet. temmelig upåagtet. 

Ifølge statistikker er halv-Ifølge statistikker er halv-
delen af præsterne i Dan-delen af præsterne i Dan-
mark kvinder – det vil sige mark kvinder – det vil sige 
mindst 1.000. Da kun meget mindst 1.000. Da kun meget 
få af disse kan have stude-få af disse kan have stude-
ret ved Menighedsfakulte-ret ved Menighedsfakulte-
tet (MF) eller Dansk Bibel-tet (MF) eller Dansk Bibel-
Institut, betyder det, at de Institut, betyder det, at de 
fl este af dem har været fl este af dem har været 
tvunget til at måtte lægge tvunget til at måtte lægge 
øre til og lade sig påvirke øre til og lade sig påvirke 
af den liberale teologi, som af den liberale teologi, som 

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

HVAD SKAL JEGHVAD SKAL JEG med mit liv? Er dette job det rigtige  med mit liv? Er dette job det rigtige 
for mig? Passer denne menighed helt til mig? Har Gud for mig? Passer denne menighed helt til mig? Har Gud 
mon en ægtefælle til mig?mon en ægtefælle til mig?

De store spørgsmål står i kø – for mange særligt, De store spørgsmål står i kø – for mange særligt, 
når man er i begyndelsen af sit voksenliv. Der er der-når man er i begyndelsen af sit voksenliv. Der er der-
for god brug for Lars Jensens bog for god brug for Lars Jensens bog Hvad vil du med mit Hvad vil du med mit 
liv, Gudliv, Gud, som man kan læse om i dette nummer., som man kan læse om i dette nummer.

I mange tilfælde bevæger livet sig hen ad vejen i en I mange tilfælde bevæger livet sig hen ad vejen i en 
retning, hvor det kan være ganske svært i praksis at retning, hvor det kan være ganske svært i praksis at 
ændre på de grundlæggende elementer. Men de fær-ændre på de grundlæggende elementer. Men de fær-
reste holder op med at sætte spørgsmålstegn ved reste holder op med at sætte spørgsmålstegn ved 
grundvilkårene i livet, selv om den første ungdom er grundvilkårene i livet, selv om den første ungdom er 
passeret.passeret.

DET ER HELT DET ER HELT naturligt, at man i en kristen sammen-naturligt, at man i en kristen sammen-
hæng, har en forventning om, at Gud har svar på livets hæng, har en forventning om, at Gud har svar på livets 
store spørgsmål. Den forventning er isoleret set god. store spørgsmål. Den forventning er isoleret set god. 
Stiller man ikke spørgsmålet til Gud overhovedet, er Stiller man ikke spørgsmålet til Gud overhovedet, er 
det vel, fordi man slet ikke regner med, at han er der, det vel, fordi man slet ikke regner med, at han er der, 
at han er uinteresseret, eller at han er ude af stand til at han er uinteresseret, eller at han er ude af stand til 
at give et svar. at give et svar. 

Men den tanke, at Gud har én konkret plan for, hvil-Men den tanke, at Gud har én konkret plan for, hvil-
ket arbejde jeg skal have, eller hvilken menighed jeg ket arbejde jeg skal have, eller hvilken menighed jeg 
skal komme i, er nok et udtryk for, at vi har et meget skal komme i, er nok et udtryk for, at vi har et meget 
stort fokus på os selv. Og den fristelse er vel og mær-stort fokus på os selv. Og den fristelse er vel og mær-
ke ikke kun forbeholdt unge mennesker.ke ikke kun forbeholdt unge mennesker.

FRISTELSEN TIL ATFRISTELSEN TIL AT sætte sig selv i centrum er vel na- sætte sig selv i centrum er vel na-
turlig i en kultur, der er så fokuseret på individet, som turlig i en kultur, der er så fokuseret på individet, som 
vi er i Danmark anno 2020. Men som kristne er vi lyk-vi er i Danmark anno 2020. Men som kristne er vi lyk-
keligvis befriet fra det nyttesløse ræs efter et liv, der keligvis befriet fra det nyttesløse ræs efter et liv, der 
”har det hele”. Guds plan for mig og alle andre retter ”har det hele”. Guds plan for mig og alle andre retter 
sig først og fremmest mod evigheden – ikke mine livs-sig først og fremmest mod evigheden – ikke mine livs-
vilkår. Ikke fordi han er ligeglad med vores fysiske og vilkår. Ikke fordi han er ligeglad med vores fysiske og 
mentale velbefi ndende, men fordi evigheden er langt mentale velbefi ndende, men fordi evigheden er langt 
vigtigere.vigtigere.

Dét budskab trænger vi til at høre i 2020, men vi Dét budskab trænger vi til at høre i 2020, men vi 
trænger også til at leve et liv blandt hinanden, der trænger også til at leve et liv blandt hinanden, der 
vidner om, at vi tror på det. De yngste generationer vidner om, at vi tror på det. De yngste generationer 
skal have mulighed for at se, at vi prioriterer andet og skal have mulighed for at se, at vi prioriterer andet og 
mere end det, som livet kan tilbyde os. Det ansvar er mere end det, som livet kan tilbyde os. Det ansvar er 
først og fremmest forældrenes. Men hele menighe-først og fremmest forældrenes. Men hele menighe-
den kan hjælpe forældrene med at være autentiske den kan hjælpe forældrene med at være autentiske 
vidnesbyrd om Jesus for menighedens børn. Menig-vidnesbyrd om Jesus for menighedens børn. Menig-
heden kan med deres handlinger støtte op om de ord, heden kan med deres handlinger støtte op om de ord, 
børnene hører i vidnesbyrd og prædikener om Jesus, børnene hører i vidnesbyrd og prædikener om Jesus, 
så det står klart for de yngste, at andre end far og mor så det står klart for de yngste, at andre end far og mor 
lever et liv med Jesus.lever et liv med Jesus.

Det kræver, at man lever åbne liv i menigheden. Det kræver, at man lever åbne liv i menigheden. 
Åbne liv, der vidner om, at meningen med livet er, at Åbne liv, der vidner om, at meningen med livet er, at 
Gud må få ære.Gud må få ære.

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

Livets mening: 
Guds ære

de møder ved de teologiske de møder ved de teologiske 
fakulteter i Aarhus og Kø-fakulteter i Aarhus og Kø-
benhavn.  benhavn.  

Det vil vel være usandsyn-Det vil vel være usandsyn-
ligt, hvis ikke en del (man-ligt, hvis ikke en del (man-
ge?) af dem føler, at de har ge?) af dem føler, at de har 
et kald til at være præster. et kald til at være præster. 
Hvordan skal man forholde Hvordan skal man forholde 
sig til dem? Der er vel ingen, sig til dem? Der er vel ingen, 
der mener, at Gud hverken der mener, at Gud hverken 
kan eller må kalde kvinder kan eller må kalde kvinder 
til en præstetjeneste?til en præstetjeneste?

Jesus var bevidst om, at Jesus var bevidst om, at 
han først og fremmest var han først og fremmest var 
sendt til jøder, men han gik sendt til jøder, men han gik 
ind i områder med hednin-ind i områder med hednin-
ger (ikke-jøder) for at vise, ger (ikke-jøder) for at vise, 
at evangeliet også skulle at evangeliet også skulle 
forkyndes for dem. På det forkyndes for dem. På det 
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MIRIAM SULKJÆR SJÆLLAND  Jeg har selv erfaret, 
at bøn gør en forskel i Tyrkiet og virker til frelse

SYNSPUNKT   

Mon MF’s syn på kvindelige præster vil blive banebrydende?

LEDER 

punkt kan man sige, at Je-punkt kan man sige, at Je-
sus var banebryder.sus var banebryder.

Efter opstandelsen fra Efter opstandelsen fra 
de døde viste han sig først de døde viste han sig først 
for kvinder, og så befa-for kvinder, og så befa-
lede han dem at gå og lede han dem at gå og 
fortælle det – forkynde fortælle det – forkynde 
Kristus som opstået fra Kristus som opstået fra 
de døde – for apostlene, de døde – for apostlene, 
men sikkert også til hvem men sikkert også til hvem 
de måtte møde. Var Jesus de måtte møde. Var Jesus 
ikke også banebrydende på ikke også banebrydende på 
det punkt, når han faktisk det punkt, når han faktisk 
brugte kvinder som de før-brugte kvinder som de før-
ste til at forkynde evange-ste til at forkynde evange-
liet om Jesus opstået fra de liet om Jesus opstået fra de 
døde? døde? 

Hvorfor må kvinder så i Hvorfor må kvinder så i 
dag i Danmark ikke også dag i Danmark ikke også 

fortælle om Jesus, det vil fortælle om Jesus, det vil 
sige prædike?sige prædike?

Er det utænkeligt, at MF’s Er det utænkeligt, at MF’s 
ændrede syn på kvindelige ændrede syn på kvindelige 
præster også en dag vil blive præster også en dag vil blive 
betegnet som banebry-betegnet som banebry-
dende?dende?

Jeg kender en del ameri-Jeg kender en del ameri-
kanske missionærer fra de kanske missionærer fra de 
lutherske kirker i Amerika. lutherske kirker i Amerika. 
Når man taler med dem, Når man taler med dem, 
og det kommer til at dreje og det kommer til at dreje 
sig om kvindelige præster, sig om kvindelige præster, 
står de helt uforstående om står de helt uforstående om 
holdningen til kvindelige holdningen til kvindelige 
præster i Danmark. præster i Danmark. 

De kan ikke se, at kvinde-De kan ikke se, at kvinde-
lige præster er et problem i lige præster er et problem i 
kirken! kirken! 
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Penge til nye biblioteksbøger
Studerende og ansatte på Phnom Penh Bible School købte Studerende og ansatte på Phnom Penh Bible School købte 
stort ind, da biblioteket på bibelskolen solgte ud af nye og stort ind, da biblioteket på bibelskolen solgte ud af nye og 
ubrugte overskudsbøger.ubrugte overskudsbøger.

Flere deltager på kortere kursus
Luthersk Missions Højskole har i år afkortet Bibelkursus til Luthersk Missions Højskole har i år afkortet Bibelkursus til 
en forlænget weekend. Det har tiltrukket deltagere, som sta-en forlænget weekend. Det har tiltrukket deltagere, som sta-
dig er på arbejdsmarkedet.dig er på arbejdsmarkedet.

På vej til Kiabakari
13/01/2020 | MARITA OG CARL HASSELBERG, TANZANIA13/01/2020 | MARITA OG CARL HASSELBERG, TANZANIA

Karibuni - Välkomna - Velkommen till detta första inlägg på Karibuni - Välkomna - Velkommen till detta första inlägg på 
vår Tanzaniablogg!vår Tanzaniablogg!

Vi kommer til at skrive på svensk, men med oversættelse Vi kommer til at skrive på svensk, men med oversættelse 
på LM’s hjemmeside. Bloggen er også på EFS’s hjemmesiden på LM’s hjemmeside. Bloggen er også på EFS’s hjemmesiden 
i Sverige.i Sverige.

Hvor er vi på vej hen og hvorfor?Hvor er vi på vej hen og hvorfor?
Marita: Siden jeg var helt lille, har jeg længtes efter at ar-Marita: Siden jeg var helt lille, har jeg længtes efter at ar-

bejde med mission. Jeg skrev breve. ...bejde med mission. Jeg skrev breve. ...

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