
Mange gæster mødte pionererne bag Norea i Danmark og fi k glimt af de 50 års udvikling fra 
den spæde start til et missionsarbejde i store dele af verden i dag

Festlig fejring af Noreas 50 år

AF KAJA LAUTERBACH

”Her er Norea Radio Dan-”Her er Norea Radio Dan-
mark ... Vi byder velkommen mark ... Vi byder velkommen 
til den første danske udsen-til den første danske udsen-
delse fra Norea Radio.”delse fra Norea Radio.”

Med disse ord – og med Med disse ord – og med 
hornorkestermusik – fra det hornorkestermusik – fra det 
allerførste radioprogram, allerførste radioprogram, 
som Norea sendte den 2. som Norea sendte den 2. 
februar 1970, blev fejringen februar 1970, blev fejringen 
af organisationens 50-års af organisationens 50-års 
jubilæum sat i gangjubilæum sat i gang

Det skete på selve 50-års Det skete på selve 50-års 
dagen, den 2. februar 2020, dagen, den 2. februar 2020, 
hvor Haderslev Kristne Fri-hvor Haderslev Kristne Fri-
skole lagde rammer til en skole lagde rammer til en 
hel dag med forkyndelse, hel dag med forkyndelse, 
frokost, glimt fra Noreas frokost, glimt fra Noreas 
historie og information om, historie og information om, 
hvordan arbejdet ser ud i hvordan arbejdet ser ud i 
dag.dag.

Pionerer og frivillige
Flere end 300 gæster havde Flere end 300 gæster havde 
fundet vej til Haderslev for fundet vej til Haderslev for 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

I et samarbejde med den I et samarbejde med den 
lutherske kirke arbejder LM lutherske kirke arbejder LM 
på at bruge grunden, der på at bruge grunden, der 
engang husede Den danske engang husede Den danske 
Skole, til forskellige kurser. Skole, til forskellige kurser. 
Det kræver dog et bygge-Det kræver dog et bygge-
arbejde. Det siger missi-arbejde. Det siger missi-
onskonsulent for Tanzania, onskonsulent for Tanzania, 
Christian Lund Pedersen.Christian Lund Pedersen.

”Der er allerede med suc-”Der er allerede med suc-
ces afholdt ægteskabskur-ces afholdt ægteskabskur-
ser i Iringa-området, og med ser i Iringa-området, og med 
en opgradering af grunden i en opgradering af grunden i 
Iringa kan vi i fremtiden hol-Iringa kan vi i fremtiden hol-
de kurserne dér,” siger han. de kurserne dér,” siger han. 
Han tilføjer, at LM også hå-Han tilføjer, at LM også hå-
ber at kunne udbyde kurser ber at kunne udbyde kurser 

Grunden, der husede Den danske Skole i Tanzania, skal ombygges til kursusvirksomhed

LM udvider og renoverer i Iringa

i mission over grænser, for i mission over grænser, for 
selv om den lutherske kirke selv om den lutherske kirke 
driver meget mission i Tan-driver meget mission i Tan-
zania, mangler der et større zania, mangler der et større 
fokus på nomader, muslimer fokus på nomader, muslimer 
og nabolandene.og nabolandene.

Byggeri i millionklassen
Den danske Skole lukkede Den danske Skole lukkede 
i 2009, og LM har i fl ere år i 2009, og LM har i fl ere år 
forsøgt at sælge grunden. forsøgt at sælge grunden. 
Man ville dog ikke sælge Man ville dog ikke sælge 
den til muslimske investo-den til muslimske investo-
rer, der har vist interesse for rer, der har vist interesse for 
grunden. I noget tid har den grunden. I noget tid har den 
derfor været udlejet.derfor været udlejet.

Planerne om kursusvirk-Planerne om kursusvirk-
somhed kræver, at man byg-somhed kræver, at man byg-
ger en værelsesfl øj for at stå ger en værelsesfl øj for at stå 
mål med nutidens krav, for-mål med nutidens krav, for-

klarer missionskonsulenten.klarer missionskonsulenten.
”Konkret er der brug for ”Konkret er der brug for 

værelser, der har eget bad. værelser, der har eget bad. 
I de eksisterende bygninger I de eksisterende bygninger 
er der kun et fælles bade-er der kun et fælles bade-
rum til hvert køn.”rum til hvert køn.”

Han vurderer, at byggeri Han vurderer, at byggeri 
og renovering af de eksiste-og renovering af de eksiste-
rende bygninger kan komme rende bygninger kan komme 
til at koste omkring en mil-til at koste omkring en mil-
lion kroner. En anonym donor lion kroner. En anonym donor 
har vist interesse for at give har vist interesse for at give 
penge til at gøre bygningerne penge til at gøre bygningerne 
klar til kursusvirksomhed. klar til kursusvirksomhed. 

Kirken skal være med
Den lutherske kirke har vist Den lutherske kirke har vist 
stor interesse i at få LM’s stor interesse i at få LM’s 
hjælp til ægteskabskurser. hjælp til ægteskabskurser. 
Kommende ægtepar skal Kommende ægtepar skal A
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at være med til at fejre jubi-at være med til at fejre jubi-
laren. Det var pionerer, tidli-laren. Det var pionerer, tidli-
gere og nuværende medar-gere og nuværende medar-
bejdere – både ansatte og bejdere – både ansatte og 
frivillige – lyttere og interna-frivillige – lyttere og interna-
tionale samarbejdspartnere tionale samarbejdspartnere 
fra mange lande. fra mange lande. 

Om eftermiddagen kunne Om eftermiddagen kunne 
man vælge mellem en række man vælge mellem en række 
seminarer, hvor medarbej-seminarer, hvor medarbej-
dere ved Trans World Radio, dere ved Trans World Radio, 
som Norea samarbejder som Norea samarbejder 
med, fortalte om arbejdet i med, fortalte om arbejdet i 
blandt andet Tyrkiet, Etio-blandt andet Tyrkiet, Etio-
pien, Centralasien og Mel-pien, Centralasien og Mel-
lemøsten.lemøsten.

Desuden var der video-Desuden var der video-
hilsner fra de danske pio-hilsner fra de danske pio-
nerer inden for radiomissi-nerer inden for radiomissi-
onsarbejdet og fra Kasper onsarbejdet og fra Kasper 
Brein dahl, der er støttet af Brein dahl, der er støttet af 
Norea og arbejder for Sat7 Norea og arbejder for Sat7 
på Cypernpå Cypern

”Vi ser med taknemmelig-”Vi ser med taknemmelig-
hed tilbage på et fantastisk hed tilbage på et fantastisk 
jubilæum,” melder Norea.jubilæum,” melder Norea.

Læs mere på side 6-8.Læs mere på side 6-8.

modtage undervisning om modtage undervisning om 
ægteskab, før de bliver gift ægteskab, før de bliver gift 
i den lutherske kirke. Præ-i den lutherske kirke. Præ-
sterne er dog ofte ikke klædt sterne er dog ofte ikke klædt 
på til undervisningen. LM på til undervisningen. LM 
har derfor allerede sammen har derfor allerede sammen 
med Iringa stift afholdt et med Iringa stift afholdt et 
par kurser for præstepar. par kurser for præstepar. 

”Vi ved, at kirken har et ”Vi ved, at kirken har et 
ønske om mange forskellige ønske om mange forskellige 
slags kurser. Vi håber i sam-slags kurser. Vi håber i sam-
arbejde at kunne tilbyde arbejde at kunne tilbyde 
kurser for både præster, kurser for både præster, 
evangelister og måske også evangelister og måske også 
søndagsskoleledere,” siger søndagsskoleledere,” siger 
han og tilføjer, at kurser i han og tilføjer, at kurser i 
mission ligger tæt på LM’s mission ligger tæt på LM’s 
dna som missionsselskab. dna som missionsselskab. 
Det er derfor et stort håb, at Det er derfor et stort håb, at 
kirken også ser dette behov.kirken også ser dette behov.

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.

AD DEN VEJ, DU BEFALER, 
VIL JEG LØBE, 

FOR DU HAR GJORT MIT HJERTE FRI
Salmernes Bog 119,37Salmernes Bog 119,37
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AF OLE SOLGAARD

Kristne beskyldes af og til Kristne beskyldes af og til 
for at være nej-sigere og pro-for at være nej-sigere og pro-
blemfi kserede, når det drejer blemfi kserede, når det drejer 
sig om seksualitet. Og på-sig om seksualitet. Og på-
virkningen fra den seksuelle virkningen fra den seksuelle 
revolution i Vesten gennem revolution i Vesten gennem 
det seneste halve århundre-det seneste halve århundre-
de kan da også let få en til at de kan da også let få en til at 
tænke, at Gud er snerpet, og tænke, at Gud er snerpet, og 
at Bibelen er ude af trit med at Bibelen er ude af trit med 
virkeligheden.virkeligheden.

Det er noget af baggrun-Det er noget af baggrun-
den for, at magasinet Bud-den for, at magasinet Bud-
skabet i det nyeste nummer skabet i det nyeste nummer 
har valgt temaet har valgt temaet Den gode Den gode 
historie om seksualitetenhistorie om seksualiteten. . 
Her bliver der fokuseret på Her bliver der fokuseret på 
den gode historie om Guds den gode historie om Guds 
overordnede take med men-overordnede take med men-

Den gode historie om seksualiteten

nesker og dermed også med nesker og dermed også med 
seksualiteten.seksualiteten.

Bibelens positive vision
Temaartiklerne peger på, at Temaartiklerne peger på, at 
det i lyset af Bibelens posi-det i lyset af Bibelens posi-
tive vision for seksualiteten tive vision for seksualiteten 
er livsbekræftende at følge er livsbekræftende at følge 
de rammer, Gud har sat som de rammer, Gud har sat som 
et værn om mennesker. et værn om mennesker. 

En af skribenterne er Vi-En af skribenterne er Vi-
beke Sode Hjorth, der er beke Sode Hjorth, der er 
leder af AdamogEva.dk. I leder af AdamogEva.dk. I 
hendes artikel ”Sex er Guds hendes artikel ”Sex er Guds 
idé” skriver hun:idé” skriver hun:

”Gud er god og vil os det ”Gud er god og vil os det 
godt. Han har skabt os med godt. Han har skabt os med 
seksualitet, så vi har køns-seksualitet, så vi har køns-
forskelle, og så vi kan blive forskelle, og så vi kan blive 
tiltrukket af og danne par tiltrukket af og danne par 
med en af det modsatte med en af det modsatte 
køn. Seksualitet indebærer køn. Seksualitet indebærer 

Er Gud snerpet, og er Bibelen ude af trit med virkeligheden?

AF JOHNNY LINDGREENAF JOHNNY LINDGREEN

RESURSECHEFRESURSECHEF

JL@DLM.DKJL@DLM.DK

Egentlig ville jeg gerne have Egentlig ville jeg gerne have 
skrevet om givere, nødven-skrevet om givere, nødven-
digheden af at have målet for digheden af at have målet for 
øje, når vi giver og noget om øje, når vi giver og noget om 
aldersfordeling og fremtids-aldersfordeling og fremtids-
udsigter for LM’s indtægter.udsigter for LM’s indtægter.

Men nu ender det i stedet Men nu ender det i stedet 
med tanker om en kirke-med tanker om en kirke-
gård … gård … 

Eller rettere Gudsageren, Eller rettere Gudsageren, 
som Brødremenigheden kal-som Brødremenigheden kal-
der deres kirkegård i Chri-der deres kirkegård i Chri-
stiansfeld. Guds ager, hvor stiansfeld. Guds ager, hvor 
de afdøde hviler og venter de afdøde hviler og venter 
på at blive hentet hjem af på at blive hentet hjem af 

Gaver skal blive til opstandelseshåb
Jesus. Der er også en tradi-Jesus. Der er også en tradi-
tion for, at menigheden tid-tion for, at menigheden tid-
ligt påskemorgen sammen ligt påskemorgen sammen 
vandrer ud på Gudsageren. vandrer ud på Gudsageren. 
Det er virkelig anskuelig-Det er virkelig anskuelig-
hedsundervisning af vort hedsundervisning af vort 
opstandelseshåb.opstandelseshåb.

Når det handler om at give Når det handler om at give 
til Guds riges arbejde, kunne til Guds riges arbejde, kunne 
jeg godt drømme om, at vi i jeg godt drømme om, at vi i 
indsamlingsarbejdet havde indsamlingsarbejdet havde 
noget af samme tankegang. noget af samme tankegang. 
Vores midler skal bruges til Vores midler skal bruges til 
Gud-sager. Guds sager. Det Gud-sager. Guds sager. Det 
vil sige noget, der rækker vil sige noget, der rækker 
videre. Noget, der giver op-videre. Noget, der giver op-
standelseshåb. Noget, der standelseshåb. Noget, der 
hviler og vokser i Guds ager. hviler og vokser i Guds ager. 
Penge, der spirer og bliver til Penge, der spirer og bliver til 
liv – evigt liv. liv – evigt liv. 

I sidste ende handler ind-I sidste ende handler ind-
samling af gaver til mis-samling af gaver til mis-
sionsarbejde om at give sionsarbejde om at give 
opstandelseshåb. Har vi opstandelseshåb. Har vi 
det mål for øje? Får vores det mål for øje? Får vores 
indsamlede penge lov til at indsamlede penge lov til at 

hvile i Guds ager? Ikke for hvile i Guds ager? Ikke for 
at ende som et spildt og at ende som et spildt og 
nedgravet talent. Men for at nedgravet talent. Men for at 
pengene kan være ”frø”, der pengene kan være ”frø”, der 
spirer og giver opstandel-spirer og giver opstandel-
seshåb. seshåb. 

Jeg har stor respekt for Jeg har stor respekt for 
den vilje, vores genbrugs-den vilje, vores genbrugs-
medarbejdere viser uge medarbejdere viser uge 
efter uge med indleverede efter uge med indleverede 
tøjposer og tunge sofaer. En tøjposer og tunge sofaer. En 
fantastisk vilje til at yde en fantastisk vilje til at yde en 
arbejdsindsats for en større arbejdsindsats for en større 
sags tjeneste, nemlig penge sags tjeneste, nemlig penge 
til missionsarbejdet. Jeg til missionsarbejdet. Jeg 
har stor respekt for alle de har stor respekt for alle de 
LMU-fastgiveraftaler, der år LMU-fastgiveraftaler, der år 
efter år bliver lavet gennem efter år bliver lavet gennem 
LMU’s missionsprojekter. LMU’s missionsprojekter. 
Rigtig mange bliver ved år Rigtig mange bliver ved år 
efter år. Her kommer mange efter år. Her kommer mange 
ind i en god og vedvarende ind i en god og vedvarende 
givertjeneste. Jeg har stor givertjeneste. Jeg har stor 
respekt for dem, der vælger, respekt for dem, der vælger, 
at LM skal have del i deres at LM skal have del i deres 
efterladte værdier gennem efterladte værdier gennem 

et testamente. Uden dem var et testamente. Uden dem var 
LM ikke der, hvor vi er i dag. LM ikke der, hvor vi er i dag. 
Jeg har stor respekt for de Jeg har stor respekt for de 
lidt over 3.000 givere, som lidt over 3.000 givere, som 
også i 2019 valgte at støtte også i 2019 valgte at støtte 
LM’s arbejde enten lokalt, på LM’s arbejde enten lokalt, på 
landsplan og/eller interna-landsplan og/eller interna-
tionalt. Den vedvarende gi-tionalt. Den vedvarende gi-
vertjeneste må være funda-vertjeneste må være funda-
mentet i vores arbejde i LM.mentet i vores arbejde i LM.

Og jeg tror, hemmelig-Og jeg tror, hemmelig-
heden bag ovenstående heden bag ovenstående 
gavmildhed er, at mange gavmildhed er, at mange 
– unge som ældre, velha-– unge som ældre, velha-
vende som ikke-velhavende vende som ikke-velhavende 
– har set, at penge i Guds – har set, at penge i Guds 
ager vil spire og udvikle sig ager vil spire og udvikle sig 
til sager, Gud kan virke gen-til sager, Gud kan virke gen-
nem. Hvis vi kan bevare den nem. Hvis vi kan bevare den 
tanke blandt os på tværs af tanke blandt os på tværs af 
generationer, så vil vi uden generationer, så vil vi uden 
bekymring gå fremtiden i bekymring gå fremtiden i 
møde. Så vil der være nok møde. Så vil der være nok 
midler til, at Gud kan virke midler til, at Gud kan virke 
gennem LM’s arbejde også gennem LM’s arbejde også 
om tre,ti og 20 år.om tre,ti og 20 år.

VIBEKE SODE HJORTH  Gud er god og vil os det godt. 
Han har skabt os med seksualitet, så vi kan blive tiltrukket 
af og danne par med en af det modsatte køn
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Landsstyremødet (LS) den 31. januar - 2. februar. Ved Landsstyremødet (LS) den 31. januar - 2. februar. Ved 
generalsekretær Søren Skovgaard Sørensengeneralsekretær Søren Skovgaard Sørensen

Årsrapporter fra medarbejdere

LS gennemgik 30 indsendte årsrapporter fra medarbej-LS gennemgik 30 indsendte årsrapporter fra medarbej-
dere, som er ansat under landskassen i ind- og udland. dere, som er ansat under landskassen i ind- og udland. 
De giver aktuel og nyttig indsigt i arbejdet. Der er gang i De giver aktuel og nyttig indsigt i arbejdet. Der er gang i 
mange ting i LM. Det er positivt at se, hvordan forenin-mange ting i LM. Det er positivt at se, hvordan forenin-
gen har kontakt til mange mennesker, som vi kan hjælpe. gen har kontakt til mange mennesker, som vi kan hjælpe. 
Hjælpen afslører ofte sammenhængen mellem diakoni Hjælpen afslører ofte sammenhængen mellem diakoni 
og evangelisk forkyndelse. og evangelisk forkyndelse. 

Tak for gaver til LM’s arbejde

Gavemæssigt kom vi godt gennem 2019. Med en gave-Gavemæssigt kom vi godt gennem 2019. Med en gave-
indtægt på knap 15,4 millioner kroner fi k vi 1,3 million indtægt på knap 15,4 millioner kroner fi k vi 1,3 million 
mere end i 2018. Når det sammenholdes med, at gave-mere end i 2018. Når det sammenholdes med, at gave-
indtægten lokalt er uændret fra sidste år, må vi konklu-indtægten lokalt er uændret fra sidste år, må vi konklu-
dere, at LM’erne har givet cirka fi re procent mere i 2019 dere, at LM’erne har givet cirka fi re procent mere i 2019 
end i 2018. Det er værd at glæde sig over – mere end at end i 2018. Det er værd at glæde sig over – mere end at 
ærgre sig over, at vi ikke nåede gavebudgettet på 16,1 ærgre sig over, at vi ikke nåede gavebudgettet på 16,1 
millioner kroner. Vi glæder os over den fl otte opbakning millioner kroner. Vi glæder os over den fl otte opbakning 
til landskassens arbejde, så både vores nationale og in-til landskassens arbejde, så både vores nationale og in-
ternationale mission og børne- og ungdomsarbejdet kan ternationale mission og børne- og ungdomsarbejdet kan 
støttes gennem landskassen.støttes gennem landskassen.

Landsmøde den 8.-10. maj i Skjern

LM’erne skal have mulighed for dialog med landsledel-LM’erne skal have mulighed for dialog med landsledel-
sen under Landsmødet. LS har en sektion, hvor vi gerne sen under Landsmødet. LS har en sektion, hvor vi gerne 
vil dele nogle af de positive historier, vi har berøring med. vil dele nogle af de positive historier, vi har berøring med. 
Ud over en spørgetime, vil LS forberede fi re korte oplæg Ud over en spørgetime, vil LS forberede fi re korte oplæg 
over følgende udvalgte emner: over følgende udvalgte emner: 
• Forandre for at bevare. v. Karl Haahr.• Forandre for at bevare. v. Karl Haahr.
•  Sunde fællesskaber/menneskelige værdier. LM - hvor-•  Sunde fællesskaber/menneskelige værdier. LM - hvor-

dan bliver det et tilvalg? v. Helge Paulsen.dan bliver det et tilvalg? v. Helge Paulsen.
•  International mission. Rekruttering m.m. v. Henrik •  International mission. Rekruttering m.m. v. Henrik 

Bjærre Jakcobsen.Bjærre Jakcobsen.
•  Evangelist- og profetnådegaverne. v. Henrik P. Jensen.•  Evangelist- og profetnådegaverne. v. Henrik P. Jensen.

Besøg af Budskabets redaktør

Redaktør Ole Solgaard var på besøg og fortalte om ar-Redaktør Ole Solgaard var på besøg og fortalte om ar-
bejdet med udgivelsen af magasinet. Der er dygtige skri-bejdet med udgivelsen af magasinet. Der er dygtige skri-
benter i bladet, og det niveau ønsker man at fortsætte benter i bladet, og det niveau ønsker man at fortsætte 
med. Kvalitet fastholder læserne. Samtidig er det godt, at med. Kvalitet fastholder læserne. Samtidig er det godt, at 
artiklerne er på et niveau, som kan forstås bredt af læ-artiklerne er på et niveau, som kan forstås bredt af læ-
serne. Gennemsnitsalderen for skribenterne er faldet fra serne. Gennemsnitsalderen for skribenterne er faldet fra 
51,3 år 2010 til 42,9 år 2019. 51,3 år 2010 til 42,9 år 2019. 

Evaluering af LS’ arbejde

LS brugte en del tid på at evaluere LS’ arbejdsform og LS brugte en del tid på at evaluere LS’ arbejdsform og 
forretningsorden. Hvordan kan vi trimme vores møder forretningsorden. Hvordan kan vi trimme vores møder 
bedre og tænke helheden i LM bedst muligt? Det blev be-bedre og tænke helheden i LM bedst muligt? Det blev be-
sluttet, at vi vil holde to LS-møder om året i Jylland.  sluttet, at vi vil holde to LS-møder om året i Jylland.  

Det er en stor glæde, at vi endelig er i mål med at ud-Det er en stor glæde, at vi endelig er i mål med at ud-
sende inspirationspapiret sende inspirationspapiret Guds ord til hjertetGuds ord til hjertet ud til le- ud til le-
derne i LM. Det er dejligt at have et så konkret afkast fra derne i LM. Det er dejligt at have et så konkret afkast fra 
både Rådsmødet og senere på Landsgeneralforsam-både Rådsmødet og senere på Landsgeneralforsam-
lingen i 2019, som vi kan dele ud til alle ledere i LM. Vi lingen i 2019, som vi kan dele ud til alle ledere i LM. Vi 
håber, at mange vil puffe til, at drøftelserne om styrkelse håber, at mange vil puffe til, at drøftelserne om styrkelse 
af evangelist- og profetnådegaverne bliver realiseret i af evangelist- og profetnådegaverne bliver realiseret i 
praksis.praksis.

så stærke kræfter og kan så stærke kræfter og kan 
give så tæt fællesskab, at give så tæt fællesskab, at 
Gud mange steder i Bibelen Gud mange steder i Bibelen 

sammenligner forholdet til sammenligner forholdet til 
sit folk med forholdet mel-sit folk med forholdet mel-
lem ægtefæller.” lem ægtefæller.” 

Fordybelse     Analyse     Inspiration     

BUDSKABET
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15
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24
Udfordringer i kirkens liv i Cambodja

32
Menighedsfakultetet og kvindelige præster
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”Hvordan kan man være sur ”Hvordan kan man være sur 
på en Gud, man ikke tror på en Gud, man ikke tror 
på?”på?”

Det spørgsmål fi k Patricia Det spørgsmål fi k Patricia 
Svendsen for få år siden af Svendsen for få år siden af 
en prædikant til et LM-mø-en prædikant til et LM-mø-
de i Munkebo Kulturhus. Det de i Munkebo Kulturhus. Det 
var provokerende sagt, men var provokerende sagt, men 
spørgsmålet gjorde hende spørgsmålet gjorde hende 
bare endnu mere nysgerrig bare endnu mere nysgerrig 
på den kristne tro, fortæl-på den kristne tro, fortæl-
ler hun.ler hun.

Den 44-årige alenemor Den 44-årige alenemor 
har ikke haft et let liv. Hen-har ikke haft et let liv. Hen-
des mand gik, da børnene des mand gik, da børnene 
var helt små, og hun er selv var helt små, og hun er selv 
opvokset i et hjem, hvor det opvokset i et hjem, hvor det 
var alkohol, piller og tæv – var alkohol, piller og tæv – 
og ikke troen på Gud – der og ikke troen på Gud – der 
fyldte. fyldte. 

”Jeg havde prøvet at bede ”Jeg havde prøvet at bede 
til Gud, men han svarede til Gud, men han svarede 
ikke, så jeg blev sur på ham ikke, så jeg blev sur på ham 
og ville ikke have noget med og ville ikke have noget med 
ham at gøre,” siger hun.ham at gøre,” siger hun.
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Jeg føler, mit liv giver mere mening nu
Patricia Svendsen kom med i en LM-bibelkreds, fordi hendes børn gik i børneklub i Munkebo

Hendes børn gik i en kri-Hendes børn gik i en kri-
sten børneklub i LM, og nu sten børneklub i LM, og nu 
var hun som forælder med var hun som forælder med 
til møde med fællesspisning til møde med fællesspisning 
og forkyndelse.og forkyndelse.

”Min ældste datter, Katri-”Min ældste datter, Katri-
ne, ville gerne med, og jeg vil-ne, ville gerne med, og jeg vil-
le ikke forhindre hende, bare le ikke forhindre hende, bare 
fordi jeg var sur på Gud.”fordi jeg var sur på Gud.”

Gennem møderne fi k hun Gennem møderne fi k hun 
forskellige kontakter. Én forskellige kontakter. Én 
inviterede hende med til inviterede hende med til 
bibelkreds, en anden lånte bibelkreds, en anden lånte 
hende en kristen bog og en hende en kristen bog og en 
tredje spurgte, om hun ville tredje spurgte, om hun ville 
køre hende til bibelstudie i køre hende til bibelstudie i 
Faaborg – altsammen små Faaborg – altsammen små 
”skub” i den rigtige retning.”skub” i den rigtige retning.

Slugte historie om Jonas
”I bibelkredsen oplever ”I bibelkredsen oplever 
jeg at kunne stille alle de jeg at kunne stille alle de 
spørgsmål, jeg har, og der er spørgsmål, jeg har, og der er 
ikke noget, der er forkert.”ikke noget, der er forkert.”

Bibelen blev åbnet og gjort Bibelen blev åbnet og gjort 

levende for hende, og hun levende for hende, og hun 
blev så opslugt af beretnin-blev så opslugt af beretnin-
gen om Jonas, at hun blev gen om Jonas, at hun blev 
helt ked af det, da hun hørte, helt ked af det, da hun hørte, 
han blev slugt af hvalen.han blev slugt af hvalen.

”Hvor ærgerligt! Så fi k han ”Hvor ærgerligt! Så fi k han 
jo ikke gjort det, Gud sagde, jo ikke gjort det, Gud sagde, 
han skulle,” udbrød hun han skulle,” udbrød hun 
uden at kende slutningen.uden at kende slutningen.

Hun oplever nu at kunne Hun oplever nu at kunne 
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Det er tirsdag aften, og vi er Det er tirsdag aften, og vi er 
til bibelkreds hos Inge og til bibelkreds hos Inge og 
Henrik Hadberg i Munkebo Henrik Hadberg i Munkebo 
på Nordøstfyn. Gruppen på Nordøstfyn. Gruppen 
har eksisteret i lidt over 30 har eksisteret i lidt over 30 
år under skiftende navne. år under skiftende navne. 
Først var det ”De unges bi-Først var det ”De unges bi-
belkreds”, som Hadbergs belkreds”, som Hadbergs 
startede med to andre par.  startede med to andre par.  

I tidens løb er fl ere kom-I tidens løb er fl ere kom-
met med, deriblandt fa-met med, deriblandt fa-
milien Hadbergs tidligere milien Hadbergs tidligere 
naboer, Gitte og Michael, naboer, Gitte og Michael, 
der blev draget med først der blev draget med først 
af nysgerrighed og siden af af nysgerrighed og siden af 
varmen og fællesskabet i varmen og fællesskabet i 
bibelgruppen. bibelgruppen. 

Grebet af fællesskabet
”Vi har det bare så godt ”Vi har det bare så godt 
sammen. Jeg vil ikke sige, sammen. Jeg vil ikke sige, 
jeg er 100 procent kristen, jeg er 100 procent kristen, 
men alligevel kan jeg godt men alligevel kan jeg godt 
være med. Det er ikke alting, være med. Det er ikke alting, 
jeg forstår, men jeg nyder at jeg forstår, men jeg nyder at 
være her. Det skulle mange være her. Det skulle mange 
fl ere opleve,” siger Gitte.fl ere opleve,” siger Gitte.

Hun inviterede Patricia Hun inviterede Patricia 
med for snart fem år siden, med for snart fem år siden, 
som også blev grebet af det som også blev grebet af det 
kristne fællesskab.kristne fællesskab.

Mødeformen er som i de Mødeformen er som i de 

fl este andre bibelkredse. fl este andre bibelkredse. 
Dagens mødeleder, som her Dagens mødeleder, som her 
kaldes ”toastmaster”, leder kaldes ”toastmaster”, leder 
slagets gang og har valgt slagets gang og har valgt 
et par sange til indledning. et par sange til indledning. 
Gruppen har også en ”bøn-Gruppen har også en ”bøn-
nebog” – en notesbog – hvor nebog” – en notesbog – hvor 
man noterer bedeemner fra man noterer bedeemner fra 
gang til gang og spørger til gang til gang og spørger til 
det, der blev bedt for sidst. det, der blev bedt for sidst. 

I dag bliver der særligt I dag bliver der særligt 
bedt for medarbejderne på bedt for medarbejderne på 
bden største virksomhed bden største virksomhed 
i byen, fordi der er varslet i byen, fordi der er varslet 
fyringer, som berører rigtig fyringer, som berører rigtig 
mange – også fl ere i grup-mange – også fl ere i grup-
pen har pårørende eller pen har pårørende eller 
bekendte i farezonen. Og bekendte i farezonen. Og 
der bliver takket for Inge og der bliver takket for Inge og 
Henriks nyfødte barnebarn. Henriks nyfødte barnebarn. 
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Det er tydeligt at mærke Det er tydeligt at mærke 
omsorgen i gruppen og øn-omsorgen i gruppen og øn-
sket om, at det skal gå hin-sket om, at det skal gå hin-
anden godt.anden godt.

Bibelteksten tygges
Dagens tekst er fra Ezras Dagens tekst er fra Ezras 
Bog, og hver sidder med sin Bog, og hver sidder med sin 
bibel og følger med, når der bibel og følger med, når der 
bliver læst op. bliver læst op. 

Gruppen har tygget sig Gruppen har tygget sig 
igennem fl ere af Gammel igennem fl ere af Gammel 
Testamentes små bøger, Testamentes små bøger, 
selv om noget kan være van-selv om noget kan være van-
skeligt at forstå. I kapitlet skeligt at forstå. I kapitlet 
i dag er der mange svære i dag er der mange svære 
navne, så de bliver sprunget navne, så de bliver sprunget 
over. Trods sværhedsgraden over. Trods sværhedsgraden 
lykkes det deltagerne at re-lykkes det deltagerne at re-
latere bibelteksten til deres latere bibelteksten til deres 
egen hverdag. egen hverdag. 

En bemærker det fælles-En bemærker det fælles-
skab omkring genopbyg-skab omkring genopbyg-
gelsen af templet, de læser gelsen af templet, de læser 
om, og spørger: ”Hvor mange om, og spørger: ”Hvor mange 
ville lige gøre det i dag? ville lige gøre det i dag? 
Kunne man forestille sig Kunne man forestille sig 
det samme med kirken her i det samme med kirken her i 
Munkebo?” Munkebo?” 

Det munder ud i en god Det munder ud i en god 
snak om, hvor meget, der snak om, hvor meget, der 
egentlig bliver samlet ind til egentlig bliver samlet ind til 
LM’s arbejde, og hvor mange LM’s arbejde, og hvor mange 
trofaste givere, der er.trofaste givere, der er.

Senere læser de om de Senere læser de om de 
hjemvendte jøder, der tilbad hjemvendte jøder, der tilbad 
deres Gud i et land blandt deres Gud i et land blandt 
fremmede, og de kommer fremmede, og de kommer 
til at tale om den frygt, der til at tale om den frygt, der 
måtte være forbundet med måtte være forbundet med 
det. En udbryder:det. En udbryder:

”Det var ligesom jer, Gitte ”Det var ligesom jer, Gitte 
og Michael, da nogle sagde og Michael, da nogle sagde 
til jer: ’Hvis I fortsætter i til jer: ’Hvis I fortsætter i 
den bibelkreds, så vil vi ikke den bibelkreds, så vil vi ikke 

være jeres venner mere.’ Det være jeres venner mere.’ Det 
var da hårdt.”var da hårdt.”

Skaber nysgerrighed
”Jeg kan godt blive rød i ho-”Jeg kan godt blive rød i ho-
vedet, når jeg skal fortælle vedet, når jeg skal fortælle 
om Jesus,” indrømmer en af om Jesus,” indrømmer en af 
mændene i gruppen. mændene i gruppen. 

”Sådan har jeg det slet ”Sådan har jeg det slet 
ikke,” indskyder Patricia.ikke,” indskyder Patricia.

”Jeg oplever, at mine ven-”Jeg oplever, at mine ven-
ner spørger nysgerrigt ind til ner spørger nysgerrigt ind til 
det, når jeg fortæller, at jeg det, når jeg fortæller, at jeg 
er med i en bibelkreds.”er med i en bibelkreds.”

”Det er ligesom den fi sk, I ”Det er ligesom den fi sk, I 
havde bag på bilen, Henrik. havde bag på bilen, Henrik. 
Den har I da ikke mere. Den Den har I da ikke mere. Den 
mangler I da! Nu lægger vi mangler I da! Nu lægger vi 
mærke til det, hver gang vi mærke til det, hver gang vi 
ser en bil med en fi sk på. ser en bil med en fi sk på. 
Hvad betyder det egentlig?” Hvad betyder det egentlig?” 
spørger Gitte.spørger Gitte.

Snakken fortsætter under Snakken fortsætter under 
kaffen, og inden afskeden kaffen, og inden afskeden 
bliver der spurgt ind til, om bliver der spurgt ind til, om 
nogen har hørt fra dem, der nogen har hørt fra dem, der 
ikke kunne komme. ikke kunne komme. 

”Jeg havde faktisk en af-”Jeg havde faktisk en af-
tale med en af dem om et tale med en af dem om et 
par bukser, jeg skulle lægge par bukser, jeg skulle lægge 
op for hende. Måske jeg lige op for hende. Måske jeg lige 
skulle ringe og høre,” siger skulle ringe og høre,” siger 
Patricia, inden hun giver de Patricia, inden hun giver de 
andre et kram og forsvinder andre et kram og forsvinder 
ud ad døren.ud ad døren.

Bibelkredsen hos Inge og Henrik Hadberg kommer vidt omkring, når de læser Bibelen sammen.Bibelkredsen hos Inge og Henrik Hadberg kommer vidt omkring, når de læser Bibelen sammen.

PATRICIA SVENDSEN   Jeg oplever, at mine 
venner spørger nysgerrigt ind til det, når jeg 
fortæller, at jeg er med i en bibelkreds

bede til Gud og få svar.bede til Gud og få svar.
”Jeg har opdaget, at Gud er ”Jeg har opdaget, at Gud er 

kærlighed. Jeg føler, at mit kærlighed. Jeg føler, at mit 
liv giver meget mere mening liv giver meget mere mening 
nu. Det er ikke altid, han nu. Det er ikke altid, han 
svarer, men det sker, at en, svarer, men det sker, at en, 
jeg har bedt for, ringer og si-jeg har bedt for, ringer og si-
ger, at nu har hun det bedre. ger, at nu har hun det bedre. 
Det er stærkt!”Det er stærkt!”

Dåbsfest på terrassen
For fi re år siden valgte Pa-For fi re år siden valgte Pa-
tricia at blive døbt i Mun-tricia at blive døbt i Mun-
kebo Kirke og havde sin fa-kebo Kirke og havde sin fa-
milie og bibelkredsen med milie og bibelkredsen med 
som gæster til fest hjemme som gæster til fest hjemme 

på terrassen.på terrassen.
Den nyomvendte fynbo Den nyomvendte fynbo 

kan mærke, det er vigtigt kan mærke, det er vigtigt 
for hende at blive fyldt op for hende at blive fyldt op 
af Guds ord og læse et an-af Guds ord og læse et an-
dagtsstykke hver dag.dagtsstykke hver dag.

”Troen på Gud betyder for ”Troen på Gud betyder for 
mig i dag kærlighed, varme mig i dag kærlighed, varme 
og tryghed. Jeg frygter ikke og tryghed. Jeg frygter ikke 
ting så meget mere, for når ting så meget mere, for når 
jeg beder til Gud, får jeg ro, jeg beder til Gud, får jeg ro, 
og så giver det hele en an-og så giver det hele en an-
den mening, når jeg vågner den mening, når jeg vågner 
næste morgen,” siger hun.næste morgen,” siger hun.

”Jeg har i mit liv haft det ”Jeg har i mit liv haft det 
svært med at tilgive. Jeg er svært med at tilgive. Jeg er 
opvokset med, at man skal opvokset med, at man skal 
gøre gengæld. Men når vi gøre gengæld. Men når vi 
læser i Bibelen om den kvin-læser i Bibelen om den kvin-
de, der skulle stenes, fordi de, der skulle stenes, fordi 
hun var utro, så siger Jesus, hun var utro, så siger Jesus, 
at den der er syndfri, kan at den der er syndfri, kan 
kaste den første sten. Hvem kaste den første sten. Hvem 
af os kan sige det? Det giver af os kan sige det? Det giver 
stof til eftertanke.”              stof til eftertanke.”              kbrkbr

Hverdagsnær bibelkreds  på Fyn
”Selv om jeg ikke er 100 procent kristen, kan jeg godt være med,” siger nabo til kristent par fra Munkebo

”I bibelkredsen oplever jeg at ”I bibelkredsen oplever jeg at 
kunne stille alle de spørgs-kunne stille alle de spørgs-
mål, jeg har, og der er ikke mål, jeg har, og der er ikke 
noget, der er forkert,” siger noget, der er forkert,” siger 
Patricia Svendsen.Patricia Svendsen.
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Hvordan kan kvinder forkyn-Hvordan kan kvinder forkyn-
de i LM og LMU inden for de de i LM og LMU inden for de 
rammer, som LM’s ledelse rammer, som LM’s ledelse 
har lagt?har lagt?

Det var omdrejningspunk-Det var omdrejningspunk-
tet for LM’s Børn og Unges tet for LM’s Børn og Unges 
inspirationsdag i Odense 25. inspirationsdag i Odense 25. 
januar. Dagen indeholdt bi-januar. Dagen indeholdt bi-
belundervisning om mænd belundervisning om mænd 
og kvinders rolle og om LM’s og kvinders rolle og om LM’s 
retningslinjer på området. retningslinjer på området. 
Der var også tre oplæg fra Der var også tre oplæg fra 
kvinder, der underviser og kvinder, der underviser og 
forkynder i forskellig form forkynder i forskellig form 
samt en fælles drøftelse samt en fælles drøftelse 
blandt de omkring 30 del-blandt de omkring 30 del-
tagere.tagere.

”Vi vil fi nde praktiske og ”Vi vil fi nde praktiske og 
konkrete veje at gå inden konkrete veje at gå inden 
for LM’s rammer,” fortæller for LM’s rammer,” fortæller 
landsleder Lars B. Larsen. landsleder Lars B. Larsen. 

Han anerkender, at nogen Han anerkender, at nogen 
kan blive bekymrede over, at kan blive bekymrede over, at 
LMBU tager emnet op, men LMBU tager emnet op, men 
vil gerne mane til ro. vil gerne mane til ro. 

”Vi er fuldstændig på linje ”Vi er fuldstændig på linje 
med alle udtalelser fra LM’s med alle udtalelser fra LM’s 
Landsstyrelse, Generalfor-Landsstyrelse, Generalfor-

LMBU-dag satte fokus på kvinders forkyndelse
Målet er ikke at udfordre, men udforske de rammer, LM fi nder i Bibelen, siger landsleder

samling og Rådsmøde om samling og Rådsmøde om 
dette emne.”dette emne.”

Ikke ændre rammerne
Ungdomskonsulent Steffen Ungdomskonsulent Steffen 
Birkmose deltog på dagen Birkmose deltog på dagen 
og forklarer, at det er vigtigt og forklarer, at det er vigtigt 
at skelne mellem prædiken at skelne mellem prædiken 
og forkyndelse.og forkyndelse.

”Da kvinderne så, at Jesus ”Da kvinderne så, at Jesus 
var opstået, løb de tilbage til var opstået, løb de tilbage til 
disciplene og blev de første disciplene og blev de første 
til at forkynde Jesu opstan-til at forkynde Jesu opstan-
delse for disciplene. Forkyn-delse for disciplene. Forkyn-
delse er at fortælle det, man delse er at fortælle det, man 
har set og hørt. Prædiken har set og hørt. Prædiken 
handler om den autoritet, handler om den autoritet, 
man står på talerstolen man står på talerstolen 
med.”med.”

Netop kvinders forkyn-Netop kvinders forkyn-
delse i Bibelen var et af em-delse i Bibelen var et af em-
nerne for dagens første taler nerne for dagens første taler 
Christian Schøler Holm-Christian Schøler Holm-
gaard fra Dansk Bibel-In-gaard fra Dansk Bibel-In-
stitut. Han havde dog størst stitut. Han havde dog størst 
fokus på forskellen mellem fokus på forskellen mellem 
mænds og kvinders opgave, mænds og kvinders opgave, 
siger ungdomskonsulenten.siger ungdomskonsulenten.

Godt for mænd at høre
Også LM’s generalsekretær Også LM’s generalsekretær 

Jesu eksempel viste mig, at mænd og kvinder er lige højt elsket af Gud, siger Nathalie, 
der deltog på LMBU-dag om kvinders forkyndelse

Jeg følte, mit åndelige liv skulle gemmes væk

For få år siden var spørgs-For få år siden var spørgs-
målet om kvinders for-målet om kvinders for-
kyndelse, noget der fyldte kyndelse, noget der fyldte 
Nathalie Bæk Korsgaard Nathalie Bæk Korsgaard 
med mange følelser. Den med mange følelser. Den 
26-årige lærerstuderende 26-årige lærerstuderende 
er opvokset i Pinsekirken, er opvokset i Pinsekirken, 
hvor kvindelige præster var hvor kvindelige præster var 
almindeligt. Men som elev almindeligt. Men som elev 
på Efterskolen Solgården på Efterskolen Solgården 
mødte hun sin mand og har mødte hun sin mand og har 
siden kommet i LM, hvor sy-siden kommet i LM, hvor sy-
net på kvindelige præster er net på kvindelige præster er 
et andet. et andet. 

”Jeg har altid haft en stor ”Jeg har altid haft en stor 
lyst til at lære fra mig og for-lyst til at lære fra mig og for-
tælle. Det har været svært tælle. Det har været svært 
for mig at acceptere, at jeg for mig at acceptere, at jeg 
ikke må det. Jeg følte mig ikke må det. Jeg følte mig 
mindre vigtig. Jeg følte, at mindre vigtig. Jeg følte, at 
det, jeg havde at byde ind det, jeg havde at byde ind 
med, ikke var godt nok.”med, ikke var godt nok.”

I dag er Nathalie taknem-I dag er Nathalie taknem-
melig for, at hun ikke har melig for, at hun ikke har 
det ansvar, men det er en det ansvar, men det er en 
vandring, der har taget fl ere vandring, der har taget fl ere 
år at komme dertil. Hun er år at komme dertil. Hun er 
glad for den måde, hvorpå glad for den måde, hvorpå 

samspillet mellem mænd samspillet mellem mænd 
og kvinder bliver praktise-og kvinder bliver praktise-
ret i Vesterhavskirken og ret i Vesterhavskirken og 
LM Esbjerg, hvor hun kom-LM Esbjerg, hvor hun kom-
mer med sin mand og par-mer med sin mand og par-
rets datter. rets datter. 

Alligevel er der ting, hun Alligevel er der ting, hun 
godt kunne ønske sig at godt kunne ønske sig at 
tale med menigheden om, tale med menigheden om, 
efter at have været med på efter at have været med på 
LMBU’s inspirationsdag om LMBU’s inspirationsdag om 
forkyndelse i Odense 25. forkyndelse i Odense 25. 
januar.januar.

Selvværd og rammer
Nathalie er overbevist om, Nathalie er overbevist om, 
at der er fl ere kvinder i LM, at der er fl ere kvinder i LM, 
der har haft samme for-der har haft samme for-
nemmelse, som hun har nemmelse, som hun har 
haft i fl ere år: at kvinders haft i fl ere år: at kvinders 
åndelige liv helst skal gem-åndelige liv helst skal gem-
mes lidt væk.mes lidt væk.

”Sådan har jeg slet ikke ”Sådan har jeg slet ikke 
oplevet det i Vesterhavskir-oplevet det i Vesterhavskir-
ken og LM Esbjerg, men jeg ken og LM Esbjerg, men jeg 
har oplevet, at man generelt har oplevet, at man generelt 
i LM har haft svært ved at i LM har haft svært ved at 
give plads til kvinders ån-give plads til kvinders ån-

delige liv fra talerstolen. Der delige liv fra talerstolen. Der 
har været plads til det under har været plads til det under 
frit vidnesbyrd og ved kaf-frit vidnesbyrd og ved kaf-
fen, men ikke som en indlagt fen, men ikke som en indlagt 
del af selve mødet,” uddyber del af selve mødet,” uddyber 
hun.hun.

Det handler i lige så høj Det handler i lige så høj 
grad om selvværd som om grad om selvværd som om 
strukturer, mener hun.strukturer, mener hun.

”Det handler om at sige til ”Det handler om at sige til 
kvinder: ’Du er også ønsket kvinder: ’Du er også ønsket 
og elsket. Du har vigtige op-og elsket. Du har vigtige op-
gaver. Det er ikke underord-gaver. Det er ikke underord-
net, om du er her’.”net, om du er her’.”

Men alt er ikke gjort med Men alt er ikke gjort med 
et selvværdsboost, siger et selvværdsboost, siger 
hun og foreslår tydeligere hun og foreslår tydeligere 
rammer for, hvad kvinder må rammer for, hvad kvinder må 
og ikke må.og ikke må.

”Jeg har svært ved at fi nde ”Jeg har svært ved at fi nde 
ud af, hvad jeg ikke må på ud af, hvad jeg ikke må på 
en talerstol, når jeg bliver en talerstol, når jeg bliver 
bedt om at holde et vidnes-bedt om at holde et vidnes-
byrd. Det hele er lidt blandet byrd. Det hele er lidt blandet 
sammen i LM. Måske kan sammen i LM. Måske kan 
tingene skilles lidt mere ad, tingene skilles lidt mere ad, 
så man undgår, at kvinder så man undgår, at kvinder 
mangler frimodighed, fordi mangler frimodighed, fordi 

Søren Skovgaard Sørensen Søren Skovgaard Sørensen 
deltog på inspirationsda-deltog på inspirationsda-
gen. Han forklarede, hvor-gen. Han forklarede, hvor-
dan LM’s retningslinjer for dan LM’s retningslinjer for 
mænds og kvinders opgaver mænds og kvinders opgaver 
er – såkaldt tjenestedeling.er – såkaldt tjenestedeling.

Han blev efterfulgt Han blev efterfulgt 
af Louise Høgild, Ellen af Louise Høgild, Ellen 
Esmarch og Julie Øhr-Esmarch og Julie Øhr-
strøm, der alle ”har gået strøm, der alle ”har gået 

Ellen Esmarch Pedersen delte ud af sine erfaringer med at være kvindelig forkynder.Ellen Esmarch Pedersen delte ud af sine erfaringer med at være kvindelig forkynder.

nogle skridt enten inden for nogle skridt enten inden for 
undervisning eller forkyn-undervisning eller forkyn-
delse”, som det hedder i delse”, som det hedder i 
programmet.programmet.

”De er alle tre opmærk-”De er alle tre opmærk-
somme på udfordringerne somme på udfordringerne 
ved at balancere dels bi-ved at balancere dels bi-
belsk og dels nænsomt over belsk og dels nænsomt over 
for andre på dette felt,” for-for andre på dette felt,” for-
klarer Lars. B. Larsen.klarer Lars. B. Larsen.

de er bange for at gøre no-de er bange for at gøre no-
get, man ikke må.”get, man ikke må.”

Elsket til rette plads
Inspirationsdagen var med Inspirationsdagen var med 
til at understrege en del til at understrege en del 
af den klarhed, hun selv er af den klarhed, hun selv er 
kommet til i spørgsmålet om kommet til i spørgsmålet om 
kvinders rolle i menigheden. kvinders rolle i menigheden. 
Det afgørende skridt var at Det afgørende skridt var at 
se, hvor højt Jesus sætter se, hvor højt Jesus sætter 
kvinder:kvinder:

”Jesus sætter kvinden ”Jesus sætter kvinden 
højere, end hendes samtid højere, end hendes samtid 
gjorde. Det har været med gjorde. Det har været med 
til at rykke mig. Jeg er blevet til at rykke mig. Jeg er blevet 
elsket til min rette plads,” elsket til min rette plads,” 
siger hun og mener, at det siger hun og mener, at det 
er særligt vigtigt at sige, at er særligt vigtigt at sige, at 
mænd og kvinder er lige me-mænd og kvinder er lige me-
get værd, selv om de ikke er get værd, selv om de ikke er 
ens eller har samme opgaver.ens eller har samme opgaver.

Det er en særlig stor ud-Det er en særlig stor ud-
fordring i dag, hvor synet i fordring i dag, hvor synet i 
samfundet er helt anderle-samfundet er helt anderle-
des, mener hun:des, mener hun:

”I dag skal kvinden være ”I dag skal kvinden være 
noget og opfylde alle mu-noget og opfylde alle mu-

STEFFEN BIRKMOSE   Det er vigtigt at skelne mellem 
prædiken og forkyndelse. Prædiken handler om autoritet. 
Forkyndelse er at fortælle det, man har set og hørt

LM-vejledning

I LM’s vejledning om I LM’s vejledning om 
kvinders tjeneste i me-kvinders tjeneste i me-
nigheden hedder det ud nigheden hedder det ud 
fra en række bibeltek-fra en række bibeltek-
ster, at kvinder ikke skal ster, at kvinder ikke skal 
have åndelig myndighed. have åndelig myndighed. 
Derfor er det mænd, der Derfor er det mænd, der 
kalder og fører tilsyn med kalder og fører tilsyn med 
forkyndere.forkyndere.

Tjenesten som prædi-Tjenesten som prædi-
kant er også forbeholdt kant er også forbeholdt 
mænd. mænd. 

Vejledningen lægger Vejledningen lægger 
op til, at både kvinder og op til, at både kvinder og 
mænd kan forkynde, hvis mænd kan forkynde, hvis 
det er tydeligt forskelligt det er tydeligt forskelligt 
fra de almindelige præ-fra de almindelige præ-
dikener. dikener. 

LM’s Rådsmøde i for-LM’s Rådsmøde i for-
året 2019 havde netop året 2019 havde netop 
til formål at konkretisere til formål at konkretisere 
forkyndelsesformer, der forkyndelsesformer, der 
er åbne for begge køn. er åbne for begge køn. 
Det mundede blandt an-Det mundede blandt an-
det ud i pjecen det ud i pjecen Guds ord Guds ord 
til hjertettil hjertet, der kan fi ndes , der kan fi ndes 
på LM’s hjemmeside.på LM’s hjemmeside.

lige roller samtidig. Det er lige roller samtidig. Det er 
slidsomt for familien og slidsomt for familien og 
børnene og også for den, der børnene og også for den, der 
er alene. Vi ser konsekven-er alene. Vi ser konsekven-
serne af et samfund, som er serne af et samfund, som er 
lystdrevet og har alle mulig-lystdrevet og har alle mulig-
heder uden begrænsninger. heder uden begrænsninger. 
I dag har jeg lyst til det ene; i I dag har jeg lyst til det ene; i 
morgen noget andet. Måske morgen noget andet. Måske 
har jeg slet ikke lyst til noget har jeg slet ikke lyst til noget 
– eller måske til det hele.”– eller måske til det hele.”

Tale om sit liv med Jesus
Nathalie Bæk Korsgaard til-Nathalie Bæk Korsgaard til-
står, at det kan gøre ondt at står, at det kan gøre ondt at 
skulle erkende, at man ikke skulle erkende, at man ikke 
skal eller kan gøre alt – ikke skal eller kan gøre alt – ikke 
mindst for hende selv, der mindst for hende selv, der 
med egne ord er ”en meget med egne ord er ”en meget 
følsom kvinde”.følsom kvinde”.

”Sandheden kan gøre ondt, ”Sandheden kan gøre ondt, 
men den sætter også fri.”men den sætter også fri.”

For Nathalie Bæk Korsga-For Nathalie Bæk Korsga-
ard var inspirationsdagen ard var inspirationsdagen 
således med til endnu en således med til endnu en 
gang at sætte på plads, at gang at sætte på plads, at 
hun gerne må fortælle om hun gerne må fortælle om 
sit eget liv med Jesus – no-sit eget liv med Jesus – no-

get hun har meget lyst til.get hun har meget lyst til.
”Jeg skal ikke holde en ”Jeg skal ikke holde en 

prædiken. Den opgave er prædiken. Den opgave er 
lagt hen til nogle mænd. lagt hen til nogle mænd. 
Men jeg må fortælle om det, Men jeg må fortælle om det, 
jeg har lært, set og hørt. Det jeg har lært, set og hørt. Det 
kunne jeg godt tænke mig, kunne jeg godt tænke mig, 
at vi talte om, dér hvor jeg at vi talte om, dér hvor jeg 
kommer, så det bliver endnu kommer, så det bliver endnu 
mere naturligt.”                   mere naturligt.”                   nlmnlm

”Jeg skal ikke holde en præ-”Jeg skal ikke holde en præ-
diken. Men jeg må fortælle diken. Men jeg må fortælle 
om det, jeg har lært, set og om det, jeg har lært, set og 
hørt,” siger Nathalie Bæk hørt,” siger Nathalie Bæk 
Korsgaard.Korsgaard.

Steffen Birkmose var be-Steffen Birkmose var be-
gejstret over de tre kvinders gejstret over de tre kvinders 
oplæg.oplæg.

”De gav et godt indblik i, ”De gav et godt indblik i, 
hvad det vil sige at stå i det hvad det vil sige at stå i det 
her spørgsmål som kvinde. her spørgsmål som kvinde. 
Det har vi mænd brug for at Det har vi mænd brug for at 
høre. For os er det en teo-høre. For os er det en teo-
retisk diskussion, men for retisk diskussion, men for 
dem går det tæt på.”dem går det tæt på.”



AF KAJA LAUTERBACH

”I LMBU har vi missions-”I LMBU har vi missions-
projekter, fordi vi gerne vil projekter, fordi vi gerne vil 
gøre børn og unge opmærk-gøre børn og unge opmærk-
somme på, at international somme på, at international 
mission ikke kun er for de få, mission ikke kun er for de få, 
der rejser ud, men har noget der rejser ud, men har noget 
med os at gøre.”med os at gøre.”

Det siger Katrine Houler, Det siger Katrine Houler, 
der er betweenkonsulent i der er betweenkonsulent i 
LMBU og tilføjer, at LMBU’s LMBU og tilføjer, at LMBU’s 
missionsprojekter har fl ere missionsprojekter har fl ere 
ben.ben.

”Vi skal samle penge ind, ”Vi skal samle penge ind, 
så vi kan række evangeliet så vi kan række evangeliet 
og Guds kærlighed videre i og Guds kærlighed videre i 
praksis. Og så er der også en praksis. Og så er der også en 
oplærende del, hvor vi har oplærende del, hvor vi har 
konkret fokus på, at der ude konkret fokus på, at der ude 
i verden er nogle behov, som i verden er nogle behov, som 
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Børn og unge hjælper jævnaldrende i Tanzania
Et af LMBU’s missionsprojekter går ud på at dele Jesus-tegneserier ud

vi gerne vil være med til at vi gerne vil være med til at 
dække.”dække.”

En dråbe er stor hjælp 
Luthersk Missions Børn og Luthersk Missions Børn og 
Unge består af tre under-Unge består af tre under-
grupper: Kids: de tre-ti-grupper: Kids: de tre-ti-
årige, Between: juniorer og årige, Between: juniorer og 
teenagere og LMU: unge teenagere og LMU: unge 
fra cirka 16-25 år. De tre fra cirka 16-25 år. De tre 
grupper har hver sit mis-grupper har hver sit mis-
sionsprojekt, der har det til sionsprojekt, der har det til 
fælles, at de alle foregår i fælles, at de alle foregår i 
Tanzania.Tanzania.

I januar var Katrine Hou-I januar var Katrine Hou-
ler og kidskonsulent Janne ler og kidskonsulent Janne 
Bak-Pedersen på besøg i Bak-Pedersen på besøg i 
Tanzania og oplevede de Tanzania og oplevede de 
kæmpemæssige behov.kæmpemæssige behov.

”Men vi hørte også, at selv ”Men vi hørte også, at selv 
om vores bidrag kan virke om vores bidrag kan virke 
som en dråbe i havet, er det som en dråbe i havet, er det 

stort for dem, der får gavn stort for dem, der får gavn 
af hjælpen,” siger hun og af hjælpen,” siger hun og 
fortæller, at alle tre projek-fortæller, at alle tre projek-

ter har som mål at hjælpe ter har som mål at hjælpe 
børn og unge i samme al-børn og unge i samme al-
dersgruppe som de danske dersgruppe som de danske 
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AF FLEMMING HANSEN
MISSIONÆR I TANZANIA

Søndag d. 19. januar blev Søndag d. 19. januar blev 
pastor Paulson Matimbwi pastor Paulson Matimbwi 
indsat som ny vicebiskop indsat som ny vicebiskop 
i Ulanga-Kilombero stift. i Ulanga-Kilombero stift. 
Ulanga er det missionsom-Ulanga er det missionsom-
råde i Tanzania, hvor LM råde i Tanzania, hvor LM 
arbejdede fra 1949 til 2005. arbejdede fra 1949 til 2005. 
Jeg var blevet inviteret med Jeg var blevet inviteret med 
til begivenheden af den til begivenheden af den 
nuværende biskop, Renard nuværende biskop, Renard 
Mtenji.Mtenji.

Selve indvielsesgudstje-Selve indvielsesgudstje-
nesten var både lang og nesten var både lang og 
festlig og også med ele-festlig og også med ele-
menter, der virker meget menter, der virker meget 
fremmede i en dansk sam-fremmede i en dansk sam-
menhæng. For eksempel menhæng. For eksempel 
forventes det, at alle ved forventes det, at alle ved 
slutningen af indvielsen slutningen af indvielsen 
kommer og giver en gave til kommer og giver en gave til 
den nye vicebiskop og hans den nye vicebiskop og hans 
kone, som sidder til parade kone, som sidder til parade 
oppe foran. Den præst, der oppe foran. Den præst, der 
stod for denne del, var for stod for denne del, var for 
øvrigt den gamle Ulanga-øvrigt den gamle Ulanga-
missionær Ester Jensens missionær Ester Jensens 
plejesøn. plejesøn. 

Denne gaveoverrækkelse Denne gaveoverrækkelse 
blev et højdepunkt i min blev et højdepunkt i min 
oplevelse af gudstjene-oplevelse af gudstjene-
sten. For da jeg skulle op og sten. For da jeg skulle op og 
overrække min gave, rejste overrække min gave, rejste 
en syv-otte præster sig og en syv-otte præster sig og 

ledsagede mig derop, leende ledsagede mig derop, leende 
og dansende foran og bag-og dansende foran og bag-
ved mig. De var alle nogle ved mig. De var alle nogle 
af mine gamle evangelist-af mine gamle evangelist-
elever fra tiden på Tumaini elever fra tiden på Tumaini 
bibelskole tilbage i 80’erne, bibelskole tilbage i 80’erne, 
som nu er blevet præster og som nu er blevet præster og 
tjener i stiftet. tjener i stiftet. 

LM har gjort en forskel 
ved at være i Ulanga
I det hele taget var det en I det hele taget var det en 
stor oplevelse at møde de stor oplevelse at møde de 
folk, som jeg og andre LM-folk, som jeg og andre LM-
missionærer har undervist missionærer har undervist 
og arbejdet med for mere og arbejdet med for mere 
end 35 år siden. end 35 år siden. 

Det var for mig en stærk Det var for mig en stærk 
påmindelse om, at det har påmindelse om, at det har 
gjort en forskel, at LM har gjort en forskel, at LM har 
været til stede i Ulanga i været til stede i Ulanga i 
mange år. De husker os. De mange år. De husker os. De 

husker LM og er stadig tak-husker LM og er stadig tak-
nemmelige for det, vi fi k lov nemmelige for det, vi fi k lov 
at give dem. Det var en stor at give dem. Det var en stor 
oplevelse at høre fra den oplevelse at høre fra den 
hverdag, de på godt og ondt hverdag, de på godt og ondt 
nu oplever som tjenere i nu oplever som tjenere i 
Guds rige i Ulanga.Guds rige i Ulanga.

Den lutherske kirke 
i Ulanga vokser
På et tidspunkt af gudstje-På et tidspunkt af gudstje-
nesten blev også jeg kaldt nesten blev også jeg kaldt 
op foran for at bringe en hil-op foran for at bringe en hil-
sen. Jeg hilste mange gange sen. Jeg hilste mange gange 
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fra LM i Danmark og min-fra LM i Danmark og min-
dede dem om, at der stadig dede dem om, at der stadig 
er mange missionsfolk i er mange missionsfolk i 
Danmark, som husker og Danmark, som husker og 
beder for Ulanga. Dette skri-beder for Ulanga. Dette skri-
ver jeg også for at takke jer, ver jeg også for at takke jer, 
der stadig gør det og for at der stadig gør det og for at 
opfordre jer til at fortsætte. opfordre jer til at fortsætte. 

Den lutherske kirke vokser Den lutherske kirke vokser 
i dalen, nye menigheder og i dalen, nye menigheder og 
prædikenpladser bliver åb-prædikenpladser bliver åb-
net, og min fornemmelse er, net, og min fornemmelse er, 
at vi har en ledelse i stiftet, at vi har en ledelse i stiftet, 
som gerne vil fremme evan-som gerne vil fremme evan-

geliets udbredelse der. Og geliets udbredelse der. Og 
der bygges stadig nye kirker, der bygges stadig nye kirker, 
præste- og evangelistboli-præste- og evangelistboli-
ger med videre. ger med videre. 

Stor interesse for  
ægteskabskurser
Jeg fi k også lejlighed til Jeg fi k også lejlighed til 
både over for biskoppen og både over for biskoppen og 
over for en del af præsterne over for en del af præsterne 
at fortælle om det nye tiltag, at fortælle om det nye tiltag, 
som vi her i Iringa arbejder som vi her i Iringa arbejder 
på sammen med den luther-på sammen med den luther-
ske kirke. Det initiativ, der ske kirke. Det initiativ, der 

går ud på at holde ægte-går ud på at holde ægte-
skabskurser for præstefa-skabskurser for præstefa-
milier (mand og hustru) og milier (mand og hustru) og 
senere forhåbentlig også senere forhåbentlig også 
for evangelistfamilier. På for evangelistfamilier. På 
disse fi redøgnskurser er der disse fi redøgnskurser er der 
bibeltimer med stærk vægt bibeltimer med stærk vægt 
på Jesu forsonergerning for på Jesu forsonergerning for 
os, og så er der rigtig meget os, og så er der rigtig meget 
ægteskabsundervisning, ægteskabsundervisning, 
hvor fl ere lokale undervise-hvor fl ere lokale undervise-
re, missionær Ruth Bach-re, missionær Ruth Bach-
Svendsen og undertegnede Svendsen og undertegnede 
forsøger at give deltagerne forsøger at give deltagerne 
redskaber til at leve det liv i redskaber til at leve det liv i 
ægteskabet, som er gudvil-ægteskabet, som er gudvil-
let. Håbet er på sigt at kun-let. Håbet er på sigt at kun-
ne tilbyde disse og andre ne tilbyde disse og andre 
kurser i de bygninger, der kurser i de bygninger, der 
engang husede Den danske engang husede Den danske 
Skole i Iringa.Skole i Iringa.

Ulanga-biskoppen var Ulanga-biskoppen var 
meget glad for at høre om meget glad for at høre om 
dette nye tiltag. Som han dette nye tiltag. Som han 
nævnte, er det kristne ægte-nævnte, er det kristne ægte-
skab også i Ulanga – som de skab også i Ulanga – som de 
fl este andre steder – un-fl este andre steder – un-
der et stor pres, og der er et der et stor pres, og der er et 
enormt behov for undervis-enormt behov for undervis-
ning og vejledning. ning og vejledning. 

Forhåbentlig kan kurser-Forhåbentlig kan kurser-
ne efterhånden udbredes ne efterhånden udbredes 
til ikke kun at være for folk til ikke kun at være for folk 
i Iringa Stift, sådan at vi en i Iringa Stift, sådan at vi en 
dag også kan invitere dem dag også kan invitere dem 
fra Ulanga med på disse fra Ulanga med på disse 
kurser. kurser. 

Indsættelsen af vicebiskop-Indsættelsen af vicebiskop-
pen i Ulanga-Kilombero Stift pen i Ulanga-Kilombero Stift 

blev holdt i kirken i Ifakara. blev holdt i kirken i Ifakara. 
Den kaldes ”Sankt Peters Den kaldes ”Sankt Peters 

kirke”, fordi den er byggget kirke”, fordi den er byggget 
under ledelse af  LM-missio-under ledelse af  LM-missio-

nær Peter Bech, fortæller nær Peter Bech, fortæller 
Flemming Hansen.Flemming Hansen.

FLEMMING HANSEN   De husker os i Ulanga. 
De husker LM og er stadig taknemmelige for det, 
vi fi k lov at give dem

børn og unge, de henvender børn og unge, de henvender 
sig til.sig til.

Støtte til praktisk brug
Between samler ind til at få Between samler ind til at få 
uddelt 50.000 Jesus-teg-uddelt 50.000 Jesus-teg-
neserier, som den japanske neserier, som den japanske 
organisation New Life Litera-organisation New Life Litera-
ture har betalt trykningen af.ture har betalt trykningen af.

”Distribution er ikke kun ”Distribution er ikke kun 
diesel til biler, men også diesel til biler, men også 
støtte til, hvordan de rent støtte til, hvordan de rent 
praktisk kan blive brugt. For praktisk kan blive brugt. For 
eksempel undervisning af eksempel undervisning af 
og seminarer for søndags-og seminarer for søndags-
skolelærere og præster,” si-skolelærere og præster,” si-
ger Katrine Houler.ger Katrine Houler.

LM Kids samler ind til en LM Kids samler ind til en 
børnehave ved Kiabakari børnehave ved Kiabakari 
Bibelskole. Bibelskole. 

Katrine Houler forkla-Katrine Houler forkla-
rer, at det i en børnehave i rer, at det i en børnehave i 

Tanzania handler meget om Tanzania handler meget om 
at lære bogstaver og tal og at lære bogstaver og tal og 
ikke så meget om at lege. ikke så meget om at lege. 
Børnehaven i Kiabakari er Børnehaven i Kiabakari er 
et meget trygt miljø, og bør-et meget trygt miljø, og bør-
nene opnår gode resultater. nene opnår gode resultater. 
Derfor ønsker de at udvide Derfor ønsker de at udvide 
med 1. og 2. klassemed 1. og 2. klasse

LMU’s projekt hedder LMU’s projekt hedder 
”Skolegang for piger”. ”Skolegang for piger”. 

Mange piger i Tanzania Mange piger i Tanzania 
holder op med at gå i skole, holder op med at gå i skole, 
når de kommer i puberte-når de kommer i puberte-
ten og får menstruation. Der ten og får menstruation. Der 
er er stor skam og uviden-er er stor skam og uviden-
hed om, hvad der sker med hed om, hvad der sker med 
kroppen, og LMU’s projekt kroppen, og LMU’s projekt 
går dels ud på at tilbyde un-går dels ud på at tilbyde un-
dervisning til både piger og dervisning til både piger og 
drenge og dels at uddele hy-drenge og dels at uddele hy-
giejnebind, som kan vaskes giejnebind, som kan vaskes 
og bruges mange gange. og bruges mange gange. 

Ikke forgæves, at LM var i Ulanga
Tidligere underviser på Tumaini Bibelskole var inviteret med til indvielse af en vicebiskop 
i den lutherske kirke. Der mødte han fl ere af sine gamle elever, der nu er præster i stiftet 

Forlaget Soma Biblia har 50.000 Jesus-tegneserier, som skal Forlaget Soma Biblia har 50.000 Jesus-tegneserier, som skal 
deles ud i Tanzania. Det samler LM Between ind til. deles ud i Tanzania. Det samler LM Between ind til. 
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Den 2. februar 1970 gik No-Den 2. februar 1970 gik No-
rea Radio Danmarks første rea Radio Danmarks første 
danske kristne radioudsen-danske kristne radioudsen-
delse i luften.delse i luften.

Det var en andagt, som Det var en andagt, som 
LM’s daværende landsfor-LM’s daværende landsfor-
mand Aage Jensen holdt. mand Aage Jensen holdt. 
Det var optaget hjemme Det var optaget hjemme 
i stuen og blev sendt fra i stuen og blev sendt fra 
Trans World Radios sender Trans World Radios sender 
i Monte Carlo. Det skyldtes, i Monte Carlo. Det skyldtes, 
at Danmarks Radio havde at Danmarks Radio havde 
monopol på at sende radio i monopol på at sende radio i 
Danmark.Danmark.

Optog hjemme i stuen
Startskuddet til Norea Ra-Startskuddet til Norea Ra-
dio Danmark – det, der i dag dio Danmark – det, der i dag 
hedder Norea Mediemission hedder Norea Mediemission 
– lød på bibelcamping på – lød på bibelcamping på 
Solbakken i Sønderjylland Solbakken i Sønderjylland 
sidst i 1960’erne. Her var sidst i 1960’erne. Her var 
norske Kristoffer Fjelde gæ-norske Kristoffer Fjelde gæ-
steprædikant, og han satte steprædikant, og han satte 
initiativtagerne til bibel-initiativtagerne til bibel-
camping i forbindelse med camping i forbindelse med 
Norea i Norge.Norea i Norge.

En af pionererne var den En af pionererne var den 
daværende formand for daværende formand for 
LM’s ungdomsafdeling i LM’s ungdomsafdeling i 
Sønderjylland Niels Arne Sønderjylland Niels Arne 
Skov fra Brændstrup. Skov fra Brændstrup. 

Han fortæller, at LM’s le-Han fortæller, at LM’s le-
delse gav tilladelse til, at de delse gav tilladelse til, at de 
lavede ti prøveprogrammer. lavede ti prøveprogrammer. 
Men han husker også, at det Men han husker også, at det 
var svært at overbevise LM’s var svært at overbevise LM’s 
ledelse om, at de kristne ra-ledelse om, at de kristne ra-
dioprogrammer ikke var en dioprogrammer ikke var en 
konkurrent til de traditionel-konkurrent til de traditionel-
le møder i missionshusene. le møder i missionshusene. 
De mødte af og til nogen, der De mødte af og til nogen, der 
sagde: ’Vi hører det alligevel sagde: ’Vi hører det alligevel 
ikke, for I sender jo i møde-ikke, for I sender jo i møde-
tiden! tiden! 

”Men vi sendte ikke til ”Men vi sendte ikke til 
missionsfolk, men til andre missionsfolk, men til andre 
lyttere, som gerne vil sidde lyttere, som gerne vil sidde 
i deres egen stue og lytte til i deres egen stue og lytte til 
kristent budskab bag lukket kristent budskab bag lukket 
dør. De oplevede dørtrinnet dør. De oplevede dørtrinnet 
til missionshuset for højt,” til missionshuset for højt,” 
siger Niels Arne Skov. siger Niels Arne Skov. 

Selv om de fl este lyttede Selv om de fl este lyttede 
ubemærket, var der nogle, ubemærket, var der nogle, 
der mødte ordet om Jesus der mødte ordet om Jesus 
gennem Noreas arbejde.gennem Noreas arbejde.

Niels Arne Skov fortæller Niels Arne Skov fortæller 
om en ung mand, der el-om en ung mand, der el-
skede at sidde og zappe på skede at sidde og zappe på 
kortbølgeradio. En dag kom kortbølgeradio. En dag kom 
han ind på et program på han ind på et program på 
dansk, som fangede ham, og dansk, som fangede ham, og 

Fra spolebånd pr. post
til webradio

Helt fra begyndelsen var det Noreas mål og vision, at mennesker 
skulle høre om Jesus både i Danmark og i andre lande

som han lyttede til igen og som han lyttede til igen og 
igen. Han skrev til Norea og igen. Han skrev til Norea og 
blev inviteret med på KFS-blev inviteret med på KFS-
lejr, hvor han blev kristen.lejr, hvor han blev kristen.

”Den slags gør indtryk,” ”Den slags gør indtryk,” 
siger den sønderjyske radio-siger den sønderjyske radio-
pioner.pioner.

Interesse fra drengetiden
Niels Arne Skov fortæller, at Niels Arne Skov fortæller, at 
hans interesse for radioer hans interesse for radioer 
begyndte allerede, da han begyndte allerede, da han 
var dreng.var dreng.

”En ven og jeg legede med ”En ven og jeg legede med 
radioer og byggede radio-radioer og byggede radio-
sender, så vi kunne sende sender, så vi kunne sende 
til hinanden. Vi oplevede så til hinanden. Vi oplevede så 
også, at det forstyrrede na-også, at det forstyrrede na-
boerne ...” siger han.boerne ...” siger han.

Deres samarbejde om Deres samarbejde om 
radio kom i gang igen i be-radio kom i gang igen i be-
gyndelsen af 1980’erne. Da gyndelsen af 1980’erne. Da 
blev hans ven leder af LUMI blev hans ven leder af LUMI 
radio i Aalborg, der var den radio i Aalborg, der var den 
første af en række kristne første af en række kristne 
lokalradioer, og siden da har lokalradioer, og siden da har 
Norea siden da været aktive Norea siden da været aktive 
i lokalradioarbejdet, som i lokalradioarbejdet, som 
siden 2008 har været web-siden 2008 har været web-
baseret.baseret.

Kassevogn med teknik
Rasmus Ebsen, der nu bor Rasmus Ebsen, der nu bor 
i Odense, var tekniker ved i Odense, var tekniker ved 
Norea helt fra begyndelsen. Norea helt fra begyndelsen. 
Faktisk var det ham, der op-Faktisk var det ham, der op-
tog det allerførste program tog det allerførste program 
sammen med producer Jens sammen med producer Jens 
Erik Rasmussen, der den-Erik Rasmussen, der den-
gang var lærerstuderende i gang var lærerstuderende i 
Tønder.Tønder.

”Vi lavede optagelserne på ”Vi lavede optagelserne på 

spolebånd og sendte dem spolebånd og sendte dem 
pr. post til Arne Puggaard i pr. post til Arne Puggaard i 
København. Han arbejde i København. Han arbejde i 
Danmarks Radio, hvor han Danmarks Radio, hvor han 
klippede dem sammen.klippede dem sammen.

Rasmus Ebsen fortæller, Rasmus Ebsen fortæller, 
at Norea-bussen ret hur-at Norea-bussen ret hur-
tigt kom til. Det var en stor tigt kom til. Det var en stor 
kassevogn med al nødven-kassevogn med al nødven-
dig teknik i, så han kunne dig teknik i, så han kunne 
køre land og rige rundt og køre land og rige rundt og 
lave optagelser med kor og lave optagelser med kor og 
solister. solister. 

Optagelserne med sang og Optagelserne med sang og 
musik blev brugt i radiopro-musik blev brugt i radiopro-
grammerne, men de udvik-grammerne, men de udvik-
lede sig til det kommercielle lede sig til det kommercielle 
musikforlag Lynordan, der musikforlag Lynordan, der 
solgte spole- og kasette-solgte spole- og kasette-
bånd. Forlaget var med til bånd. Forlaget var med til 
at fi nansiere radiomissons-at fi nansiere radiomissons-
arbejdet. Lynordan blev ud-arbejdet. Lynordan blev ud-
skilt fra Norea i 1991 og er skilt fra Norea i 1991 og er 
siden blevet til LM Musik.siden blevet til LM Musik.

Sidst i 1970’erne overtog Sidst i 1970’erne overtog 
Norea imidlertid bygningen Norea imidlertid bygningen 
på Porsevej i Haderslev, hvor på Porsevej i Haderslev, hvor 
de stadig har adresse. Her fi k de stadig har adresse. Her fi k 
de mulighed for at indrette de mulighed for at indrette 
professionelle studiefacilite-professionelle studiefacilite-
ter – blandt andet indrettede ter – blandt andet indrettede 
de lydstudie med mere på de lydstudie med mere på 
gummiklodser i et tidligere gummiklodser i et tidligere 
lagerrum – og herefter blev lagerrum – og herefter blev 
optagelser så vidt muligt la-optagelser så vidt muligt la-
vet her i stedet for ved hjælp vet her i stedet for ved hjælp 
af kassevognen.af kassevognen.

Rasmus Ebsen er ikke ak-Rasmus Ebsen er ikke ak-
tiv i Norea længere, men ra-tiv i Norea længere, men ra-
dioarbejdet betyder stadig dioarbejdet betyder stadig 
meget for ham. meget for ham. 

”Når du én gang været ra-”Når du én gang været ra-

Niels Arne Skov var en af pionererne i Norea og havde allerede som dreng interesseret sig for Niels Arne Skov var en af pionererne i Norea og havde allerede som dreng interesseret sig for 
at bygge og lege med radioer.at bygge og lege med radioer.

dioaktiv, slipper du ikke den dioaktiv, slipper du ikke den 
stråling,” siger han med et stråling,” siger han med et 
skævt smil.skævt smil.

Gudstjenester til Thule
Radioudsenderlserne havde Radioudsenderlserne havde 
lyttere i Danmark som mål-lyttere i Danmark som mål-
gruppe, men Norea har hele gruppe, men Norea har hele 
tiden været opmærksomme tiden været opmærksomme 
på lyttere, der var længere på lyttere, der var længere 
væk.væk.

Allerede i 1971 begyndte Allerede i 1971 begyndte 
de at lave et søndagspro-de at lave et søndagspro-
gram til de danskere, der gram til de danskere, der 
arbejdede på Thulebasen i arbejdede på Thulebasen i 
Grønland. Det var på spole-Grønland. Det var på spole-
bånd, der blev sendt fysisk bånd, der blev sendt fysisk 
med post, og det var den med post, og det var den 
eneste form for gudstjene-eneste form for gudstjene-
stetilbud, de havde i ti år.stetilbud, de havde i ti år.

Helt fra begyndelsen Helt fra begyndelsen 
har det også været en del har det også været en del 
af Noreas vision af foku-af Noreas vision af foku-
sere på at støtte forfulgte sere på at støtte forfulgte 
kristne og at nå de unåede kristne og at nå de unåede 
– dem, der aldrig har hørt – dem, der aldrig har hørt 
om Jesus.om Jesus.

Allerede i 1971 startede Allerede i 1971 startede 
man et samarbejde med man et samarbejde med 
den rumænske præst Jancu den rumænske præst Jancu 
Moscovici om projektet Moscovici om projektet 
”Evangeliet ind bag Jern-”Evangeliet ind bag Jern-
tæppet”. Programmerne blev tæppet”. Programmerne blev 
sendt fra Monte Carlo, og sendt fra Monte Carlo, og 
folkene bag senderen der folkene bag senderen der 
vurderede, at der var en mil-vurderede, at der var en mil-
lion lyttere. lion lyttere. 

Senere har Noreas inter-Senere har Noreas inter-
nationale missionsarbejde nationale missionsarbejde 
spredt sig til mange lande spredt sig til mange lande 
– blandt andre Kina, Indien, – blandt andre Kina, Indien, 
Etiopien og Eritrea.Etiopien og Eritrea.
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TEMA NOREA 50 ÅR

RASMUS EBSEN   Når du én gang har været 
radioaktiv, slipper du ikke den stråling

Norea Mediemission 
gennem tiden

1970
Norea Radio Danmark sender sin første Norea Radio Danmark sender sin første 
radioudsendelse fra Trans World Radio, radioudsendelse fra Trans World Radio, 
Monte CarloMonte Carlo

1971
Lynordan, Noreas lydbåndsafdeling Lynordan, Noreas lydbåndsafdeling 
Sang, musik og tale indspilles på spole- Sang, musik og tale indspilles på spole- 
og kassettebånd og senere cd. og kassettebånd og senere cd. 
Overskuddet hjalp med at drive Overskuddet hjalp med at drive 
radiomissionenradiomissionen

1978
Kortbølge-radio bag bambustæppet Kortbølge-radio bag bambustæppet 
i Kinai Kina

1978
Norea-huset i Haderslev indvies Norea-huset i Haderslev indvies 
og indrettes med kontorer og og indrettes med kontorer og 
professionelle studierprofessionelle studier

1981
Lov om lokalradioforsøgLov om lokalradioforsøg
Norea var aktiv som rådgiver og koor-Norea var aktiv som rådgiver og koor-
dinator i forhold til at starte lokalradio dinator i forhold til at starte lokalradio 
med kristent indholdmed kristent indhold

1992
”Vejen Gennem Bibelen””Vejen Gennem Bibelen”
I løbet af ti år producerede Norea I løbet af ti år producerede Norea 
en radioserie, der gennem 2267 afsnit en radioserie, der gennem 2267 afsnit 
åbner alle Bibelens bøger for lytterneåbner alle Bibelens bøger for lytterne

2001
”Kvinder med håb””Kvinder med håb”
Norea engagerer sig i Trans World Ra-Norea engagerer sig i Trans World Ra-
dios projekt med radio og globalt bøn-dios projekt med radio og globalt bøn-
nenetværk, der har fokus på at give håb, nenetværk, der har fokus på at give håb, 
trøst og hjælp til lidende og undertrykte trøst og hjælp til lidende og undertrykte 
kvinderkvinder

2006
Lyset & LivetLyset & Livet
Resurse-hjemmeside med bibelunder-Resurse-hjemmeside med bibelunder-
visning, andagter, reportager m.m.visning, andagter, reportager m.m.

2008
Noreas WebRadioNoreas WebRadio
Når ud til hele Danmark via internettetNår ud til hele Danmark via internettet

2019
TilLiv.dkTilLiv.dk
Resurseside for ungeResurseside for unge

2020
Noreas 50-års jubilæumNoreas 50-års jubilæum
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Fejring af 50 års mediemission
Over 300 mennesker var med til at gøre dagen festlig ved Noreas jubilæum den 2. februar

TEMA

Mange internationale gæster tog del i jubilæumsfejringen og holdt seminarer for de fremmødte, hvor de informerede om deres passion og arbejdsopgaver i den globale mediemission.Mange internationale gæster tog del i jubilæumsfejringen og holdt seminarer for de fremmødte, hvor de informerede om deres passion og arbejdsopgaver i den globale mediemission.

Eftermiddagen bød på sønderjysk sammenskuds-kagegilde.Eftermiddagen bød på sønderjysk sammenskuds-kagegilde.

Siden 1978 har Norea haft til huse i Haderslev. Indretningen Siden 1978 har Norea haft til huse i Haderslev. Indretningen 
af professionelle studier har givet mulighed for mange radio- af professionelle studier har givet mulighed for mange radio- 
og musikoptagelser gennem tiden.og musikoptagelser gennem tiden. F
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Hvad der begyndte med ét Hvad der begyndte med ét 
kvarters radio om ugen på kvarters radio om ugen på 
en skrattende forbindelse, en skrattende forbindelse, 
er i dag udvidet til et stort er i dag udvidet til et stort 
internationalt arbejde samt internationalt arbejde samt 
21 timers webradio dag-21 timers webradio dag-
ligt og fl ere hjemmesider ligt og fl ere hjemmesider 
og lokalradioer i Danmark. og lokalradioer i Danmark. 
Fremtidens danskere kom-Fremtidens danskere kom-
mer i endnu højere grad til mer i endnu højere grad til 
at møde Norea via YouTube, at møde Norea via YouTube, 
Facebook og Google, tror Facebook og Google, tror 
Noreas landsleder, Ole Sø-Noreas landsleder, Ole Sø-
rensen.rensen.

Ny Lyset & Livet-side
Radio var fra begyndelsen Radio var fra begyndelsen 
Noreas primære satsning, Noreas primære satsning, 
men i 2020 ser medieland-men i 2020 ser medieland-
skabet helt anderledes ud. skabet helt anderledes ud. 
Norea laver stadig en masse Norea laver stadig en masse 
radio, men radioen er fl yt-radio, men radioen er fl yt-
tet over på internettet, hvor tet over på internettet, hvor 
mange af Noreas øvrige ak-mange af Noreas øvrige ak-
tiviteter også foregår.tiviteter også foregår.

”Siden vi begyndte på in-”Siden vi begyndte på in-
ternettet for 15-20 år siden, ternettet for 15-20 år siden, 
er det bare vokset og vok-er det bare vokset og vok-
set. Vi har en stor resurse-set. Vi har en stor resurse-
side i Lyset & Livet, og for side i Lyset & Livet, og for 
godt et år siden startede vi godt et år siden startede vi 
TilLiv.dk med artikler, video-TilLiv.dk med artikler, video-
er og podcasts,” siger Ole er og podcasts,” siger Ole 
Sørensen.Sørensen.

Det er også den vej, pilen Det er også den vej, pilen 
peger i den umiddelbare peger i den umiddelbare 
fremtid, siger Norea-le-fremtid, siger Norea-le-
deren. Især står hjemme-deren. Især står hjemme-
siden lysetoglivet.dk, der siden lysetoglivet.dk, der 
indeholder omkring 20.000 indeholder omkring 20.000 
lydfi ler med forkyndelse og lydfi ler med forkyndelse og 
andagter, over for et større andagter, over for et større 
arbejde.arbejde.

Der skal bygges en ny Der skal bygges en ny 
hjemmeside, der kan bru-hjemmeside, der kan bru-
ges, uanset om man kom-ges, uanset om man kom-
mer til hjemmesiden via mer til hjemmesiden via 
computer, tablet eller computer, tablet eller 
smartphone, og den bag-smartphone, og den bag-
vedliggende database med vedliggende database med 
de mange fi ler skal bygges de mange fi ler skal bygges 
op fra bunden, så søgemu-op fra bunden, så søgemu-
lighederne bliver lige så op-lighederne bliver lige så op-
timale som på TilLiv.dk.timale som på TilLiv.dk.

Videoundervisning
Lyset & Livet er formentlig Lyset & Livet er formentlig 
det, Norea er mest kendt det, Norea er mest kendt 
for blandt danskere over 40, for blandt danskere over 40, 
mener Ole Sørensen, mens mener Ole Sørensen, mens 
TilLiv.dk når de unge. Men TilLiv.dk når de unge. Men 
børnene fi k også Noreas børnene fi k også Noreas 
logo at se, hvis de fulgte logo at se, hvis de fulgte 

Fremtiden er i høj grad 
på internettet

Noreas landsleder løfter sløret for de kommende års arbejde 
i den 50-årige organisation

med i LMBU’s satsning med i LMBU’s satsning 
Gumles Jul i 2019.Gumles Jul i 2019.

”Gumles jul er en milepæl ”Gumles jul er en milepæl 
i Noreas nyere historie. Vi i Noreas nyere historie. Vi 
havde store aktier i at løfte havde store aktier i at løfte 
den til et teknisk godt ni-den til et teknisk godt ni-
veau. Vi vil gerne lave sådan veau. Vi vil gerne lave sådan 
noget i fremtiden, og vi har noget i fremtiden, og vi har 
også fl ere ideer. Det afhæn-også fl ere ideer. Det afhæn-
ger dog af, om vi kan fi nde ger dog af, om vi kan fi nde 
de rette personer og fi nde de rette personer og fi nde 
frivillige til nogle af opga-frivillige til nogle af opga-
verne.”verne.”

Norea går med fl ere tan-Norea går med fl ere tan-
ker om video, afslører Ole ker om video, afslører Ole 
Sørensen:Sørensen:

”Vi vil gerne lave under-”Vi vil gerne lave under-
visningsvideoer ligesom visningsvideoer ligesom 
dem, LMH laver, men også dem, LMH laver, men også 
korte vidnesbyrd fra kristne, korte vidnesbyrd fra kristne, 
der fortæller, hvordan de er der fortæller, hvordan de er 
kommet til tro.”kommet til tro.”

Det er i høj grad tanken Det er i høj grad tanken 
om at nå ud til danskere, der om at nå ud til danskere, der 
ikke er vant til at komme i ikke er vant til at komme i 
kirke og missionshus, der kirke og missionshus, der 
ligger Norea nær. Derfor ligger Norea nær. Derfor 
er det heller ikke nok blot er det heller ikke nok blot 
at producere videoerne og at producere videoerne og 
lægge dem på internettet i lægge dem på internettet i 
dag, hvor der alene på You-dag, hvor der alene på You-
Tube lægges 300 timers vi-Tube lægges 300 timers vi-
deo op hvert minut.deo op hvert minut.

”I fremtiden må vi bruge ”I fremtiden må vi bruge 
penge på at gøre vores ma-penge på at gøre vores ma-
teriale kendt. Ellers fi nder teriale kendt. Ellers fi nder 
folk det ikke. Vi vil måske folk det ikke. Vi vil måske 
teste reklamer på YouTube. teste reklamer på YouTube. 
De kan målrettes, så de De kan målrettes, så de 
ikke rammer folk, der søger ikke rammer folk, der søger 
efter for eksempel den nye efter for eksempel den nye 
Volvo-model, men rammer Volvo-model, men rammer 

folk, der søger på emner, der folk, der søger på emner, der 
minder om vores indhold.”minder om vores indhold.”

Internetradio
Norea har dog ikke opgivet Norea har dog ikke opgivet 
radioen i Danmark. Nuti-radioen i Danmark. Nuti-
dens radio og i endnu højere dens radio og i endnu højere 
grad fremtidens fungerer i grad fremtidens fungerer i 
Danmark via Dab+-nettet Danmark via Dab+-nettet 
eller internettet. Ingen af de eller internettet. Ingen af de 
steder kan de lokale radioer, steder kan de lokale radioer, 
der drives uafhængigt af der drives uafhængigt af 
Norea være med, tror lands-Norea være med, tror lands-
lederen.lederen.

”Der går måske fem år, før ”Der går måske fem år, før 
man lukker FM-nettet, og man lukker FM-nettet, og 
så kan man ikke lave radio. så kan man ikke lave radio. 
Dab+-nettet er delt ind i om-Dab+-nettet er delt ind i om-
råder, der er langt større end råder, der er langt større end 
lokalradioerne i dag. Man lokalradioerne i dag. Man 
kan købe sig til en licens, kan købe sig til en licens, 
men det vil koste os det dob-men det vil koste os det dob-
belte af Noreas budget at belte af Noreas budget at 
lave noget på Dab+-nettet.”lave noget på Dab+-nettet.”

I stedet forsøger No-I stedet forsøger No-
rea at samle produktions-rea at samle produktions-
grupperne rundt omkring grupperne rundt omkring 
i landet op, så de kan lave i landet op, så de kan lave 
indhold til Noreas webradio. indhold til Noreas webradio. 
Men webradio bliver aldrig Men webradio bliver aldrig 
det samme som FM, mener det samme som FM, mener 
landslederen.landslederen.

”I dag er der langt større ”I dag er der langt større 
risiko for at drukne i andet risiko for at drukne i andet 
indhold. Man er relativt indhold. Man er relativt 
sikker på at blive hørt på sikker på at blive hørt på 
FM-båndet, hvor der må-FM-båndet, hvor der må-
ske er 20 radioer lokalt. Via ske er 20 radioer lokalt. Via 
internettet er der mere end internettet er der mere end 
20.000 radioer, man kan 20.000 radioer, man kan 
vælge imellem,” siger han og vælge imellem,” siger han og 
mener, at folk i langt mindre mener, at folk i langt mindre 

Norea laver stadig en masse radio, men radioen er fl yttet over på internettet, hvor mange af Norea laver stadig en masse radio, men radioen er fl yttet over på internettet, hvor mange af 
Noreas øvrige aktiviteter også foregår.Noreas øvrige aktiviteter også foregår.

grad vil falde tilfældigt over grad vil falde tilfældigt over 
kristen radio på internettet.kristen radio på internettet.

International mission
Norea er dog langt mere Norea er dog langt mere 
end arbejdet i Danmark. end arbejdet i Danmark. 
Halvdelen af Noreas budget Halvdelen af Noreas budget 
bruges i udlandet, hvor man bruges i udlandet, hvor man 
kan få mere for pengene, kan få mere for pengene, 
end i Danmark, og hvor der end i Danmark, og hvor der 
er mange, der aldrig har hørt er mange, der aldrig har hørt 
om Jesus.om Jesus.

”I dag er mulighederne ”I dag er mulighederne 
rigtig mange ude i verden. Vi rigtig mange ude i verden. Vi 
er meget optaget af at fi nde er meget optaget af at fi nde 
den rigtige måde at gøre det den rigtige måde at gøre det 
på. I Indien arbejder vi sam-på. I Indien arbejder vi sam-
men med vores søsterorga-men med vores søsterorga-
nisation på at nå folk med en nisation på at nå folk med en 
MP3-afspiller med et mikro-MP3-afspiller med et mikro-
USB-kort. Man giver folk en USB-kort. Man giver folk en 
afspiller, og de forpligter sig afspiller, og de forpligter sig 
til at samle en gruppe. Det til at samle en gruppe. Det 
fungerer som oplæring af fungerer som oplæring af 
kristne, men der kommer kristne, men der kommer 
også nye med, når naboen også nye med, når naboen 
ser det fællesskab, de har.”ser det fællesskab, de har.”

Noreas samarbejde med Noreas samarbejde med 
lokale partnere giver hurtige lokale partnere giver hurtige 
muligheder for omstilling muligheder for omstilling 
og en indgang i lokalmiljøet, og en indgang i lokalmiljøet, 
der ikke først kræver kultur- der ikke først kræver kultur- 
og sprogindlæring, ligesom og sprogindlæring, ligesom 
LM’s missionærer kommer LM’s missionærer kommer 
igennem.igennem.

”Det er helt nødvendigt, ”Det er helt nødvendigt, 
når vi taler medier, at man når vi taler medier, at man 
kender kulturen. Vi er tvun-kender kulturen. Vi er tvun-
get til at bruge lokale, men get til at bruge lokale, men 
det er også en fordel, fordi det er også en fordel, fordi 
de lokale kan se løsninger, vi de lokale kan se løsninger, vi 
aldrig ville have drømt om.”aldrig ville have drømt om.”

TEMA

OLE SØRENSEN   Vi vil gerne lave undervisningsvideoer 
ligesom dem, LMH laver, men også korte vidnesbyrd fra 
kristne, der fortæller, hvordan de er kommet til tro

TilLiv.dk

I 2019 kom Noreas hjemmeside Tilliv.dk til verden. I 2019 kom Noreas hjemmeside Tilliv.dk til verden. 
Hjemmesiden indeholder blogindlæg, forkyndelse, Hjemmesiden indeholder blogindlæg, forkyndelse, 
artikler og undervisning. Der er unikt indhold, men artikler og undervisning. Der er unikt indhold, men 
også indhold, der udgives af andre – blandt andet er også indhold, der udgives af andre – blandt andet er 
der indhold fra Budskabet, der udgives af LM.der indhold fra Budskabet, der udgives af LM.

En af hjemmesidens styrker er en stærk søgefunk-En af hjemmesidens styrker er en stærk søgefunk-
tion, der giver mulighed for at søge på både emner, tion, der giver mulighed for at søge på både emner, 
skriftsteder, personer eller i fri tekst.skriftsteder, personer eller i fri tekst.

Mediemission til verden

Omkring halvdelen af Noreas budget bruges på in-Omkring halvdelen af Noreas budget bruges på in-
ternationalt arbejde med en række partnere i Asien, ternationalt arbejde med en række partnere i Asien, 
Mellemøsten, Afrika og Europa. Mellemøsten, Afrika og Europa. 

Fokusset på medier giver en anden indgang til Fokusset på medier giver en anden indgang til 
modtagerne, end den klassiske missionsindsats kan. modtagerne, end den klassiske missionsindsats kan. 
Der er både mulighed for at nå enkeltpersoner, der Der er både mulighed for at nå enkeltpersoner, der 
ikke kender nogen kristne, og mennesker, der lever i ikke kender nogen kristne, og mennesker, der lever i 
lande, hvor kristen forkyndelse er forbudt.lande, hvor kristen forkyndelse er forbudt.

Gumle.tv

I 31 afsnit kunne især de yngste følge Gumle, der hver I 31 afsnit kunne især de yngste følge Gumle, der hver 
dag i december kom på besøg hos Kristian Larsen dag i december kom på besøg hos Kristian Larsen 
og fi k fortalt en lille bid af julens budskab i afsnit på og fi k fortalt en lille bid af julens budskab i afsnit på 
fem-syv minutter.fem-syv minutter.

Gumle.tv var et samarbejde mellem LM-Kids og Gumle.tv var et samarbejde mellem LM-Kids og 
Norea. Der er planlagt fl ere produktioner omkring Norea. Der er planlagt fl ere produktioner omkring 
Gumle-fi guren, ligesom Norea håber at lave fl ere Gumle-fi guren, ligesom Norea håber at lave fl ere 
korte videoer i fremtiden. korte videoer i fremtiden. 
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Jeg laver smagsprøver på, at Gud er god
Amerikanske Chris Rogers er fi lmproducer. Han mener, at fi lmens særlige evne til 

at kombinere sanser og følelser gør, at man bedre kan huske budskabet

AF KAJA LAUTERBACH

”Film er det mest magtful-”Film er det mest magtful-
de redskab, vi har, når det de redskab, vi har, når det 
handler om at udbrede et handler om at udbrede et 
budskab,” siger Chris Ro-budskab,” siger Chris Ro-
gers.gers.

”Derfor skal vi bruge fi lm ”Derfor skal vi bruge fi lm 
til at sprede evangeliet om til at sprede evangeliet om 
Jesus, som er det mest Jesus, som er det mest 
kraftfulde budskab, der fi n-kraftfulde budskab, der fi n-
des.”des.”

Helt fra Chris Rogers var Helt fra Chris Rogers var 
barn, har Gud været en del barn, har Gud været en del 
af hans liv. Da han gik i tred-af hans liv. Da han gik i tred-
je klasse, fi k han sin første je klasse, fi k han sin første 
bibel af søndagsskolen i den bibel af søndagsskolen i den 
kirke, hvor han kom sam-kirke, hvor han kom sam-
men med sin familie. Alle men med sin familie. Alle 
præsterne i kirken havde præsterne i kirken havde 
skrevet deres navne i den.skrevet deres navne i den.

”Jeg blev meget glad for ”Jeg blev meget glad for 
Bibelen, men virkelig skuffet Bibelen, men virkelig skuffet 
over, at Guds navn ikke stod over, at Guds navn ikke stod 
blandt dem, der havde givet blandt dem, der havde givet 
mig den. Så det skrev jeg mig den. Så det skrev jeg 
selv,” siger han.selv,” siger han.

Chris Rogers er nu direktør Chris Rogers er nu direktør 
for det amerikanske fi lmsel-for det amerikanske fi lmsel-
skab CDR Communications skab CDR Communications 
i forstanden Burke cirka 30 i forstanden Burke cirka 30 
kilometer sydvest for Wa-kilometer sydvest for Wa-
shington DC. shington DC. 

Han forklarer, at når man Han forklarer, at når man 
hører en prædiken eller en hører en prædiken eller en 
tale, glemmer man det me-tale, glemmer man det me-
ste i løbet af en uge. Film, ste i løbet af en uge. Film, 
derimod, kombinerer en derimod, kombinerer en 
masse sanser og inklude-masse sanser og inklude-
rer følelserne, sådan at man rer følelserne, sådan at man 
oplever, at man selv er til oplever, at man selv er til 
stede og dermed bedre kan stede og dermed bedre kan 
huske budskabet.huske budskabet.

“Gud siger: ‘Smag og se, “Gud siger: ‘Smag og se, 
at jeg er god!’ Som en kri-at jeg er god!’ Som en kri-
sten fi lmproducer laver jeg sten fi lmproducer laver jeg 
smagsprøver,” siger han. smagsprøver,” siger han. 

Sammen med sin kone, Sammen med sin kone, 
Nancy, har han et fi lmsel-Nancy, har han et fi lmsel-
skab, hvor de blandt andet skab, hvor de blandt andet 
laver kristne dokumentar-laver kristne dokumentar-
programmer, videoer med programmer, videoer med 
kristen oplæring og rådgiv-kristen oplæring og rådgiv-
ning om ægteskab og fami-ning om ægteskab og fami-
lieliv.lieliv.

Fik lyst til at studere 
medievidenskab
Det lå imidlertid ikke i kor-Det lå imidlertid ikke i kor-
tene, at Chris Rogers skulle tene, at Chris Rogers skulle 
være fi lmproducer, og efter være fi lmproducer, og efter 
high school begyndte han at high school begyndte han at 
læse medicin på Penn State læse medicin på Penn State 
University. Der gik dog ikke University. Der gik dog ikke 
lang tid, før han skiftede til lang tid, før han skiftede til 
media, marketing and busi-media, marketing and busi-
ness.ness.

Et par somre var han frivil-Et par somre var han frivil-

lig medhjælper på en radio-lig medhjælper på en radio-
station, og det gav ham lyst station, og det gav ham lyst 
til at følge faget medievi-til at følge faget medievi-
denskab på universitetet. denskab på universitetet. 
Det var bare ikke tilladt at Det var bare ikke tilladt at 
kombinere det med at læse kombinere det med at læse 
marketing.marketing.

“Jeg ønskede det virkelig “Jeg ønskede det virkelig 
og bad meget til Gud om, og bad meget til Gud om, 
at det måtte kunne lade at det måtte kunne lade 
sig gøre på en eller anden sig gøre på en eller anden 

måde,” siger han. måde,” siger han. 
Og netop det år blev der Og netop det år blev der 

oprettet en ekstra klasse, oprettet en ekstra klasse, 
så der var plads til at tage så der var plads til at tage 
studerende ind, som ellers studerende ind, som ellers 
fi k afslag.fi k afslag.

Det var en stor bekræf-Det var en stor bekræf-
telse for Chris Rogers på, at telse for Chris Rogers på, at 
Gud er stærk.Gud er stærk.

Gud kaldte dem til at 
starte et fi lmselskab
Da han var færdiguddannet, Da han var færdiguddannet, 
fi k har arbejde på en kristen fi k har arbejde på en kristen 
radiostation. radiostation. 

”Hver eneste aften læste ”Hver eneste aften læste 
vi op fra Bibelen mellem vi op fra Bibelen mellem 
musiknumrene. Det var et musiknumrene. Det var et 
meget populært program,” meget populært program,” 
siger han.siger han.

Der gik dog ikke så lang Der gik dog ikke så lang 
tid, før han blev ansat på tid, før han blev ansat på 
en toårig kontrakt som en toårig kontrakt som 
mediekonsulent hos Judge mediekonsulent hos Judge 
Clarence Thomas, der nu er Clarence Thomas, der nu er 
en af USA’s ni højesterets-en af USA’s ni højesterets-
dommere. Det var også her, dommere. Det var også her, 
han mødte Nancy, som ar-han mødte Nancy, som ar-
bejdede med marketingop-bejdede med marketingop-
gaver. De har nu været gift gaver. De har nu været gift 
i over 30 år og driver CDR i over 30 år og driver CDR 

Chris Rogers står med noget Chris Rogers står med noget 
af sit udstyr til fi lmproduk-af sit udstyr til fi lmproduk-
tion. Han glæder sig over, at tion. Han glæder sig over, at 
den teknologiske udvikling den teknologiske udvikling 
har gjort, at kameraer og har gjort, at kameraer og 
computere er blevet små, så computere er blevet små, så 
de er nemme at tage med sig de er nemme at tage med sig 
– samtidig med at kvaliteten – samtidig med at kvaliteten 
er blevet bedre.er blevet bedre.

Communications sammen.Communications sammen.
På et tidspunkt oplevede På et tidspunkt oplevede 

de begge, at Gud kaldte dem de begge, at Gud kaldte dem 
til at starte deres eget fi lm-til at starte deres eget fi lm-
selskab. Netop det, at Gud selskab. Netop det, at Gud 
kaldte dem begge, men hver kaldte dem begge, men hver 
for sig, gav dem mod til at for sig, gav dem mod til at 
kaste sig ud i det.kaste sig ud i det.

“Vi lavede en liste over “Vi lavede en liste over 
ting, vi gerne ville lave,” for-ting, vi gerne ville lave,” for-
tæller Chris Rogers.tæller Chris Rogers.

”Ud over videoer med kri-”Ud over videoer med kri-
sten oplæring, rådgivning sten oplæring, rådgivning 
om ægteskab og familieliv om ægteskab og familieliv 
og kristne dokumentarpro-og kristne dokumentarpro-
grammer kunne vi virkelig grammer kunne vi virkelig 
godt tænke os at lave kristne godt tænke os at lave kristne 
spillefi lm, men det er meget spillefi lm, men det er meget 
dyrt, så der gik 27 år, før det dyrt, så der gik 27 år, før det 
økonomisk blev muligt.” økonomisk blev muligt.” 

Han anslår, at en af deres Han anslår, at en af deres 
spillefi lm koster omkring spillefi lm koster omkring 
0,75 millioner dollars at 0,75 millioner dollars at 
lave. Det går til skuespillere, lave. Det går til skuespillere, 
statister, teknisk personale, statister, teknisk personale, 
udstyr og redigering. udstyr og redigering. 

Men selv om det kun er Men selv om det kun er 
cirka en procent af, hvad cirka en procent af, hvad 
Hollywood-fi lm koster i Hollywood-fi lm koster i 
gennemsnit, er det mange gennemsnit, er det mange 
penge.penge.

Ud over Chris Rogers an-Ud over Chris Rogers an-
sættelse hos Judge Thomas sættelse hos Judge Thomas 
har han arbejdet sammen har han arbejdet sammen 
med syv andre medlem-med syv andre medlem-
mer af statsadministratio-mer af statsadministratio-
nen. Desuden har han siden nen. Desuden har han siden 
1984 lavet videoer for medi-1984 lavet videoer for medi-
cinalindustrien.cinalindustrien.

“Det giver penge, som vi “Det giver penge, som vi 
kan bruges til at lave de kan bruges til at lave de 
kristne videoer, som betyder kristne videoer, som betyder 
mest for os. For eksempel mest for os. For eksempel 
kan én af videoerne for me-kan én af videoerne for me-
dicinalindustrien fi nansiere dicinalindustrien fi nansiere 
mange evangeliserende vi-mange evangeliserende vi-
deoer,” siger han.deoer,” siger han.

Afhængighed af Gud 
er nødvendig
En af de ting, der gør CDR En af de ting, der gør CDR 
Communications’ produktio-Communications’ produktio-
ner billigere end mange an-ner billigere end mange an-
dre, er, at de ikke har store dre, er, at de ikke har store 
udgifter til et fast studie.udgifter til et fast studie.

Chris Rogers fortæller, at Chris Rogers fortæller, at 
de syv ansatte lejer og op-de syv ansatte lejer og op-
retter et studie, hvor og når retter et studie, hvor og når 
de har brug for det. Og den de har brug for det. Og den 
teknologiske udvikling har teknologiske udvikling har 
gjort, at kameraer og com-gjort, at kameraer og com-
putere er blevet små, så de putere er blevet små, så de 

er nemme at tage med sig – er nemme at tage med sig – 
samtidig med at kvaliteten samtidig med at kvaliteten 
er blevet bedre.er blevet bedre.

“Men det er nødvendigt, “Men det er nødvendigt, 
at vi er afhængige af Gud og at vi er afhængige af Gud og 
ikke af vores egen økonomi-ikke af vores egen økonomi-
ske formåen,” siger han.ske formåen,” siger han.

”Ellers er risikoen meget ”Ellers er risikoen meget 
stor for, at vi bliver stolte, stor for, at vi bliver stolte, 
og det kommer til at handle og det kommer til at handle 
om os. Vi skal være ydmyge, om os. Vi skal være ydmyge, 
så han kan vokse, og vi blive så han kan vokse, og vi blive 
mindre.”mindre.”

Han tilføjer, at de kan være Han tilføjer, at de kan være 
nok så dygtige, men uden nok så dygtige, men uden 
Guds fi ngeraftryk på det, vil Guds fi ngeraftryk på det, vil 
det, de laver, ikke forandre det, de laver, ikke forandre 
hjerter.hjerter.

Film kan også bruges 
til at forankre i troen
Ud over at give mennesker Ud over at give mennesker 
et glimt af, hvem Jesus er, er et glimt af, hvem Jesus er, er 
det Nancy og Chris Rogers’ det Nancy og Chris Rogers’ 
mål at gøre mennesker til mål at gøre mennesker til 
disciple af Jesus. disciple af Jesus. 

”Det kan man nemlig også ”Det kan man nemlig også 
bruge fi lm til, for det, men-bruge fi lm til, for det, men-
nesker ser, sidder fast i de-nesker ser, sidder fast i de-
res hjerter,” fortæller de og res hjerter,” fortæller de og 
tilføjer, at det især er vigtigt tilføjer, at det især er vigtigt 
for dem at være med til, at for dem at være med til, at 
store børn og unge bliver store børn og unge bliver 
forankrede i troen.forankrede i troen.

Blandt andet arbejder de Blandt andet arbejder de 
på en animationsfi lm over på en animationsfi lm over 
Johannes’ Åbenbaring, som Johannes’ Åbenbaring, som 
de håber og beder om, nogle de håber og beder om, nogle 
tv-stationer vil vise, så den tv-stationer vil vise, så den 
kan komme bredt ud.kan komme bredt ud.

Det er ikke noget nyt at Det er ikke noget nyt at 
lave bibelske fi lm. Chris Ro-lave bibelske fi lm. Chris Ro-
gers fortæller, at det er sket, gers fortæller, at det er sket, 
helt siden fi lmmediet blev helt siden fi lmmediet blev 
opfundet, men antallet af opfundet, men antallet af 
kristne spillefi lm er virkelig kristne spillefi lm er virkelig 
for opadgående. for opadgående. 

“Hollywood har opdaget, “Hollywood har opdaget, 
at der er et marked for tros-at der er et marked for tros-
baserede fi lm, og det glæder baserede fi lm, og det glæder 
jeg mig over,” siger han.jeg mig over,” siger han.

CHRIS ROGERS   Vi kan være nok så dygtige, 
men uden Guds fi ngeraftryk på det, vil det, vi laver, 
ikke forandre hjerter

 
De penge, som vi 
tjener på at lave 
fi lm for statsad-
ministrationen og 
medicinalindustri-
en, kan bruges til 
at lave de kristne 
videoer, som bety-
der mest for os

Chris RogersChris Rogers
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DAN HESSELLUND   Salmernes Bog er en Guds-inspireret 
bøn, som når sit mål, når jeg læser og hører – også selv om 
jeg måske ikke forstår den

Dan Hessellund

Afdelingssekretær og lands-Afdelingssekretær og lands-
prædikant i LM Vestjylland. prædikant i LM Vestjylland. 

Bor i Herborg.Bor i Herborg.
I november-december I november-december 

2018 havde han fem ugers 2018 havde han fem ugers 
studieorlov med det formål studieorlov med det formål 
at blive mere fortrolig med at blive mere fortrolig med 
Salmernes Bog.Salmernes Bog.
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AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Jeg har fået et nyt syn på ”Jeg har fået et nyt syn på 
Salmernes Bog. Før syntes Salmernes Bog. Før syntes 
jeg, at bogen var lidt af en jeg, at bogen var lidt af en 
rodebutik, og jeg kunne ikke rodebutik, og jeg kunne ikke 
altid se sammenhængen i altid se sammenhængen i 
den enkelte salme. Men i den enkelte salme. Men i 
dag er Salmernes Bog blevet dag er Salmernes Bog blevet 
en bønnebog for mig. Den en bønnebog for mig. Den 
har fornyet mit bønsliv.”har fornyet mit bønsliv.”

Det siger afdelingssekre-Det siger afdelingssekre-
tær og landsprædikant i LM tær og landsprædikant i LM 
Dan Hessellund fra Herborg Dan Hessellund fra Herborg 
i Vestjylland. Vendepunk-i Vestjylland. Vendepunk-
tet kom for ham, da han i tet kom for ham, da han i 
november-december 2018 november-december 2018 
havde fem ugers studieor-havde fem ugers studieor-
lov med det formål at blive lov med det formål at blive 
mere fortrolig med Salmer-mere fortrolig med Salmer-
nes Bog.nes Bog.

At have Guds ord 
på læberne
Dan oplever, at salmernes Dan oplever, at salmernes 
poesi taler til forestillings-poesi taler til forestillings-
evne og følelser og ikke først evne og følelser og ikke først 
og fremmest til forstan-og fremmest til forstan-
den. Derfor skal man have den. Derfor skal man have 
mindre fokus på at forstå mindre fokus på at forstå 
salmerne og mere fokus på salmerne og mere fokus på 
at se de billeder, som tegnes at se de billeder, som tegnes 
i bogen, mener han. i bogen, mener han. 

En af nøglerne til at forstå En af nøglerne til at forstå 
Salmernes Bog fi nder han i Salmernes Bog fi nder han i 
Salme 1, der opfordrer læ-Salme 1, der opfordrer læ-
seren til at glæde sig over seren til at glæde sig over 
Guds ord og ”grunde på det”. Guds ord og ”grunde på det”. 

”Vi skal meditere over or-”Vi skal meditere over or-
dene, og kristen meditation dene, og kristen meditation 
handler om at have Guds handler om at have Guds 
ord på læberne, at smage på ord på læberne, at smage på 
dem. Jeg øver mig i at bede dem. Jeg øver mig i at bede 
salmerne på en personlig salmerne på en personlig 
måde, så jeg ser, at de også måde, så jeg ser, at de også 
gælder mig. Det har ofte gælder mig. Det har ofte 
ført til, at jeg må bryde ud ført til, at jeg må bryde ud 
i et troens halleluja, og det i et troens halleluja, og det 
har også haft betydning for har også haft betydning for 
mine handlinger,” siger han.mine handlinger,” siger han.

Som eksempel nævner Som eksempel nævner 

Man skal smage Salmernes Bog
for at forstå den

Dan Hessellund har fået et nyt syn på Bibelens salmer. De er blevet hans personlige bønner, 
som han hver dag beder og mediterer over

han Salme 14, hvor der står, han Salme 14, hvor der står, 
at ”ingen gør godt”. Det kom-at ”ingen gør godt”. Det kom-
mer efter to andre udsagn, mer efter to andre udsagn, 
der kendetegner tåben, som der kendetegner tåben, som 
”handler ondt” og ”afskyeligt”. ”handler ondt” og ”afskyeligt”. 

”Men så kommer det vær-”Men så kommer det vær-
ste, som altså er at forsøm-ste, som altså er at forsøm-
me at gøre det gode. Det gik me at gøre det gode. Det gik 
op for mig, at forsømmel-op for mig, at forsømmel-
sessynderne er de værste sessynderne er de værste 
synder. Det må jeg bekende, synder. Det må jeg bekende, 
og så må jeg jo spørge, hvad og så må jeg jo spørge, hvad 
Gud vil, at jeg skal gøre i dag.”Gud vil, at jeg skal gøre i dag.”

Meditation 
overvandt irritation
Den nye måde at læse Sal-Den nye måde at læse Sal-
mernes Bog på har givet mernes Bog på har givet 
Dan en ny glæde og mange Dan en ny glæde og mange 
aha-oplevelser. Og da han aha-oplevelser. Og da han 
begyndte at bede og me-begyndte at bede og me-
ditere over Salmerne, for-ditere over Salmerne, for-
svandt den gamle irritation svandt den gamle irritation 
over, at han ikke altid for-over, at han ikke altid for-
stod sammenhængen.stod sammenhængen.

I dag er Salmernes Bog I dag er Salmernes Bog 
blevet en del af Dans dag-blevet en del af Dans dag-
lige bibellæsning. Han har lige bibellæsning. Han har 
lavet et system, der knyt-lavet et system, der knyt-
ter fem salmer til hver dag i ter fem salmer til hver dag i 
måneden, og så vælger han måneden, og så vælger han 
den, han synes rammer ind i den, han synes rammer ind i 
hans aktuelle situation. hans aktuelle situation. 

”Salmernes Bog er givet ”Salmernes Bog er givet 
til Guds menighed til alle til Guds menighed til alle 
tider. Jeg kan tage del i disse tider. Jeg kan tage del i disse 
bønner sammen med Guds bønner sammen med Guds 
menighed lokalt og globalt, menighed lokalt og globalt, 
men nogle gange taler den men nogle gange taler den 
enkelte salme altså også lige enkelte salme altså også lige 
ind i min situation,” siger han.ind i min situation,” siger han.

Dagens salmevalg fi nder Dagens salmevalg fi nder 
han ved at tage datoen og han ved at tage datoen og 

”Det er et godt princip at ”Det er et godt princip at 
bede over en åben bibel. Det bede over en åben bibel. Det 

gælder hele Bibelen, men gælder hele Bibelen, men 
Salmernes Bog sætter ord Salmernes Bog sætter ord 

på troslivet på en særlig på troslivet på en særlig 
måde,” siger Dan Hessellund.måde,” siger Dan Hessellund.

sekretæren.sekretæren.
Han opfatter det selv så-Han opfatter det selv så-

dan, at han ved at bede de dan, at han ved at bede de 
bibelske salmer beder både bibelske salmer beder både 
til Kristus og med Kristus.til Kristus og med Kristus.

”Jeg beder til Kristus i ”Jeg beder til Kristus i 
hans opstandelsesherlig-hans opstandelsesherlig-
hed. Vi møder allerede Jesus hed. Vi møder allerede Jesus 
i Salme 2 som Guds søn. Det i Salme 2 som Guds søn. Det 
er en dimension, der minder er en dimension, der minder 
om Johannes Åbenbaring, om Johannes Åbenbaring, 
hvor Jesus jo også er den hvor Jesus jo også er den 
ophøjede.”ophøjede.”

At bede salmerne  
med Kristus
Men Dan er også blevet Men Dan er også blevet 
glad for den tanke, at han i glad for den tanke, at han i 
Salmernes Bog beder med Salmernes Bog beder med 
Kristus.Kristus.

”Kristus er min stedfor-”Kristus er min stedfor-
træder, og han går med mig træder, og han går med mig 
i det dybeste mørke. Det i det dybeste mørke. Det 
gælder, når jeg ser, at mit gælder, når jeg ser, at mit 
største problem er min egen største problem er min egen 
synd. Så er det jo også den synd. Så er det jo også den 
synd, som Jesus tog på sig. synd, som Jesus tog på sig. 

 
Mister en kristen 
menighed Salmer-
nes Bog, mister 
den en uforlignelig 
skat, og genvinder 
den Salmerne, får 
den uanede kræf-
ter tilbage

Dietrich Bonhoeffer i bogen Dietrich Bonhoeffer i bogen 
”Bibelens bønnebog ”Bibelens bønnebog 
– En gennemgang af Sal-– En gennemgang af Sal-
mernes Bog”.mernes Bog”.

Han bekendte min synd som Han bekendte min synd som 
sin og tog min skyld på sig.”sin og tog min skyld på sig.”

Her citerer afdelingsse-Her citerer afdelingsse-
kretæren den svenske teolog kretæren den svenske teolog 
Hugo Odeberg, som har sagt, Hugo Odeberg, som har sagt, 
at selv Davids syndighed at selv Davids syndighed 
peger på Jesus, fordi Jesus peger på Jesus, fordi Jesus 
også led for Davids synd.også led for Davids synd.

For Dan betyder netop For Dan betyder netop 
det, at han beder salmerne det, at han beder salmerne 
med Kristus, at han kan med Kristus, at han kan 
komme til ham i livets stør-komme til ham i livets stør-
ste nedture. Han har ople-ste nedture. Han har ople-
vet samtaler med personer vet samtaler med personer 
i så vanskelige situatio-i så vanskelige situatio-
ner, at han ikke har følt, at ner, at han ikke har følt, at 
han kunne andet end bede han kunne andet end bede 
Salme 88, som kaldes for Salme 88, som kaldes for 
”det sorte får” i Salmernes ”det sorte får” i Salmernes 
Bog, fordi den kun rummer Bog, fordi den kun rummer 
fortvivlelse.fortvivlelse.

Billeder og paralleller  
i teksten
Dan Hessellund mener, der Dan Hessellund mener, der 
er to vigtige iagttagelser, er to vigtige iagttagelser, 
når man læser og mediterer når man læser og mediterer 

Sammenhængen i Salmernes Bog

over Salmernes Bog. For det over Salmernes Bog. For det 
første handler det om at se første handler det om at se 
de enkelte billeder i teksten. de enkelte billeder i teksten. 
Teksten er ikke som en fi lm, Teksten er ikke som en fi lm, 
der panorerer hen over et der panorerer hen over et 
samlet landskab, men deri-samlet landskab, men deri-
mod skiftes der ofte mellem mod skiftes der ofte mellem 
enkeltstående billeder. Her enkeltstående billeder. Her 
handler det om at meditere handler det om at meditere 
over billederne enkeltvis over billederne enkeltvis 
og derefter over sammen-og derefter over sammen-
hængen imellem dem. (Se hængen imellem dem. (Se 
eksemplet fra Salme 23 på eksemplet fra Salme 23 på 
modstående side).modstående side).

Et andet princip er brugen Et andet princip er brugen 
af de såkaldte parallelismer, af de såkaldte parallelismer, 
som er et typisk virkemid-som er et typisk virkemid-
del i hebraisk poesi. Her del i hebraisk poesi. Her 
gentages en sætning ofte gentages en sætning ofte 
med næsten de samme ord. med næsten de samme ord. 
Han mener, det giver et stort Han mener, det giver et stort 
udbytte at grunde over for-udbytte at grunde over for-
skellen i de to parallelle for-skellen i de to parallelle for-
muleringer og overveje sam-muleringer og overveje sam-
menhængen imellem dem. menhængen imellem dem. 
(Se eksemplet fra Salme 19 (Se eksemplet fra Salme 19 
på modstående side).på modstående side).

lægge tallet 30 til fi re gange. lægge tallet 30 til fi re gange. 
Til den første dag i måne-Til den første dag i måne-
den hører altså salmerne 1, den hører altså salmerne 1, 
31, 61, 91 og 121, og til den 31, 61, 91 og 121, og til den 
25. hører salmerne 25, 55, 25. hører salmerne 25, 55, 
85, 115 og 145. Den lange 85, 115 og 145. Den lange 
Salme 119 holder han dog Salme 119 holder han dog 
udenfor, men læser otte vers udenfor, men læser otte vers 
fra denne salme hver dag.fra denne salme hver dag.

At bede salmerne  
til Kristus
Men Dan nøjes ikke med at Men Dan nøjes ikke med at 
læse salmerne. Han beder læse salmerne. Han beder 
dem højt.dem højt.

”Det er et godt princip at ”Det er et godt princip at 
bede over en åben bibel. bede over en åben bibel. 
Det gælder hele Bibelen, Det gælder hele Bibelen, 
men Salmernes Bog sæt-men Salmernes Bog sæt-
ter ord på troslivet på en ter ord på troslivet på en 
særlig måde. Og Guds ord særlig måde. Og Guds ord 
gør sin gerning bare ved at gør sin gerning bare ved at 
blive sagt. Der er en Guds-blive sagt. Der er en Guds-
inspireret bøn, som når sit inspireret bøn, som når sit 
mål, når jeg læser og hører – mål, når jeg læser og hører – 
også selv om jeg måske ikke også selv om jeg måske ikke 
forstår den,” siger afdelings-forstår den,” siger afdelings-

Salmernes Bog kan godt virke som en rodebunke, men der Salmernes Bog kan godt virke som en rodebunke, men der 
er en sammenhæng imellem dem. Bogen er bygget op af er en sammenhæng imellem dem. Bogen er bygget op af 
følgende fem bøger:følgende fem bøger:
1. bog: Salme 1-411. bog: Salme 1-41
2. bog: Salme 42-722. bog: Salme 42-72
3. bog: Salme 73-893. bog: Salme 73-89
4. bog: Salme 90-1064. bog: Salme 90-106
5. bog: Salme 107-1505. bog: Salme 107-150

”Salmernes Bog er en vandring fra jord til Himmel. Kla-”Salmernes Bog er en vandring fra jord til Himmel. Kla-
gen fylder meget i de første to tredjedele, og der er meget gen fylder meget i de første to tredjedele, og der er meget 
mørke i midten af bogen, men den slutter med et femfol-mørke i midten af bogen, men den slutter med et femfol-
digt halleluja,” påpeger Dan Hessellund.digt halleluja,” påpeger Dan Hessellund.

Han opfordrer derfor også til, at lovsangsaftner ikke kun Han opfordrer derfor også til, at lovsangsaftner ikke kun 
handler om glæden over frelsen, men også giver plads til handler om glæden over frelsen, men også giver plads til 
klage og nød.klage og nød.

Læs mere om Salmernes Bog på www.danhessellund.dk.Læs mere om Salmernes Bog på www.danhessellund.dk.
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Salmer med streger og pile
Landsforkynder Dan Hessellund har arbejdet med Salmernes Bog i en studieorlov. 

Her viser han nogle af de værktøjer, han gør brug af til at forstå salmerne

SALME 14
v1 For korlederen. Af David.v1 For korlederen. Af David.

TåberneTåberne siger ved sig selv: siger ved sig selv:
»Gud er ikke til!«»Gud er ikke til!«
De handler De handler ondtondt og  og afskyeligt,afskyeligt,
ingen gør godt.ingen gør godt.

v2 v2 HerrenHerren ser  ser fra himlenfra himlen
ned over menneskenened over menneskene
for at se, om der er en for at se, om der er en forstandigforstandig,
én der søger Gud.én der søger Gud.

v3 De er alle kommet på afveje,v3 De er alle kommet på afveje,
alle er fordærvede;alle er fordærvede;
ingen gør godt,ingen gør godt,
ikke en eneste.ikke en eneste.

v4 Forstår de intet, alle de forbrydere,v4 Forstår de intet, alle de forbrydere,
som lever af at æde som lever af at æde mit folkmit folk?
De påkalderDe påkalder ikke Herren. ikke Herren.

v5 Da skal de gribes af rædsel,v5 Da skal de gribes af rædsel,
for for Gud er medGud er med en  en retfærdig slægt.retfærdig slægt.

v6 Gør blot den hjælpeløses planer til skamme,v6 Gør blot den hjælpeløses planer til skamme,
HerrenHerren er dog hans tilfl ugt! er dog hans tilfl ugt!

v7 Gid Israels frelse må komme fra v7 Gid Israels frelse må komme fra ZionZion!
Når Herren vender sit folks skæbne,Når Herren vender sit folks skæbne,
skal Jakob skal Jakob jublejuble og Israel  og Israel glæde sig.glæde sig.

Vers 1 
Tåberne er kendetegnet ved, at de i hjertet af-Tåberne er kendetegnet ved, at de i hjertet af-
sværger Gud. sværger Gud. 

Salmisten fortæller os via en parallelisme, at Salmisten fortæller os via en parallelisme, at 
deres handlinger afslører dem. De går fra ondt deres handlinger afslører dem. De går fra ondt 
til værre: De handler ondt og tilmed afskyeligt, til værre: De handler ondt og tilmed afskyeligt, 
men allerværst undlader de at gøre godt.men allerværst undlader de at gøre godt.

Vers 2
Vi får afsløret, at det er os allesammen, der er Vi får afsløret, at det er os allesammen, der er 
uforstandige tåber. uforstandige tåber. 

Med en parallelisme forklarer salmisten, at Med en parallelisme forklarer salmisten, at 
det er uforstandigt ikke at søge Gud.det er uforstandigt ikke at søge Gud.

Vers 3
Salmisten bruger en række paralleller, der un-Salmisten bruger en række paralleller, der un-
derstreger og uddyber vores syndighed. derstreger og uddyber vores syndighed. 

Samtidig trækker han en linje tilbage til vers Samtidig trækker han en linje tilbage til vers 
1 med udtrykket ”ingen gør godt”.1 med udtrykket ”ingen gør godt”.

Vers 4
Billedet skifter: Vi er alle tåber, men nogle af os Billedet skifter: Vi er alle tåber, men nogle af os 
tilhører Gud. Dem, Guds dom er over, er dem, tilhører Gud. Dem, Guds dom er over, er dem, 
som ikke påkalder Herren.som ikke påkalder Herren.

Vers 5
Forskellen mellem ”forbrydere” og ”mit folk” er, Forskellen mellem ”forbrydere” og ”mit folk” er, 
at folket er retfærdigt, for de påkalder Herren i at folket er retfærdigt, for de påkalder Herren i 
al deres ”tåbelighed”. al deres ”tåbelighed”. 

Forbrydernes endeligt skal blive rædselsfuld.Forbrydernes endeligt skal blive rædselsfuld.

Vers 6
Det hjælpeløse folks retfærdighed er dette ene: Det hjælpeløse folks retfærdighed er dette ene: 
at Herren er hans tilfl ugt.at Herren er hans tilfl ugt.

Vers 7
Frelsen kommer fra Zion = Jerusalem, hvor of-Frelsen kommer fra Zion = Jerusalem, hvor of-
fertjenesten var, og hvor Jesus sonede Guds fertjenesten var, og hvor Jesus sonede Guds 
vrede over menneskets synd (tåbelighed). vrede over menneskets synd (tåbelighed). 

Derfor er der virkelig grund til jubel og glæde.Derfor er der virkelig grund til jubel og glæde.

I en række videoer på www.tilliv.dk/undervisning teg-I en række videoer på www.tilliv.dk/undervisning teg-
ner og forklarer Dan Hessellund sig igennem en ræk-ner og forklarer Dan Hessellund sig igennem en ræk-
ke bibeltekster – blandt andet fra Salmernes Bog.ke bibeltekster – blandt andet fra Salmernes Bog.

DAN HESSELLUND   Salme 23 forvirrede mig tidligere. 
Man dækker jo ikke bord for får. Men billederne handler 
om, at Herren både er hyrde og vært for mig

Få øje på parallelismerne – eksempel fra Salme 19

Hebraisk poesi indeholder de såkaldte parallelismer, hvor et udsagn gentages på en Hebraisk poesi indeholder de såkaldte parallelismer, hvor et udsagn gentages på en 
lidt anden måde. Men det giver en forståelse for salmerne at grunde over dem i stedet lidt anden måde. Men det giver en forståelse for salmerne at grunde over dem i stedet 
for bare at læse hen over dem, som om det var to identiske udsagn.for bare at læse hen over dem, som om det var to identiske udsagn.

Her er opgaven at smage på de enkelte udsagn hver for sig og dernæst sammenligne Her er opgaven at smage på de enkelte udsagn hver for sig og dernæst sammenligne 
dem for at se, hvordan gentagelsen adskiller sig fra det første udsagn, og hvordan de dem for at se, hvordan gentagelsen adskiller sig fra det første udsagn, og hvordan de 
to udsagn hænger sammen.to udsagn hænger sammen.

Se for eksempel Salme 19,11:Se for eksempel Salme 19,11:
(Herrens ord) er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,(Herrens ord) er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning, end fl ydende honning.de er sødere end honning, end fl ydende honning.

”Først beskrives Guds ord som det mest dyrebare og dernæst som det mest velsma-”Først beskrives Guds ord som det mest dyrebare og dernæst som det mest velsma-
gende. Jeg forstår det sådan, at først når jeg begynder at smage på Guds ord og erfarer gende. Jeg forstår det sådan, at først når jeg begynder at smage på Guds ord og erfarer 
dets sødme, opdager jeg for alvor dets værdi,” siger Dan Hessellund.dets sødme, opdager jeg for alvor dets værdi,” siger Dan Hessellund.

Få øje på billederne – eksempel fra Salme 23

Poesi indeholder mange billeder, og det er også tilfældet med Salmernes Bog. Men Poesi indeholder mange billeder, og det er også tilfældet med Salmernes Bog. Men 
teksten er ikke som en fi lm, der panorerer hen over et samlet landskab, men derimod teksten er ikke som en fi lm, der panorerer hen over et samlet landskab, men derimod 
skiftes der ofte mellem enkeltstående billeder.skiftes der ofte mellem enkeltstående billeder.

I den kendte Salme 23 er der for eksempel tre billeder: hyrdebilledet (v. 1-4), det vel-I den kendte Salme 23 er der for eksempel tre billeder: hyrdebilledet (v. 1-4), det vel-
dækkede bord (v. 5) og Guds hus som bolig (v. 6).dækkede bord (v. 5) og Guds hus som bolig (v. 6).

”Den salme forvirrede mig tidligere. Man dækker jo ikke bord for får,” siger Dan Hes-”Den salme forvirrede mig tidligere. Man dækker jo ikke bord for får,” siger Dan Hes-
sellund. sellund. 

Det har været en øjenåbner for ham at læse salmen billede for billede og meditere Det har været en øjenåbner for ham at læse salmen billede for billede og meditere 
og grunde over dem hver for sig. Derefter overvejer han, hvilken sammenhæng der er og grunde over dem hver for sig. Derefter overvejer han, hvilken sammenhæng der er 
mellem billederne.mellem billederne.

”Det handler jo om, at Herren både er hyrde og vært for mig, og det er han i Herrens ”Det handler jo om, at Herren både er hyrde og vært for mig, og det er han i Herrens 
hus. Her kan jeg sætte mig til bords i tryghed. Det viser også hen til nadveren.”hus. Her kan jeg sætte mig til bords i tryghed. Det viser også hen til nadveren.”
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Efterlign mig, for jeg efterligner Kristus
Forkyndelsen af discipelskab skal afspejles i forkynderens hverdagsliv

AF MICHAEL AGERBO MØRCH, AF MICHAEL AGERBO MØRCH, 

ADMIN. LEDER AF CENTER FOR ADMIN. LEDER AF CENTER FOR 

TEOLOGI I PRAKSIS, DBITEOLOGI I PRAKSIS, DBI

Discipelskab er et buzzword Discipelskab er et buzzword 
i disse år, og mange bruger i disse år, og mange bruger 
det. Også mig selv. Jeg sy-det. Også mig selv. Jeg sy-
nes, det ligger godt i mun-nes, det ligger godt i mun-
den! Men vigtigere: Sagen den! Men vigtigere: Sagen 
er kernestof i den kristne er kernestof i den kristne 
tro, og det er glædeligt, at tro, og det er glædeligt, at 
mange i disse år peger på mange i disse år peger på 
discipelskabets betydning. discipelskabets betydning. 
Discipelskab er et fremmed-Discipelskab er et fremmed-
ord, men vi kan også bruge ord, men vi kan også bruge 
andre ord, der har lidt den andre ord, der har lidt den 
samme klang: efterfølgelse, samme klang: efterfølgelse, 
hverdagskristen, helliggø-hverdagskristen, helliggø-
relse, mission og lignende. relse, mission og lignende. 

Uanset hvad vi kalder det, Uanset hvad vi kalder det, 
er der tre bibelske pointer, er der tre bibelske pointer, 
som vi, der arbejder med som vi, der arbejder med 
forkyndelse, skal huske:forkyndelse, skal huske:

Det handler om Jesus
Det er blevet afgørende for Det er blevet afgørende for 
mig at opdage, at Bibelens mig at opdage, at Bibelens 
begrundelse for discipel-begrundelse for discipel-
skab er mere implicit end skab er mere implicit end 
eksplicit. Selv om mange eksplicit. Selv om mange 
bibelvers taler om vigtig-bibelvers taler om vigtig-
heden af for eksempel ef-heden af for eksempel ef-
terfølgelse, er den bedste terfølgelse, er den bedste 
begrundelse faktisk vores begrundelse faktisk vores 
syn på Jesus! Vi kalder det syn på Jesus! Vi kalder det 
”kristologi”. ”kristologi”. 

Med vores lære om Kristus Med vores lære om Kristus 
ligger der nemlig et stærkt ligger der nemlig et stærkt 
krav om efterfølgelse. Når krav om efterfølgelse. Når 
Jesus er jordens skaber Jesus er jordens skaber 
og herre, skylder jeg ham og herre, skylder jeg ham 
hele mit liv. Når han er min hele mit liv. Når han er min 
frelser og befrier, er jeg ikke frelser og befrier, er jeg ikke 
længere slave af synden, længere slave af synden, 
men af Gud. En elsket, fri-men af Gud. En elsket, fri-
købt, tilgivet og retfærdig-købt, tilgivet og retfærdig-
gjort slave!gjort slave!

Den tyske teolog Dietrich Den tyske teolog Dietrich 
Bonhoeffer skriver ram-Bonhoeffer skriver ram-
mende om dette i sin kendte mende om dette i sin kendte 
bog bog EfterfølgelseEfterfølgelse: ”Jesus : ”Jesus 
kalder til efterfølgelse, ikke kalder til efterfølgelse, ikke 
som lærer og forbillede, men som lærer og forbillede, men 
som Kristus, Guds søn … Ef-som Kristus, Guds søn … Ef-
terfølgelse er bundethed til terfølgelse er bundethed til 
Kristus; fordi Kristus er, må Kristus; fordi Kristus er, må 
efterfølgelse være … En kri-efterfølgelse være … En kri-
stendom uden den levende stendom uden den levende 
Jesus Kristus må nødven-Jesus Kristus må nødven-
digvis blive en kristendom digvis blive en kristendom 
uden efterfølgelse, og en uden efterfølgelse, og en 
kristendom uden efterføl-kristendom uden efterføl-
gelse er altid en kristendom gelse er altid en kristendom 
uden Jesus Kristus; det er uden Jesus Kristus; det er 
ide, myte.” ide, myte.” 

For mig at se opsumme-For mig at se opsumme-
rer det præcist, hvad sand rer det præcist, hvad sand 
kristologi indeholder: Et liv kristologi indeholder: Et liv 
i efterfølgelse må følge na-i efterfølgelse må følge na-
turligt efter. Den stærkeste turligt efter. Den stærkeste 
forkyndelse til discipelskab forkyndelse til discipelskab 
er altså en glasklar opfor-er altså en glasklar opfor-
dring til at ophøje Jesus dring til at ophøje Jesus 
som frelser og herre med som frelser og herre med 
vores liv og vores ord. Han er vores liv og vores ord. Han er 
mandatet til at leve som fri-mandatet til at leve som fri-
gjort og frimodigt vidne. gjort og frimodigt vidne. 

Efterlign mig
Forkyndelse sker ofte fra Forkyndelse sker ofte fra 
en prædikestol, men vi for-en prædikestol, men vi for-
kynder også med vores liv. kynder også med vores liv. 
Nogle af de mest udfordren-Nogle af de mest udfordren-
de discipelskabsvers i Bibe-de discipelskabsvers i Bibe-
len er Paulus’ ord ”Efterlign len er Paulus’ ord ”Efterlign 

mig” (1 Kor 4,16). Ja, han kan mig” (1 Kor 4,16). Ja, han kan 
endda sige: ”Efterlign mig, endda sige: ”Efterlign mig, 
for jeg efterligner Kristus” (1 for jeg efterligner Kristus” (1 
Kor 11,1). Paulus var en helt Kor 11,1). Paulus var en helt 
almindelig synder, der havde almindelig synder, der havde 
brug for den helt ualminde-brug for den helt ualminde-
lige tilgivelse fra Jesus. Pau-lige tilgivelse fra Jesus. Pau-
lus var ikke et unikum, som lus var ikke et unikum, som 
var særligt syndfri og derfor var særligt syndfri og derfor 
på et højere trin end os an-på et højere trin end os an-
dre. Sådan beskriver han i dre. Sådan beskriver han i 
hvert fald ikke sig selv! hvert fald ikke sig selv! 

Jeg tror ikke, vi kan sige Jeg tror ikke, vi kan sige 
”efterlign mig” til alle, vi ”efterlign mig” til alle, vi 
møder. Men jeg savner, at møder. Men jeg savner, at 
fl ere prædikanter, ledere, fl ere prædikanter, ledere, 
forældre, venner i fortrolig forældre, venner i fortrolig 
alvor og med sund åndelig alvor og med sund åndelig 
frimodighed tør sige: Ef-frimodighed tør sige: Ef-
terlign mig, for jeg efterlig-terlign mig, for jeg efterlig-
ner Kristus! Det er bøvlet ner Kristus! Det er bøvlet 
at sætte på tapetet i en at sætte på tapetet i en 
jantelovskultur, men det må jantelovskultur, men det må 
vi udfordre med Bibelen i vi udfordre med Bibelen i 
hånden.hånden.

At efterligne Paulus er At efterligne Paulus er 
først og fremmest at vise først og fremmest at vise 
mennesker hen til Jesus. At mennesker hen til Jesus. At 
kende behovet for nåden og kende behovet for nåden og 
at erkende, hvor kraften til at erkende, hvor kraften til 
discipelskabet kommer fra: discipelskabet kommer fra: 
Guds tilgivelse. Guds tilgivelse. 

Men kraften fra evange-Men kraften fra evange-
liet sætter spor i vores liv, og liet sætter spor i vores liv, og 
vi ser det også hos Paulus: vi ser det også hos Paulus: 
Som Paulus må vi være op-Som Paulus må vi være op-
taget af hinandens ånde-taget af hinandens ånde-
lige og menneskelige liv. Vi lige og menneskelige liv. Vi 

må bede for hinandens tro, må bede for hinandens tro, 
hinandens vidnesbyrd, hin-hinandens vidnesbyrd, hin-
andens diakoni. Vi må ud-andens diakoni. Vi må ud-
fordre, formane, opmuntre, fordre, formane, opmuntre, 
vejlede og glæde hinanden. vejlede og glæde hinanden. 
Prøv at læse Timotheusbre-Prøv at læse Timotheusbre-
vene eller Titusbrevet og se, vene eller Titusbrevet og se, 
hvordan Paulus taler til et hvordan Paulus taler til et 
andet menneske, han har andet menneske, han har 
åndeligt ansvar over for. Kan åndeligt ansvar over for. Kan 
du tale som ham? Øver du du tale som ham? Øver du 
dig i det? dig i det? 

Den amerikanske præst Den amerikanske præst 
Matt Chandler har sagt: Matt Chandler har sagt: 
”Hvis du er et stort talent ”Hvis du er et stort talent 
på prædikestolen, men en på prædikestolen, men en 
kujon i nabolaget, er der kujon i nabolaget, er der 
gået noget galt”. Det er let gået noget galt”. Det er let 
at være åndeligt perfekt at være åndeligt perfekt 
fra talerstolen, men vores fra talerstolen, men vores 
stærkeste forkyndelse af og stærkeste forkyndelse af og 
til discipelskab er vidnes-til discipelskab er vidnes-
byrdet med vores hele liv. byrdet med vores hele liv. 
Vores dagligt udlevede tillid Vores dagligt udlevede tillid 
til Jesus vidner højere end til Jesus vidner højere end 
mange ord. mange ord. 

I Paulus’ første brev til I Paulus’ første brev til 
Timotheus skriver han de Timotheus skriver han de 
berømte ord om, at man ikke berømte ord om, at man ikke 
skal lade sig ringeagte, fordi skal lade sig ringeagte, fordi 
man er ung. Sandt nok. Men man er ung. Sandt nok. Men 
i samme intense passage i samme intense passage 
skriver han faktisk også: skriver han faktisk også: 
”Tag dig af alt dette, lev i ”Tag dig af alt dette, lev i 
det, så alle kan se, at du gør det, så alle kan se, at du gør 
fremskridt” (1 Tim 4,15). fremskridt” (1 Tim 4,15). 

Vi kender faren ved fari-Vi kender faren ved fari-
sæisme og åndeligt hovmod, sæisme og åndeligt hovmod, 

og Paulus er ikke naiv. Men og Paulus er ikke naiv. Men 
jeg tror, han tiltror evange-jeg tror, han tiltror evange-
liet en sådan kraft, at det vil liet en sådan kraft, at det vil 
sætte sig synligt spor i vores sætte sig synligt spor i vores 
liv, hvis vi er trofaste mod liv, hvis vi er trofaste mod 
vores herre. vores herre. 

Men faren er stor, når vi Men faren er stor, når vi 
opfordrer som Paulus. Der-opfordrer som Paulus. Der-
for er det vigtigt, at vi altid for er det vigtigt, at vi altid 
husker, at evangeliet er be-husker, at evangeliet er be-
gyndelsen, livet og målet for gyndelsen, livet og målet for 
den kristne. Vi starter med den kristne. Vi starter med 
nåden, lever i nåden og slut-nåden, lever i nåden og slut-
ter med nåden. Og det må ter med nåden. Og det må 
vi aldrig antage, at vi alle er vi aldrig antage, at vi alle er 
enige i. Vi må gøre evange-enige i. Vi må gøre evange-

liet konkret og nærværende liet konkret og nærværende 
i forkyndelsen. Antager vi i forkyndelsen. Antager vi 
nåden, kan vi ende med at nåden, kan vi ende med at 
fortie den – hvis ikke for-fortie den – hvis ikke for-
nægte den. Så gør evange-nægte den. Så gør evange-
liet tydeligt, og lad det være liet tydeligt, og lad det være 
baggrundstæppe for din baggrundstæppe for din 
forkyndelse af og til disci-forkyndelse af og til disci-
pelskab. pelskab. 

Kraften er Guds
Gælder det forkyndelse til Gælder det forkyndelse til 
discipelskab i det levede liv, discipelskab i det levede liv, 
tror jeg, Paulus’ ord om skat-tror jeg, Paulus’ ord om skat-
ten i et lerkar er essentielle ten i et lerkar er essentielle 
(2 Kor 4,7). Det er et skrøbe-(2 Kor 4,7). Det er et skrøbe-
ligt liv, for kraften skal være ligt liv, for kraften skal være 
Guds. Vi kunne kalde det Guds. Vi kunne kalde det 
”keramisk discipelskab”. Vi ”keramisk discipelskab”. Vi 
forkynder stærkt for andre – forkynder stærkt for andre – 
kristne og ikke-kristne – når kristne og ikke-kristne – når 
vi gør os selv afhængige, tør vi gør os selv afhængige, tør 
spørge om hjælp, ydmyge os. spørge om hjælp, ydmyge os. 

Vores stolthed som men-Vores stolthed som men-
nesker kan være en pro-nesker kan være en pro-
blematisk forhindring for blematisk forhindring for 
at leve troværdige liv som at leve troværdige liv som 
disciple. Hvis vi altid blot er disciple. Hvis vi altid blot er 
dem, der har resurserne til dem, der har resurserne til 
at hjælpe, forkynder vi uden at hjælpe, forkynder vi uden 
ord, at kirken er for de per-ord, at kirken er for de per-
fekte. At spørge naboen om fekte. At spørge naboen om 
hjælp i stedet for det sikre hjælp i stedet for det sikre 
valg (læs: svigerfar) kan give valg (læs: svigerfar) kan give 
anledning til at danne en anledning til at danne en 
mere ligevægtig relation. mere ligevægtig relation. 

At vi ikke altid kun er dem, At vi ikke altid kun er dem, 
der giver, men også dem, der der giver, men også dem, der 
modtager, kan give grobund modtager, kan give grobund 
for mange gode samtaler for mange gode samtaler 
om evangeliet. Samtidig om evangeliet. Samtidig 
bør den stærke kristne hel-bør den stærke kristne hel-
ler ikke tage sig selv alt for ler ikke tage sig selv alt for 
alvorligt, han kender jo syn-alvorligt, han kender jo syn-
dens realitet. Selvhøjtidelig dens realitet. Selvhøjtidelig 
rimer ikke godt på selvind-rimer ikke godt på selvind-
sigt. I vores perfektheds-sigt. I vores perfektheds-
kultur kan vi være vidner kultur kan vi være vidner 
om, at Jesus både elsker og om, at Jesus både elsker og 
frelser det ufuldstændige. frelser det ufuldstændige. 
Det er en udfordring for os Det er en udfordring for os 
middelklassefolk, men hver middelklassefolk, men hver 
eneste dag har vi mulighed eneste dag har vi mulighed 
for at leve troværdige liv, der for at leve troværdige liv, der 
er skrøbelige i sig selv, men er skrøbelige i sig selv, men 
mægtige i Herren. mægtige i Herren. 

Discipelskab er dagligliv
Naturligvis er alt ikke sagt Naturligvis er alt ikke sagt 
med disse tre pointer. Men med disse tre pointer. Men 
jeg ønsker at pege på vigtig-jeg ønsker at pege på vigtig-
heden af at have overens-heden af at have overens-
stemmelse mellem ord og stemmelse mellem ord og 
handling, fordi Bibelen pe-handling, fordi Bibelen pe-
ger på den dynamik: Ægte ger på den dynamik: Ægte 
og fuld frihed i Kristus ska-og fuld frihed i Kristus ska-
ber med nødvendighed en ber med nødvendighed en 
lyst til at følge efter ham! lyst til at følge efter ham! 

Discipelskab er derfor ikke Discipelskab er derfor ikke 
for de få. Det er dagliglivet for de få. Det er dagliglivet 
som kristen. I nådens frihed, som kristen. I nådens frihed, 
i efterfølgelse af Herren. i efterfølgelse af Herren. 
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Michael Agerbo Mørch bruger betegnelsen ”keramisk discipelskab” om discipelskab i det levede liv. ”Det er et skrøbeligt liv, for Michael Agerbo Mørch bruger betegnelsen ”keramisk discipelskab” om discipelskab i det levede liv. ”Det er et skrøbeligt liv, for 
kraften skal være Guds,” siger han og henviser til Paulus’ ord om skatten i et lerkar (2 Kor 4,7). kraften skal være Guds,” siger han og henviser til Paulus’ ord om skatten i et lerkar (2 Kor 4,7). 

 
Den stærkeste for-
kyndelse til disci-
pelskab er en glas-
klar opfordring til 
at ophøje og Jesus 
som frelser og her-
re med vores liv og 
vores ord

Michael Agerbo MørchMichael Agerbo Mørch
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MICHAEL AGERBO MØRCH   Paulus tiltror evangeliet 
en sådan kraft, at det vil sætte sig synligt spor i vores liv, 
hvis vi er trofaste mod vores herre

 
At efterligne Pau-
lus er først og 
fremmest at vise 
mennesker hen til 
Jesus. At kende 
behovet for nå-
den og at erkende, 
hvor kraften til di-
scipelskabet kom-
mer fra: Guds tilgi-
velse

Michael Agerbo MørchMichael Agerbo Mørch
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Lørdag den 1. februar fejre-Lørdag den 1. februar fejre-
de Blå Kors Danmark 125-de Blå Kors Danmark 125-
års jubilæum i hele landet. års jubilæum i hele landet. 
Genbrugsbutikkerne gav Genbrugsbutikkerne gav 
25 procent rabat på alle 25 procent rabat på alle 
varer, og i København blev varer, og i København blev 
jubilæet markeret med en jubilæet markeret med en 
gudstjeneste i Vartov Kirke gudstjeneste i Vartov Kirke 
og efterfølgende reception og efterfølgende reception 
med forskellige indslag og med forskellige indslag og 
taler. taler. 

Den kirkelige hjælpeorga-Den kirkelige hjælpeorga-
nisation samarbejder lokalt nisation samarbejder lokalt 
i fl ere byer med andre orga-i fl ere byer med andre orga-
nisationer, blandt andet LM, nisationer, blandt andet LM, 
om at hjælpe socialt udsat-om at hjælpe socialt udsat-
te. Blå Kors blev stiftet på te. Blå Kors blev stiftet på 
initiativ af bibliotekar Hans initiativ af bibliotekar Hans 
O. Lange som en reaktion O. Lange som en reaktion 
på den store sociale nød, på den store sociale nød, 
der ramte mange familier der ramte mange familier 
på grund af alkoholmisbrug. på grund af alkoholmisbrug. 
Behovet var enormt den-Behovet var enormt den-
gang, og det er det desværre gang, og det er det desværre 
stadig, pointerede general-stadig, pointerede general-
sekretær Christian Bjerre i sekretær Christian Bjerre i 
sin velkomst.sin velkomst.

Ikke godt nok
”Hvad ville Hans Lange ”Hvad ville Hans Lange 
og de andre stiftere have og de andre stiftere have 
tænkt, hvis de så Blå Kors’ tænkt, hvis de så Blå Kors’ 
arbejde i dag? De ville nok arbejde i dag? De ville nok 
være glade over at se en være glade over at se en 
levende organisation, der levende organisation, der 
stadig er baseret på sunde, stadig er baseret på sunde, 
kristne værdier. Men nok kristne værdier. Men nok 

Kristne friskoler får kritik 
af Undervisningsministeriet
Det møder kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvali-Det møder kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvali-
tet, at kristne friskoler bruger materialet tet, at kristne friskoler bruger materialet Jeg er kønJeg er køn, der , der 
er udgivet af en række missionske bevægelser herunder er udgivet af en række missionske bevægelser herunder 
IMU og LMBU. IMU og LMBU. 

”Disse materialer fremlægger efter styrelsens umid-”Disse materialer fremlægger efter styrelsens umid-
delbare opfattelse en forholdsvis ensidig forståelse af, delbare opfattelse en forholdsvis ensidig forståelse af, 
hvad der defi nerer ’det rigtige’ og ’det forkerte’ i relation til hvad der defi nerer ’det rigtige’ og ’det forkerte’ i relation til 
unges livsstil, levevilkår, relationer og seksuelle sundhed, unges livsstil, levevilkår, relationer og seksuelle sundhed, 
herunder i forhold til homoseksualitet,” skriver styrelsen, herunder i forhold til homoseksualitet,” skriver styrelsen, 
der hører under Undervisningsministeriet, ifølge der hører under Undervisningsministeriet, ifølge Kriste-Kriste-
ligt Dagbladligt Dagblad.

Over for avisen pointerer leder af Foreningen af Kristne Over for avisen pointerer leder af Foreningen af Kristne 
Friskoler, Hans Jørgen Hansen, at skolerne bruger mate-Friskoler, Hans Jørgen Hansen, at skolerne bruger mate-
rialet sammen med andet materiale af blandt andre Sex rialet sammen med andet materiale af blandt andre Sex 
& Samfund. Han undrer sig over styrelsens vurdering:& Samfund. Han undrer sig over styrelsens vurdering:

”Det virker, som om styrelsen mener, at Sex & Samfund ”Det virker, som om styrelsen mener, at Sex & Samfund 
har patent på den rigtige holdning. Det virker lidt mær-har patent på den rigtige holdning. Det virker lidt mær-
keligt, at man ikke opfatter deres syn på for eksempel keligt, at man ikke opfatter deres syn på for eksempel 
fl ydende kønsidentitet som ensidigt. Sex & Samfund er fl ydende kønsidentitet som ensidigt. Sex & Samfund er 
bestemt ikke holdningsløse,” siger han og tilføjer, at han bestemt ikke holdningsløse,” siger han og tilføjer, at han 
mener, der er god grund til at forholde sig kritisk til for-mener, der er god grund til at forholde sig kritisk til for-
eningens syn på juridisk kønsskifte for børn.                   eningens syn på juridisk kønsskifte for børn.                   nlmnlm

Blå Kors kan noget, det offentlige ikke kan
Den 125-årige hjælpeorganisation havde ét jubilæumsønske til socialministeren: 

Lav nu en handlingsplan, så vi kan nedbringe det store alkoholmisbrug

også triste og frustrerede også triste og frustrerede 
over, at der nu 125 år ef-over, at der nu 125 år ef-
ter stadig er brug for Blå ter stadig er brug for Blå 
Kors i et samfund, hvor alt Kors i et samfund, hvor alt 
for mange børn vokser op i for mange børn vokser op i 
hjem med alkoholmisbrug. hjem med alkoholmisbrug. 
Det er ganske enkelt ikke Det er ganske enkelt ikke 
godt nok! Vi skal have hjul-godt nok! Vi skal have hjul-
pet fl ere,” sagde han og ret-pet fl ere,” sagde han og ret-
tede en kærlig hentydning til tede en kærlig hentydning til 
social- og indenrigsminister social- og indenrigsminister 
Astrid Krag, der var inviteret Astrid Krag, der var inviteret 
med som taler.med som taler.

”Kære politikere: Hvis vi ”Kære politikere: Hvis vi 

Otte engelske byer afviser Graham- 
møder på grund af LGBT-syn

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det kan blive ganske svært Det kan blive ganske svært 
for den amerikanske præ-for den amerikanske præ-
dikant Franklin Graham at dikant Franklin Graham at 
gennemføre sin møderejse i gennemføre sin møderejse i 
Storbritannien i juni i år. Alle Storbritannien i juni i år. Alle 
otte steder, der var booket otte steder, der var booket 
til hans forkyndende møder, til hans forkyndende møder, 
har afl yst aftalen efter pres har afl yst aftalen efter pres 
fra lokale byråd og LGBT-fra lokale byråd og LGBT-
grupper.grupper.

Den amerikanske prædi-Den amerikanske prædi-
kant er søn af den verdens-kant er søn af den verdens-
kendte evangelist Billy kendte evangelist Billy 
Graham, og ligesom sin far Graham, og ligesom sin far 
rejser han rundt og forkyn-rejser han rundt og forkyn-

der. Til juni skulle han besø-der. Til juni skulle han besø-
ge Storbritannien samtidig ge Storbritannien samtidig 
med den britiske pride-uge. med den britiske pride-uge. 

Men Franklin Graham er Men Franklin Graham er 
ikke velkommen på grund ikke velkommen på grund 
af hans synspunkter om ho-af hans synspunkter om ho-
moseksuel livsstil:moseksuel livsstil:

”Pastor Graham er tals-”Pastor Graham er tals-
mand for kontroversielle, mand for kontroversielle, 
frastødende synspunkter frastødende synspunkter 
om LGBT-personer, som er i om LGBT-personer, som er i 
direkte konfl ikt med værdier, direkte konfl ikt med værdier, 
vi sætter højt i Newcastle,” vi sætter højt i Newcastle,” 
siger Newcastles borgme-siger Newcastles borgme-
ster Nick Forbes til den lo-ster Nick Forbes til den lo-
kale avis. kale avis. 

Newcastles Utilita Arena Newcastles Utilita Arena 
er det ottende sted i rækken er det ottende sted i rækken 

af konferencecentre i briti-af konferencecentre i briti-
ske byer, der har afl yst mø-ske byer, der har afl yst mø-
der med prædikanten. der med prædikanten. 

Borgmesteren kalder des-Borgmesteren kalder des-
uden Grahams synspunkter uden Grahams synspunkter 
for forældet, diskrimineren-for forældet, diskrimineren-
de hadtale. de hadtale. 

Uenighed går på, om  
homoseksualitet er synd
Det er ikke første gang, Det er ikke første gang, 
Franklin Graham møder Franklin Graham møder 
modstand. modstand. 

Graham har fl ere gange Graham har fl ere gange 
tydelig talt for ægteskabet tydelig talt for ægteskabet 
mellem mand og kvinde og mellem mand og kvinde og 
defi neret homoseksuel livs-defi neret homoseksuel livs-
stil som synd. Han under-stil som synd. Han under-

streger dog på Facebook, streger dog på Facebook, 
at han ikke kommer for at at han ikke kommer for at 
prædike had:prædike had:

”Jeg kommer for at dele ”Jeg kommer for at dele 
evangeliet, som er de gode evangeliet, som er de gode 
nyheder om, at Gud elsker nyheder om, at Gud elsker 
mennesker i Storbritan-mennesker i Storbritan-
nien, og at Jesus Kristus nien, og at Jesus Kristus 
kom til jorden for at frelse kom til jorden for at frelse 
os fra vores synd. Uenig-os fra vores synd. Uenig-
heden, tror jeg, går på, om heden, tror jeg, går på, om 
Gud kalder homoseksua-Gud kalder homoseksua-
litet for synd. Svaret er, at litet for synd. Svaret er, at 
det gør han,” siger Franklin det gør han,” siger Franklin 
Graham. Graham. 

”Men Gud går dybere end ”Men Gud går dybere end 
det og siger, at vi alle er syn-det og siger, at vi alle er syn-
dere – også mig.”dere – også mig.”

har et jubilæumsønske, har et jubilæumsønske, 
skulle det være, at vi sam-skulle det være, at vi sam-
men tager seriøst fat på at men tager seriøst fat på at 
nedbringe alkoholmisbru-nedbringe alkoholmisbru-
get herhjemme. Start gerne get herhjemme. Start gerne 
med en handlingsplan med med en handlingsplan med 
klare mål!”klare mål!”

Menneskelige relationer
Bolden blev hurtigt grebet Bolden blev hurtigt grebet 
af socialministeren, der af socialministeren, der 
som den næste taler lagde som den næste taler lagde 
ud med at anerkende Blå ud med at anerkende Blå 
Kors for dens mangeårige og Kors for dens mangeårige og 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) holdt tale ved jubilæumsreceptionen 1. februar i Vartov i København.Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) holdt tale ved jubilæumsreceptionen 1. februar i Vartov i København.

vigtige indsats. Hun rettede vigtige indsats. Hun rettede 
samtidig en stor og varm samtidig en stor og varm 
tak til de mange ansatte og tak til de mange ansatte og 
frivillige, der hver dag møder frivillige, der hver dag møder 
udsatte mennesker med udsatte mennesker med 
nærvær og omsorg i øjen-nærvær og omsorg i øjen-
højde.højde.

”Den slags organisationer ”Den slags organisationer 
som jer – det er noget, I kan, som jer – det er noget, I kan, 
som vi ikke kan på samme som vi ikke kan på samme 
måde i det offentlige: I bæ-måde i det offentlige: I bæ-
rer de menneskelige relatio-rer de menneskelige relatio-
ner, som er så vigtige for os ner, som er så vigtige for os 
alle. Det er afgørende, at vi alle. Det er afgørende, at vi 
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ASTRID KRAGH   Der er noget, I kan, som vi ikke kan 
på samme måde i det offentlige: I bærer de menneskelige 
relationer, som er så vigtige for os alleKIRKE  

får relationerne i spil. I har får relationerne i spil. I har 
en vigtig viden om, hvad vi en vigtig viden om, hvad vi 
kan gøre fremover, også når kan gøre fremover, også når 
det gælder en tidlig indsats det gælder en tidlig indsats 
over for udsatte børn,” sagde over for udsatte børn,” sagde 
hun.    hun.    

Ved receptionen var der Ved receptionen var der 
musikalske indslag, video-musikalske indslag, video-
hilsner og glimt fra organi-hilsner og glimt fra organi-
sationens historie. Blandt sationens historie. Blandt 
kuriositeterne kan nævnes, kuriositeterne kan nævnes, 
at det første behandlings-at det første behandlings-
hjem, som Blå Kors oprette-hjem, som Blå Kors oprette-
de, var Kærshovedgård ved de, var Kærshovedgård ved 

Bording, som i dag er kendt Bording, som i dag er kendt 
som udrejsecenter for af-som udrejsecenter for af-
viste asylansøgere. Senere viste asylansøgere. Senere 
købtes også nabogården, købtes også nabogården, 
så der blev plads til i alt 50 så der blev plads til i alt 50 
beboere. beboere. 

Gødet af Guds ord 
Det globale vingesus kom Det globale vingesus kom 
fra International Blue Cross, fra International Blue Cross, 
som Blå Kors Danmark er som Blå Kors Danmark er 
medlem af, og som har af-medlem af, og som har af-
delinger i 45 lande. Gene-delinger i 45 lande. Gene-
ralsekretær Anne Babb fra ralsekretær Anne Babb fra 
Finland fortalte fra et nyligt Finland fortalte fra et nyligt 
besøg i Botswana og med-besøg i Botswana og med-
bragte et kunstophæng, la-bragte et kunstophæng, la-
vet af ståltråd og perler – et vet af ståltråd og perler – et 
såkaldt misbrugs-træ.såkaldt misbrugs-træ.

”80 procent af befolknin-”80 procent af befolknin-
gen i Botswana er uden job gen i Botswana er uden job 
og understøttelse. Hvad gør og understøttelse. Hvad gør 
de? De sløver sig selv med de? De sløver sig selv med 
alkohol og stoffer.”alkohol og stoffer.”

Hun pegede på træet med Hun pegede på træet med 
dets rødder og understre-dets rødder og understre-
gede, hvor vigtigt det er at gede, hvor vigtigt det er at 
gøde jorden, så træet kan gøde jorden, så træet kan 
bære gode frugter.bære gode frugter.

”I har en gødet jord, som ”I har en gødet jord, som 
ingen andre har: budskabet ingen andre har: budskabet 
om Guds ubetingede kær-om Guds ubetingede kær-
lighed – at du er elsket, som lighed – at du er elsket, som 
du er. Vi har et håb i Jesus. du er. Vi har et håb i Jesus. 
Det er ham, der kan foran-Det er ham, der kan foran-
dre menneskers liv,” under-dre menneskers liv,” under-
stregede hun og opfordrede stregede hun og opfordrede 
til fortsat at støtte op også til fortsat at støtte op også 
om indsatsen blandt fattige om indsatsen blandt fattige 
i det globale syd.i det globale syd.
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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.

PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

VIL DU VÆRE  
MISSIONÆR I CAMBODJA?

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

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

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

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

»I en tid med mange muligheder og valg er bo-
gen her en tiltrængt bibelsk og praktisk vejled-
ning til at forstå Guds vilje med vores liv. Det er 
både udfordrende og frisættende!«
MARTIN HAAHR OLSEN, L ÆRER PÅ LTC

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

L A R S  J E N S E N

Hvad vil du med mit liv, Gud?
Om Guds vilje og hvad det vil sige at leve i 
Helligåndens kraft

Credo | 112 sider | 99,95 kr.

UDFORDRENDE
OG FRISÆTTENDE

 
Markusskolen i Esbjerg søger lærer og pædagog 
 
Se yderligere oplysninger på www.markusskolen.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
skoleleder Henning Høgild på tlf. 75 15 44 00  

 

Konsulent til 
IM-genbrug

Lede til Jesus - leve i Ham

Vi søger en frisk og energisk kollega med hjerte for 
genbrug og lyst til at samarbejde med vores mere end 
700 engagerede frivillige medarbejdere.

Stillingen er 30 timer pr. uge.

Det er en fordel, hvis du har butiksuddannelse gerne med 
erfaring indenfor tøjbranchen, marketing, mersalg, butiks-
indretning og flair for Facebook.
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er pligt-
opfyldende, positiv, har gåpåmod og et personligt forhold 
til vores kristne værdigrundlag.

Ansæ�else pr. 1. april 2020 eller e�er a�ale. 
Ved spørgsmål kontakt IM-genbrugsleder Jonas Laugesen, 
26 89 22 79.

Se hele stillingsopslaget på 

indremission.dk/job

Bliv en del af vores team!

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

Ring til LM’s 
telefonandagt

74 52 66 44

CAMBODJA  
KALDER!

Bliv volontør i Cambodja 
Luthersk Mission søger stadig efter volontører til Luthersk Mission søger stadig efter volontører til 
det internationale arbejde fra sommeren 2020.det internationale arbejde fra sommeren 2020.

2 volontører til engelskundervisning 
Siem Reap, CambodjaSiem Reap, Cambodja

2 volontører til børnehave 
Phnom Penh, Cambodja Phnom Penh, Cambodja 

1 volontør til undervisning af missionærbørn 
Phnom Penh, Cambodja Phnom Penh, Cambodja 

1 volontør til engelskundervisning i førskole 
Phnom Penh, Cambodja Phnom Penh, Cambodja 

Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job/volontoer. Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job/volontoer. 
Ny ansøgningsfrist: 23. februar.Ny ansøgningsfrist: 23. februar.

GENOPSLAG



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF MIRJAM H. SJÆLLANDAF MIRJAM H. SJÆLLAND

LÆRERLÆRER

Henrik Højlund:Henrik Højlund:
Jeg tror, du er herJeg tror, du er her
Bibelselskabet 2019Bibelselskabet 2019

176 sider – 199,95 kroner176 sider – 199,95 kroner

Har Gud vigepligt i dit liv? Har Gud vigepligt i dit liv? 
Eller forkørselsret? Eller forkørselsret? 

Nogle gange holder du til-Nogle gange holder du til-
bage og lader ham styre, an-bage og lader ham styre, an-
dre gange kører du hurtigt dre gange kører du hurtigt 
forbi og satser på, at han forbi og satser på, at han 
følger efter. Som støttepæ-følger efter. Som støttepæ-
dagog for Gud undskylder dagog for Gud undskylder 
du ham, når krisen rammer! du ham, når krisen rammer! 
Din life-coach trækker du Din life-coach trækker du 
ind på scenen efter behov, ind på scenen efter behov, 
og ubevidst fører du regn-og ubevidst fører du regn-
skab med, hvornår det er skab med, hvornår det er 
mere passende at lade ham mere passende at lade ham 
blive i kulissen. blive i kulissen. 

Måske kan du spejle dig i Måske kan du spejle dig i 
disse refl eksioner. I bogen disse refl eksioner. I bogen 
Jeg tror, du er herJeg tror, du er her af Henrik  af Henrik 
Højlund udfordres vores Højlund udfordres vores 
forbehold i vores gudsrela-forbehold i vores gudsrela-
tion. I mødet med den etio-tion. I mødet med den etio-
piske kultur ser forfatteren piske kultur ser forfatteren 
sin egen gudsrelation i et sin egen gudsrelation i et 
nyt perspektiv, og sam-nyt perspektiv, og sam-
men med ham udfordres vi men med ham udfordres vi 
som børn af en tid, der ikke som børn af en tid, der ikke 

Udfordret til at leve, 
som om Gud fi ndes

regner med Gud – sådan regner med Gud – sådan 
rigtigt! rigtigt! 

Hos de etiopiske kristne Hos de etiopiske kristne 
er Gud både en forudsæt-er Gud både en forudsæt-
ning for alt og en eftersæt-ning for alt og en eftersæt-
ning! Umiddelbarheden i ning! Umiddelbarheden i 
gudstroen skildres som for-gudstroen skildres som for-
billedlig, og forfatteren re-billedlig, og forfatteren re-
fl ekterer nysgerrigt over, om fl ekterer nysgerrigt over, om 
denne ikke-blufærdighed denne ikke-blufærdighed 
over for Gud kan overføres over for Gud kan overføres 
og udleves i vores danske og udleves i vores danske 
kultur.kultur.

Vi udfordres kort og godt Vi udfordres kort og godt 
til at leve, som om Gud fi n-til at leve, som om Gud fi n-
des! Ikke bare i vores defi ni-des! Ikke bare i vores defi ni-
tioner, men i virkeligheden, tioner, men i virkeligheden, 
så bøn og tro foldes synligt så bøn og tro foldes synligt 
ud i vores hverdag:ud i vores hverdag:

 ”Min tilværelse kan være  ”Min tilværelse kan være 
rystet, men i bønnen hen-rystet, men i bønnen hen-
vender jeg mig i bønnestun-vender jeg mig i bønnestun-
den til en, der aldrig er den til en, der aldrig er 
rystet eller ryster på hæn-rystet eller ryster på hæn-
derne.” derne.” 

At leve i tro på den store At leve i tro på den store 
fortælling om, at Gud altid fortælling om, at Gud altid 
har været og stadig er. At har været og stadig er. At 
han har defi neret os som han har defi neret os som 
ægte og værdifulde børn, ægte og værdifulde børn, 
der ikke selv kan eller skal der ikke selv kan eller skal 
skabe eller defi nere vores skabe eller defi nere vores 
værdi og identitet. værdi og identitet. 

Bogen er spækket med Bogen er spækket med 
lækre sproglige formulerin-lækre sproglige formulerin-
ger, der giver både det indly-ger, der giver både det indly-
sende og det komplicerede sende og det komplicerede 
nyt liv: nyt liv: 

”Gud er mig altid nærme-”Gud er mig altid nærme-
re end den tanke, der på et re end den tanke, der på et 

splitsekund forvandler sig splitsekund forvandler sig 
til ord, der løber ud af min til ord, der løber ud af min 
mund.”mund.”

”At have Gud som bolig ”At have Gud som bolig 
hele sit liv, også når der fl yt-hele sit liv, også når der fl yt-
tes rundt på alle møbler, det tes rundt på alle møbler, det 
gør den store forskel.” gør den store forskel.” 

Bogen kan i nogle afsnit Bogen kan i nogle afsnit 
virke lidt tung, men opfor-virke lidt tung, men opfor-
dringen til at slippe blufær-dringen til at slippe blufær-
digheden i vores gudsrelati-digheden i vores gudsrelati-
on og give Gud forkørselsret on og give Gud forkørselsret 
pirker til vanetænkning og pirker til vanetænkning og 
giver nyt vovemod.giver nyt vovemod.

AF ASGER BREDTOFTAF ASGER BREDTOFT

HELSINGEHELSINGE

Øivind Andersen var lærer Øivind Andersen var lærer 
og rektor på Fjellhaug Bi-og rektor på Fjellhaug Bi-
belskole fra 1930-1975. I belskole fra 1930-1975. I 
sin bog sin bog Grunnsandheter til Grunnsandheter til 
frelsefrelse skriver han på side  skriver han på side 
147 om profetisk gave. 147 om profetisk gave. 

Her mener jeg, at der er Her mener jeg, at der er 
stof til eftertanke, når det stof til eftertanke, når det 
gælder de nuværende drøf-gælder de nuværende drøf-
telser om profetisk nåde-telser om profetisk nåde-
gave:gave:

”At tale profetisk betyder ”At tale profetisk betyder 
ikke at spå om fremtiden. ikke at spå om fremtiden. 

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

SPØRGSMÅLET OM MÆNDSSPØRGSMÅLET OM MÆNDS og kvinders tjeneste har  og kvinders tjeneste har 
hængt i luften i LM længe. I takt med de generelle æn-hængt i luften i LM længe. I takt med de generelle æn-
dringer i samfundet og en større viden om, hvordan dringer i samfundet og en større viden om, hvordan 
andre kristne har indrettet sig, er dette spørgsmål andre kristne har indrettet sig, er dette spørgsmål 
kommet frem igen og igen. Rådsmødet i foråret 2019 kommet frem igen og igen. Rådsmødet i foråret 2019 
og LMBU’s inspirationsdag i januar gør sagen aktuel og LMBU’s inspirationsdag i januar gør sagen aktuel 
igen.igen.

Emnet er hverken nyt eller enkelt. Mange har un-Emnet er hverken nyt eller enkelt. Mange har un-
derstreget, at målet ikke er at ændre på eller over-derstreget, at målet ikke er at ændre på eller over-
skride de rammer, som LM tolker ud af Bibelen. Men skride de rammer, som LM tolker ud af Bibelen. Men 
det står dog alligevel klart, at vi aktivt må ændre no-det står dog alligevel klart, at vi aktivt må ændre no-
get, hvis der skal ske en forandring i dette spørgsmål.get, hvis der skal ske en forandring i dette spørgsmål.

FOR DET FØRSTE FOR DET FØRSTE må vi – særligt os mænd – erkende, må vi – særligt os mænd – erkende, 
at der er et problem. Når nogle kvinder føler sig usikre at der er et problem. Når nogle kvinder føler sig usikre 
på, om kvinder kun må passe børn og lave kaffe i me-på, om kvinder kun må passe børn og lave kaffe i me-
nigheden og dermed føler sig mindreværdige, er der nigheden og dermed føler sig mindreværdige, er der 
noget galt. Problemet er ikke, at visse kvinder har lavt noget galt. Problemet er ikke, at visse kvinder har lavt 
selvværd. Det handler om strukturer, en påvirkning selvværd. Det handler om strukturer, en påvirkning 
fra en snart forgangen mandsdomineret kultur og et fra en snart forgangen mandsdomineret kultur og et 
manglende fokus på, hvad Bibelen siger om emnet. manglende fokus på, hvad Bibelen siger om emnet. 
Og som LM har organiseret sig, er det mændenes op-Og som LM har organiseret sig, er det mændenes op-
gave at give plads for en løsning.gave at give plads for en løsning.

For det andet er vi i LM nødt til at få styr på vores For det andet er vi i LM nødt til at få styr på vores 
egne begreber. Prædikant og forkynder er ikke det egne begreber. Prædikant og forkynder er ikke det 
samme, selv om det fl ere steder bliver brugt syno-samme, selv om det fl ere steder bliver brugt syno-
nymt. Giver vi ikke den kaldede prædikant den sær-nymt. Giver vi ikke den kaldede prædikant den sær-
status, som han ifølge LM’s love har, bliver der ingen status, som han ifølge LM’s love har, bliver der ingen 
plads til en selvstændig forkynder-tjeneste, hvilken plads til en selvstændig forkynder-tjeneste, hvilken 
form den så end måtte få.form den så end måtte få.

For det tredje må der være plads i vores menighe-For det tredje må der være plads i vores menighe-
der til, at kvinder kan dele ud af deres åndelige liv. der til, at kvinder kan dele ud af deres åndelige liv. 
Skal vi i ny og næ holde et møde – måske på et andet Skal vi i ny og næ holde et møde – måske på et andet 
tidspunkt end normalt – med fokus på frie vidnesbyrd tidspunkt end normalt – med fokus på frie vidnesbyrd 
og sang? Skal prædikanten i ny og næ kun prædike og sang? Skal prædikanten i ny og næ kun prædike 
tyve minutter og to fra forsamlingen spørges om at tyve minutter og to fra forsamlingen spørges om at 
komme med et vidnesbyrd?komme med et vidnesbyrd?

DER ER GOVETVISDER ER GOVETVIS mange fl ere ændringsmulighe- mange fl ere ændringsmulighe-
der, hvis menigheden skal få del i fl ere af de velsig-der, hvis menigheden skal få del i fl ere af de velsig-
nelser, som kvinder og mænd, der ikke er kaldet som nelser, som kvinder og mænd, der ikke er kaldet som 
prædikanter, kan bringe. Men der er også en risiko: prædikanter, kan bringe. Men der er også en risiko: 
En menighed er altid under pres fra kulturen. Det En menighed er altid under pres fra kulturen. Det 
pres kommer udefra, men også indefra. Menighedens pres kommer udefra, men også indefra. Menighedens 
medlemmer er ligesom alle andre påvirkede af kultu-medlemmer er ligesom alle andre påvirkede af kultu-
ren. I et samfund, hvor der sker store kulturændringer ren. I et samfund, hvor der sker store kulturændringer 
sådan som i det danske, vil der også være nogle, der sådan som i det danske, vil der også være nogle, der 
er påvirket af den kultur, samfundet bevæger sig væk er påvirket af den kultur, samfundet bevæger sig væk 
fra. Er vi ikke bevidste om dette kultursammenstød, fra. Er vi ikke bevidste om dette kultursammenstød, 
ender vi i unødig kamp mod hinanden, der ikke tjener ender vi i unødig kamp mod hinanden, der ikke tjener 
evangeliet. evangeliet. 

Lad os være optaget af at skabe de bedste bibelske Lad os være optaget af at skabe de bedste bibelske 
rammer om dette spørgsmål! Også selv om det bety-rammer om dette spørgsmål! Også selv om det bety-
der forandringer.der forandringer.

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

LM og kvinders 
tjeneste
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MIRJAM H. SJÆLLAND  Bogen er spækket med 
lækre sproglige formuleringer, der giver både det 
indlysende og det komplicerede nyt liv

SYNSPUNKT   

Profetisk forkyndelse er at formidle Guds ords afslørende lys

LEDER 

Ordet har fået denne betyd-Ordet har fået denne betyd-
ning, fordi det var en vigtig ning, fordi det var en vigtig 
del af profeternes forkyn-del af profeternes forkyn-
delse i Gammel Testamente delse i Gammel Testamente 
at spå om fremtiden. Men at spå om fremtiden. Men 
egentlig betyder det at for-egentlig betyder det at for-
midle Guds ord til ens med-midle Guds ord til ens med-
mennesker, sådan at de ser mennesker, sådan at de ser 
sig selv og deres egen situa-sig selv og deres egen situa-
tion i Guds ords lys.” tion i Guds ords lys.” 

”Der skal profetisk nå-”Der skal profetisk nå-
degave til at give en sand, degave til at give en sand, 
åndelig bedømmelse af det, åndelig bedømmelse af det, 
som sker i tiden, og hvordan som sker i tiden, og hvordan 
situationen i virkeligheden situationen i virkeligheden 
er i Guds troende menighe-er i Guds troende menighe-
der. De, som har profetisk der. De, som har profetisk 

gave, bliver som regel ikke gave, bliver som regel ikke 
meget populære.”meget populære.”

”Derfor har Guds ord en ”Derfor har Guds ord en 
særskilt formaning til os om særskilt formaning til os om 
ikke at ringeagte profetisk ikke at ringeagte profetisk 
gave.”gave.”

”De ved jo på forhånd, at ”De ved jo på forhånd, at 
det, som de siger, ikke bliver det, som de siger, ikke bliver 
rigtigt forstået af de fl este, rigtigt forstået af de fl este, 
og at de bliver upopulære, og at de bliver upopulære, 
fordi de må tale imod så fordi de må tale imod så 
meget, som er galt og syn-meget, som er galt og syn-
digt, både blandt kristne og digt, både blandt kristne og 
i samfundslivet. Ikke mindst i samfundslivet. Ikke mindst 
falder det i deres lod at af-falder det i deres lod at af-
sløre navnekristendom og sløre navnekristendom og 
alle falske efterligninger af alle falske efterligninger af 

kristendommen.”kristendommen.”
”Derfor kommer her en ”Derfor kommer her en 

stærk formaning til at stærk formaning til at 
bruge den profetiske nåde-bruge den profetiske nåde-
gave i overensstemmelse gave i overensstemmelse 
med troen (Rom 12,6). Læg med troen (Rom 12,6). Læg 
mærke til, at apostlen bru-mærke til, at apostlen bru-
ger ordet ”vi”. Han har selv ger ordet ”vi”. Han har selv 
profetisk gave. Han har net-profetisk gave. Han har net-
op modtaget det, som han op modtaget det, som han 
forkynder os. Romerbrevet forkynder os. Romerbrevet 
er i sig selv en profetisk for-er i sig selv en profetisk for-
kyndelse. Dette må vi ikke kyndelse. Dette må vi ikke 
glemme!” glemme!” 

”At ringeagte blandt andet ”At ringeagte blandt andet 
Romerbrevet er at ringeagte Romerbrevet er at ringeagte 
profetisk gave.”profetisk gave.”
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Jesus på plakaten i Aarhus
Unge fra Aroskirken, LMU Signal og en aarhusiansk frikirke Unge fra Aroskirken, LMU Signal og en aarhusiansk frikirke 
har hængt 100 plakater op i Aarhus med teksten ”Jesus gi’r har hængt 100 plakater op i Aarhus med teksten ”Jesus gi’r 
håb”. Kampagnen er et fremstød for siden Jesusbloggen.dk.håb”. Kampagnen er et fremstød for siden Jesusbloggen.dk.

Gudstjeneste for grønlændere
Gudstjenesten var arrangeret i samarbejde med en social-Gudstjenesten var arrangeret i samarbejde med en social-
kulturel forening for grønlændere. Det var med til at skabe kulturel forening for grønlændere. Det var med til at skabe 
tryghed, fortæller evangelist Søren Eriksen.tryghed, fortæller evangelist Søren Eriksen.

dlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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80 år gammel lejr renoveres
Et fast byggehold og en fl ok frivillige knokler for, at der sker Et fast byggehold og en fl ok frivillige knokler for, at der sker 
en masse forbedringer på LM-Lejren i Pedersker, så den kan en masse forbedringer på LM-Lejren i Pedersker, så den kan 
rumme endnu fl ere deltagere og holde mange år endnu.rumme endnu fl ere deltagere og holde mange år endnu.
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