
Tidligere Peru-missionær Jørgen Enevoldsen var tilbage i Crucero efter omkring 30 år. 
Han modtog bystyrets hæder på vegne af missionsarbejdet

Indskrevet i byens æresregister

AF KAJA LAUTERBACH

Jørgen Enevoldsen er ind-Jørgen Enevoldsen er ind-
skrevet i den peruanske by skrevet i den peruanske by 
Cruceros æresregister som Cruceros æresregister som 
”Berømmelig gæst og Frem-”Berømmelig gæst og Frem-
trædende besøgende”.trædende besøgende”.

Det skete mandag den 17. Det skete mandag den 17. 
februar. Her fi k den tidligere februar. Her fi k den tidligere 
LM-missionær også hængt LM-missionær også hængt 
byens medalje om halsen byens medalje om halsen 
ved en lille ceremoni på råd-ved en lille ceremoni på råd-
huset.huset.

Jørgen Enevoldsen var Jørgen Enevoldsen var 
missionær i Peru sammen missionær i Peru sammen 
med sin familie fra 1988-med sin familie fra 1988-
1997. De boede i Juliaca, 1997. De boede i Juliaca, 
men han var nogle gange på men han var nogle gange på 
tur til Crucero for at holde tur til Crucero for at holde 
bibelkursus et par dage. bibelkursus et par dage. 

Crucero ligger i 4000 Crucero ligger i 4000 
meters højde i Andesbjer-meters højde i Andesbjer-
gene 200 kilometer nord gene 200 kilometer nord 
for Juliaca. Her var Jørgen for Juliaca. Her var Jørgen 
Enevoldsen på besøg i fi re Enevoldsen på besøg i fi re 
uger for at undervise på den uger for at undervise på den 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Fra 1. juli kan danskere med Fra 1. juli kan danskere med 
antidemokratiske holdnin-antidemokratiske holdnin-
ger blive registreret på en ger blive registreret på en 
liste. Står man på listen, liste. Står man på listen, 
må man ikke donere mere må man ikke donere mere 
end 10.000 kroner årligt til end 10.000 kroner årligt til 
forkyndende formål. Et nyt forkyndende formål. Et nyt 
lovforslag har tilsyneladen-lovforslag har tilsyneladen-
de til intention at ramme de til intention at ramme 
udenlandske donorer til udenlandske donorer til 
islamistiske formål i Dan-islamistiske formål i Dan-
mark, men kan også ramme mark, men kan også ramme 
danske statsborgere, der gi-danske statsborgere, der gi-
ver til kirkeligt arbejde.ver til kirkeligt arbejde.

I lovforslagets bemærk-I lovforslagets bemærk-
ninger hedder det, at rege-ninger hedder det, at rege-
ringen vurderer, at det kun ringen vurderer, at det kun 

Lovudkast kan sætte danske statsborgere på liste over folk med anti-demokratiske holdninger

Donorer til kristen forkyndelse kan sortlistes

er få personer, der vil ende er få personer, der vil ende 
på forbudslisten.på forbudslisten.

Forbud mod at støtte
Regeringen har fremsat Regeringen har fremsat 
et nyt lovforslag, der kan et nyt lovforslag, der kan 
give Udlændingestyrelsen give Udlændingestyrelsen 
bemyndigelse til at skjule bemyndigelse til at skjule 
sig bag falske profi ler på sig bag falske profi ler på 
sociale medier og granske sociale medier og granske 
indberetninger fra danske indberetninger fra danske 
myndigheder på jagt efter myndigheder på jagt efter 
danskere og udlændinge danskere og udlændinge 
med anti-demokratiske med anti-demokratiske 
holdninger. Målet er at regi-holdninger. Målet er at regi-
strere personer på en liste, strere personer på en liste, 
der giver forbud mod dona-der giver forbud mod dona-
tioner til visse formål i fi re tioner til visse formål i fi re 
år. Udlændinge på listen får år. Udlændinge på listen får 
forbud mod donationer over forbud mod donationer over 

10.000 kroner til ethvert for-10.000 kroner til ethvert for-
mål, mens danske statsbor-mål, mens danske statsbor-
gere kun forbydes at donere gere kun forbydes at donere 
over 10.000 kroner til reli-over 10.000 kroner til reli-
giøse formål, ”der er egnet til giøse formål, ”der er egnet til 
at påvirke andre.”at påvirke andre.”

Med anti-demokratiske Med anti-demokratiske 
holdninger menes aktiviteter, holdninger menes aktiviteter, 
der kan ”skade, lægge hin-der kan ”skade, lægge hin-
dringer i vejen eller svække dringer i vejen eller svække 
og efterhånden nedbryde og efterhånden nedbryde 
grundlaget for demokrati.” grundlaget for demokrati.” 
Det kan eksempelvis være Det kan eksempelvis være 
modstand mod ligestilling, modstand mod ligestilling, 
hedder det i lovforslagets hedder det i lovforslagets 
bemærkninger. Det vil ikke bemærkninger. Det vil ikke 
være nok til at blive sortli-være nok til at blive sortli-
stet, at man mener, at kvin-stet, at man mener, at kvin-
der ikke skal være præster, der ikke skal være præster, 
men det er dog nok til, at men det er dog nok til, at 
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lutherske bibelskole CLET. I lutherske bibelskole CLET. I 
den forbindelse var han ble-den forbindelse var han ble-
vet inviteret til Crucero for at vet inviteret til Crucero for at 
undervise i kirker i byen.undervise i kirker i byen.

Hæderen var ikke til Jør-Hæderen var ikke til Jør-
gen Enevoldsen alene, men gen Enevoldsen alene, men 
han modtog den på vegne af han modtog den på vegne af 
Norsk Luthersk Mission, som Norsk Luthersk Mission, som 
startede et projekt med rent startede et projekt med rent 
drikkevand i Crucero i 1982.drikkevand i Crucero i 1982.

”Byens ledelse ville gerne ”Byens ledelse ville gerne 
vise en form for anerkendel-vise en form for anerkendel-
se for, at missionen hjulpet se for, at missionen hjulpet 
så meget i årenes løb, både så meget i årenes løb, både 
når det gælder sundhed, når det gælder sundhed, 
uddannelse og velvære,” for-uddannelse og velvære,” for-
klarer han.klarer han.

”Ikke mindst satte de me-”Ikke mindst satte de me-
get stor pris på, at missio-get stor pris på, at missio-
nen havde hjulpet dem i en nen havde hjulpet dem i en 
politisk meget vanskelig tid politisk meget vanskelig tid 
med terrorisme.”med terrorisme.”

Senere kom et sundheds-Senere kom et sundheds-
projekt og en skole til, og projekt og en skole til, og 
alle tre ting kører videre til alle tre ting kører videre til 
stor glæde for byen, fortæl-stor glæde for byen, fortæl-
ler Jørgen Enevoldsen.ler Jørgen Enevoldsen.

Udlændingestyrelsen vil Udlændingestyrelsen vil 
undersøge den pågældende undersøge den pågældende 
person nærmere.person nærmere.

Samkønnede ægteskaber
Indføres den nye lov, kan Indføres den nye lov, kan 
man også komme på Udlæn-man også komme på Udlæn-
dingestyrelsens liste, hvis dingestyrelsens liste, hvis 
man støtter en organisation, man støtter en organisation, 
”der propaganderer for syns-”der propaganderer for syns-
punkter, hvorved personer punkter, hvorved personer 
eller grupper trues eller for-eller grupper trues eller for-
hånes” på grund af for ek-hånes” på grund af for ek-
sempel seksuel orientering. sempel seksuel orientering. 
Formuleringen er et ekko af Formuleringen er et ekko af 
racismeparagraffen, som racismeparagraffen, som 
omfatter seksuel orientering.omfatter seksuel orientering.

Det er ikke defi neret, om Det er ikke defi neret, om 
det er tilstrækkeligt proble-det er tilstrækkeligt proble-
matisk at udtrykke en mod-matisk at udtrykke en mod-

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.

HERREN VIL FRI MIG FRA ALT ONDT 
OG BRINGE MIG FRELST IND 

I SIT HIMMELSKE RIGE
2 Timotheusbrev 4,182 Timotheusbrev 4,18

stand mod samkønnet æg-stand mod samkønnet æg-
teskab. I Finland, der har en teskab. I Finland, der har en 
racismeparagraf, der minder racismeparagraf, der minder 
om den danske, efterforskes om den danske, efterforskes 
i øjeblikket en kristen politi-i øjeblikket en kristen politi-
ker og en luthersk præst for ker og en luthersk præst for 
forhånelse af seksuelle min-forhånelse af seksuelle min-
dretal på baggrund af en fol-dretal på baggrund af en fol-
der med titlen ”i Guds billede der med titlen ”i Guds billede 
skabte han dem.” Folderen skabte han dem.” Folderen 
handler om de samfunds-handler om de samfunds-
mæssige konsekvenser af mæssige konsekvenser af 
samkønnet ægteskab og ta-samkønnet ægteskab og ta-
ler for en bibelsk forståelse ler for en bibelsk forståelse 
af ægteskab, der ligner LM’s af ægteskab, der ligner LM’s 
og de øvrige danske missi-og de øvrige danske missi-
onsbevægelsers.onsbevægelsers.

Stresse minoriteter
Over for Kristeligt Dagblad Over for Kristeligt Dagblad 

siger tidligere generalsekre-siger tidligere generalsekre-
tær for Dansk Missionråd tær for Dansk Missionråd 
Jonas Adelin Jørgensen, at Jonas Adelin Jørgensen, at 
lovforslaget har en psykolo-lovforslaget har en psykolo-
gisk skræmmeeffekt.gisk skræmmeeffekt.

” Vi kender det fra mere ” Vi kender det fra mere 
eller mindre totalitære re-eller mindre totalitære re-
gimer, hvor der altid er en gimer, hvor der altid er en 
paragraf, man kan slå ned paragraf, man kan slå ned 
på, hvis man får brug for det. på, hvis man får brug for det. 
Det er en udbredt taktik for Det er en udbredt taktik for 
at stresse minoriteter, fordi at stresse minoriteter, fordi 
de aldrig ved, hvornår de de aldrig ved, hvornår de 
kan stikke næsen frem.”kan stikke næsen frem.”

Loven er sendt til høring Loven er sendt til høring 
hos alle godkendte tros-hos alle godkendte tros-
samfund – herunder LM-samfund – herunder LM-
frimenighederne Nordvest-frimenighederne Nordvest-
kirken, Hillerød Frimenighed kirken, Hillerød Frimenighed 
og LM Kirken Herning.og LM Kirken Herning.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Bibelen siger, at vi skal give ”Bibelen siger, at vi skal give 
til Guds rige. Jeg vil gerne til Guds rige. Jeg vil gerne 
give til den kirke, vi sidder give til den kirke, vi sidder 
i her.”i her.”

Med den begrundelse gav Med den begrundelse gav 
Reza*, der er fl ygtning fra Reza*, der er fl ygtning fra 
Iran, en kuvert med ti pro-Iran, en kuvert med ti pro-
cent af hans lommepenge. cent af hans lommepenge. 

Sammen med andre Sammen med andre 
LM’ere fra Ribe har Jens Ro-LM’ere fra Ribe har Jens Ro-
senberg hver torsdag siden senberg hver torsdag siden 
2016 tilbudt undervisning i 2016 tilbudt undervisning i 
kristendom for beboerne på kristendom for beboerne på 
asylcenteret i Hvidding. asylcenteret i Hvidding. 

”Vi havde talt om, hvad ”Vi havde talt om, hvad 
kirken er. At det ikke er en kirken er. At det ikke er en 
bygning, men består af bygning, men består af 
mennesker. Det er der, hvor mennesker. Det er der, hvor 
Helligånden er, og hvor Guds Helligånden er, og hvor Guds 

Flygtning giver tiende af lommepenge

ord lyder,” forklarer han.ord lyder,” forklarer han.

Jesus taler stort om at 
give af sin fattigdom
Jens Rosenberg fortæller, Jens Rosenberg fortæller, 

at han kom til at tænke på at han kom til at tænke på 
Jesu ord om enkens skærv, Jesu ord om enkens skærv, 
da han fi k gaven af Reza.da han fi k gaven af Reza.

”Jesus sagde, at enken, der ”Jesus sagde, at enken, der 
gav af sin fattigdom, gav den gav af sin fattigdom, gav den 

største gave, og det er altså største gave, og det er altså 
ikke mange penge, fl ygtnin-ikke mange penge, fl ygtnin-
gene får,” siger han.gene får,” siger han.

Har holdt Al Massira-
kurser siden 2017
Der kommer omkring 20 til Der kommer omkring 20 til 
kristendomsundervisning kristendomsundervisning 
for asylansøgere i Hvidding, for asylansøgere i Hvidding, 
der foregår privat hos Jens der foregår privat hos Jens 
Rosenberg.Rosenberg.

De fl este deltagere er fra De fl este deltagere er fra 
Iran, og Jens Rosenberg for-Iran, og Jens Rosenberg for-
tæller, at det er en blandet tæller, at det er en blandet 
fl ok.fl ok.

”De snakker om kristen-”De snakker om kristen-
domskurset indbyrdes på domskurset indbyrdes på 
asylcentret og inviterer hin-asylcentret og inviterer hin-
anden,” siger han.anden,” siger han.

*Reza er et dæknavn. *Reza er et dæknavn. 
Personens rigtige navn er Personens rigtige navn er 

redaktionen bekendt.redaktionen bekendt.

Iraner vil give til det kristne fællesskab, han har på kristendomskursus

Asylansøgere samles til kristendomskursus hos Jens Rosenberg.Asylansøgere samles til kristendomskursus hos Jens Rosenberg.

AF HELGE PAULSENAF HELGE PAULSEN

MEDLEM AF LANDSSTYRELSENMEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

HP@GODTHAABSGAARD.DKHP@GODTHAABSGAARD.DK

”Så er der fl ødeboller – hvis ”Så er der fl ødeboller – hvis 
I fra LMU fylder de to øver-I fra LMU fylder de to øver-
ste borde til mødet i aften”. ste borde til mødet i aften”. 
Sådan skrev en af de ”gam-Sådan skrev en af de ”gam-
le” i kredsen til de unge for le” i kredsen til de unge for 
at understrege invitationen at understrege invitationen 
til at komme til LM-møde. Et til at komme til LM-møde. Et 
andet sted i landet gik invi-andet sted i landet gik invi-
tationen den anden vej: ”Vel-tationen den anden vej: ”Vel-
kommen til LMU på torsdag kommen til LMU på torsdag 
– vi sørger for det hele, I skal – vi sørger for det hele, I skal 
bare komme …” bare komme …” 

På Rådsmødet i maj 2019 På Rådsmødet i maj 2019 
var et af hovedtemaerne var et af hovedtemaerne 
Fælles Livsvandring. Og de Fælles Livsvandring. Og de 

Giv ”fl ødeboller” til de unge
to anførte eksempler her er to anførte eksempler her er 
en udlevelse af noget af det, en udlevelse af noget af det, 
der blev drøftet: ”Hvad kan vi der blev drøftet: ”Hvad kan vi 
konkret gøre for at fremme konkret gøre for at fremme 
de gode relationer på tværs de gode relationer på tværs 
af generationerne?” af generationerne?” 

Vi kan jo vælge at tænke, Vi kan jo vælge at tænke, 
at det går af sig selv. Vi hol-at det går af sig selv. Vi hol-
der ”voksenmøderne” – de der ”voksenmøderne” – de 
unge holder ”ungdomsmø-unge holder ”ungdomsmø-
derne”. Og efterhånden som derne”. Og efterhånden som 
de unge vokser til, bliver de de unge vokser til, bliver de 
automatisk en del af ”vok-automatisk en del af ”vok-
senmøderne”. Men sådan senmøderne”. Men sådan 
går det bare ikke altid. Så går det bare ikke altid. Så 
det at ofre emnet en tanke det at ofre emnet en tanke 
er bestemt ikke overfl ødigt. er bestemt ikke overfl ødigt. 
For tænk, hvis de unge al-For tænk, hvis de unge al-
drig sådan rigtigt kom i gang drig sådan rigtigt kom i gang 
med ”voksen-LM?” Hvem med ”voksen-LM?” Hvem 
skal så bære LM videre? Og skal så bære LM videre? Og 
hvem skal overtage missi-hvem skal overtage missi-
onsstafetten? onsstafetten? 

Vi må tænke kreativt her. Vi må tænke kreativt her. 
Ikke kun for at sikre LM’s Ikke kun for at sikre LM’s 
fremtid, men for at skabe et fremtid, men for at skabe et 

fælles rum, hvor evangeliet fælles rum, hvor evangeliet 
kan forkyndes til frelse for kan forkyndes til frelse for 
mennesker – unge og ældre. mennesker – unge og ældre. 
Hvor alle er inkluderet i det Hvor alle er inkluderet i det 
kristne fællesskab. kristne fællesskab. 

Tænk, om vi kunne favne Tænk, om vi kunne favne 
hinanden! Vise, at vi gerne hinanden! Vise, at vi gerne 
vil hinanden og udvise om-vil hinanden og udvise om-
sorg på kryds og tværs af sorg på kryds og tværs af 
generationer. For vi har så-generationer. For vi har så-
dan brug for hinanden. dan brug for hinanden. 

Flødeboller og fælles-Flødeboller og fælles-
møde med LMU er kun små møde med LMU er kun små 
skridt på vejen. Men det er skridt på vejen. Men det er 
små skridt, som viser, at vi små skridt, som viser, at vi 
gerne vil hinanden. Hvis vi gerne vil hinanden. Hvis vi 
nu tænkte os rigtigt godt nu tænkte os rigtigt godt 
om, mon vi så kunne sætte om, mon vi så kunne sætte 
andre små skibe i søen, som andre små skibe i søen, som 
kan vise det samme? Og kan vise det samme? Og 
som kan åbne dørene ind til som kan åbne dørene ind til 
hinandens fællesskaber. hinandens fællesskaber. 

Lad mig give bare en en-Lad mig give bare en en-
kelt ide fra Rådsmødet vi-kelt ide fra Rådsmødet vi-
dere: ”Spis og skrid!” Inviter dere: ”Spis og skrid!” Inviter 
LMU og kreds-/menigheds-LMU og kreds-/menigheds-

medlemmer til middag. Sæt medlemmer til middag. Sæt 
en begrænsning på antal, og en begrænsning på antal, og 
lad det være først til mølle-lad det være først til mølle-
princippet. Overvej, om du princippet. Overvej, om du 
måske skal reservere tre-måske skal reservere tre-
fi re pladser til de unge. Giv fi re pladser til de unge. Giv 
dem noget mad – tal sam-dem noget mad – tal sam-
men – og lad så gæsterne men – og lad så gæsterne 
tage hjem efter middagen. tage hjem efter middagen. 
Prøv det for eksempel en Prøv det for eksempel en 
gang hver anden måned. gang hver anden måned. 
Spændende at spise sam-Spændende at spise sam-
men med dem, som normalt men med dem, som normalt 
ikke står på din gæsteliste, ikke står på din gæsteliste, 
ikke? ikke? 

Tør du fi nde på en ”fl ø-Tør du fi nde på en ”fl ø-
debolle” at give en ung? debolle” at give en ung? 
Men pas på! Det kan skabe Men pas på! Det kan skabe 
relationer – og relationer relationer – og relationer 
forpligter. Men jeg tror også, forpligter. Men jeg tror også, 
at det vil medføre velsignel-at det vil medføre velsignel-
se ind over dit liv. For det er se ind over dit liv. For det er 
godt og rigt at være sammen godt og rigt at være sammen 
med sine kristne brødre og med sine kristne brødre og 
søstre – også når de ikke søstre – også når de ikke 
lige matcher din egen alder.lige matcher din egen alder.

JENS ROSENBERG   Flygtningene snakker om 
kristendomskurset indbyrdes på asylcentret og 
inviterer hinanden
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Nye arbejdsopgaver til Dina 
og Henrik Jacobsen
Missionærparret Dina og Henrik Jacobsen i Siem Reap Missionærparret Dina og Henrik Jacobsen i Siem Reap 
i Cambodja får nye arbejdsopgaver. De har siden 2013 i Cambodja får nye arbejdsopgaver. De har siden 2013 
begge været engageret i det fælles arbejde, som LM og begge været engageret i det fælles arbejde, som LM og 
kirken i Siem Reap har haft under betegnelsen ”Coun-kirken i Siem Reap har haft under betegnelsen ”Coun-
tryside Harvest Mission”. Henrik har undervist på di-tryside Harvest Mission”. Henrik har undervist på di-
striktsplan og på en aftenbibelskole i Siem Reap, og striktsplan og på en aftenbibelskole i Siem Reap, og 
Dina har stået for et sundhedsprojekt i Preykhmang, Dina har stået for et sundhedsprojekt i Preykhmang, 
også kaldet Fjendeskoven. To lokale medarbejdere har også kaldet Fjendeskoven. To lokale medarbejdere har 
fået erfaring sammen med Dina i Fjendeskoven, og den fået erfaring sammen med Dina i Fjendeskoven, og den 
ene er netop blevet uddannet til sygeplejerske. De kan ene er netop blevet uddannet til sygeplejerske. De kan 
i dag selv drive dette arbejde videre uden missionær-i dag selv drive dette arbejde videre uden missionær-
hjælp. hjælp. 

LM støtter lokalt ansatte og aktiviteter i Fjendeskoven LM støtter lokalt ansatte og aktiviteter i Fjendeskoven 
og vil have enkelte undervisningstilbud til bibelskolen i og vil have enkelte undervisningstilbud til bibelskolen i 
Siem Reap.Siem Reap.

Henrik har sine sidste undervisningstimer på bibel-Henrik har sine sidste undervisningstimer på bibel-
skolen i marts. Arbejdsopgaverne fremover bliver blandt skolen i marts. Arbejdsopgaverne fremover bliver blandt 
andet at give bibelundervisning sammen med missionær andet at give bibelundervisning sammen med missionær 
Simon Kronborg i små menigheder i distriktet, som kir-Simon Kronborg i små menigheder i distriktet, som kir-
ken i Siem Reap ikke har kontakt til. Dina vil samtidig un-ken i Siem Reap ikke har kontakt til. Dina vil samtidig un-
dersøge mulighederne for at give sundhedstilbud til folk dersøge mulighederne for at give sundhedstilbud til folk 
ved nogle af de samme menighedskontakter.ved nogle af de samme menighedskontakter.

Dina og Henrik Jacobsen skal også undersøge mulighe-Dina og Henrik Jacobsen skal også undersøge mulighe-
der for kirkeligt samarbejde vest for Siem Reap i retning der for kirkeligt samarbejde vest for Siem Reap i retning 
mod Battambang, og ligeledes skal de undersøge mulig-mod Battambang, og ligeledes skal de undersøge mulig-
heden for at etablere et kollegium mere, måske i Battam-heden for at etablere et kollegium mere, måske i Battam-
bang. Noget af dette undersøgelsesarbejde gøres sam-bang. Noget af dette undersøgelsesarbejde gøres sam-
men med missionærparret Monica og Simon Kronborg.men med missionærparret Monica og Simon Kronborg.

LM er på denne måde så småt ved at gå videre med LM er på denne måde så småt ved at gå videre med 
evangeliet til nye områder i Cambodja.          evangeliet til nye områder i Cambodja.          

       Bent Olsen       Bent Olsen

Missionær bliver leder på  
Virksund Kursuscenter
Virksund kursuscenter får ny leder fra 1. juni 2020. Virksund kursuscenter får ny leder fra 1. juni 2020. 

Ole Malmgaard, der er tidligere missionær og direktør Ole Malmgaard, der er tidligere missionær og direktør 
for Soma Biblia og tidligere medlem af LM’s Landssty-for Soma Biblia og tidligere medlem af LM’s Landssty-
relse overtager lederstillingen, der har stået ledig, siden relse overtager lederstillingen, der har stået ledig, siden 
den tidligere leder stoppede i efteråret 2019. den tidligere leder stoppede i efteråret 2019. 

Ole Malmgaard vil dog fortsat blive boende i Silkeborg.Ole Malmgaard vil dog fortsat blive boende i Silkeborg.
nlmnlm

Ny præst i LM-Kirken i Skjern
LM-Kirken i Skjern har ansat 27-årige Mathias Richard LM-Kirken i Skjern har ansat 27-årige Mathias Richard 
Jefsen-Hansen som præst fra 1. januar 2021. Jefsen-Hansen som præst fra 1. januar 2021. 

Mathias Richard Jefsen-Hansen har læst en bachelor Mathias Richard Jefsen-Hansen har læst en bachelor 
i teologi på DBI og er nu ved at færdiggøre en kandidat i i teologi på DBI og er nu ved at færdiggøre en kandidat i 
teologi på Københavns Universitet. Siden 2017 har han teologi på Københavns Universitet. Siden 2017 har han 
været ansat som forkynder i Hvidovre Frimenighed.været ansat som forkynder i Hvidovre Frimenighed.

Siden 2016 har Leif Bach Kofoed været ansat i LM-Siden 2016 har Leif Bach Kofoed været ansat i LM-
Kirken som præst på deltid. Han går på pension, og sam-Kirken som præst på deltid. Han går på pension, og sam-
tidig bliver stillingen udvidet med evangeliserende aktivi-tidig bliver stillingen udvidet med evangeliserende aktivi-
teter.                      teter.                      klkl
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Noget for alle på LM’s Landsmøde
På Landsmøde får man både det store fællesskab og mulighed for at sammensætte 

et program efter alder og interesser

Minder, musik og mandskor fyldte missionshus

Det handler om skyld, Det handler om skyld, 
skam og nåde, når Ellen skam og nåde, når Ellen 
Esmarch afholder sit se-Esmarch afholder sit se-
minar lørdag formiddag på minar lørdag formiddag på 
Landsmødet. Og emnet bli-Landsmødet. Og emnet bli-
ver mere og mere relevant i ver mere og mere relevant i 
Danmark, mener hun:Danmark, mener hun:

”Vi lever i en skam-kul-”Vi lever i en skam-kul-
tur, hvor der er vægt på det tur, hvor der er vægt på det 
perfekte og det ydre, og perfekte og det ydre, og 
hvor det er op til os selv at hvor det er op til os selv at 
skabe lykke. Klarer du dig skabe lykke. Klarer du dig 
ikke, er det din egen skyld, ikke, er det din egen skyld, 
og derfor er der mange, og derfor er der mange, 
der skammer sig.”der skammer sig.”

Skam defi nerer hun som Skam defi nerer hun som 
en følelse af at være for-en følelse af at være for-
kert, mens skyld er konkre-kert, mens skyld er konkre-
te ting, vi har gjort forkert.te ting, vi har gjort forkert.

”I vores kultur er det ”I vores kultur er det 
svært at bringe menne-svært at bringe menne-
sker til en erkendelse af sker til en erkendelse af 
skyld. Men der er særligt skyld. Men der er særligt 
mange unge, der skammer mange unge, der skammer 
sig over deres ydre, deres sig over deres ydre, deres 
manglende evner eller de-manglende evner eller de-
res opførsel i en konkret res opførsel i en konkret 
situation.”situation.”

På sin vis er det frisæt-På sin vis er det frisæt-
tende at blive erklæret tende at blive erklæret 
skyldig, fordi der er tilgi-skyldig, fordi der er tilgi-
velse for skylden på grund velse for skylden på grund 
af Jesu stedfortrædende af Jesu stedfortrædende 
død. Skammen er sværere død. Skammen er sværere 
at forløse.at forløse.

”Men også med skam-”Men også med skam-
men er nåden det afgø-men er nåden det afgø-

rende. Her handler det dog rende. Her handler det dog 
om udgangspunktet for om udgangspunktet for 
nåde: At Gud ønsker fæl-nåde: At Gud ønsker fæl-
lesskab med os. Gud fandt lesskab med os. Gud fandt 
os værd at frelse.”os værd at frelse.”

Også i det kristne fæl-Også i det kristne fæl-
lesskab kan der være en lesskab kan der være en 
perfekthedskultur, hvor perfekthedskultur, hvor 
det kan handle om udse-det kan handle om udse-
ende, handlinger og meget ende, handlinger og meget 
andet. Selv om evangeliet andet. Selv om evangeliet 
forkyndes, og det sætter forkyndes, og det sætter 
mennesker fri for skyld, mennesker fri for skyld, 
kan der stadig være usagte kan der stadig være usagte 
forventninger om, hvad forventninger om, hvad 
man bør gøre, for at høre til man bør gøre, for at høre til 
i fællesskabet, mener hun.i fællesskabet, mener hun.

”Nåden fortæller os, at vi ”Nåden fortæller os, at vi 
er sat fri midt i vores uper-er sat fri midt i vores uper-
fekthed. Vi skal komme til fekthed. Vi skal komme til 
den erkendelse, at ja, jeg den erkendelse, at ja, jeg 
er en synder, men jeg er er en synder, men jeg er 
sat fri. Lev med, at det hele sat fri. Lev med, at det hele 
er ufuldkomment.”         er ufuldkomment.”         nlmnlm

Kristen ledelse er temaet Kristen ledelse er temaet 
i LMH-forstander Henrik i LMH-forstander Henrik 
Nymann Eriksens semi-Nymann Eriksens semi-
nar fredag formiddag på nar fredag formiddag på 
Landsmøde.Landsmøde.

”Der, hvor du har ansvar ”Der, hvor du har ansvar 
for andre, er der lederskab for andre, er der lederskab 
i spil,” siger han og tilføjer, i spil,” siger han og tilføjer, 
at der er nogle generelle at der er nogle generelle 
træk ved lederskab, som træk ved lederskab, som 
går igen, uanset om man går igen, uanset om man 
er børneklubleder, me-er børneklubleder, me-
nighedsrådsmedlem eller nighedsrådsmedlem eller 
prædikant.prædikant.

”Selvfølgelig er der ”Selvfølgelig er der 
forskelle, men også i forskelle, men også i 
børneklubben skal man børneklubben skal man 
motivere børnene og med-motivere børnene og med-
arbejderne. Man skal have arbejderne. Man skal have 
visioner og klarhed over, visioner og klarhed over, 
hvorfor vi er her. Og man hvorfor vi er her. Og man 
skal rekruttere de gode skal rekruttere de gode 
folk, der har syn for det, vi folk, der har syn for det, vi 
vil, og som har evner eller vil, og som har evner eller 
potentiale for arbejdet.”potentiale for arbejdet.”

Henrik Nymann Eriksen Henrik Nymann Eriksen 
peger på tre forskellige le-peger på tre forskellige le-
dertyper, som er nødven-dertyper, som er nødven-
dige i kristent arbejde.dige i kristent arbejde.

Den profetiske leder er Den profetiske leder er 
leder gennem sin forkyn-leder gennem sin forkyn-
delse og er et fyrtårn, an-delse og er et fyrtårn, an-
dre kan pejle efter. Den pa-dre kan pejle efter. Den pa-
storale leder er mentor og storale leder er mentor og 
sjælesørger, der danner re-sjælesørger, der danner re-
lationer og drager omsorg lationer og drager omsorg 
for folk. Og den organisa-for folk. Og den organisa-

toriske leder er optaget af toriske leder er optaget af 
at skabe gode rammer og at skabe gode rammer og 
formulere mål såvel som at formulere mål såvel som at 
administrere arbejdet. administrere arbejdet. 

”Bibelen taler om for-”Bibelen taler om for-
skelligt lederskab, når skelligt lederskab, når 
Paulus over for Timotheus Paulus over for Timotheus 
skelner mellem alle de skelner mellem alle de 
ældste og de ældste, der ældste og de ældste, der 
har et særligt ansvar for har et særligt ansvar for 
forkyndelse og undervis-forkyndelse og undervis-
ning. Jeg tror, det er en ning. Jeg tror, det er en 
styrke for lederskab, hvis styrke for lederskab, hvis 
man tænker det som et man tænker det som et 
team,” siger han og tilføjer, team,” siger han og tilføjer, 
at den gode leder kender at den gode leder kender 
sine egne begrænsninger, sine egne begrænsninger, 
og at forskellige situatio-og at forskellige situatio-
ner kan kræve forskellige ner kan kræve forskellige 
ledertyper.ledertyper.

”Der er mange aspekter ”Der er mange aspekter 
i ledelse, og det er sjæl-i ledelse, og det er sjæl-
dent, at ét menneske har dent, at ét menneske har 
dem alle.”  dem alle.”          nlm        nlm

Skyld, skam og nåde Ledelse er ikke bare ledelse

Når LMU’erne og de voksne Når LMU’erne og de voksne 
går til seminarer fredag og går til seminarer fredag og 
lørdag – både formiddag og lørdag – både formiddag og 
efter frokost – er juniorer-efter frokost – er juniorer-
ne og teenagerne inviteret ne og teenagerne inviteret 
til bibeltime med Daniel K. til bibeltime med Daniel K. 
Munch fra København.Munch fra København.

”Temaerne bliver det ”Temaerne bliver det 
samme som ved hovedmø-samme som ved hovedmø-
derne. Det bliver omkring derne. Det bliver omkring 
25 minutter med lidt fl ere 25 minutter med lidt fl ere 
videoklip og noget visuelt at videoklip og noget visuelt at 
kigge på undervejs. Jeg har kigge på undervejs. Jeg har 
også en masse eksempler, også en masse eksempler, 
som de unge kan relatere som de unge kan relatere 
til.”til.”

Daniel K. Munch er læge Daniel K. Munch er læge 
på Gentofte Hospitals lun-på Gentofte Hospitals lun-
geafdeling og har i fl ere år geafdeling og har i fl ere år 
holdt møder på junior- og holdt møder på junior- og 
teenlejre. Han har også tid-teenlejre. Han har også tid-
ligere arbejdet på Nord-ligere arbejdet på Nord-
sjællands Efterskole og sjællands Efterskole og 
undervist på fl ere konfi r-undervist på fl ere konfi r-
mandlejre.mandlejre.

Det er ikke nogen lille Det er ikke nogen lille 
opgave, den københavnske opgave, den københavnske 
fritidsforkynder har fået. fritidsforkynder har fået. 
Hvor de fem hovedmøder er Hvor de fem hovedmøder er 
fordelt mellem fem præ-fordelt mellem fem præ-
dikanter, har den 31-årige dikanter, har den 31-årige 
københavner alle fi re for-københavner alle fi re for-
kyndende møder for juniorer kyndende møder for juniorer 
og teenagere. Det betyder, og teenagere. Det betyder, 
at han er den forkynder på at han er den forkynder på 
Landsmødet, der har fl est Landsmødet, der har fl est 
undervisningstimer.undervisningstimer.

”Jeg er spændt på om de ”Jeg er spændt på om de 
unge kommer både til fæl-unge kommer både til fæl-
lesmøderne og between-lesmøderne og between-
møder. For så vil nogle af møder. For så vil nogle af 
pointerne nok være de pointerne nok være de 
samme, men i mine timer er samme, men i mine timer er 
der knap så mange svære der knap så mange svære 
begreber og færre skrift-begreber og færre skrift-
henvisninger,” siger han og henvisninger,” siger han og 
understreger, at der selvføl-understreger, at der selvføl-
gelig er bibelfortælling og gelig er bibelfortælling og 
nedslag i Bibelen undervejs.nedslag i Bibelen undervejs.

”Forsøget er at tage de ”Forsøget er at tage de 
overordnede emner fri-overordnede emner fri-
kendt, frikøbt, fritaget og kendt, frikøbt, fritaget og 
fristed og tale dem i junior-fristed og tale dem i junior-
teenhøjde.”teenhøjde.”

Daniel K. Munch er til Daniel K. Munch er til 
hverdag en del af LM’s fri-hverdag en del af LM’s fri-
menighed Nordvestkirken menighed Nordvestkirken 
i København sammen med i København sammen med 
sin kone og parrets datter. sin kone og parrets datter. 
Her er han en del af kirkens Her er han en del af kirkens 
forkynderteam.  forkynderteam.              nlm            nlm

LM2020-tema i betweenhøjde

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Der var fyldt godt op i den Der var fyldt godt op i den 
store sal i LM’s missions-store sal i LM’s missions-
hus i nordsjællandske Gil-hus i nordsjællandske Gil-
leleje den 28. februar, hvor leleje den 28. februar, hvor 
omkring 175 mennesker var omkring 175 mennesker var 
mødt op til dette års ”Sange, mødt op til dette års ”Sange, 
der vækker minder”.der vækker minder”.

Her var fællessang, kor-Her var fællessang, kor-
sang, solostykker på trom-sang, solostykker på trom-
pet, orkester og en andagt pet, orkester og en andagt 
med til at skabe nye minder.med til at skabe nye minder.

Deltagerne var fra en Deltagerne var fra en 
række forskellige kristne række forskellige kristne 
menigheder i området, men menigheder i området, men 
der var også folk, som ikke der var også folk, som ikke 

Der var lagt op til en tur ned ad mindernes allé ved arrangementet ”Sange, der vækker minder” i Gilleleje

så ofte kommer i kirke eller så ofte kommer i kirke eller 
missionshus.missionshus.

Det fortæller Aase Leinum, Det fortæller Aase Leinum, 
som er tilknyttet LM i Gille-som er tilknyttet LM i Gille-
leje og har deltaget i ”Sange, leje og har deltaget i ”Sange, 
der vækker minder” en del der vækker minder” en del 
gange.gange.

”Det har stor værdi, at man ”Det har stor værdi, at man 
ser nogle af de deltagere, ser nogle af de deltagere, 
som man kun ser denne ene som man kun ser denne ene 
gang om året. Så skal man gang om året. Så skal man 
lige have en snak og høre, lige have en snak og høre, 
hvad der er sket siden sidst.”hvad der er sket siden sidst.”

Også nyere sange i år
Aftenens koncept er, som Aftenens koncept er, som 
navnet antyder, lagt an på, at navnet antyder, lagt an på, at 
sangene skal vække minder.sangene skal vække minder.

Mange af deltagerne, der Mange af deltagerne, der 
for de fl estes vedkommende for de fl estes vedkommende 
har nået pensionsalderen, har nået pensionsalderen, 
har sunget sangene i deres har sunget sangene i deres 
barn- og ungdom.barn- og ungdom.

I år var sangene dog også I år var sangene dog også 
lagt an på forskellige te-lagt an på forskellige te-
maer. Blandt andet ”Jeg kan maer. Blandt andet ”Jeg kan 
altid komme til Jesus”. Det altid komme til Jesus”. Det 
prægede sangudvalget og prægede sangudvalget og 
betød, at nogle af sangene betød, at nogle af sangene 
kun var 30-40 år gamle.kun var 30-40 år gamle.

Sangene blev ledt af kon-Sangene blev ledt af kon-
ferencier Peder Toft, som ferencier Peder Toft, som 
også dirigerede et mands-også dirigerede et mands-
kor, der sang for på sangene kor, der sang for på sangene 
under akkompagnement af under akkompagnement af 
pianist Torben Andersen.pianist Torben Andersen.

Undervejs var der en an-Undervejs var der en an-
dagt ved sognepræst Niels dagt ved sognepræst Niels 
Jørn Fogh, fi re sange af Jørn Fogh, fi re sange af 

Frelsens Hærs kor fra Kø-Frelsens Hærs kor fra Kø-
benhavn under ledelse af benhavn under ledelse af 
Christian Jochimsen og fi re Christian Jochimsen og fi re 

klassiske stykker på trom-klassiske stykker på trom-
pet ved Jesper Sode-Larsen pet ved Jesper Sode-Larsen 
og pianist Vibeke Højlund.og pianist Vibeke Højlund.

Et mands-lejlighedskor under ledelse af Peder Toft sang for på sangene.Et mands-lejlighedskor under ledelse af Peder Toft sang for på sangene.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Soma Biblia er noget af det ”Soma Biblia er noget af det 
vigtigste missionsarbejde, vigtigste missionsarbejde, 
der nogensinde har eksiste-der nogensinde har eksiste-
ret. Der er ingen af os, der ret. Der er ingen af os, der 
ved, hvilken betydning det ved, hvilken betydning det 
har haft, men vi ved, at man-har haft, men vi ved, at man-
ge har mødt Jesus gennem ge har mødt Jesus gennem 
traktater, Johannesevan-traktater, Johannesevan-
gelier og andre småhæfter, gelier og andre småhæfter, 
og andre er blevet opbyg-og andre er blevet opbyg-
get igennem Soma Biblias get igennem Soma Biblias 
bøger.”bøger.”

Det siger Per Jerup, der var Det siger Per Jerup, der var 
LM-missionær i Tanzania fra LM-missionær i Tanzania fra 
2013-2019. I alle årene var 2013-2019. I alle årene var 
han ansat i Soma Biblia.han ansat i Soma Biblia.

For Per Jerup er traktater For Per Jerup er traktater 
og småhæfter – for eksem-og småhæfter – for eksem-
pel Johannesevangelier – pel Johannesevangelier – 
det, man skal lægge aller-det, man skal lægge aller-
mest vægt på.mest vægt på.

”At sælge bibler og bøger ”At sælge bibler og bøger 
kræver penge, som ikke alle kræver penge, som ikke alle 
har. Muslimerne vil aldrig har. Muslimerne vil aldrig 
betale for det, men når man betale for det, men når man 
kan dele noget gratis ud, kan dele noget gratis ud, 
kan man nå ud til mange kan man nå ud til mange 
fl ere mennesker,” siger han fl ere mennesker,” siger han 
og fortæller, at 99 procent og fortæller, at 99 procent 
af dem, han har tilbudt et af dem, han har tilbudt et 
hæfte, har taget imod det. hæfte, har taget imod det. 
Det gælder også de fl este Det gælder også de fl este 
muslimer. muslimer. 

Traktaters betydning er uvurderlig
Muslimerne kan ikke have en bibel, men de kan skjule de små hæfter på sig, 

siger tidligere Soma Biblia-medarbejder Per Jerup

Det tidligere missionærpar Annelise og Axel Rye Clausen har fået en god indgang i vestjyske lokalforeninger

Holder højskoleaftener om Cambodja

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Minihøjskoler, ældreklub-Minihøjskoler, ældreklub-
ber og foredragsaftener. De ber og foredragsaftener. De 
seneste måneder har Anne-seneste måneder har Anne-
lise og Axel Rye Clausen fra lise og Axel Rye Clausen fra 
Tarm haft mange aftaler i Tarm haft mange aftaler i 
kalenderen på arrangemen-kalenderen på arrangemen-
ter i det vestjyske, hvor de ter i det vestjyske, hvor de 
fortæller om Cambodja. fortæller om Cambodja. 

Da det tidligere mis-Da det tidligere mis-
sionærpar forrige år forlod sionærpar forrige år forlod 
Cambodja for at bosætte Cambodja for at bosætte 
sig i Danmark, udgav de sig i Danmark, udgav de 
samtidig en bog om deres samtidig en bog om deres 
næsten 30 år som missio-næsten 30 år som missio-
nærer for LM i Tanzania og nærer for LM i Tanzania og 
Cambodja.Cambodja.

Bogen fi k en del opmærk-Bogen fi k en del opmærk-
somhed i de lokale aviser somhed i de lokale aviser 
på Tarm-kanten, og det har på Tarm-kanten, og det har 
betydet, at Clausen-parret betydet, at Clausen-parret 

har fået nogle forespørgsler har fået nogle forespørgsler 
om at komme ud og fortælle om at komme ud og fortælle 
om Cambodja fra nogle for-om Cambodja fra nogle for-
eninger, der ikke nødven-eninger, der ikke nødven-
digvis kender noget til LM i digvis kender noget til LM i 
forvejen.forvejen.

Et land med 
en blodig historie
Den første tid efter de kom Den første tid efter de kom 
hjem fra Cambodja, var de hjem fra Cambodja, var de 
rundt i LM fl ere steder i rundt i LM fl ere steder i 
landet og fortælle om mis-landet og fortælle om mis-
sionsarbejdet, men nu, hvor sionsarbejdet, men nu, hvor 
de er ude til de lokale høj-de er ude til de lokale høj-
skoleaftener, er det ikke så skoleaftener, er det ikke så 
meget det, der er i fokus.meget det, der er i fokus.

”Der er sket så meget, si-”Der er sket så meget, si-
den vi forlod landet – så det, den vi forlod landet – så det, 
vi kan fortælle om arbejdet, vi kan fortælle om arbejdet, 
er ved at være forældet,” si-er ved at være forældet,” si-
ger Axel Rye Clausen.ger Axel Rye Clausen.

I stedet bruger parret no-I stedet bruger parret no-

get af deres viden og erfa-get af deres viden og erfa-
ring og den særlige interes-ring og den særlige interes-
se, de har, til at fortælle om se, de har, til at fortælle om 
Cambodja som land – om Cambodja som land – om 
dets kultur, om de blodige dets kultur, om de blodige 
massakrer under Pol Pots massakrer under Pol Pots 
diktatoriske styre frem til diktatoriske styre frem til 
nutiden og folkets forsøg på nutiden og folkets forsøg på 
at komme på fode igen i et at komme på fode igen i et 
af verdens mest korrupte af verdens mest korrupte 
lande. Til fortællingen tilfø-lande. Til fortællingen tilfø-
jer de deres egne oplevelser jer de deres egne oplevelser 
i landet og venskaber med i landet og venskaber med 
mennesker, der har vendt mennesker, der har vendt 
sig fra en buddhistisk op-sig fra en buddhistisk op-
vækst og er kommet til tro vækst og er kommet til tro 
på den levende Kristus.på den levende Kristus.

”Cambodja er et af de ”Cambodja er et af de 
lande, hvor kristendommen lande, hvor kristendommen 
vokser hurtigst. Det er så vokser hurtigst. Det er så 
fantastisk at opleve, hvor-fantastisk at opleve, hvor-
dan folk vender sig til Gud. dan folk vender sig til Gud. 
De er meget tiltrukket af De er meget tiltrukket af 

Per Jerup mener, at traktater og småhæfter – for eksempel Johannesevangelier – er det, man Per Jerup mener, at traktater og småhæfter – for eksempel Johannesevangelier – er det, man 
skal lægge allermest vægt på i Soma Biblia. skal lægge allermest vægt på i Soma Biblia. 

det kristne fællesskab. I det det kristne fællesskab. I det 
buddhistiske Asien er man buddhistiske Asien er man 
styret af karma-loven: ’Du styret af karma-loven: ’Du 
får, hvad du har fortjent’. Det får, hvad du har fortjent’. Det 
bliver helt vendt på hovedet bliver helt vendt på hovedet 
med kristendommens bud med kristendommens bud 
om næstekærlighed,” forkla-om næstekærlighed,” forkla-
rer Axel Rye Clausen. rer Axel Rye Clausen. 

Tilhørerne er 
meget positive
Parret har fået meget posi-Parret har fået meget posi-
tive reaktioner fra tilhører-tive reaktioner fra tilhører-
ne, når de har været ude og ne, når de har været ude og 
fortælle.fortælle.

”Nu er det jo i Vestjylland, ”Nu er det jo i Vestjylland, 
hvor folk nok traditionelt ikke hvor folk nok traditionelt ikke 
er så kritiske over for mis-er så kritiske over for mis-
sionsarbejde, så vi er blevet sionsarbejde, så vi er blevet 
taget rigtig godt imod,” siger taget rigtig godt imod,” siger 
Axel Rye Clausen.Axel Rye Clausen.

Han fortæller desuden, at Han fortæller desuden, at 
de har haft et møde med re-de har haft et møde med re-

PER JERUP   Vi ved, at mange har mødt Jesus gennem 
traktater, Johannesevangelier og andre småhæfter, og 
andre er blevet opbygget gennem Soma Biblias bøger

præsentanter fra alle kirker præsentanter fra alle kirker 
i Skjern Provsti, som ønsker i Skjern Provsti, som ønsker 
at samle ind til LM’s arbejde at samle ind til LM’s arbejde 
blandt fattige familier i blandt fattige familier i 
Fjendeskoven. Fjendeskoven. 

”Folk vil rigtig gerne tage ”Folk vil rigtig gerne tage 
del i missionsarbejdet og del i missionsarbejdet og 
høre om det, og vi fortæller høre om det, og vi fortæller 
med glæde. Vi vil gerne dele med glæde. Vi vil gerne dele 
det med dem,” siger han.det med dem,” siger han.

”De fl este sætter sig og ”De fl este sætter sig og 
læser i det med det samme, læser i det med det samme, 
og der er ingen, der ligger på og der er ingen, der ligger på 
gaden og fl yder.”gaden og fl yder.”

I de landsbyer, hvor de I de landsbyer, hvor de 
kommer med Soma Biblias kommer med Soma Biblias 
bil, myldrer folk rundt om bil, myldrer folk rundt om 
den. Per Jerup har oplevet, den. Per Jerup har oplevet, 
både at en frisør kaldte ham både at en frisør kaldte ham 
ind i sin salon, for at han ind i sin salon, for at han 

skulle afl evere traktater til skulle afl evere traktater til 
frisøren og kunderne, og at frisøren og kunderne, og at 
en slagter kom i sit tilsølede en slagter kom i sit tilsølede 
forklæde og med blod på forklæde og med blod på 
hænderne, fordi han også hænderne, fordi han også 
ville have en traktat.ville have en traktat.

Traktater kan skjules
Noget andet, der viser trak-Noget andet, der viser trak-
taternes betydning, ople-taternes betydning, ople-

vede Per Jerup engang, da vede Per Jerup engang, da 
han kom til en landsby og han kom til en landsby og 
blev budt indenfor hos nogle blev budt indenfor hos nogle 
mennesker, lige så snart de mennesker, lige så snart de 
hørte, at han kom fra Soma hørte, at han kom fra Soma 
Biblia. Biblia. 

”Det gjorde de, fordi de ”Det gjorde de, fordi de 
mere end 20 år tidligere mere end 20 år tidligere 
havde fået en traktat af havde fået en traktat af 
nogle fra Soma Biblia.”nogle fra Soma Biblia.”

Traktater har også den Traktater har også den 
fordel, at de er små, siger fordel, at de er små, siger 
Per Jerup og fortæller om en Per Jerup og fortæller om en 
oplevelse, som han og hans oplevelse, som han og hans 
kone, Bente, havde, engang kone, Bente, havde, engang 
de var i Mwanza i Nordtan-de var i Mwanza i Nordtan-
zania, kort efter de var kom-zania, kort efter de var kom-
met til Tanzania. Deres søn met til Tanzania. Deres søn 
havde nogle år før været havde nogle år før været 
volontør på et børnehjem volontør på et børnehjem 
for gadebørn. De ville gerne for gadebørn. De ville gerne 
give børnehjemmet en gave give børnehjemmet en gave 
og inviterede lederen ned og inviterede lederen ned 
i Soma Biblia-butikken og i Soma Biblia-butikken og 
sagde, at han kunne vælge sagde, at han kunne vælge 
for et bestemt beløb. for et bestemt beløb. 

”Lederen begyndte med at ”Lederen begyndte med at 
tage traktater og Johanne-tage traktater og Johanne-
sevangelier, og da vi spurgte, sevangelier, og da vi spurgte, 
hvorfor han ikke tog bøger, hvorfor han ikke tog bøger, 
han kunne bruge i undervis-han kunne bruge i undervis-
ningen på børnehjemmet, ningen på børnehjemmet, 
svarede han: ’Dem her skal svarede han: ’Dem her skal 
jeg dele ud til muslimer. De jeg dele ud til muslimer. De 
kan ikke have en bibel, men kan ikke have en bibel, men 
de kan skjule de små hæfter de kan skjule de små hæfter 
på sig,’” siger Per Jerup.på sig,’” siger Per Jerup.

”Den dag lærte jeg noget ”Den dag lærte jeg noget 
om mission og om trakta-om mission og om trakta-
terne og småhæfternes be-terne og småhæfternes be-
tydning.”tydning.”

Sømandsmissionær
Per Jerup vendte tilbage til Per Jerup vendte tilbage til 
Danmark ved årsskiftet og er Danmark ved årsskiftet og er 
nu ansat i Sømandsmissio-nu ansat i Sømandsmissio-

nen som sømandsmissionær nen som sømandsmissionær 
i Limfjordsområdet. Her be-i Limfjordsområdet. Her be-
søger han skibe i havnene i søger han skibe i havnene i 
Hanstholm, Thyborøn og Aal-Hanstholm, Thyborøn og Aal-
borg og de mindre havne.borg og de mindre havne.

”Jeg har kun været i gang ”Jeg har kun været i gang 
i to måneder og bruger det i to måneder og bruger det 
meste af min tid på at bygge meste af min tid på at bygge 
relationer op,” siger han.relationer op,” siger han.

Men han har også fået Men han har også fået 
mulighed for at dele syv mulighed for at dele syv 
bibler ud de sidste to uger – bibler ud de sidste to uger – 
blandt andet på et russisk blandt andet på et russisk 
og et kinesisk skib.og et kinesisk skib.

”Det er helt vildt. Lidt ”Det er helt vildt. Lidt 
Tanzania om igen. Især de Tanzania om igen. Især de 
fi lippinske søfolk er meget fi lippinske søfolk er meget 
modtagelige, og traktater modtagelige, og traktater 
og småhæfter har også den og småhæfter har også den 
fordel her, at det er let for fordel her, at det er let for 
modtagere, at skjule dem modtagere, at skjule dem 
for andre,” siger han.for andre,” siger han.

Oplevelserne i Soma Biblia Oplevelserne i Soma Biblia 
har lært Per Jerup, at han har lært Per Jerup, at han 
ikke skal holde sig tilbage ikke skal holde sig tilbage 
og ikke være bange, men og ikke være bange, men 
afl evere traktater og hæfter afl evere traktater og hæfter 
med frimodighed.med frimodighed.

”Der er nemlig store mu-”Der er nemlig store mu-
ligheder i litteraturmission, ligheder i litteraturmission, 
og det ville jeg ønske, at og det ville jeg ønske, at 
fl ere missionsselskaber får fl ere missionsselskaber får 
øjnene op for,” slår han fast.øjnene op for,” slår han fast.

”Jeg er sikker på, at det ”Jeg er sikker på, at det 
kan fungere i mange lande. kan fungere i mange lande. 
Ikke kun i Tanzania.”Ikke kun i Tanzania.”

P
R

IV
A

T
F

O
TO



05Nr. 05 | 13. marts 2020

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Der er grøde i det evange-Der er grøde i det evange-
liserende arbejde blandt liserende arbejde blandt 
grønlændere, hvor Søren grønlændere, hvor Søren 
Eriksen og Helga Rosing Eriksen og Helga Rosing 
står i forreste linje. De nys-står i forreste linje. De nys-
gerrige spørgsmål om tro og gerrige spørgsmål om tro og 
et tilsyneladende uforstå-et tilsyneladende uforstå-
eligt og løgnagtigt angreb eligt og løgnagtigt angreb 
på arbejdet vidner om dette, på arbejdet vidner om dette, 
da da Tro & MissionsTro & Missions udsendte  udsendte 
mødte op en tilfældig man-mødte op en tilfældig man-
dag i Herning.dag i Herning.

”Interessen for at komme ”Interessen for at komme 
til grønlandsk gudstjeneste til grønlandsk gudstjeneste 
er stor, og siden den første er stor, og siden den første 
gudstjeneste i Esbjerg, har gudstjeneste i Esbjerg, har 
vi fået henvendelser fra Aar-vi fået henvendelser fra Aar-
hus, Aalborg og København hus, Aalborg og København 
om at holde gudstjenester om at holde gudstjenester 
dér også. Markerne er i den dér også. Markerne er i den 
grad hvide til høst,” fortæl-grad hvide til høst,” fortæl-
ler Søren, der sidste år blev ler Søren, der sidste år blev 
ansat som evangelist blandt ansat som evangelist blandt 
grønlændere i Esbjerg og grønlændere i Esbjerg og 
Herning efter en årrække Herning efter en årrække 
som sømandsmissionær i som sømandsmissionær i 
Grønland.Grønland.

Den sang jeg altid,  
da jeg var barn
Denne mandag morgen har Denne mandag morgen har 
Søren og Helga inviteret 19 Søren og Helga inviteret 19 
grønlændere til et møde om grønlændere til et møde om 
tro på LM’s værested Café tro på LM’s værested Café 
Kilden i Herning. Der er duk-Kilden i Herning. Der er duk-
ket en håndfuld op, som ket en håndfuld op, som Tro Tro 
& Mission& Mission har valgt at give  har valgt at give 
dæknavne, da arrangemen-dæknavne, da arrangemen-
tet var privat.tet var privat.

Søren Eriksen inviterer de Søren Eriksen inviterer de 
fremmødte til at afbryde, fremmødte til at afbryde, 
stille spørgsmål og kom-stille spørgsmål og kom-
mentere undervejs og sæt-mentere undervejs og sæt-
ter sig ned som en under-ter sig ned som en under-
stregning af, at det er en stregning af, at det er en 
fælles samtale, der nu skal fælles samtale, der nu skal 
i gang. Først skal der dog i gang. Først skal der dog 
synges to grønlandske san-synges to grønlandske san-
ge, der vises på et lærred.ge, der vises på et lærred.

Sangen lader ikke til at Sangen lader ikke til at 

være kendt af de fremmød-være kendt af de fremmød-
te, men Sofi e kender byen, te, men Sofi e kender byen, 
der kan ses på billedet bag der kan ses på billedet bag 
sangteksten.sangteksten.

”Sikken en dejlig bag-”Sikken en dejlig bag-
grund. Det er jo Tasiilaq.”grund. Det er jo Tasiilaq.”

Næste sang er mere vel-Næste sang er mere vel-
kendt og bringer også min-kendt og bringer også min-
der frem hos Marie, der har der frem hos Marie, der har 
sin danske mand med.sin danske mand med.

”Den sang jeg altid, da jeg ”Den sang jeg altid, da jeg 
var barn.”var barn.”

Et nært forhold    
til folkekirken
Naturen er en magtfak-Naturen er en magtfak-
tor i Grønland, der byder tor i Grønland, der byder 
på midnatssol, vintre helt på midnatssol, vintre helt 
uden sollys og gletsjere, der uden sollys og gletsjere, der 
kælver og skaber store bøl-kælver og skaber store bøl-
ger. Men den stærke natur ger. Men den stærke natur 
er ikke ufarlig, og fl ere har i er ikke ufarlig, og fl ere har i 
tidens løb gættet på, at den tidens løb gættet på, at den 
farlige natur er en af grun-farlige natur er en af grun-
dene til det nære forhold, dene til det nære forhold, 
som grønlændere har til som grønlændere har til 
folkekirken. Langt over 90 folkekirken. Langt over 90 
procent af grønlænderne er procent af grønlænderne er 
medlemmer af folkekirken, medlemmer af folkekirken, 
og det er en fast del af kul-og det er en fast del af kul-
turen, at børn bliver døbt.turen, at børn bliver døbt.

Den grønlandske folkekir-Den grønlandske folkekir-
ke er et trygt sted for mange, ke er et trygt sted for mange, 
og Søren og Helga under-og Søren og Helga under-
streger, at de har luthersk streger, at de har luthersk 
baggrund og står på samme baggrund og står på samme 
bekendelse som folkekirken. bekendelse som folkekirken. 
Også for at afskærme sig fra Også for at afskærme sig fra 
den skepsis, der er blandt den skepsis, der er blandt 
nogle grønlændere over for nogle grønlændere over for 
pinsekirken og gendåb. Ikke pinsekirken og gendåb. Ikke 
på grund af en teologisk kri-på grund af en teologisk kri-
tik af pinsekirken, men fordi tik af pinsekirken, men fordi 
en ny dåb bryder forholdet en ny dåb bryder forholdet 
til folkekirken.til folkekirken.

En af grønlænderne for-En af grønlænderne for-
tæller da også Helga, at der tæller da også Helga, at der 
er en grønlandsk kvinde i er en grønlandsk kvinde i 
byen, der har ringet rundt byen, der har ringet rundt 
og fortalt, at Søren og Helga og fortalt, at Søren og Helga 
er fra pinsekirken. Det kan er fra pinsekirken. Det kan 
være grunden til, at der være grunden til, at der 
ikke er kommet fl ere denne ikke er kommet fl ere denne 
mandag, tror de.mandag, tror de.

Der er en, der kan  
tage din lænke
Tro er tillid til Jesus, un-Tro er tillid til Jesus, un-
derstreger den tidligere derstreger den tidligere 
sømandsmissionær ud fra sømandsmissionær ud fra 
Bibelens beretninger om rø-Bibelens beretninger om rø-
veren på korset og kvinden veren på korset og kvinden 
med blødninger. Han bruger med blødninger. Han bruger 
en halsring, som de østafri-en halsring, som de østafri-
kanske slaver blev bundet kanske slaver blev bundet 
med, til at tale om frelse.med, til at tale om frelse.

”Der er en, der kan tage ”Der er en, der kan tage 
din lænke, så du er fuld-din lænke, så du er fuld-
stændig fri. Og det er Jesus. stændig fri. Og det er Jesus. 
Ikke fordi jeg har levet et Ikke fordi jeg har levet et 
perfekt liv, for det har jeg perfekt liv, for det har jeg 
ikke.”ikke.”

Snakken glider over på Snakken glider over på 
den kristne dåb, som fl ere den kristne dåb, som fl ere 
af de fremmødte har gjort af de fremmødte har gjort 
sig mange tanker om. En sig mange tanker om. En 
af kvinderne har ikke døbt af kvinderne har ikke døbt 
sine børn, fordi de selv skal sine børn, fordi de selv skal 
vælge. Det har skabt stor vælge. Det har skabt stor 
konfl ikt med børnenes far.konfl ikt med børnenes far.

Sofi e fra Tasiilaq har døbt Sofi e fra Tasiilaq har døbt 
sine børn, fordi det var det, sine børn, fordi det var det, 
man forventede i familien – man forventede i familien – 
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ikke fordi hun tror på Gud.ikke fordi hun tror på Gud.
”Jeg troede på Gud, da ”Jeg troede på Gud, da 

jeg var barn. Men jeg blev jeg var barn. Men jeg blev 
omsorgssvigtet. Jeg havde omsorgssvigtet. Jeg havde 
masser af smerter, men jeg masser af smerter, men jeg 
kunne ikke komme fri.”kunne ikke komme fri.”

Hendes stemme knækker Hendes stemme knækker 
og hun må afbryde sin histo-og hun må afbryde sin histo-
rie nogle minutter, før hun rie nogle minutter, før hun 
kan fortsætte:kan fortsætte:

”Jeg mistede troen, fordi ”Jeg mistede troen, fordi 
jeg bad om hjælp i stor jeg bad om hjælp i stor 
smerte. Men der kom ingen smerte. Men der kom ingen 
frelse, og troen forsvandt. frelse, og troen forsvandt. 
Den kom ikke igen. Når jeg Den kom ikke igen. Når jeg 
beder i dag, beder jeg til min beder i dag, beder jeg til min 
mor eller til min onkel, som mor eller til min onkel, som 
jeg ved, er hos mig.”jeg ved, er hos mig.”

Store ar fra svigt  
i barndommen
Det er usagt, hvad kvinden Det er usagt, hvad kvinden 
fra Tasiilaq har oplevet. Men fra Tasiilaq har oplevet. Men 
Statens Institut for Folke-Statens Institut for Folke-
sundhed kunne i maj 2019 sundhed kunne i maj 2019 
fortælle, at hvert tredje barn fortælle, at hvert tredje barn 
i Grønland født i 1990’erne i Grønland født i 1990’erne 
er vokset op med alkoho-er vokset op med alkoho-
liserede forældre og vold i liserede forældre og vold i 
hjemmet. Hvert femte barn hjemmet. Hvert femte barn 
har været udsat for seksu-har været udsat for seksu-
elle overgreb.elle overgreb.

Derfor er det heller ikke Derfor er det heller ikke 
overraskende, da Marie og overraskende, da Marie og 
en af de andre grønlandske en af de andre grønlandske 
kvinder fortæller, at de har kvinder fortæller, at de har 
haft samme oplevelse.haft samme oplevelse.

I dag har Sofi e brudt med I dag har Sofi e brudt med 

sin slægt, men smerterne sin slægt, men smerterne 
i barndommen har formet i barndommen har formet 
hende.hende.

”Jeg tror kun på det, jeg ”Jeg tror kun på det, jeg 
kan se. Jeg tror på Moder kan se. Jeg tror på Moder 
Natur. Når jeg er i naturen, Natur. Når jeg er i naturen, 
hviler jeg,” siger hun og for-hviler jeg,” siger hun og for-
klarer, at hun er fl yttet fra klarer, at hun er fl yttet fra 
Aalborg til Herning netop for Aalborg til Herning netop for 
at være tættere på naturen.at være tættere på naturen.

”Jeg forstår heller ikke, ”Jeg forstår heller ikke, 
hvorfor Gud ikke griber ind hvorfor Gud ikke griber ind 
i al den ondskab, der er her i al den ondskab, der er her 
i verden,” erkender Søren i verden,” erkender Søren 
Eriksen. Eriksen. 

”Men jeg vil gerne udfor-”Men jeg vil gerne udfor-
dre dig til at prøve at bede til dre dig til at prøve at bede til 
Jesus igen. Jeg kan kun sige, Jesus igen. Jeg kan kun sige, 
at troen på ham i den grad at troen på ham i den grad 
har sat mig fri. Det ønsker har sat mig fri. Det ønsker 
jeg, at mange må opleve.”jeg, at mange må opleve.”

Forladt og på   
selvmordets rand
Samlingen slutter af med Samlingen slutter af med 
en dokumentarfi lm på tyve en dokumentarfi lm på tyve 
minutter om en grønlandsk minutter om en grønlandsk 
mand, der blev udsat for mand, der blev udsat for 
overgreb af sin stedfar, før overgreb af sin stedfar, før 
han som seksårig blev for-han som seksårig blev for-
ladt. I sine unge år var han ladt. I sine unge år var han 
stofmisbruger og var tæt stofmisbruger og var tæt 
ved at begå selvmord. Han ved at begå selvmord. Han 
var ofte sin kone utro, og var ofte sin kone utro, og 
parret gik hver til sit. Da de parret gik hver til sit. Da de 
skiltes, lagde hans kone dog skiltes, lagde hans kone dog 
en bibel i hans taske. Hun en bibel i hans taske. Hun 
var netop selv kommet til var netop selv kommet til 

tro. Manden læste Bibe-tro. Manden læste Bibe-
len, kom til tro og er i dag len, kom til tro og er i dag 
forsonet og genforenet med forsonet og genforenet med 
sin kone. Han har desuden sin kone. Han har desuden 
opsøgt sin stedfar på den-opsøgt sin stedfar på den-
nes plejehjem, givet ham et nes plejehjem, givet ham et 
knus og tilgivet ham.knus og tilgivet ham.

Filmen gør et stort indtryk Filmen gør et stort indtryk 
på fl ere af de fremmødte, på fl ere af de fremmødte, 
der kan genkende mandens der kan genkende mandens 
historie fra deres eget liv. historie fra deres eget liv. 
De er tydeligvis påvirkede af De er tydeligvis påvirkede af 
det, de har oplevet i dag, og det, de har oplevet i dag, og 
fl ere af dem giver udtryk for, fl ere af dem giver udtryk for, 
at de gerne vil komme til de at de gerne vil komme til de 
grønlandske gudstjenester, grønlandske gudstjenester, 
der er planlagt i LM’s missi-der er planlagt i LM’s missi-
onshus i løbet af foråret.onshus i løbet af foråret.

Djævelen lægger  
hindringer ud
Senere på dagen kører Sø-Senere på dagen kører Sø-
ren og Helga rundt til være-ren og Helga rundt til være-
stederne i byen for at se, om stederne i byen for at se, om 
der er nogle grønlændere. der er nogle grønlændere. 
Her møder de blandt andet Her møder de blandt andet 
den kvinde, der har spredt den kvinde, der har spredt 
de rygter om dem, som kan de rygter om dem, som kan 
have resulteret i, at nogen have resulteret i, at nogen 
ikke kom til mødet tidligere ikke kom til mødet tidligere 
på dagen. Helga taler med på dagen. Helga taler med 
hende på grønlandsk, men hende på grønlandsk, men 
kvinden vil ikke holde op kvinden vil ikke holde op 
med at sprede rygter om, at med at sprede rygter om, at 
Søren og Helga er fra pin-Søren og Helga er fra pin-
sekirken, selv om hun godt sekirken, selv om hun godt 
ved, at det er forkert, forkla-ved, at det er forkert, forkla-
rer Helga bagefter.rer Helga bagefter.

”Vi oplever, at vi står i en ”Vi oplever, at vi står i en 
kampzone,” konkluderer kampzone,” konkluderer 
Søren Eriksen senere på Søren Eriksen senere på 
dagen, hvor han tilføjer, at dagen, hvor han tilføjer, at 
han også mødte lignende han også mødte lignende 
falske rygter, mens han var i falske rygter, mens han var i 
Grønland. Grønland. 

”Djævelen gør, hvad han ”Djævelen gør, hvad han 
kan for at forhindre folk i at kan for at forhindre folk i at 
komme, og vi har brug for komme, og vi har brug for 
forbøn i kampen.”forbøn i kampen.”

Søren Eriksen og Helga Ro-Søren Eriksen og Helga Ro-
sing arbejder blandt grøn-sing arbejder blandt grøn-
lændere i både Esbjerg og lændere i både Esbjerg og 

Herning. Her er en samling i Herning. Her er en samling i 
Café Inuit i Esbjerg.Café Inuit i Esbjerg.

SOFIE FRA TASIILAQ   Jeg troede på Gud, da jeg var 
barn. Men jeg blev omsorgssvigtet. 

Djævelen gør, hvad han kan, for at 
forhindre folk i at komme

Der er interesse for at høre evangeliet, men der er også uforklarlig modstand. 
Det vidner en tilfældig dag med LM’s evangelisationsteam blandt grønlændere i Danmark om

 
Jeg mistede troen, 
fordi jeg bad om 
hjælp i stor smer-
te. Men der kom 
ingen frelse, og 
troen forsvandt. 
Den kom ikke igen

Sofi e fra TasiilaqSofi e fra Tasiilaq

 
Jeg forstår heller 
ikke, hvorfor Gud 
ikke griber ind i al 
den ondskab, der 
er her i verden

Søren EriksenSøren Eriksen
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AF KAJA LAUTERBACH

”Vi er omhyggelige med at ”Vi er omhyggelige med at 
lære børn at færdes i trafi k-lære børn at færdes i trafi k-
ken, og vi beskytter dem ken, og vi beskytter dem 
mod alt mellem himmel og mod alt mellem himmel og 
jord, men vi kæmper med, jord, men vi kæmper med, 
hvordan vi skal beskytte dem hvordan vi skal beskytte dem 
fra passivt at solbade sig i fra passivt at solbade sig i 
skærmstråler døgnet rundt skærmstråler døgnet rundt 
og lege frit i alle skumle af-og lege frit i alle skumle af-
kroge af internettet.”kroge af internettet.”

Det siger famiiliekonsu-Det siger famiiliekonsu-
lent i LM Kristian Andersen.lent i LM Kristian Andersen.

Han slår til lyd for, at Han slår til lyd for, at 
man skal skabe regler om man skal skabe regler om 
skærmtid og skærmbrug i skærmtid og skærmbrug i 
familien – ikke kun for bør-familien – ikke kun for bør-
nene, men for alle i familien.nene, men for alle i familien.

”Den tid, vi har sammen ”Den tid, vi har sammen 
i familien, bruger vi alt for i familien, bruger vi alt for 
ofte hver for sig – med ofte hver for sig – med 
hver sin skærm. Men det er hver sin skærm. Men det er 
vigtigt at skabe ritualer, hvor vigtigt at skabe ritualer, hvor 
der er plads til at ’vande der er plads til at ’vande 
hinanden med følelser’,” hinanden med følelser’,” 
siger han og henviser til siger han og henviser til 
psykolog Ulla Dyrløv.psykolog Ulla Dyrløv.

”Det er din pligt som for-”Det er din pligt som for-
ælder at tage styringen og ælder at tage styringen og 
guide barnet gennem barn-guide barnet gennem barn-
dommen – også og måske dommen – også og måske 
især, når det er gennem det især, når det er gennem det 
uoverskuelige digitale land-uoverskuelige digitale land-
skab,” citerer han. skab,” citerer han. 

”Vi skal også gå op i bør-”Vi skal også gå op i bør-
nenes digitale liv og lære nenes digitale liv og lære 
dem de digitale spilleregler. dem de digitale spilleregler. 

Den digitale virkelighed er kommet for at blive
LM’s familiekonsulent: Man skal aktivt vælge, hvor meget det digitale skal fylde i ens liv og familie

Vi lader vores børn i stik-Vi lader vores børn i stik-
ken, når vi udleverer tablets, ken, når vi udleverer tablets, 
computere og mobiltele-computere og mobiltele-
foner, lukker døren ind til foner, lukker døren ind til 
børneværelset og overlader børneværelset og overlader 
dem til sig selv.”dem til sig selv.”

I stedet skal du bruge din I stedet skal du bruge din 
nysgerrighed og stille inter-nysgerrighed og stille inter-
esserede spørgsmål om, esserede spørgsmål om, 
hvem børnene kommunike-hvem børnene kommunike-
rer med og om hvad. Invol-rer med og om hvad. Invol-
vering er vigtig og ansvarligt, vering er vigtig og ansvarligt, 
mener Kristian Andersen.mener Kristian Andersen.

Konstante afbrydelser
På den anden side er den di-På den anden side er den di-

Selv om teknologien giver udfordringer, er internettet en fantastisk ting, understreger professor

Dårlig vane på linje med et misbrug

Det er frem for alt en dårlig Det er frem for alt en dårlig 
vane, at mennesker har så vane, at mennesker har så 
svært ved at lægge telefo-svært ved at lægge telefo-
nen fra sig. Men en dårlig nen fra sig. Men en dårlig 
vane, der er lige så slem vane, der er lige så slem 
som alkoholisme og afhæn-som alkoholisme og afhæn-
gighed af narkotika.gighed af narkotika.

Det mener Bent Meier Sø-Det mener Bent Meier Sø-
rensen, der er Professor ved rensen, der er Professor ved 
Institut for Ledelse, Politik Institut for Ledelse, Politik 
og Filosofi  på Copenhagen og Filosofi  på Copenhagen 
Business School (CBS) i Kø-Business School (CBS) i Kø-
benhavn.benhavn.

Han er også forfatter til Han er også forfatter til 
bogen bogen Skærmens magiSkærmens magi. At  At 
træne modstandskraften i træne modstandskraften i 
en digital tid.en digital tid.

”Skærmbrug i sig selv gi-”Skærmbrug i sig selv gi-
ver næppe fysiske skader, ver næppe fysiske skader, 
men når man sidder stille men når man sidder stille 
med sin skærm, er man ikke med sin skærm, er man ikke 

fysisk aktiv. Og når man ikke fysisk aktiv. Og når man ikke 
træner kroppen, er risikoen træner kroppen, er risikoen 
for kredsløbssygdomme for kredsløbssygdomme 
større, og det truer samfun-større, og det truer samfun-
det på langt sigt,” siger han.det på langt sigt,” siger han.

”Andre udfordringer er, at ”Andre udfordringer er, at 
sociale medier også lærer sociale medier også lærer 
os også at orientere os ud os også at orientere os ud 
fra umiddelbare indtryk i fra umiddelbare indtryk i 
stedet for at koncentrere os stedet for at koncentrere os 
i længere tid – og at de kan i længere tid – og at de kan 
oppiske en stemning på me-oppiske en stemning på me-
get kort tid.”get kort tid.”

Som eksempel nævner Som eksempel nævner 
han de aktuelle skriverier han de aktuelle skriverier 
om coronavirus, som efter om coronavirus, som efter 
hans mening har udviklet hans mening har udviklet 
sig til rent hysteri.sig til rent hysteri.

”Det bliver en selvpåført ”Det bliver en selvpåført 
plage med dominoeffekt. plage med dominoeffekt. 
Når et menneske deler et Når et menneske deler et 

opslag, fortsætter det ned opslag, fortsætter det ned 
gennem rækkerne,” siger gennem rækkerne,” siger 
Bent Meier Sørensen.Bent Meier Sørensen.

Skærmfri forelæsninger
Som underviser på CBS Som underviser på CBS 
bruger Bent Meier Sørensen bruger Bent Meier Sørensen 
ikke længere skærme i fore-ikke længere skærme i fore-
læsninger.læsninger.

”Jeg oplevede at miste for-”Jeg oplevede at miste for-
bindelsen med de stude-bindelsen med de stude-
rende, når de sad og stirrede rende, når de sad og stirrede 
ind i skærm, selv om mange ind i skærm, selv om mange 
var i gang med relevante var i gang med relevante 
ting som at tage noter,” be-ting som at tage noter,” be-
grunder han. grunder han. 

”I starten syntes de stude-”I starten syntes de stude-
rende, at jeg var en reaktio-rende, at jeg var en reaktio-
nær nar. Det synes de faktisk nær nar. Det synes de faktisk 
ikke længere. De skal jolære ikke længere. De skal jolære 
selv at sætte grænser, og vi selv at sætte grænser, og vi 

bruger teknologi i andre for-bruger teknologi i andre for-
mer for undervisning.”mer for undervisning.”

Tag del i børnenes liv
Det er imidlertid ikke kun Det er imidlertid ikke kun 
som underviser, Bent Meier som underviser, Bent Meier 
Sørensen øver sig i at fi nde Sørensen øver sig i at fi nde 
den rette brug af skær-den rette brug af skær-
mene.mene.

Han er far til to drenge og Han er far til to drenge og 
anfører, at det er helt åben-anfører, at det er helt åben-
lyst, at man skal disciplinere lyst, at man skal disciplinere 
børns brug af skærme. Man børns brug af skærme. Man 
har jo ansvar for sine børn har jo ansvar for sine børn 
24 timer i døgnet:24 timer i døgnet:

”Det betyder regler om ”Det betyder regler om 
skærmtid, men også at vi skærmtid, men også at vi 
skal involvere os som voks-skal involvere os som voks-
ne. Jeg skal snakke med ne. Jeg skal snakke med 
dem om deres YouTube-fi lm dem om deres YouTube-fi lm 
og være med i deres spil, så og være med i deres spil, så 

gitale virkelighed noget, man gitale virkelighed noget, man 
er nødt til at leve i, under-er nødt til at leve i, under-
streger Kristian Andersen.streger Kristian Andersen.

”Den er nemlig rykket ind ”Den er nemlig rykket ind 
overalt, og i løbet af de se-overalt, og i løbet af de se-
neste ti år er smartphonen neste ti år er smartphonen 
blevet en ledsager, alle har blevet en ledsager, alle har 
med sig overalt,” siger han med sig overalt,” siger han 
og fortæller, at læge Imran og fortæller, at læge Imran 
Rashid, der har skrevet fl ere Rashid, der har skrevet fl ere 
bøger om emnet, kalder bøger om emnet, kalder 
telefonen for et Kinderæg, telefonen for et Kinderæg, 
som man forventer sig noget som man forventer sig noget 
godt fra, og derfor tjekker godt fra, og derfor tjekker 
man telefonen konstant.man telefonen konstant.

”Det virker uskyldigt, men ”Det virker uskyldigt, men 

Den tid, vi har sammen i familien, bruger vi alt for ofte hver for sig – med hver sin skærm, me-Den tid, vi har sammen i familien, bruger vi alt for ofte hver for sig – med hver sin skærm, me-
ner familiekonsulent Kristian Andersen.ner familiekonsulent Kristian Andersen.

de konstante afbrydelser de konstante afbrydelser 
af det, man er i gang med,  af det, man er i gang med,  
ødelægger arbejdsevnen og ødelægger arbejdsevnen og 
opmærksomhedsevnen. Vi opmærksomhedsevnen. Vi 
bliver gode til at zappe og bliver gode til at zappe og 
vænner os til at være for-vænner os til at være for-
styrrede hele tiden,” siger styrrede hele tiden,” siger 
han og tilføjer:han og tilføjer:

”Det går ud over både re-”Det går ud over både re-
lationer og evnen til fordy-lationer og evnen til fordy-
belse og vedholdenhed, og belse og vedholdenhed, og 
det påvirker parforholdet og det påvirker parforholdet og 
familielivet.”familielivet.”

Noget andet i stedet
I tråd med det opmuntrer I tråd med det opmuntrer 
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TEMA DIGITAL VIRKELIGHED

KRISTIAN ANDERSEN   Man skal skabe regler om 
skærmtid og skærmbrug i familien – ikke kun for børnene, 
men for alle i familien

Seks råd til familiens digitale vaner

• Vær interesseret og deltag i dit barns digitale liv• Vær interesseret og deltag i dit barns digitale liv
• Lav klare rammer om familiens skærmtid• Lav klare rammer om familiens skærmtid
• Flyt barnets computer til fællesrummet• Flyt barnets computer til fællesrummet
• Undgå at bebrejde dit barn for dets skærmforbrug• Undgå at bebrejde dit barn for dets skærmforbrug
• Vær rollemodel, og begræns dit eget skærmforbrug• Vær rollemodel, og begræns dit eget skærmforbrug
• Tag initiativ til fælles aktiviteter uden skærm• Tag initiativ til fælles aktiviteter uden skærm

Kristian Andersen til,  at Kristian Andersen til,  at 
man gør noget konkret for at man gør noget konkret for at 
nedsætte skærmforbruget.nedsætte skærmforbruget.

”Det sker ikke af sig selv, ”Det sker ikke af sig selv, 
men man skal tage nog-men man skal tage nog-
le aktive valg for at sætte le aktive valg for at sætte 
grænser,” siger han og for-grænser,” siger han og for-
tæller, at han selv har smidt tæller, at han selv har smidt 
tv’et ud af soveværelset og tv’et ud af soveværelset og 
begrænset antallet af notifi -begrænset antallet af notifi -
kationer på telefonen.kationer på telefonen.

”Det er de voksnes pligt og ”Det er de voksnes pligt og 
ansvar at sætte grænser. Li-ansvar at sætte grænser. Li-
gesom forældre begrænser gesom forældre begrænser 
tilgangen til slik, chips og tilgangen til slik, chips og 
sodavand.”sodavand.”

Børn kan og skal ikke sæt-Børn kan og skal ikke sæt-
te grænser. Hvis man sæt-te grænser. Hvis man sæt-
ter en skål slik foran dem, ter en skål slik foran dem, 
spiser de, og hvis de har ad-spiser de, og hvis de har ad-
gang til en skærm, bruger de gang til en skærm, bruger de 
den, understreger han.den, understreger han.

Kristian Andersen slår Kristian Andersen slår 
fast, at det aktive valg ikke fast, at det aktive valg ikke 
kun er at forbyde skærmen, kun er at forbyde skærmen, 

man at give noget andet i man at give noget andet i 
stedet – til både børn og stedet – til både børn og 
voksne.voksne.

”Det kan være fælles krea-”Det kan være fælles krea-
aktiviteter eller en aftale aktiviteter eller en aftale 
om, at være mere i naturen. om, at være mere i naturen. 
For eksempel en time uden-For eksempel en time uden-
for for hver time foran skær-for for hver time foran skær-
men,” siger han.men,” siger han.

”Undersøgelser påvi-”Undersøgelser påvi-
ser, at friluftsliv og ophold i ser, at friluftsliv og ophold i 
naturen påvirker humør og naturen påvirker humør og 
psykisk trivsel. I naturen kan psykisk trivsel. I naturen kan 
man bare ’være’ – uden at man bare ’være’ – uden at 
forholde sig til nogen.”forholde sig til nogen.”

Det ligger også familie-Det ligger også familie-
konsulenten stærkt på sin-konsulenten stærkt på sin-
de af opfordre til at kæmpe de af opfordre til at kæmpe 
for måltidet, for samtalen og for måltidet, for samtalen og 
for andagten i familien.for andagten i familien.

”Gennem andagten lærer ”Gennem andagten lærer 
vi vores børn, at der er no-vi vores børn, at der er no-
get, der er helt afgørende get, der er helt afgørende 
vigtigt. Nemlig at høre Guds vigtigt. Nemlig at høre Guds 
ord hver dag.”ord hver dag.”

deres verden ikke bliver af-deres verden ikke bliver af-
sporet fra min verden.”sporet fra min verden.”

Professoren understreger, Professoren understreger, 
at selv om et menneskeliv at selv om et menneskeliv 
består af meget mere end består af meget mere end 
internettet, må man ikke internettet, må man ikke 
glemme, at det også er en glemme, at det også er en 
fantastisk ting. fantastisk ting. 

”Problemet er bare, at vi ”Problemet er bare, at vi 
har haft meget kort indkø-har haft meget kort indkø-
ringsperiode til at lære at ringsperiode til at lære at 
bruge det,” siger han og for-bruge det,” siger han og for-
tæller om kolleger, der rejser tæller om kolleger, der rejser 
meget, men som alligevel meget, men som alligevel 
kan lege med deres små kan lege med deres små 
børn, ved at de spiller sam-børn, ved at de spiller sam-
men på internettet. men på internettet. 

”Det giver også masser af ”Det giver også masser af 
muligheder for læring og for muligheder for læring og for 
at deltage i den offentlige at deltage i den offentlige 
debat.”                   debat.”                   klkl

”Det er helt åbenlyst, at man ”Det er helt åbenlyst, at man 
skal disciplinere børns brug skal disciplinere børns brug 
af skærme. Man har jo an-af skærme. Man har jo an-
svar for sine børn 24 timer svar for sine børn 24 timer 
i døgnet,” siger Bent Meier i døgnet,” siger Bent Meier 
Sørensen, der selv er far til Sørensen, der selv er far til 
to drenge.to drenge.



07Nr. 05 | 13. marts 2020

Stadig en god ide at spille brætspil sammen
Forældre skal sætte rammer om børnenes solo-skærmforbrug, så der bliver tid til at tale om 
værdier og lave fælles aktiviteter som familie, mener KLF, Kirke & Mediers generalsekretær

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Hvor lang tid må mit barn Hvor lang tid må mit barn 
sidde bag skærmen?sidde bag skærmen?

De fl este forældre kan De fl este forældre kan 
formentlig nikke genken-formentlig nikke genken-
dende til den overvejelse. Og dende til den overvejelse. Og 
spørger man Mikael Arendt spørger man Mikael Arendt 
Laursen, der er generalse-Laursen, der er generalse-
kretær i KLF, Kirke & Medier, kretær i KLF, Kirke & Medier, 
der står bag projektet Me-der står bag projektet Me-
diemod, som arbejder for at diemod, som arbejder for at 
skabe bevidste mediebru-skabe bevidste mediebru-
gere, er der ikke nogen enkel gere, er der ikke nogen enkel 
løsning på dét spørgsmål:løsning på dét spørgsmål:

”Stod det til mig, skulle ”Stod det til mig, skulle 
børn i førskolealderen slet børn i førskolealderen slet 
ikke bruge en skærm alene. ikke bruge en skærm alene. 
Men det er ikke et enten-el-Men det er ikke et enten-el-
ler. Det handler om balan-ler. Det handler om balan-
cen.”cen.”

Færdighed og fællesskab
”Balancen” er dels en ba-”Balancen” er dels en ba-
lance mellem skærmtid og lance mellem skærmtid og 
ikke-skærmtid, men også en ikke-skærmtid, men også en 
balance mellem soloaktivi-balance mellem soloaktivi-
teter og aktiviteter sammen teter og aktiviteter sammen 
med forældrene, menighe-med forældrene, menighe-
den og jævnaldrende tro-den og jævnaldrende tro-
ende.ende.

For meget skærmtid pres-For meget skærmtid pres-
ser mængden af tid, et barn ser mængden af tid, et barn 
skal bruge på at oparbejde skal bruge på at oparbejde 
færdigheder her i verden. færdigheder her i verden. 
Mikael Arendt Laursen er Mikael Arendt Laursen er 
ikke selv ekspert på områ-ikke selv ekspert på områ-
det. Han kalder sig selv ”rej-det. Han kalder sig selv ”rej-
sende i holdninger” og læner sende i holdninger” og læner 
sig efter egne ord op ad fl ere sig efter egne ord op ad fl ere 
forskere, der peger på, at forskere, der peger på, at 
børn slet og ret ikke kommer børn slet og ret ikke kommer 
op på det samme videns- op på det samme videns- 
og færdighedsniveau som i og færdighedsniveau som i 
tidligere tider, når de bruger tidligere tider, når de bruger 
mange timer alene med en mange timer alene med en 
skærm.skærm.

”Børnene bliver opslugt af ”Børnene bliver opslugt af 
det, men de bliver ikke sti-det, men de bliver ikke sti-
muleret. Når jeg er restriktiv muleret. Når jeg er restriktiv 

omkring især de små børns omkring især de små børns 
brug af digitale medier, er brug af digitale medier, er 
det fordi, de skal lære me-det fordi, de skal lære me-
get andet. De skal kradse i get andet. De skal kradse i 
jorden, klatre i træer, blive jorden, klatre i træer, blive 
gode til at tale, udfolde sig gode til at tale, udfolde sig 
kreativt og så videre.”kreativt og så videre.”

De generelle færdigheder De generelle færdigheder 
er dog ikke det eneste pro-er dog ikke det eneste pro-
blem. For meget skærmtid blem. For meget skærmtid 
alene blokerer også for in-alene blokerer også for in-
teraktion med andre men-teraktion med andre men-
nesker. Og det er særligt et nesker. Og det er særligt et 
problem i hjem, der vægter problem i hjem, der vægter 
det kristne livs- og menne-det kristne livs- og menne-
skesyn højt:skesyn højt:

”Vi har et værdigrundlag, ”Vi har et værdigrundlag, 
og det kræver tid til fordy-og det kræver tid til fordy-
belse og samtale. Skærmen belse og samtale. Skærmen 
tager tid, og jo mere tid den tager tid, og jo mere tid den 
tager, jo mindre tid har vi til tager, jo mindre tid har vi til 
alt det andet. Sidder vi alene alt det andet. Sidder vi alene 
og ser Netfl ix hele dagen og ser Netfl ix hele dagen 
og taler aldrig om vores eti-og taler aldrig om vores eti-
ske valg eller om Bibelen, ske valg eller om Bibelen, 
så forsvinder vores værdi-så forsvinder vores værdi-
grundlag.”grundlag.”

Flere timer dagligt
De nyeste tal over børns De nyeste tal over børns 
skærmforbrug i Danmark skærmforbrug i Danmark 
er lavet af Danmarks Radio er lavet af Danmarks Radio 
i 2016. Her brugte de tre til i 2016. Her brugte de tre til 
seks-årige børn 97 minutter seks-årige børn 97 minutter 
hver dag bag en skærm. De hver dag bag en skærm. De 
syv til 12-årige brugte næ-syv til 12-årige brugte næ-
sten det dobbelte – nemlig sten det dobbelte – nemlig 
190 minutter. 190 minutter. 

For de små var DR’s Ra-For de små var DR’s Ra-
masjang storfavoritten, men masjang storfavoritten, men 
YouTube var ikke ukendt YouTube var ikke ukendt 
land for førskolebørnene i land for førskolebørnene i 
2016. Hos de store var You-2016. Hos de store var You-
Tube den ubestridte vinder.Tube den ubestridte vinder.

Siden 2016 er mæng-Siden 2016 er mæng-
den af indhold på digitale den af indhold på digitale 
medier kun gået én vej: medier kun gået én vej: 
op. Og fl ere forskere har op. Og fl ere forskere har 
på baggrund af et stadigt på baggrund af et stadigt 
stigende antal undersø-stigende antal undersø-
gelser opfordret til, at man gelser opfordret til, at man 
især i børneårene reducerer især i børneårene reducerer 
mængden af skærmtid. Mi-mængden af skærmtid. Mi-

kael Arendt Laursen og KLF, kael Arendt Laursen og KLF, 
Kirke & Medier har stået Kirke & Medier har stået 
bag oversættelsen af den bag oversættelsen af den 
tyske hjerneforsker Manfred tyske hjerneforsker Manfred 
Spitzers bog Spitzers bog Digital DemensDigital Demens. . 
Her henviser han til en lang Her henviser han til en lang 
række studier, der peger på række studier, der peger på 
skærmforbrugets negative skærmforbrugets negative 
konsekvenser: nærsynet-konsekvenser: nærsynet-
hed, søvnforstyrrelser, de-hed, søvnforstyrrelser, de-
pression, overvægt, dårlige pression, overvægt, dårlige 
resultater i skolen og meget resultater i skolen og meget 
andet.andet.

Andre forskere har mod-Andre forskere har mod-
sat påstået, at der mangler sat påstået, at der mangler 
forskning, før man med sik-forskning, før man med sik-
kerhed kan sige, at mobilte-kerhed kan sige, at mobilte-
lefoner og lignende er årsa-lefoner og lignende er årsa-
gen til den bratte stigning i gen til den bratte stigning i 
mentale problemer. De me-mentale problemer. De me-
ner, at der er både fordele og ner, at der er både fordele og 
skader, der afhænger af bar-skader, der afhænger af bar-
nets liv i øvrigt.nets liv i øvrigt.

Den fysiske verden
Selv om Mikael Arendt Selv om Mikael Arendt 
Laursen bekender sig til en Laursen bekender sig til en 
tilbageholdende tilgang til tilbageholdende tilgang til 
skærme, ser han ikke for sig, skærme, ser han ikke for sig, 
at forældre landet over ta-at forældre landet over ta-
ger skærmene helt fra deres ger skærmene helt fra deres 
børn.børn.

”Mit råd er, at man tager ”Mit råd er, at man tager 
op til overvejelse, hvor me-op til overvejelse, hvor me-
get børnene sidder selv med get børnene sidder selv med 
skærme. Hvis man engage-skærme. Hvis man engage-
rer sig som forældre, bliver rer sig som forældre, bliver 
skærmtiden til en fælles skærmtiden til en fælles 
aktivitet snarere end en aktivitet snarere end en 
passiv ting. Sidder man og passiv ting. Sidder man og 
spiller med sit barn, griber spiller med sit barn, griber 
oplevelsen også ud i den oplevelsen også ud i den 

”Selvfølgelig skal vi bruge ”Selvfølgelig skal vi bruge 
teknologien, men det sta-teknologien, men det sta-

dig er en god ide at tage ud dig er en god ide at tage ud 
at fi ske, lege med perler, at fi ske, lege med perler, 

spille brætspil og læse en spille brætspil og læse en 
bog sammen,” siger Mikael bog sammen,” siger Mikael 

Arendt Laursen.Arendt Laursen.

fysiske verden,” siger han fysiske verden,” siger han 
og anbefaler også apps, der og anbefaler også apps, der 
får familien ud af huset på får familien ud af huset på 
geocaching, for at styre en geocaching, for at styre en 
drone via telefonen eller no-drone via telefonen eller no-
get tredje.get tredje.

”Man kan også bruge tek-”Man kan også bruge tek-
nologien til at understrege nologien til at understrege 
vores kristne værdigrund-vores kristne værdigrund-
lag. Jeg får et bibelord på lag. Jeg får et bibelord på 
telefonen hver dag og kan telefonen hver dag og kan 
følge bibellæseplaner. Jeg følge bibellæseplaner. Jeg 
er fortaler for de gode apps, er fortaler for de gode apps, 
der fremmer kristen etik og der fremmer kristen etik og 
tro,” siger han og tilføjer, at tro,” siger han og tilføjer, at 
det heller ikke er godt, hvis det heller ikke er godt, hvis 
man sidder med hovedet man sidder med hovedet 
begravet i opbyggelige apps begravet i opbyggelige apps 
hele dagen:hele dagen:

”Selvfølgelig skal vi bruge ”Selvfølgelig skal vi bruge 
teknologien, men vi skal ikke teknologien, men vi skal ikke 
glemme, at det stadig er en glemme, at det stadig er en 
god ide at tage ud at fi ske, god ide at tage ud at fi ske, 
lege med perler, spille bræt-lege med perler, spille bræt-
spil, læse en bog sammen spil, læse en bog sammen 
eller se en fi lm og tale sam-eller se en fi lm og tale sam-
men om den.”men om den.”

Rammer om skærmene
For nogle forældre vil det For nogle forældre vil det 
formentlig være lettere at formentlig være lettere at 
reducere fredagsslikket end reducere fredagsslikket end 
iPad-tiden, indrømmer han. iPad-tiden, indrømmer han. 
Skal far og mor vinde en Skal far og mor vinde en 
popularitetskonkurrence, er popularitetskonkurrence, er 
det derfor en dårlig taktik at det derfor en dårlig taktik at 
reducere familiens skærm-reducere familiens skærm-
forbrug, gætter han.forbrug, gætter han.

”Men forældre har ikke ”Men forældre har ikke 
krav på at være populære. krav på at være populære. 
Det er forældrenes ansvar at Det er forældrenes ansvar at 
træde til, hvis de vurderer, at træde til, hvis de vurderer, at 

skærmen bruges for meget. skærmen bruges for meget. 
Hvis man når den erkendel-Hvis man når den erkendel-
se, må man tage konsekven-se, må man tage konsekven-
sen. Når børnene har nået sen. Når børnene har nået 
en vis alder, må man dog en vis alder, må man dog 
tage konsekvensen i sam-tage konsekvensen i sam-
spil med barnet.”spil med barnet.”

Han foreslår, at man sæt-Han foreslår, at man sæt-
ter en kurv i entreen, man ter en kurv i entreen, man 
kan lægge sin telefon i, når kan lægge sin telefon i, når 
man kommer ind ad døren, man kommer ind ad døren, 
eller at man ikke må bruge eller at man ikke må bruge 
skærme den første halve skærme den første halve 
time efter, man er kommet time efter, man er kommet 
hjem fra skole.hjem fra skole.

”Børnene sætter sig ikke ”Børnene sætter sig ikke 
ned og keder sig i en halv ned og keder sig i en halv 
time. De fi nder på noget, time. De fi nder på noget, 
og mange gange fortsætter og mange gange fortsætter 
legen i længere tid end den legen i længere tid end den 
halve time.”halve time.”

Drejer det sig om spil, fi lm Drejer det sig om spil, fi lm 

og serier kan man også sæt-og serier kan man også sæt-
te rammer op for, hvor lang te rammer op for, hvor lang 
tid man må bruge skærmen, tid man må bruge skærmen, 
mener han og minder om, at mener han og minder om, at 
børn er forskellige: For nogle børn er forskellige: For nogle 
børn er en halv time dagligt børn er en halv time dagligt 
optimalt, mens andre hel-optimalt, mens andre hel-
lere vil bruge skærmen fem lere vil bruge skærmen fem 
timer om lørdagen i stedet timer om lørdagen i stedet 
for lidt hver dag.for lidt hver dag.

Teknologi-opdragelse
I en verden med skærme er I en verden med skærme er 
det også vigtigt, at forældre-det også vigtigt, at forældre-
ne opdrager børnene til at ne opdrager børnene til at 
navigere i teknologien, me-navigere i teknologien, me-
ner generalsekretæren. Man ner generalsekretæren. Man 
skal lære børn at lave et skal lære børn at lave et 
password, og at de altid skal password, og at de altid skal 
vide, hvem de chatter med.vide, hvem de chatter med.

”Vi skal holde op med at ”Vi skal holde op med at 
tro, at børnene ved mere om tro, at børnene ved mere om 
de her ting, end vi gør. De de her ting, end vi gør. De 
kan måske hurtigere lære kan måske hurtigere lære 
det tekniske, men vi er de det tekniske, men vi er de 
voksne, der ved noget om voksne, der ved noget om 
etik og værdier. Vi skal lære etik og værdier. Vi skal lære 
dem at færdes i teknologien, dem at færdes i teknologien, 
ligesom vi gør det i trafi k-ligesom vi gør det i trafi k-
ken.”ken.”

Målet er, at børnene for-Målet er, at børnene for-
står familiens værdier, så står familiens værdier, så 
de selv siger stop, når de de selv siger stop, når de 
møder indhold, der ikke møder indhold, der ikke 
stemmer overens med vær-stemmer overens med vær-
dierne.dierne.

”De skal have selvværd og ”De skal have selvværd og 
selvtillid til også at kunne selvtillid til også at kunne 
sige fra, når de er sammen sige fra, når de er sammen 
med vennerne. Det er en med vennerne. Det er en 
stor opgave, men den sagde stor opgave, men den sagde 
vi ja til, da vi blev forældre.”vi ja til, da vi blev forældre.”
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MIKAEL ARENDT LAURSEN   Vi har et værdigrundlag, og 
det kræver tid til fordybelse og samtale. Skærmen tager tid, og 
jo mere tid den tager, jo mindre tid har vi til alt det andet

 
For nogle børn er 
en halv time dag-
ligt optimalt, mens 
andre hellere vil 
bruge skærmen 
fem timer om lør-
dagen i stedet for 
lidt hver dag

Mikael Arendt LaursenMikael Arendt Laursen

”Børn kan måske hurtigere ”Børn kan måske hurtigere 
lære det tekniske, end vi lære det tekniske, end vi 
voksne kan, men det er os, voksne kan, men det er os, 
der ved noget om etik og der ved noget om etik og 
værdier, og vi skal lære dem værdier, og vi skal lære dem 
at færdes i teknologien, li-at færdes i teknologien, li-
gesom vi gør det i trafi kken,” gesom vi gør det i trafi kken,” 
siger Mikael Arendt Laursen.siger Mikael Arendt Laursen.

 
Børn skal lære me-
get andet end at 
bruge digitale me-
dier. De skal krad-
se i jorden, klatre 
i træer, blive gode 
til at tale, udfolde 
sig kreativt og så 
videre

Mikael Arendt LaursenMikael Arendt Laursen



Guds kærlighed på video til muslimer 
Gennem små videoer vil Sebastian Olesen forkynde 

og bygge bro mellem kristne og muslimer

AF KAJA LAUTERBACH

Al-Beshara er et arabisk Al-Beshara er et arabisk 
ord, der betyder ”den gode ord, der betyder ”den gode 
nyhed”. Men det er også nyhed”. Men det er også 
navnet på et videoprojekt, navnet på et videoprojekt, 
som så lyset fredag den 28. som så lyset fredag den 28. 
februar.februar.

Det fortæller Sebastian Det fortæller Sebastian 
Olesen fra Odense, der er Olesen fra Odense, der er 
idemanden bag projektet.idemanden bag projektet.

”Drivkraften bag Al-”Drivkraften bag Al-
Beshara er, at vi elsker mus-Beshara er, at vi elsker mus-
limerne,” siger han.limerne,” siger han.

”Det er mennesker, vi hol-”Det er mennesker, vi hol-
der af og vil gøre det bedste der af og vil gøre det bedste 
for. Evangeliet om Jesus er for. Evangeliet om Jesus er 
en afgørende del af at ville en afgørende del af at ville 
gøre det bedste for verden. gøre det bedste for verden. 
Men Jesu kærlighed er nødt Men Jesu kærlighed er nødt 
til også at komme til udtryk til også at komme til udtryk 
på andre måder end gen-på andre måder end gen-
nem ord.”nem ord.”

Mit liv på YouTube
Al-Beshara består af små Al-Beshara består af små 
tre-minutters videoer, der tre-minutters videoer, der 
bliver lagt på internettet bliver lagt på internettet 
hver tredje fredag. Allerede hver tredje fredag. Allerede 
efter fi re dage havde den efter fi re dage havde den 
første video haft 22.000 vis-første video haft 22.000 vis-
ninger.ninger.

Nogle videoer er forkyndel-Nogle videoer er forkyndel-
se om Jesus, andre har ude-se om Jesus, andre har ude-
lukkende fokus på samvær lukkende fokus på samvær 
og forskellige emner. Men de og forskellige emner. Men de 
fl este er en kombination: De fl este er en kombination: De 
viser mennesker, der har det viser mennesker, der har det 
godt sammen – for eksempel godt sammen – for eksempel 
hvor Sebastian er på besøg i hvor Sebastian er på besøg i 
Egypten og sidder og hygger Egypten og sidder og hygger 
med venner – og så kommer med venner – og så kommer 
der lidt Jesus ind i samtalen, der lidt Jesus ind i samtalen, 
forklarer han:forklarer han:

”Grundlæggende viser vi-”Grundlæggende viser vi-
deoerne mit liv på YouTube deoerne mit liv på YouTube 
– den sammenhæng, jeg har – den sammenhæng, jeg har 
det godt i.”det godt i.”

For Sebastian handler det For Sebastian handler det 

om at se mennesket bag re-om at se mennesket bag re-
ligionen. ligionen. 

”Målgruppen er musli-”Målgruppen er musli-
mer, men jeg vil også gerne mer, men jeg vil også gerne 
bruge videoerne til at bygge bruge videoerne til at bygge 
bro og lade mennesker se, bro og lade mennesker se, 
at muslimer og kristne kan at muslimer og kristne kan 
leve godt sammen,” siger leve godt sammen,” siger 
han.han.

”Jeg tror, det gør indtryk, ”Jeg tror, det gør indtryk, 
når man ser det, og jeg hå-når man ser det, og jeg hå-
ber, det kan være med til at ber, det kan være med til at 
give fl ere nuancer i debatten give fl ere nuancer i debatten 
om muslimer.”om muslimer.”

Føler sig arabisk
Fra Sebastian Olesen var Fra Sebastian Olesen var 
helt ung, har det været hans helt ung, har det været hans 
store ønske at bringe men-store ønske at bringe men-
nesker tættere på Gud og på nesker tættere på Gud og på 
hinanden. hinanden. 

For ni år siden var han i For ni år siden var han i 
gang med at lave et video-gang med at lave et video-
projekt på internettet om projekt på internettet om 
vækkelse rettet mod kristne, vækkelse rettet mod kristne, 
og i den forbindelse fi k han og i den forbindelse fi k han 
en vision om at lave videoer en vision om at lave videoer 
til muslimer.til muslimer.

”Der var nemlig nogle mus-”Der var nemlig nogle mus-
limer, der kommenterede på limer, der kommenterede på 
videoerne. På det tidspunkt videoerne. På det tidspunkt 
kendte jeg ingen muslimer, kendte jeg ingen muslimer, 
så det var en speciel tanke så det var en speciel tanke 
for mig, at jeg kunne komme for mig, at jeg kunne komme 
i kontakt med dem på den i kontakt med dem på den 
måde,” siger han.måde,” siger han.

Han følte dog et behov for Han følte dog et behov for 
at vide mere, inden han kun-at vide mere, inden han kun-
ne gå i gang, og begyndte ne gå i gang, og begyndte 
derfor at studere interkultu-derfor at studere interkultu-
rel pædagogik og arabisk – rel pædagogik og arabisk – 
et studium han afsluttede i et studium han afsluttede i 
2018. Dertil kommer, at han 2018. Dertil kommer, at han 
har været i Mellemøsten har været i Mellemøsten 
mange gange - i Egypten, mange gange - i Egypten, 
Jordan, Israel, Palæstina og Jordan, Israel, Palæstina og 
Tyrkiet. Han læste på Syd-Tyrkiet. Han læste på Syd-
dansk Universitet i Odense dansk Universitet i Odense 
og bosatte sig i Odense-og bosatte sig i Odense-
bydelen Vollsmose, hvor der bydelen Vollsmose, hvor der 
bor mange muslimer.bor mange muslimer.

”Nu føler jeg mig næsten ”Nu føler jeg mig næsten 

arabisk, og jeg har masser arabisk, og jeg har masser 
af muslimske venner,” siger af muslimske venner,” siger 
Sebastian med et skævt Sebastian med et skævt 
smil.smil.

Hjælp fra frivillige
Sebastian fortalte om sin Sebastian fortalte om sin 
vision i sin omgangskreds, vision i sin omgangskreds, 
og en egypter, en syrer og en og en egypter, en syrer og en 
dansker sagde ja til at være dansker sagde ja til at være 
med i en inspirationsgruppe.med i en inspirationsgruppe.

”Indtil videre er det mig, ”Indtil videre er det mig, 
der er på videoerne i for-der er på videoerne i for-
skellig sammenhæng. De skellig sammenhæng. De 
andre tre er med, så det hele andre tre er med, så det hele 
ikke står og falder med mig, ikke står og falder med mig, 
og for at vi kan sparre, og de og for at vi kan sparre, og de 
kan holde mig i snor,” siger kan holde mig i snor,” siger 
han.han.

Det betyder dog ikke, at Det betyder dog ikke, at 
han laver det hele. Der er han laver det hele. Der er 
rigtig mange frivillige ind rigtig mange frivillige ind 
over, og det sker, at tilfæl-over, og det sker, at tilfæl-
dige mennesker hjælper til, dige mennesker hjælper til, 
fortæller Sebastian.fortæller Sebastian.

”Når vi er ude at fi lme, ”Når vi er ude at fi lme, 
spørger vi tit spontant no-spørger vi tit spontant no-
gen om hjælp til at optage. gen om hjælp til at optage. 
Det bærer videoerne præg Det bærer videoerne præg 
af, og det gør, at de ikke af, og det gør, at de ikke 
fremstår distancerende pro-fremstår distancerende pro-
fessionelt,” siger han.fessionelt,” siger han.

”Indtil nu har vi optaget ”Indtil nu har vi optaget 
omkring 15 videoer, men der omkring 15 videoer, men der 
er ikke tanker om, at vi skal er ikke tanker om, at vi skal 
stoppe.”stoppe.”

Videoerne bliver lagt på Videoerne bliver lagt på 
både Al-Besharas Face-både Al-Besharas Face-
bookside og YouTubekanal. bookside og YouTubekanal. 
De har undertekster, der er De har undertekster, der er 
oversat til syv forskellige oversat til syv forskellige 
sprog. sprog. 

Elsker muslimer
Det er Sebastians oplevelse, Det er Sebastians oplevelse, 
at muslimer godt kan ac-at muslimer godt kan ac-
ceptere, at evangeliet bliver ceptere, at evangeliet bliver 
forkyndt tydeligt, når de forkyndt tydeligt, når de 
føler sig elsket, og når de føler sig elsket, og når de 
oplever, at de kristne ønsker oplever, at de kristne ønsker 

at vise forståelse for den at vise forståelse for den 
muslimske kultur. muslimske kultur. 

”Det kommer også til ud-”Det kommer også til ud-
tryk ved, at mange mus-tryk ved, at mange mus-
limer har delt den første limer har delt den første 
Al-Beshara-video,” siger han Al-Beshara-video,” siger han 
og tilføjer, at han håber, at og tilføjer, at han håber, at 
nogle vil vælge at invitere nogle vil vælge at invitere 
Jesus ind i deres liv, når de Jesus ind i deres liv, når de 
ser videoerne.ser videoerne.

Sebastian understreger, Sebastian understreger, 
at det at elske muslimerne at det at elske muslimerne 
ikke betyder, at man ser alt i ikke betyder, at man ser alt i 
et lyserødt skær. et lyserødt skær. 

”Der er bestemt også ting ”Der er bestemt også ting 
fra Mellemøsten, man kan fra Mellemøsten, man kan 
kritisere. Det skal bare ske i kritisere. Det skal bare ske i 
den rigtige rækkefølge, hvor den rigtige rækkefølge, hvor 
kærligheden kommer først,” kærligheden kommer først,” 
siger han.siger han.

”Kærlighed til muslimer ”Kærlighed til muslimer 
betyder for mig også at betyder for mig også at 
sætte fokus på religionsfri-sætte fokus på religionsfri-
heden – eller manglen på heden – eller manglen på 
samme – i Danmark,” siger samme – i Danmark,” siger 
Sebastian.Sebastian.

”Ligesom vi gerne vil tale ”Ligesom vi gerne vil tale 
deres sag, som er kristne deres sag, som er kristne 
med muslimsk baggrund. med muslimsk baggrund. 

Dem kan vi ikke bare efter-Dem kan vi ikke bare efter-
lade i et tomrum.”lade i et tomrum.”

Falder i snak om Jesus
Mange af beboerne i Se-Mange af beboerne i Se-
bastian Olesens kvarter bastian Olesens kvarter 
er muslimer, og for ham er er muslimer, og for ham er 
samværet med dem blevet samværet med dem blevet 
en naturlig ting.en naturlig ting.

”Det er en utrolig rigdom ”Det er en utrolig rigdom 
at være sammen med andre at være sammen med andre 
mennesker, der stadig tror mennesker, der stadig tror 
på, at der er en gud, og som på, at der er en gud, og som 
længes efter at erfare den længes efter at erfare den 
gud,” siger han.gud,” siger han.

”Selvfølgelig er det træls, ”Selvfølgelig er det træls, 
hvis det bare bliver en dis-hvis det bare bliver en dis-

kussion om, hvis gud der er kussion om, hvis gud der er 
rigtige, men det er rigt, når rigtige, men det er rigt, når 
man sætter sig ned og deler man sætter sig ned og deler 
erfaringer.”erfaringer.”

Han fortæller, at hans til-Han fortæller, at hans til-
gang til at komme til at dele gang til at komme til at dele 
evangeliet med muslimer er evangeliet med muslimer er 
at gøre dem misundelige. at gøre dem misundelige. 

”Det gør jeg ved at fortælle ”Det gør jeg ved at fortælle 
om bønnesvar og mirakler, om bønnesvar og mirakler, 
som jeg har oplevet. Mirak-som jeg har oplevet. Mirak-
ler er nemlig meget vigtige ler er nemlig meget vigtige 
og tiltrækkende for musli-og tiltrækkende for musli-
mer.”mer.”

Han bruger de muligheder, Han bruger de muligheder, 
der er til at pege på Jesus, der er til at pege på Jesus, 
når han falder i snak med når han falder i snak med 
muslimer på gaden eller an-muslimer på gaden eller an-
dre steder og får ofte lov til dre steder og får ofte lov til 
at bede for dem. at bede for dem. 

Sebastian fortæller om Sebastian fortæller om 
en ung mand fra Tyrkiet, der en ung mand fra Tyrkiet, der 
stod med en masse bagage i stod med en masse bagage i 
opgangen, da han kom hjem opgangen, da han kom hjem 
fra arbejde for et stykke tid fra arbejde for et stykke tid 
siden.siden.

”Jeg spurgte ham, hvad ”Jeg spurgte ham, hvad 
han skulle, og han pegede han skulle, og han pegede 
på min dør og sagde, at han på min dør og sagde, at han 
skulle til at fl ytte ind der.” skulle til at fl ytte ind der.” 

Det, mente Sebastian Det, mente Sebastian 
ikke, kunne passe, og det ikke, kunne passe, og det 
viste sig også, at den unge viste sig også, at den unge 
mand skulle bo på etagen mand skulle bo på etagen 
ovenover. Men han fi k øje ovenover. Men han fi k øje 
på det kors, Sebastian har på det kors, Sebastian har 
om halsen, og sagde, at det om halsen, og sagde, at det 
var fi nt. var fi nt. 

”Det greb jeg som et sig-”Det greb jeg som et sig-
nal til at spørge ind til hans nal til at spørge ind til hans 
tanker om korset. Derefter tanker om korset. Derefter 
spurgte jeg, om han ville spurgte jeg, om han ville 
med i kirke. Det svarede han med i kirke. Det svarede han 
ja tak til, og han vil gerne ja tak til, og han vil gerne 
med i kirke igen.”med i kirke igen.”

Den unge mand har også Den unge mand har også 
oversat underteksterne til oversat underteksterne til 
den første Al-Beshara-video den første Al-Beshara-video 
til tyrkisk. til tyrkisk. 
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Sidste sommer lavede Seba-Sidste sommer lavede Seba-
stian Olesen og hans venner stian Olesen og hans venner 
et event i Vollsmose, hvor de et event i Vollsmose, hvor de 

gerne  ville række ud til mus-gerne  ville række ud til mus-
limerne med Jesu kærlighed limerne med Jesu kærlighed 

gennem de kristne.gennem de kristne.

 
Muslimer kan godt 
acceptere, at evan-
geliet bliver for-
kyndt tydeligt, når 
de føler sig elsket

Sebastian OlesenSebastian Olesen
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SEBASTIAN OLESEN   Målgruppen er muslimer, men jeg vil 
også gerne bruge videoerne til at bygge bro og lade mennesker 
se, at muslimer og kristne kan leve godt sammen

Sebastian Olesen fi k mange muslimer i tale ved et event i Vollsmose den 4. juni 2019.Sebastian Olesen fi k mange muslimer i tale ved et event i Vollsmose den 4. juni 2019.
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Evangeliet om Je-
sus er en afgøren-
de del af at ville 
gøre det bedste for 
verden. Men Je-
sus kærlighed er 
nødt til at komme 
til udtryk på andre 
måder end gennem 
ord

Sebastian OlesenSebastian Olesen
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Maden begynder at slippe Maden begynder at slippe 
op i den kinesiske millionby op i den kinesiske millionby 
Wuhan, hvor coronavirussen Wuhan, hvor coronavirussen 
først blev opdaget. Byen, der først blev opdaget. Byen, der 
er hjemsted for 11 millioner er hjemsted for 11 millioner 
indbyggere, har været iso-indbyggere, har været iso-
leret fra omverdenen af det leret fra omverdenen af det 
kinesiske styre siden slut-kinesiske styre siden slut-
ningen af januar. Men midt ningen af januar. Men midt 
i isolationen er kristne gået i isolationen er kristne gået 
på gaden for at uddele mad på gaden for at uddele mad 
og ansigtsmasker. Folk kal-og ansigtsmasker. Folk kal-
der dem ”de gule engle”, fordi der dem ”de gule engle”, fordi 
de kristne går i gule beskyt-de kristne går i gule beskyt-
telsesdragter.telsesdragter.

Beder for byen
Det kinesiske styre har luk-Det kinesiske styre har luk-
ket ned for fl y-, tog, bustra-ket ned for fl y-, tog, bustra-
fi k og indfaldsveje til både fi k og indfaldsveje til både 
Wuhan og de omkringlig-Wuhan og de omkringlig-
gende byer Huanggang og gende byer Huanggang og 
Ezhou. Totalt er over 19 mil-Ezhou. Totalt er over 19 mil-
lioner mennesker afskå-lioner mennesker afskå-
ret fra omverdenen, skriver ret fra omverdenen, skriver 
Businessinsider.comBusinessinsider.com.

Beretningerne fra det iso-Beretningerne fra det iso-
lerede Wuhan har i fl ere uger lerede Wuhan har i fl ere uger 
fl oreret på internettet. De fl oreret på internettet. De 
vidner om en by med meget vidner om en by med meget 
lidt mad og en befolkning, lidt mad og en befolkning, 

Ny skoleleder på 
Ølgod Kristne Friskole

Bestyrelsen for Ølgod Kristne Friskole Bestyrelsen for Ølgod Kristne Friskole 
har ansat Ejnar Landkildehus fra Bylde-har ansat Ejnar Landkildehus fra Bylde-
rup-Bov som ny skoleleder fra 1. august.rup-Bov som ny skoleleder fra 1. august.

Ejnar har stor ledelsesmæssig er-Ejnar har stor ledelsesmæssig er-
faring fra 15 år som skoleleder på Bylde-faring fra 15 år som skoleleder på Bylde-
rup-Bov Friskole og før det fi re år på Den rup-Bov Friskole og før det fi re år på Den 
danske Skole i Iringa, Tanzania. danske Skole i Iringa, Tanzania. 

51-årige Ejnar Landkildehus afl øser Hans-Jørgen Gubi, 51-årige Ejnar Landkildehus afl øser Hans-Jørgen Gubi, 
der har været konstitueret skoleleder, siden den tidligere der har været konstitueret skoleleder, siden den tidligere 
skoleleder fratrådte den 1. februar. Han og hans hustru, skoleleder fratrådte den 1. februar. Han og hans hustru, 
Elisabeth, fl ytter til Ølgod ved næste skoleårs begyndelse.Elisabeth, fl ytter til Ølgod ved næste skoleårs begyndelse.

Ølgod Kristne Friskole, der har 90 elever, har eksisteret Ølgod Kristne Friskole, der har 90 elever, har eksisteret 
siden 2012, hvor den blev opstartet af Luthersk Mission, siden 2012, hvor den blev opstartet af Luthersk Mission, 
Indre Mission og Ølgod MenighedsCenter, da den davæ-Indre Mission og Ølgod MenighedsCenter, da den davæ-
rende folkeskole lukkede.    rende folkeskole lukkede.    

                 kl                 kl

Hedemølle Efterskole 
får ny forstander

Bestyrelsen for Hedemølle Efterskole Bestyrelsen for Hedemølle Efterskole 
har ansat Lars Juul Mikkelsen som ny har ansat Lars Juul Mikkelsen som ny 
forstander fra 1. august 2020.forstander fra 1. august 2020.

43-årige Lars Juul Mikkelsen kom-43-årige Lars Juul Mikkelsen kom-
mer fra en stilling som skoleleder på den mer fra en stilling som skoleleder på den 
kristne friskole i Bramming. Desuden har kristne friskole i Bramming. Desuden har 
han erfaring som lærer fra både friskoler han erfaring som lærer fra både friskoler 

og efterskoler.og efterskoler.
”Siden jeg fi k efterskolelivet ind under huden, har ”Siden jeg fi k efterskolelivet ind under huden, har 

drømmen været at få lov at skabe en god kristen efter-drømmen været at få lov at skabe en god kristen efter-
skole, hvor unge mennesker kan vokse fagligt, menne-skole, hvor unge mennesker kan vokse fagligt, menne-
skeligt og ikke mindst åndeligt. Jeg glæder mig til arbej-skeligt og ikke mindst åndeligt. Jeg glæder mig til arbej-
det på Hedemølle, hvor der er en fantastisk atmosfære, det på Hedemølle, hvor der er en fantastisk atmosfære, 
et tydeligt ståsted og en klar retning,” siger Lars Juul et tydeligt ståsted og en klar retning,” siger Lars Juul 
Mikkelsen.Mikkelsen.

Lars Juul Mikkelsen er vokset op i Luthersk Mission i Lars Juul Mikkelsen er vokset op i Luthersk Mission i 
Videbæk. Han har været volontør for LM i Tanzania og har Videbæk. Han har været volontør for LM i Tanzania og har 
været elev på LMH.været elev på LMH.

Som skoleleder afl øser han Jens Dam, der går på pen-Som skoleleder afl øser han Jens Dam, der går på pen-
sion efter 40 år. sion efter 40 år. 

”Jeg har mødt Lars og haft fornøjelsen af at vise ham ”Jeg har mødt Lars og haft fornøjelsen af at vise ham 
skolen. Jeg er tryg ved ham som en god ny leder og glæ-skolen. Jeg er tryg ved ham som en god ny leder og glæ-
der mig til at give stafetten videre,” siger han.der mig til at give stafetten videre,” siger han.

klkl

Fælles tysk erklæring mod 
assisteret selvmord
Det vækker både kritik fra den lutherske og den katolske Det vækker både kritik fra den lutherske og den katolske 
kirke i Tyskland, at landets forfatningsdomstol igen har kirke i Tyskland, at landets forfatningsdomstol igen har 
lovliggjort, at man kan få professionel hjælp til at begå lovliggjort, at man kan få professionel hjælp til at begå 
selvmord.selvmord.

”Vi frygter, at godkendelsen af organiserede selvmords-”Vi frygter, at godkendelsen af organiserede selvmords-
tilbud subtilt kan presse gamle eller syge mennesker til tilbud subtilt kan presse gamle eller syge mennesker til 
at gøre brug af sådanne tilbud,” hedder det i en fælles er-at gøre brug af sådanne tilbud,” hedder det i en fælles er-
klæring fra den Evangeliske Kirke i Tyskland (EKD) og Den klæring fra den Evangeliske Kirke i Tyskland (EKD) og Den 
Katolske Biskopskonference.Katolske Biskopskonference.

En tysk lov forbød i 2015, at kommercielle parter as-En tysk lov forbød i 2015, at kommercielle parter as-
sisterede uhelbredeligt syge med at begå selvmord. Den sisterede uhelbredeligt syge med at begå selvmord. Den 
26. februar afgjorde forfatningsdomstolen dog, at ty-26. februar afgjorde forfatningsdomstolen dog, at ty-
skere har ret til en selvbestemt død, og kender loven fra skere har ret til en selvbestemt død, og kender loven fra 
2015 forfatningsstridig.2015 forfatningsstridig.

Det er bekymrende, siger kirkelederne, der mener, at Det er bekymrende, siger kirkelederne, der mener, at 
måden et samfund behandler sygdom på, afspejler et måden et samfund behandler sygdom på, afspejler et 
menneskesyn:menneskesyn:

”En persons værdighed og værdi må ikke bedømmes ”En persons værdighed og værdi må ikke bedømmes 
på grundlag af præstation, nytte for andre, helbred eller på grundlag af præstation, nytte for andre, helbred eller 
alder.”                   alder.”                   nlmnlm

Wuhans kristne deler 
mad ud

Ikke uden risiko, at kristne hjælper i den isolerede kinesiske by

der fra det ene øjeblik til det der fra det ene øjeblik til det 
andet er blevet afsondret fra andet er blevet afsondret fra 
verden uden forklaring. Det verden uden forklaring. Det 
kinesiske styre leverer mad kinesiske styre leverer mad 
til byen, men maden koster til byen, men maden koster 
penge, og eftersom mange penge, og eftersom mange 
arbejdspladser er lukket, har arbejdspladser er lukket, har 
indbyggerne kun få penge til indbyggerne kun få penge til 
rådighed.rådighed.

Forbudt at hjælpe 
Men en række menigheder, Men en række menigheder, 

Holdning til abortlov blandt 
norske kirkefolk kortlagt

Den norske avis Den norske avis Dagen Dagen 
har kortlagt holdningen til har kortlagt holdningen til 
abortloven blandt 1.600 abortloven blandt 1.600 
nordmænd, der går i kirke nordmænd, der går i kirke 
otte ud af ti søndage eller er otte ud af ti søndage eller er 
aktive i missionsbevægel-aktive i missionsbevægel-
serne. Undersøgelsen viser, serne. Undersøgelsen viser, 
at der er mange, der ikke at der er mange, der ikke 
kan svare entydigt ja eller kan svare entydigt ja eller 
nej til, om de støtter den nej til, om de støtter den 
norske abortlovgivning.norske abortlovgivning.

Mange nej-sigere
Norsk LM (NLM) og Pinse-Norsk LM (NLM) og Pinse-
bevegelsen er de to højde-bevegelsen er de to højde-
springere, når det gælder springere, når det gælder 
procentdelen af folk, der procentdelen af folk, der 
svarer, at de ikke støtter den svarer, at de ikke støtter den 

norske abortlov. Henholdsvis norske abortlov. Henholdsvis 
79,1 procent og 75,9 procent 79,1 procent og 75,9 procent 
slutter ikke op om loven, slutter ikke op om loven, 
mens nej-sigerne udgør 26,3 mens nej-sigerne udgør 26,3 
procent i Den norske Kirke. procent i Den norske Kirke. 
Mange svarer dog hverken Mange svarer dog hverken 
entydigt ja eller nej. Blandt entydigt ja eller nej. Blandt 
NLM’erne og pinsefolkene er NLM’erne og pinsefolkene er 
15 procent usikre, mens 22,3 15 procent usikre, mens 22,3 
procent af medlemmerne procent af medlemmerne 
af Det evangelisk-lutherske af Det evangelisk-lutherske 
kirkesamfunn (DELK) svarer kirkesamfunn (DELK) svarer 
hverken ja eller nej.hverken ja eller nej.

Ligesom i Danmark til-Ligesom i Danmark til-
lader man i Norge abort før lader man i Norge abort før 
tolvte uge uden grund og tolvte uge uden grund og 
indtil 18. uge efter behand-indtil 18. uge efter behand-
ling i et særligt abortnævn. ling i et særligt abortnævn. 

I Norge har fl ere partier I Norge har fl ere partier 
udtrykt ønske om at udvide udtrykt ønske om at udvide 
abortgrænsen.abortgrænsen.

Etik og politik
At spørgsmålet ikke går på At spørgsmålet ikke går på 
holdningen til abort, men til holdningen til abort, men til 
abortloven, kan være grun-abortloven, kan være grun-
den til, at mange ikke kan den til, at mange ikke kan 
svare et entydigt ja eller nej.svare et entydigt ja eller nej.

NLM’s informasjonsleder NLM’s informasjonsleder 
Espen Ottosen udtaler til Espen Ottosen udtaler til 
DagenDagen, at hans indtryk er, at , at hans indtryk er, at 
der er stor enighed i NLM der er stor enighed i NLM 
om, at det ufødte liv er skabt om, at det ufødte liv er skabt 
af Gud og bør beskyttes, af Gud og bør beskyttes, 
men tilføjer, at der fi ndes men tilføjer, at der fi ndes 
forskellige syn på, hvad der forskellige syn på, hvad der 

er politisk muligt i dagens er politisk muligt i dagens 
samfund.samfund.

”Mange oplever, at den nu-”Mange oplever, at den nu-
værende abortlov ikke er det værende abortlov ikke er det 
bedste kompromis, man kan bedste kompromis, man kan 
forestille sig,” siger han.forestille sig,” siger han.

Også Pinsebevegelsens Også Pinsebevegelsens 
daglige leder Ingunn E. daglige leder Ingunn E. 
Ulfsten understreger over Ulfsten understreger over 
for for DagenDagen, at bevægelsens , at bevægelsens 
principielle synspunkt er, at principielle synspunkt er, at 
mennesket har ukrænkelig mennesket har ukrænkelig 
værdi fra undfangelsen.værdi fra undfangelsen.

”Det er vigtigt at holde fast ”Det er vigtigt at holde fast 
i vores primære standpunkt, i vores primære standpunkt, 
selv om vi ikke altid ser, at selv om vi ikke altid ser, at 
det er realistisk at få gen-det er realistisk at få gen-
nemført.”              nemført.”              nlmnlm

der har samlet penge ind der har samlet penge ind 
blandt medlemmerne eller blandt medlemmerne eller 
fået støtte i udlandet, har de fået støtte i udlandet, har de 
seneste uger gået på gaden seneste uger gået på gaden 
for at møde mennesker og for at møde mennesker og 
dele mad og ansigtsmasker dele mad og ansigtsmasker 
ud. ud. 

I fl ere videoer på YouTube I fl ere videoer på YouTube 
kan man se kristne, der be-kan man se kristne, der be-
der for vækkelse og helbre-der for vækkelse og helbre-
delse i byen.delse i byen.

Det er ikke uden risiko, at Det er ikke uden risiko, at 

I Kina gør man meget ud af forsøg på at stoppe spredningen af coronavirus.I Kina gør man meget ud af forsøg på at stoppe spredningen af coronavirus.

de kristne går på gaden, si-de kristne går på gaden, si-
ger en kilde til den svenske ger en kilde til den svenske 
avis avis DagenDagen:

”Hvis kirker eller organi-”Hvis kirker eller organi-
sationer gør det arbejde, sationer gør det arbejde, 
som staten ikke magter, som staten ikke magter, 
taber regeringen ansigt. taber regeringen ansigt. 
Derfor er det forbudt,” si-Derfor er det forbudt,” si-
ger deres anonyme kilde, ger deres anonyme kilde, 
der fortæller om en præst, der fortæller om en præst, 
der er blevet anholdt for at der er blevet anholdt for at 
hjælpe.hjælpe.
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ANONYM KILDE   Hvis kirker eller organisationer 
i Kina gør det arbejde, som staten ikke magter, taber 
regeringen ansigt. Derfor er det forbudtKIRKE  

Over 75 procent i Norsk Luthersk Misjonssamband og Pinsebevegelsen er imod 
abortlov, mens stor gruppe svarer hverken ja eller nej
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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.

Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels  Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________

 

  HHeragården - et § 107 botilbud  

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

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1000 titler 
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

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

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

2 lærere og 1 klubpædagog søges pr. 1. august 
samt 1 pædagog pr. 1. maj 2020 

Vi søger 2 lærere (heraf 1 fastansat og 1 årsvi-
kar) samt to pædagoger, der sammen med os vil 
arbejde på at skabe barnets bedste skole.  

Lærerstillingerne er på hhv. 80-100% og 60-80%. 

Pædagogstillingerne er på hhv. 50-80% og 60-70% 

Ansøgningsfrist 14. april 2020  

Læs mere på 
www.skrif.dk 

Fasanvej 18, Skjern 
tlf. 97351360  

Opdag den største gave

Nyt online studie-
materiale om Jesus
Med Udforsk Livet får du:

• 14 flotte videooplæg til syv samlinger

• Håndbog med bibeltekst og spørgsmål til 
videre studie

Læs mere på udforsklivet.dk, hvor du bl.a. kan se de to 
første videooplæg. 
Materialet er udgivet af Forlagsgruppen Lohse.

Jeg er sikker på at dette mate-
riale kan hjælpe mange, så flere 
møder Jesus gennem Bibelens 
ord.
Jakob Morthorst

udforsklivet.dk

Ansøgningsfrist 6. april  

Vi ønsker os…
At du brænder for Jesus, har vores værdigrundlag som en 
hjertesag og kan identificere dig med Luthersk Mission.

At du går forrest, er synlig og tør tage beslutninger.

At du kan kommunikere i øjenhøjde med eleverne.

At du har pædagogiske, økonomiske og administrative evner.

Du har en relevant uddannelse.

At du kan tiltræde 1. august 2020 eller efter nærmere aftale.

Vi tilbyder…
En moderne og velfungerende efterskole med dygtige

medarbejdere 

Mulighed for bolig.

Løn i henhold til organisationsaftale for ledere ved frie skoler.

Læs stillingsopslaget 
i sin fulde længde på 

www.solgaarden.dk/forstander

Mere information ved henvendelse til skolens formand,  
Jakob Morthorst, på tlf. 24479294 eller jakob@morthorst.dk 

Først samtalerunde forventes afholdt lørdag den 18. april.

Vi søger en ung pigeVi søger en ung pige til med børnepasning ved behov og evt.  til med børnepasning ved behov og evt. 
huslige opgaver hos vores familie på 5. huslige opgaver hos vores familie på 5. 
Bopæl tæt på København i vores kælder med egen indgang, Bopæl tæt på København i vores kælder med egen indgang, 
bad og køkken. bad og køkken. 
Du er meget velkommen til helt uforpligtende at kontakte os, Du er meget velkommen til helt uforpligtende at kontakte os, 
hvis det kunne have interesse.hvis det kunne have interesse.
Telefon: 31508111. E-mail:chrmholm@gmail.comTelefon: 31508111. E-mail:chrmholm@gmail.com

Ring til LM’s telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag



Bodil Friis Skjøtt:Bodil Friis Skjøtt:
Beretninger fra påske - Beretninger fra påske - 
øjenvidnerne fortællerøjenvidnerne fortæller
Bibellæser-Ringen 2020Bibellæser-Ringen 2020

12 refl eksioner 12 refl eksioner 
45,- kroner45,- kroner

Beretninger fra påske Beretninger fra påske 
er 12 bibelske perso-er 12 bibelske perso-
ners fortælling om deres ners fortælling om deres 
påske, blandt andet påske, blandt andet 
Mosesø søster Miriam, Mosesø søster Miriam, 
ypperstepræsten Kaj-ypperstepræsten Kaj-
fas og Johanna. Hver fas og Johanna. Hver 
person viser sin vinkel person viser sin vinkel 
på påsken i et fortællende 
afsnit. Dernæst er der henvist til en bibeltekst, som afsnit. Dernæst er der henvist til en bibeltekst, som 

der refl ekteres over.der refl ekteres over.
Påske er primært en kirkelig højtid og har ikke samme fol-Påske er primært en kirkelig højtid og har ikke samme fol-

kelige fejring, som julen har. Derfor kan det være godt med kelige fejring, som julen har. Derfor kan det være godt med 
lidt hjælp til at se, hvorfor det nu er, at påsken står så cen-lidt hjælp til at se, hvorfor det nu er, at påsken står så cen-
tralt i kirkeåret. Og hvordan det har relevans for os i dag.tralt i kirkeåret. Og hvordan det har relevans for os i dag.

Netop derfor er korset et tilbagevendende element i Netop derfor er korset et tilbagevendende element i Be-Be-
retninger fra påskeretninger fra påske – for eksempel gennem Simon af Kyrene,  – for eksempel gennem Simon af Kyrene, 
som blev korsbærer, den romerske offi cer, som blev korsfæ-som blev korsbærer, den romerske offi cer, som blev korsfæ-
ster og Nikodemus, der var tilskuer til samme kors-handling.ster og Nikodemus, der var tilskuer til samme kors-handling.

BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF LOUISE MUKAIAF LOUISE MUKAI

EFTERSKOLELÆREREFTERSKOLELÆRER

Max Lucado:Max Lucado:
Urokkeligt håbUrokkeligt håb
Lohse 2020Lohse 2020

196 sider – 199,95 kroner196 sider – 199,95 kroner

Livet bringer os af og til i Livet bringer os af og til i 
situationer, hvor håbet kan situationer, hvor håbet kan 
svigte og modløsheden svigte og modløsheden 
overvælde os. Max Lucado overvælde os. Max Lucado 
giver i giver i Urokkeligt håbUrokkeligt håb sit bud  sit bud 
på, hvordan tolv konkrete på, hvordan tolv konkrete 
løfter fra Bibelen kan bære løfter fra Bibelen kan bære 
dig igennem livets hårdhed. dig igennem livets hårdhed. 
Max Lucado forsøger ikke at Max Lucado forsøger ikke at 
(bort)forklare livets barske (bort)forklare livets barske 
realiteter, men at give læse-realiteter, men at give læse-
ren håb gennem konkrete ren håb gennem konkrete 
løfter fra Guds ord, hvilket i løfter fra Guds ord, hvilket i 
udgangspunkt er godt. udgangspunkt er godt. 

Dog sidder jeg, efter at Dog sidder jeg, efter at 
have læst bogen, alligevel have læst bogen, alligevel 
med en tvivl på, at jeg vir-med en tvivl på, at jeg vir-
kelig ville opleve mig trøstet kelig ville opleve mig trøstet 
og grundfæstet i mit håb på og grundfæstet i mit håb på 
Guds urokkelige løfte, hvis Guds urokkelige løfte, hvis 
jeg var overvældet af mod-jeg var overvældet af mod-
løshed.løshed.

 Max Lucados udlægning  Max Lucados udlægning 
af Guds urokkelige løfter, af Guds urokkelige løfter, 

Letlæst og velformuleret 
bog af svingende kvalitet

bliver af og til for letkøbt, og bliver af og til for letkøbt, og 
de utallige eksempler fra de utallige eksempler fra 
hans egen præstegerning er hans egen præstegerning er 
i højere grad med til at for-i højere grad med til at for-
styrre end til at understrege styrre end til at understrege 
hans pointer. hans pointer. 

Der er meget forskel på de Der er meget forskel på de 
enkelte kapitler, som med enkelte kapitler, som med 
fordel kan læses som små fordel kan læses som små 
stykker hver for sig. Særligt stykker hver for sig. Særligt 
kapitel fem omkring bøn kapitel fem omkring bøn 
og kapitel syv omkring Je-og kapitel syv omkring Je-
sus som menneske er gode sus som menneske er gode 
og trøstende kapitler, hvor og trøstende kapitler, hvor 
Max Lucado kommer med Max Lucado kommer med 
nogle af de velformulerede nogle af de velformulerede 
og præcise sætninger, som og præcise sætninger, som 
han igennem sit omfattende han igennem sit omfattende 
forfatterskab er blevet så forfatterskab er blevet så 
kendt for, for eksempel: ”Bøn kendt for, for eksempel: ”Bøn 
skal ikke være din sidste skal ikke være din sidste 
udvej, men din indledning udvej, men din indledning 
til alt” og ”Jesus forstår dig, til alt” og ”Jesus forstår dig, 
fordi han er menneskelig. fordi han er menneskelig. 
Jesus kan hjælpe dig, fordi Jesus kan hjælpe dig, fordi 
han er guddommelig.”han er guddommelig.”

 Igennem bogen får man  Igennem bogen får man 
fl ere gange oplevelsen af fl ere gange oplevelsen af 
at have læst sætningen før, at have læst sætningen før, 
og da Max Lucados forfat-og da Max Lucados forfat-
terskab er omfattende, er terskab er omfattende, er 
der en vis sandsynlighed der en vis sandsynlighed 
for, at dette også kan være for, at dette også kan være 
tilfældet. tilfældet. 

Men har man ikke læst Men har man ikke læst 
noget af Max Lucado før, vil noget af Max Lucado før, vil 

man muligvis få et større 
udbytte af bogen, som rum-udbytte af bogen, som rum-
mer fl ere gode bibelske mer fl ere gode bibelske 
pointer. I min optik bliver pointer. I min optik bliver 
disse dog desværre ofte disse dog desværre ofte 
pakket for meget ind i for-pakket for meget ind i for-
fatterens egne eksempler fatterens egne eksempler 
og til tider akavede forsøg og til tider akavede forsøg 
på at være morsom.på at være morsom.

 Bogens knap 200 sider er  Bogens knap 200 sider er 

letlæste og ikke spild af tid, 
at give sig i kast med, men at give sig i kast med, men 
skulle jeg læse bogen igen, skulle jeg læse bogen igen, 
ville jeg udvælge enkelte ka-ville jeg udvælge enkelte ka-
pitler og undlade andre. pitler og undlade andre. 

Det er ikke Max Lucados Det er ikke Max Lucados 
stærkeste bog, men at blive stærkeste bog, men at blive 
mindet om tolv stærke løfter mindet om tolv stærke løfter 
fra Gud er noget, vi alle kan fra Gud er noget, vi alle kan 
bruge, når alt ser håbløst ud.bruge, når alt ser håbløst ud.

inspiration            nærvær            holdning

I DISSE ÅRI DISSE ÅR forlyder det, at sammenhængskraften i  forlyder det, at sammenhængskraften i 
LM er for nedadgående. Selv om begrebet er svært at LM er for nedadgående. Selv om begrebet er svært at 
defi nere og umuligt at måle, har tanken bidt sig fast defi nere og umuligt at måle, har tanken bidt sig fast 
blandt mange i LM, at forskellene i LM er for store. blandt mange i LM, at forskellene i LM er for store. 
Det bliver ikke sagt højt, men det lurer i baggrunden, Det bliver ikke sagt højt, men det lurer i baggrunden, 
om ikke forskellene mellem generationerne, regioner-om ikke forskellene mellem generationerne, regioner-
ne og holdningerne slet og ret er uoverstigelige.ne og holdningerne slet og ret er uoverstigelige.

Lige om lidt er der Landsmøde. Den 8.-10. maj invi-Lige om lidt er der Landsmøde. Den 8.-10. maj invi-
terer LM til tre dage med forkyndelse, lovsang, fælles-terer LM til tre dage med forkyndelse, lovsang, fælles-
skab og ikke mindst seminarer om mange forskellige skab og ikke mindst seminarer om mange forskellige 
emner. Tilmeldingen har været åben længe, og mange emner. Tilmeldingen har været åben længe, og mange 
har allerede benyttet sig af muligheden for at melde har allerede benyttet sig af muligheden for at melde 
sig til, før prisen stiger 30. marts. Men for andre føles sig til, før prisen stiger 30. marts. Men for andre føles 
turen til Skjern måske for lang, indholdet måske for turen til Skjern måske for lang, indholdet måske for 
konservativt – eller ikke konservativt nok – og følel-konservativt – eller ikke konservativt nok – og følel-
sen af samhørighed med de øvrige LM’ere måske for sen af samhørighed med de øvrige LM’ere måske for 
lille. Nærhed er i høj kurs i disse år og rimer ikke på lille. Nærhed er i høj kurs i disse år og rimer ikke på 
international mission, landsdækkende organisation international mission, landsdækkende organisation 
og afdelingsaktiviteter.og afdelingsaktiviteter.

SLUT ER SNART SLUT ER SNART den tid, hvor man kunne forvente, at den tid, hvor man kunne forvente, at 
folk i LM dukkede op til et arrangement, slet og ret folk i LM dukkede op til et arrangement, slet og ret 
fordi der stod LM på invitationen. For mange kan det fordi der stod LM på invitationen. For mange kan det 
heldigvis i dag stadig vække tillid og interesse, men heldigvis i dag stadig vække tillid og interesse, men 
for en stadig større gruppe tager man ikke ukritisk af for en stadig større gruppe tager man ikke ukritisk af 
sted, hvis der ikke er et indhold, der lokker.sted, hvis der ikke er et indhold, der lokker.

Det kan man begræde og misbillige, eller man kan Det kan man begræde og misbillige, eller man kan 
forsøge at komme det i møde uden at gå på kom-forsøge at komme det i møde uden at gå på kom-
promis med det indhold, som en stor gruppe stadig promis med det indhold, som en stor gruppe stadig 
holder af og aktivt vælger til. Det sidste er dette års holder af og aktivt vælger til. Det sidste er dette års 
Landsmøde et udtryk for. Med en lang række semina-Landsmøde et udtryk for. Med en lang række semina-
rer og andre tilbud, er der både inspiration til den, der rer og andre tilbud, er der både inspiration til den, der 
arbejder i det lokale børnearbejde, er lovsangsleder, arbejder i det lokale børnearbejde, er lovsangsleder, 
er interesseret i at møde nogle af LM’s samarbejds-er interesseret i at møde nogle af LM’s samarbejds-
partnere i det internationale missionsarbejde eller partnere i det internationale missionsarbejde eller 
er optaget af konkrete problematikker i single- eller er optaget af konkrete problematikker i single- eller 
familielivet. De mange tilbud for børn og juniorer be-familielivet. De mange tilbud for børn og juniorer be-
tyder også, at både mor, far og børn kan glæde sig til tyder også, at både mor, far og børn kan glæde sig til 
at være med.at være med.

DET ER ETDET ER ET Landsmødeprogram, der tager højde for, at  Landsmødeprogram, der tager højde for, at 
LM’erne er langt mere forskellige og selektive i dag, LM’erne er langt mere forskellige og selektive i dag, 
end de var tidligere, og som vidner om, at pluralismen end de var tidligere, og som vidner om, at pluralismen 
har ramt 152-års fødselaren. Det er også et Lands-har ramt 152-års fødselaren. Det er også et Lands-
mødeprogram, hvor alle nok ikke er vilde med det mødeprogram, hvor alle nok ikke er vilde med det 
hele, men hvor der er et indhold, som forhåbentlig kan hele, men hvor der er et indhold, som forhåbentlig kan 
opbygge den enkelte i troen og klæde hende eller ham opbygge den enkelte i troen og klæde hende eller ham 
på til tjenesten i Guds rige i hverdagen.på til tjenesten i Guds rige i hverdagen.

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

Både for de få 
og de mange
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LOUISE MUKAI  Det er ikke Max Lucados stærkeste 
bog, men at blive mindet om tolv stærke løfter fra Gud 
er noget, vi alle kan bruge, når alt ser håbløst ud
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Hans Jørn Østerby:Hans Jørn Østerby:
Af alle nætterAf alle nætter
Lohse 2020Lohse 2020

240 sider – 199,95 kroner240 sider – 199,95 kroner

Mange kender Hans Jørn Østerby som Mange kender Hans Jørn Østerby som 
sanger, sangskriver og tryllekunstner. sanger, sangskriver og tryllekunstner. 
Nu er han aktuel med en roman, der Nu er han aktuel med en roman, der 
foregår på bibelsk tid.foregår på bibelsk tid.

Af alle nætterAf alle nætter er en bibelhistorisk  er en bibelhistorisk 
roman om hyrdedrengen Boaz, der indirekte får betydning roman om hyrdedrengen Boaz, der indirekte får betydning 
for et ungt pars sikkerhed en vinternat i Betlehem.for et ungt pars sikkerhed en vinternat i Betlehem.

Anette Broberg Knudsen:Anette Broberg Knudsen:
Eventyret om Landet bag BjergeneEventyret om Landet bag Bjergene
Lohse 2020Lohse 2020

520 sider – 299,95 kroner520 sider – 299,95 kroner

Eventyret om Landet bag BjergeneEventyret om Landet bag Bjergene er  er 
en serie på tre bind, der oprindeligt en serie på tre bind, der oprindeligt 
udkom i perioden 1985 til 2000. Nu udkom i perioden 1985 til 2000. Nu 
er eventyret om Knøjs og Knampen er eventyret om Knøjs og Knampen 
samlet i ét bind.samlet i ét bind.

Seriens første bind var teme for FDF’s landslejr i 1985.Seriens første bind var teme for FDF’s landslejr i 1985.

ee



D
igital virk

eligh
ed

;
Fam

ilien
 er n

ød
t til at 

forh
old

e sig til d
igi-

tale virkeligh
ed

, siger 
L
M

’s fam
iliekon

su
-

len
t K

ristian
 A

n
d
er-

sen
. M

en
 h

vord
an

?
B

åd
e h

an
, p

rofessor 
B

en
t M

eier Søren
sen

 
og gen

eralsekretæ
r 

M
ikael A

ren
d
t L

au
r-

sen
 giver god

e råd

6-7

Læ
s reportagen fra en 

alm
indelig dag i arbej-

det blandt grønlæ
n-

dere i D
anm

ark. H
er er 

åbenhed og m
odstand

Traktater har en uvur-
delig betydning for 
Som

a B
iblias arbejde, 

m
ener Per Jerup, der 

var ansat i syv år

G
ennem

 sm
å videoer 

vil Sebastian O
lesen 

forkynde og bygge 
bro m

ellem
 kristne og 

m
uslim

er

5
4

8

12 Nr. 05 | 13. marts 2020

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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FIND MERE ONLINE

Kollegieleder på Landsmøde
Som lille havde Sim Theara ikke tøj, men brugte en plastic-Som lille havde Sim Theara ikke tøj, men brugte en plastic-
pose som kjole. Til LM’s landsmøde i maj fortæller den unge pose som kjole. Til LM’s landsmøde i maj fortæller den unge 
leder af LM’s kollegie i Siem Reap om sit arbejde.leder af LM’s kollegie i Siem Reap om sit arbejde.

dlm.dk/nytdlm.dk/nyt youtube.com/lutherskmissionyoutube.com/lutherskmission

FOTO: FREEPIK

Kontakt 44 51 73 37
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Alfred bor i Tanzania, hvor hans mor og far er missionærer. Alfred bor i Tanzania, hvor hans mor og far er missionærer. 
Se med, når han tager med sin far på tur ud til nogle barabaig-Se med, når han tager med sin far på tur ud til nogle barabaig-
bopladser, hvor de skal vise Jesus-fi lm.bopladser, hvor de skal vise Jesus-fi lm.
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