
Charlotte Bech er født i Tanzania. Nu skal hun bo og arbejde der som voksen

Ny Tanzania-missionær ansat 
AF KAJA LAUTERBACH

LM har ansat Charlotte LM har ansat Charlotte 
Bech fra Silkeborg til en Bech fra Silkeborg til en 
missionærtjeneste i Tanza-missionærtjeneste i Tanza-
nia. Arbejdsbeskrivelsen er nia. Arbejdsbeskrivelsen er 
ikke endeligt udformet, men ikke endeligt udformet, men 
planen er, at hun skal arbej-planen er, at hun skal arbej-
de med diakonale opgaver. de med diakonale opgaver. 

26-årige Charlotte er ud-26-årige Charlotte er ud-
dannet lærer og arbejder på dannet lærer og arbejder på 
en folkeskole. en folkeskole. 

Tanzania er ikke ukendt Tanzania er ikke ukendt 
land for Charlotte. Hun er land for Charlotte. Hun er 
opvokset som missionær-opvokset som missionær-
barn i landet, hvor hendes barn i landet, hvor hendes 
forældre har været mis-forældre har været mis-
sionærer ad fl ere omgange. sionærer ad fl ere omgange. 
Som voksen har Charlotte Som voksen har Charlotte 
været volontør i Tanzania i været volontør i Tanzania i 
halvandet år. Det betyder, at halvandet år. Det betyder, at 
hun kender en del til både hun kender en del til både 
kultur, sprog og LM’s arbej-kultur, sprog og LM’s arbej-
de i landet. de i landet. 

Det er ikke kun inden for Det er ikke kun inden for 
international mission, at international mission, at 
Charlotte er godt kendt med Charlotte er godt kendt med 
LM’s arbejde. De sidste to LM’s arbejde. De sidste to 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM’s Landsmøde er ud-LM’s Landsmøde er ud-
skudt, alle LM’s aktiviteter i skudt, alle LM’s aktiviteter i 
Danmark er sat på pause, og Danmark er sat på pause, og 
LM’s ledelse følger situa-LM’s ledelse følger situa-
tionen internationalt i tæt tionen internationalt i tæt 
kontakt til de danske myn-kontakt til de danske myn-
digheder.digheder.

Det var nogle af konklu-Det var nogle af konklu-
sionerne på et ekstraor-sionerne på et ekstraor-
dinært landsstyremøde dinært landsstyremøde 
den 14. marts – og på fl ere den 14. marts – og på fl ere 
ekstraordinære ledelses-ekstraordinære ledelses-
møder i LM – efter at rege-møder i LM – efter at rege-
ringen har lukket ned for ringen har lukket ned for 
store dele af det offentlige store dele af det offentlige 
Danmark.Danmark.

Bemærk, at der kan være Bemærk, at der kan være 

Udenrigsministeriet anbefaler lige nu ikke, at LM’s misisonærer rejser hjem, siger generalsekretær

LM-aktiviteter udskydes og afl yses

kommet ændringer til LM’s kommet ændringer til LM’s 
tiltag siden redaktionens tiltag siden redaktionens 
slutning mandag den 23. slutning mandag den 23. 
marts.marts.

LM’s Landsmøde  
er blevet udskudt
En enig landsstyrelse be-En enig landsstyrelse be-
sluttede den 14. marts at sluttede den 14. marts at 
udskyde LM’s Landsmøde. udskyde LM’s Landsmøde. 
På grund af regeringens til-På grund af regeringens til-
tag er Landsmødet, der var tag er Landsmødet, der var 
planlagt til den 8.-10. maj planlagt til den 8.-10. maj 
2020 blevet rykket til store-2020 blevet rykket til store-
bededagsferien fra 30. april bededagsferien fra 30. april 
-2. maj 2021. -2. maj 2021. 

Generalsekretær Søren Generalsekretær Søren 
Skovgaard Sørensen un-Skovgaard Sørensen un-
derstreger, at det er en ud-derstreger, at det er en ud-
skydelse, og at programmet skydelse, og at programmet 

så vidt muligt bliver som så vidt muligt bliver som 
planlagt.planlagt.

”Vi vil gerne fastholde alle ”Vi vil gerne fastholde alle 
aftaler – men tidsplanen aftaler – men tidsplanen 
er gået i vasken. Vi håber, er gået i vasken. Vi håber, 
at så mange af de planlag-at så mange af de planlag-
te indslag som muligt kan te indslag som muligt kan 
blive udført, når det udsatte blive udført, når det udsatte 
Landsmøde afholdes,” siger Landsmøde afholdes,” siger 
han.han.

Landet over holder LM-Landet over holder LM-
forsamlinger også lukket for forsamlinger også lukket for 
at begrænse smitten og den at begrænse smitten og den 
deraf følgende risiko for, at deraf følgende risiko for, at 
sundhedsvæsenet ikke kan sundhedsvæsenet ikke kan 
følge med. Der er dog plan-følge med. Der er dog plan-
lagt fælles forkyndende mø-lagt fælles forkyndende mø-
der på internettet i samar-der på internettet i samar-
bejde med Norea. Læs mere bejde med Norea. Læs mere 
på side 5.på side 5.
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år har hun været i musik-år har hun været i musik-
bestyrelsen, og det vil hun bestyrelsen, og det vil hun 
fortsætte med frem til sin fortsætte med frem til sin 
udsendelse.udsendelse.

Udrejse er planlagt til Udrejse er planlagt til 
januar 2021, og inden da januar 2021, og inden da 
står et ophold på LMH på står et ophold på LMH på 
Charlottes plan som et led i Charlottes plan som et led i 
forberedelsen.  forberedelsen.  

Kaldet er modnet
For nogle år siden var Char-For nogle år siden var Char-
lotte Bech på besøg i Tan-lotte Bech på besøg i Tan-
zania og fi k mulighed for at zania og fi k mulighed for at 
tilbringe tid med en noma-tilbringe tid med en noma-
destamme.destamme.

”Siden da har jeg haft et ”Siden da har jeg haft et 
stort hjerte for nomader og stort hjerte for nomader og 
følt Guds kald til at være et følt Guds kald til at være et 
værktøj for ham der,” siger værktøj for ham der,” siger 
hun. hun. 

”Jeg har løbende følt kal-”Jeg har løbende følt kal-
det stærkt og bedt Gud om det stærkt og bedt Gud om 
svar: ’Er det nu?’ og svaret svar: ’Er det nu?’ og svaret 
har ladet vente på sig. Men har ladet vente på sig. Men 
i efteråret blev det klart, at i efteråret blev det klart, at 
tiden var til at handle, og tiden var til at handle, og 
derfor sendte jeg min an-derfor sendte jeg min an-
søgning af sted til LM.”søgning af sted til LM.”

Også alle LUMI-genbrugs-Også alle LUMI-genbrugs-
forretninger er lukket.forretninger er lukket.

Tæt kontakt med  
missionærer
LM’s internationale missio-LM’s internationale missio-
nærer bliver dog i skrivende nærer bliver dog i skrivende 
stund i udlandet. Det er i stund i udlandet. Det er i 
overensstemmelse med overensstemmelse med 
de danske myndigheders de danske myndigheders 
anbefalinger om, at danske anbefalinger om, at danske 
turister skal rejse hjem, turister skal rejse hjem, 
men at fastboende dan-men at fastboende dan-
skere i udlandet skal blive, skere i udlandet skal blive, 
hvor de er.hvor de er.

”Vi er i telefonisk kontakt ”Vi er i telefonisk kontakt 
med myndighederne. Vi kan med myndighederne. Vi kan 
ikke udelukke, at nogle af ikke udelukke, at nogle af 
missionærerne vil hjem, og missionærerne vil hjem, og 
vi holder selvfølgelig endnu vi holder selvfølgelig endnu 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Kort før påske var Jesus til fest hos sine Kort før påske var Jesus til fest hos sine 
venner Martha, Maria og Lazarus i Beta-venner Martha, Maria og Lazarus i Beta-
nia. Under festen tog Maria en dyr olie og nia. Under festen tog Maria en dyr olie og 
salvede Jesu fødder. Den dyre olie står i salvede Jesu fødder. Den dyre olie står i 
skarp kontrast til den lille bys navn. Beta-skarp kontrast til den lille bys navn. Beta-
nia betyder fattighuset, og ifølge nogle nia betyder fattighuset, og ifølge nogle 
kilder lå der en spedalskhedskoloni i om-kilder lå der en spedalskhedskoloni i om-
rådet, hvor de udstødte og dermed fattige rådet, hvor de udstødte og dermed fattige 
boede.boede.

Judas er ikke sen til at se ironien: Olien Judas er ikke sen til at se ironien: Olien 

kunne være kommet de fattige til gavn. kunne være kommet de fattige til gavn. 
Han, som havde fulgtes med Jesus gen-Han, som havde fulgtes med Jesus gen-
nem tæt ved tre år, havde dog ikke et nem tæt ved tre år, havde dog ikke et 
stort hjerte for de fattige. Han havde stort hjerte for de fattige. Han havde 
tværtimod et stort hjerte for sig selv, for-tværtimod et stort hjerte for sig selv, for-
tæller evangelisten.tæller evangelisten.

Judas og Maria. Så forskellig er tilgan-Judas og Maria. Så forskellig er tilgan-
gen til Jesus også i dag. Maria vil tjene gen til Jesus også i dag. Maria vil tjene 
Jesus, også selv om det koster dyrt. Ju-Jesus, også selv om det koster dyrt. Ju-
das vil først og fremmest tjene sig selv. das vil først og fremmest tjene sig selv. 
Her ved indgangen til påsken stiller de Her ved indgangen til påsken stiller de 
to personers eksempel os spørgsmålet: to personers eksempel os spørgsmålet: 
Hvem tjener du i dit hjerte?Hvem tjener du i dit hjerte?

Maria eller Judas

tættere kontakt med dem tættere kontakt med dem 
end normalt for at svare på end normalt for at svare på 
alle de spørgsmål, der måtte alle de spørgsmål, der måtte 
være. Men på dette tids-være. Men på dette tids-
punkt er det ikke de danske punkt er det ikke de danske 
myndigheders anbefaling, at myndigheders anbefaling, at 
vores missionærer kommer vores missionærer kommer 
hjem,” forklarer generalse-hjem,” forklarer generalse-
kretæren.kretæren.

”Kommer der nye anbe-”Kommer der nye anbe-
falinger, forholder vi os til falinger, forholder vi os til 
det.”det.”

”Vi er parate til at træffe ”Vi er parate til at træffe 
de nødvendige beslutnin-de nødvendige beslutnin-
ger for både volontører og ger for både volontører og 
missionærer,” siger han og missionærer,” siger han og 
forklarer, at nogle af Cam-forklarer, at nogle af Cam-
bodja-volontørerne er rejst bodja-volontørerne er rejst 
hjem på grund af situatio-hjem på grund af situatio-
nen.nen.

”Vi holder selvfølgelig endnu ”Vi holder selvfølgelig endnu 
tættere kontakt med missio-tættere kontakt med missio-
nærerne end normalt for at nærerne end normalt for at 
svare på alle de spørgsmål, svare på alle de spørgsmål, 
der måtte være,” siger gene-der måtte være,” siger gene-
ralsekretær Søren Skov-ralsekretær Søren Skov-
gaard Sørensen.gaard Sørensen.
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AF KAJA LAUTERBACH

Et tidssvarende materiale Et tidssvarende materiale 
med en stærk LM-profi l, der med en stærk LM-profi l, der 
er gennemarbejdet, så man er gennemarbejdet, så man 
ikke behøver tænke på ind-ikke behøver tænke på ind-
hold, men kun på, hvordan hold, men kun på, hvordan 
man skal formidle det.man skal formidle det.

Det var den opgave, fri-Det var den opgave, fri-
menighedspræst Andreas menighedspræst Andreas 
Ipsen fi k, da han blev spurgt Ipsen fi k, da han blev spurgt 
om at lave undervisnings-om at lave undervisnings-
materiale til de to årlige materiale til de to årlige 
konfi rmandlejre – en om konfi rmandlejre – en om 
efteråret og en om foråret –  efteråret og en om foråret –  
som frimenighedspræster-som frimenighedspræster-
ne Peter Rask og Peter Leif ne Peter Rask og Peter Leif 
Mostrup Hansen har stået Mostrup Hansen har stået 
for i en årrække.for i en årrække.

Indtil dette skoleår har de Indtil dette skoleår har de 
selv stået for undervisnin-selv stået for undervisnin-
gen, men da de også har et gen, men da de også har et 

Vil lære de unge, hvad det vil sige at være LM’er

ønske om, at andre på sigt ønske om, at andre på sigt 
skal kunne fungere som skal kunne fungere som 
ledere, var der behov for et ledere, var der behov for et 
fast materiale, ligesom der fast materiale, ligesom der 
er på Konfi rmandkursus, er på Konfi rmandkursus, 
fortæller Peter Rask.fortæller Peter Rask.

”I mange af LM’s frime-”I mange af LM’s frime-
nigheder er konfi rmandun-nigheder er konfi rmandun-
dervisningen sammen med dervisningen sammen med 
andre menigheder. De unge andre menigheder. De unge 
får god kristendomsun-får god kristendomsun-
dervisning, men bliver ikke dervisning, men bliver ikke 

LM’ere af det. Derfor vil vi på LM’ere af det. Derfor vil vi på 
lejrene også gerne fortælle lejrene også gerne fortælle 
dem, hvad det vil sige at dem, hvad det vil sige at 
være LM’er, og give dem et være LM’er, og give dem et 
netværk, så de lærer LM’ere netværk, så de lærer LM’ere 
at kende,” siger han.at kende,” siger han.

”Sådan et materiale dum-”Sådan et materiale dum-
per ikke ned fra Himlen, og per ikke ned fra Himlen, og 
derfor har LM’s ledelse valgt derfor har LM’s ledelse valgt 

at lønne Andreas Ipsen for at lønne Andreas Ipsen for 
at lave det.”at lave det.”

Kernesund og Kerneliv
”Den opgave, jeg fi k, var at ”Den opgave, jeg fi k, var at 
lave noget til de to temaer lave noget til de to temaer 
”LM’s kerneværdier” og ”Det ”LM’s kerneværdier” og ”Det 
kristne liv”. Resultatet blev kristne liv”. Resultatet blev 
PowerPoint-præsentationer PowerPoint-præsentationer 

Frimenighedspræst har lavet nyt konfi rmandmateriale, der bygger på LM’s kerneværdier

27 konfi rmander fra LM i stort 27 konfi rmander fra LM i stort 
set hele Danmark deltog i set hele Danmark deltog i 

konfi rmandlejr på Sædding konfi rmandlejr på Sædding 
Efterskole den 6.-8. marts.Efterskole den 6.-8. marts.

AF HENRIK BJÆRRE JAKOBSENAF HENRIK BJÆRRE JAKOBSEN

MEDLEM AF LANDSSTYRELSENMEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

HENRIKBJAERREJAKOBSEN@HENRIKBJAERREJAKOBSEN@

GMAIL.COMGMAIL.COM

Jeg er ved at læse bogen Jeg er ved at læse bogen 
Hverdag i evangeliets kraftHverdag i evangeliets kraft 
sammen med tre andre sammen med tre andre 
mænd fra lokalområdet. Vi mænd fra lokalområdet. Vi 
kalder os en DNA-gruppe. kalder os en DNA-gruppe. 
Det er meningen, at vi skal Det er meningen, at vi skal 
læse bogen sammen og læse bogen sammen og 
også dele liv med hinanden. også dele liv med hinanden. 
Vi sætter cirka to timer af til Vi sætter cirka to timer af til 
samlingen inklusive en kop samlingen inklusive en kop 
kaffe.kaffe.

Vi er kun nået cirka en Vi er kun nået cirka en 
tredjedel hen i bogen, som tredjedel hen i bogen, som 

Forandring til gavn for min næste
handler om at leve evange-handler om at leve evange-
liet ud i det liv, vi nu har fået liet ud i det liv, vi nu har fået 
her på jorden.her på jorden.

Til vores femte samling Til vores femte samling 
var overskriften ”foran-var overskriften ”foran-
dring”. Denne samling dring”. Denne samling 
handlede om, at vi skulle handlede om, at vi skulle 
fi nde et forandringspro-fi nde et forandringspro-
jekt i vores liv. Noget, som jekt i vores liv. Noget, som 
vi gerne vil ændre, noget, vi gerne vil ændre, noget, 
som vi måske er fl ove over, som vi måske er fl ove over, 
skammer os over, eller skammer os over, eller 
noget, som måske gør os noget, som måske gør os 
glade, men som vi ved, ikke glade, men som vi ved, ikke 
er efter Guds plan.er efter Guds plan.

Inden denne samling Inden denne samling 
med de andre havde jeg med de andre havde jeg 
læst kapitlet igennem for læst kapitlet igennem for 
at vide lidt om, hvad vi at vide lidt om, hvad vi 
skulle snakke om. Efter at skulle snakke om. Efter at 
have læst at vi nu skulle have læst at vi nu skulle 
til at forandre os og lade til at forandre os og lade 
evangeliet danne os, så vi evangeliet danne os, så vi 
kom til at ligne Jesus mere, kom til at ligne Jesus mere, 
tænkte jeg: ”Hvad er nu det tænkte jeg: ”Hvad er nu det 

for noget lovtrældom?”.for noget lovtrældom?”.
Men jeg fi k øjnene op for, Men jeg fi k øjnene op for, 

at det slet ikke handlede om at det slet ikke handlede om 
at gøre sig mere fortjent til at gøre sig mere fortjent til 
Guds kærlighed. Gud elsker Guds kærlighed. Gud elsker 
os, uanset hvad der sket i os, uanset hvad der sket i 
vores liv. Guds kærlighed vores liv. Guds kærlighed 
til os ændrer sig ikke efter, til os ændrer sig ikke efter, 
hvordan vi lever. Vi kan ikke hvordan vi lever. Vi kan ikke 
gøre os mere eller mindre gøre os mere eller mindre 
fortjent til hans kærlighed fortjent til hans kærlighed 
eller til frelsen ved at ændre eller til frelsen ved at ændre 
vores liv. vores liv. 

Da vi alle fi re havde sagt, Da vi alle fi re havde sagt, 
hvad vores forandringspro-hvad vores forandringspro-
jekt skulle være indtil næ-jekt skulle være indtil næ-
ste samling, gik det også op ste samling, gik det også op 
for mig, at hvis det virkelig for mig, at hvis det virkelig 
lykkedes at forandre det, vi lykkedes at forandre det, vi 
ville forandre, så ville livet ville forandre, så ville livet 
faktisk blive bedre. faktisk blive bedre. 

Det vil sige, at hvis alle Det vil sige, at hvis alle 
mennesker lod evangeliet mennesker lod evangeliet 
– og det, Jesus har givet os – og det, Jesus har givet os 
– præge alle deres handlin-– præge alle deres handlin-

ger, ville jorden være et me-ger, ville jorden være et me-
get bedre sted at leve.get bedre sted at leve.

Guds bud og vejledning Guds bud og vejledning 
til, hvordan vi skal leve, er til, hvordan vi skal leve, er 
en kærlighedserklæring til en kærlighedserklæring til 
os. Han ønsker, vi skal leve os. Han ønsker, vi skal leve 
et godt liv og have det godt et godt liv og have det godt 
med hinanden.med hinanden.

Det er for vores egen og Det er for vores egen og 
vores næstes skyld, at vi vores næstes skyld, at vi 
skal lade evangeliet foran-skal lade evangeliet foran-
dre os.dre os.

Desværre sker det ikke i Desværre sker det ikke i 
den udstrækning, som jeg den udstrækning, som jeg 
ønsker. Synden er i verden, ønsker. Synden er i verden, 
og det giver meget smerte og det giver meget smerte 
blandt os. Mit hjerte er delt blandt os. Mit hjerte er delt 
i det gamle liv og det nye liv. i det gamle liv og det nye liv. 
Jeg kan ikke ved egen magt Jeg kan ikke ved egen magt 
lave om på mit hårde hjerte. lave om på mit hårde hjerte. 
Jeg kommer til at gøre det Jeg kommer til at gøre det 
som jeg ikke vil, og det, som som jeg ikke vil, og det, som 
jeg vil, gør jeg ikke. Jeg har jeg vil, gør jeg ikke. Jeg har 
ikke magten over synden i ikke magten over synden i 
mit liv.mit liv.

PETER RASK   På konfi rmandlejrene vil vi gerne 
fortælle de unge, hvad det vil sige at være LM’er, og give 
dem et netværk, så de lærer LM’ere at kende
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Ny fritidsprædikant 
i Vestjyllands afdeling

Ved afdelingsmødet i Vestjylland den 2. Ved afdelingsmødet i Vestjylland den 2. 
marts blev Nikolaj Haahr Pedersen kal-marts blev Nikolaj Haahr Pedersen kal-
det som ny fritidsprædikant i afdelingen.det som ny fritidsprædikant i afdelingen.

Nikolaj Haahr Pedersen, Skjern, er 44 Nikolaj Haahr Pedersen, Skjern, er 44 
år og arbejder på Sdr. Bork Efterskole år og arbejder på Sdr. Bork Efterskole 
som pedel og lærer. som pedel og lærer. 

Han er gift med Lydia, og de har tre pi-Han er gift med Lydia, og de har tre pi-
ger. Familien kommer i Skjern LM.                    ger. Familien kommer i Skjern LM.                    klkl

og fuldt manuskript til to og fuldt manuskript til to 
gange fi re undervisningsti-gange fi re undervisningsti-
mer, men man kan selvføl-mer, men man kan selvføl-
gelig vælge blot at bruge gelig vælge blot at bruge 
præsentationerne og så for-præsentationerne og så for-
mulere emnet med sine egne mulere emnet med sine egne 
ord,” siger Andreas Ipsen.ord,” siger Andreas Ipsen.

De to oplæg hedder Kerne-De to oplæg hedder Kerne-
sund og Kerneliv og skal ses sund og Kerneliv og skal ses 

som et supplement til den som et supplement til den 
lokale konfi rmandundervis-lokale konfi rmandundervis-
ning i LM’s frimenigheder ning i LM’s frimenigheder 
rundt i landet.rundt i landet.

Andreas Ipsen forklarer, at Andreas Ipsen forklarer, at 
hver time består af en ho-hver time består af en ho-
veddel med teoretisk basis veddel med teoretisk basis 
og en række valgfrie dele, og en række valgfrie dele, 
man kan supplere med. man kan supplere med. 

”Man vælger efter det ”Man vælger efter det 
niveau, man fornemmer niveau, man fornemmer 
blandt konfi rmanderne, el-blandt konfi rmanderne, el-
ler man kan vælge at dykke ler man kan vælge at dykke 
ned i, hvilke praktiske kon-ned i, hvilke praktiske kon-
sekvenser det, kan få.”sekvenser det, kan få.”

”Hvis en menighed ikke ”Hvis en menighed ikke 
har mulighed for at deltage har mulighed for at deltage 
i konfi rmandlejrene, men i konfi rmandlejrene, men 
ønsker at bruge materialet, ønsker at bruge materialet, 
kan de få det tilsendt fra kan de få det tilsendt fra 
Peter Leif Mostrup Hansen, Peter Leif Mostrup Hansen, 
efter at lejrene har været efter at lejrene har været 
afholdt.”afholdt.”
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LM’s musikkonsulent 
går ned på halv tid

Efter aftale med LM’s musikbestyrelse Efter aftale med LM’s musikbestyrelse 
og Landsstyrelsen går musikkonsulent og Landsstyrelsen går musikkonsulent 
Christian Engmark ned på 50 procent fra Christian Engmark ned på 50 procent fra 
1. maj. Christian Engmark, der i øjeblik-1. maj. Christian Engmark, der i øjeblik-
ket er ansat på fuld tid, har selv ønsket ket er ansat på fuld tid, har selv ønsket 
den lavere ansættelsesgrad. Håbet er, at den lavere ansættelsesgrad. Håbet er, at 
det giver mulighed for ansættelse af en det giver mulighed for ansættelse af en 

anden musikkonsulent på 50 procent – gerne placeret i anden musikkonsulent på 50 procent – gerne placeret i 
Vestdanmark.Vestdanmark.

Det er håbet, at en ny musikkonsulent kan være klar til Det er håbet, at en ny musikkonsulent kan være klar til 
opstart 1. august. Stillingen bliver tidsbegrænset til tre opstart 1. august. Stillingen bliver tidsbegrænset til tre 
år.                   år.                   nlmnlm
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Teenagepige reddet ud af bordel
Et team fra den kristne organisation Daughters of Cambodia i Phnom Penh har 

hjulpet desperat ung pige ud af et liv i prostitution

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Den unge cambodjanske Den unge cambodjanske 
prostituerede ”Sarah” arbej-prostituerede ”Sarah” arbej-
dede på et bordel i Cambo-dede på et bordel i Cambo-
djas hovedstad Phnom djas hovedstad Phnom 
Penhs ”Red Light District”. Penhs ”Red Light District”. 
En aften i februar bad hun En aften i februar bad hun 
til Gud: ”Red mig ud af det til Gud: ”Red mig ud af det 
her liv, jeg lever.” her liv, jeg lever.” 

To dage senere hørte To dage senere hørte 
Gud hendes bøn, fortæller Gud hendes bøn, fortæller 
den kristne organisation den kristne organisation 
Daughters of Cambodia, Daughters of Cambodia, 
hvis arbejde LM støtter. Et hvis arbejde LM støtter. Et 
”redningsteam” fra deres ”redningsteam” fra deres 
hjælpecenter kom forbi hjælpecenter kom forbi 
bordellet og talte med nog-bordellet og talte med nog-
le af pigerne, der arbejdede le af pigerne, der arbejdede 
der. ”Sarah” var så desperat der. ”Sarah” var så desperat 
efter at slippe væk fra sit efter at slippe væk fra sit 
liv som prostitueret, at hun liv som prostitueret, at hun 
bad dem om at tage hende bad dem om at tage hende 
med derfra med det samme med derfra med det samme 
lige for næsen af bordel-lige for næsen af bordel-
ejeren.ejeren.

Ønskede at blive fri
”Det var så fantastisk,” for-”Det var så fantastisk,” for-
tæller en medarbejder fra tæller en medarbejder fra 
Daughters of Cambodia, Daughters of Cambodia, 
som var med den aften. som var med den aften. 

”Hun blev kristen den ”Hun blev kristen den 
første uge, hun var hos os første uge, hun var hos os 
på centeret. Hun ønsker vir-på centeret. Hun ønsker vir-

kelig, at Jesus må helbrede kelig, at Jesus må helbrede 
hende og sætte hende fri.”hende og sætte hende fri.”

Den unge pige er dog me-Den unge pige er dog me-
get ustabil og traumatise-get ustabil og traumatise-
ret på grund af sin opvækst, ret på grund af sin opvækst, 
fortæller medarbejderen. fortæller medarbejderen. 

”Hun blev solgt som helt ”Hun blev solgt som helt 
lille pige til en kvindelig lille pige til en kvindelig 
alfons, som opdrog hende alfons, som opdrog hende 

som sin slave og trænede som sin slave og trænede 
hende til at blive sin efter-hende til at blive sin efter-
følger i arbejdet.”følger i arbejdet.”

Kæmpede mod dæmoner
Denne kvinde – som funge-Denne kvinde – som funge-
rede som hendes ”mor” – rede som hendes ”mor” – 
udøvede meget heksekraft, udøvede meget heksekraft, 
og Sarah måtte kæmpe mod og Sarah måtte kæmpe mod 

I Phnom Penh er der mange bordeller, hvor unge piger lever under slavelignende forhold.I Phnom Penh er der mange bordeller, hvor unge piger lever under slavelignende forhold.

meget dæmonisk modstand.   meget dæmonisk modstand.   
”Hun blev slået jævnligt ”Hun blev slået jævnligt 

over hele kroppen og tvun-over hele kroppen og tvun-
get til at tage del i hekse-get til at tage del i hekse-
kunster og andre spirituelle kunster og andre spirituelle 
aktiviteter, som hun afslog.”aktiviteter, som hun afslog.”

Sarah blev også solgt til at Sarah blev også solgt til at 
arbejde ti år af sin barndom arbejde ti år af sin barndom 
i Thailand. For to år siden i Thailand. For to år siden 

mødte hun nogle missio-mødte hun nogle missio-
nærer, der kom til hendes nærer, der kom til hendes 
landsby og fortalte om Je-landsby og fortalte om Je-
sus, og lige siden har hun sus, og lige siden har hun 
haft et ønske om at blive haft et ønske om at blive 
kristen.kristen.

Bed for Sarah
Teamet på Daughters of Teamet på Daughters of 
Cambodia har arbejdet in-Cambodia har arbejdet in-
tenst med den unge pige for tenst med den unge pige for 
at stabilisere hende og vise at stabilisere hende og vise 
hende en vej til et nyt liv i hende en vej til et nyt liv i 
frihed. frihed. 

Men naturligt nok har hun Men naturligt nok har hun 
det svært og kæmper med det svært og kæmper med 
sårene fra sin fortid og rea-sårene fra sin fortid og rea-
gerer derfor ikke altid lige gerer derfor ikke altid lige 
hensigtsmæssigt. Hun er hensigtsmæssigt. Hun er 

Bibelskole er blevet akkrediteret

AF KAJA LAUTERBACH

De to bacheloruddannel-De to bacheloruddannel-
ser, som Phnom Penh Bible ser, som Phnom Penh Bible 
School (PPBS) tilbyder, har School (PPBS) tilbyder, har 
fået certifi kat på, at uddan-fået certifi kat på, at uddan-
nelserne kan bruges i andre nelserne kan bruges i andre 
asiatiske lande.asiatiske lande.

Det siger missionær Kent Det siger missionær Kent 
Kjær Andersen, der er ud-Kjær Andersen, der er ud-
sendt af Luthersk Mission sendt af Luthersk Mission 
og er lærer i systematisk og er lærer i systematisk 
teologi på bibelskolen.teologi på bibelskolen.

Det skete sidst i februar, Det skete sidst i februar, 
hvor der efter fl ere års ar-hvor der efter fl ere års ar-
bejde kom et certifi kat fra bejde kom et certifi kat fra 
Asia Theological Association Asia Theological Association 
(ATA), der tilkendegiver, at (ATA), der tilkendegiver, at 
organisationen har aner-organisationen har aner-

kendt PPBS’ to bachelor-kendt PPBS’ to bachelor-
uddannelser: Theology og uddannelser: Theology og 
Christian Ministry. Christian Ministry. 

Højeste teologiske  
uddannelse i Cambodja
PPBS har gennem fl ere år PPBS har gennem fl ere år 
arbejdet på at få sine ud-arbejdet på at få sine ud-
dannelser akkrediteret i dannelser akkrediteret i 
samarbejde med ATA. samarbejde med ATA. 

I december 2019 kom et I december 2019 kom et 
team fra ATA på besøg på team fra ATA på besøg på 
PPBS. De havde møder og PPBS. De havde møder og 
samtaler med alle involve-samtaler med alle involve-
rede og endevendte både rede og endevendte både 
læseplaner og økonomi.læseplaner og økonomi.

Akkrediteringen betyder Akkrediteringen betyder 
dog ikke umiddelbart, at der dog ikke umiddelbart, at der 
sker ændringer på PPBS.sker ændringer på PPBS.

”PPBS, der har 67 elever ”PPBS, der har 67 elever 

fordelt på fi re årgange, til-fordelt på fi re årgange, til-
byder i forvejen det højeste byder i forvejen det højeste 
uddannelsesniveau i teologi uddannelsesniveau i teologi 
i Cambodja,” siger han og til-i Cambodja,” siger han og til-
føjer, at alle underviserne på føjer, at alle underviserne på 
PPBS – tre cambodjanere PPBS – tre cambodjanere 
og fem udlændinge – har en og fem udlændinge – har en 
kandidatgrad. kandidatgrad. 

”Det betyder dog ikke, at ”Det betyder dog ikke, at 
de har helt samme niveau, de har helt samme niveau, 
da kandidatgrader er lidt da kandidatgrader er lidt 
forskellige rundt omkring i forskellige rundt omkring i 
verden,” forklarer Kent Kjær verden,” forklarer Kent Kjær 
Andersen.Andersen.

Læs mere på dlm.dkLæs mere på dlm.dk

MEDARBEJDER FRA DAUGHTERS   ”Sarah” blev kristen 
den første uge, hun var hos os på centeret. Hun ønsker virkelig, 
at Jesus må helbrede hende og sætte hende fri

Støt LM’s arbejde blandt 
prostituerede i Cambodja

Giv en gave til det arbejde, som LM bidrager med i orga-Giv en gave til det arbejde, som LM bidrager med i orga-
nisationen Daughters of Cambodia.nisationen Daughters of Cambodia.

Støt direkte på dlm.dk/daughters eller på MobilePay Støt direkte på dlm.dk/daughters eller på MobilePay 
66288, mrk. ”daughters”66288, mrk. ”daughters”

LM støtter missionær Christina Palmkvist Andersen, LM støtter missionær Christina Palmkvist Andersen, 
der er koordinator for forbønstjenesten i Daughters, og der er koordinator for forbønstjenesten i Daughters, og 
som hjælper til med undervisning af kvinderne. Desuden som hjælper til med undervisning af kvinderne. Desuden 
sender LM hvert år volontører til at arbejde i børnehaven, sender LM hvert år volontører til at arbejde i børnehaven, 
der er tilknyttet Daughters. Her bliver børnene passet, så der er tilknyttet Daughters. Her bliver børnene passet, så 
deres mødre får tid og mulighed for at arbejde.deres mødre får tid og mulighed for at arbejde.
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løbet væk to gange fra cen-løbet væk to gange fra cen-
teret, men er altid kommet teret, men er altid kommet 
tilbage efter en dag eller to.tilbage efter en dag eller to.

På Daughters of Cambo-På Daughters of Cambo-
dia har de kontakt med tre dia har de kontakt med tre 
andre piger fra det samme andre piger fra det samme 
bordel, som også ønsker bordel, som også ønsker 
at komme væk og over på at komme væk og over på 
hjælpecenteret, men som hjælpecenteret, men som 
endnu ikke har haft mod el-endnu ikke har haft mod el-
ler lejlighed til at fl ygte fra ler lejlighed til at fl ygte fra 
det liv, de lever.det liv, de lever.

Vær med til at bede for Vær med til at bede for 
de unge piger og for Sarah, de unge piger og for Sarah, 
at hun må blive boende og at hun må blive boende og 
blive helbredt og befriet fra blive helbredt og befriet fra 
sin smertefulde fortid, og at sin smertefulde fortid, og at 
hun må kunne begynde på hun må kunne begynde på 
sit nye liv i frihed.sit nye liv i frihed.

LM’s samarbejdspartner Phnom Penh Bible School i Cambodja har fået 
en international anerkendelse af sine bacheloruddannelser

Kent Kjær Andersen Kent Kjær Andersen 
underviser på Phnom Penh underviser på Phnom Penh 

Bible School.Bible School. A
R
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Det, der undrede mig, var, ”Det, der undrede mig, var, 
at de virkede til at være at de virkede til at være 
mere arbejdsomme, mere mere arbejdsomme, mere 
ærlige, de stjal ikke. De hav-ærlige, de stjal ikke. De hav-
de en anden etik end de fl e-de en anden etik end de fl e-
ste tanzaniere. De var også ste tanzaniere. De var også 
mere karismatiske i troen. mere karismatiske i troen. 
Deres bøn var meget inder-Deres bøn var meget inder-
lig. De bad i tunger og var lig. De bad i tunger og var 
meget vidende om Bibelen.”meget vidende om Bibelen.”

René Sølvsten Nissen var René Sølvsten Nissen var 
sammen med sin familie sammen med sin familie 
missionær i Tanzania i en missionær i Tanzania i en 
årrække. Heriblandt nogle årrække. Heriblandt nogle 
år i litteraturarbejdet Soma år i litteraturarbejdet Soma 
Biblia. Det var her, han mød-Biblia. Det var her, han mød-
te en række medarbejdere, te en række medarbejdere, 
der var markant anderledes. der var markant anderledes. 
De var alle en del af gruppen De var alle en del af gruppen 
New Life in Christ (red: Nyt New Life in Christ (red: Nyt 
liv i Kristus).liv i Kristus).

Det vakte hans nysgerrig-Det vakte hans nysgerrig-
hed så meget, at han i dag, hed så meget, at han i dag, 
hvor han er tilbage i Dan-hvor han er tilbage i Dan-
mark, forsker i gruppen. LM mark, forsker i gruppen. LM 
og Dansk Bibel-Institut (DBI) og Dansk Bibel-Institut (DBI) 
fi nansierer hans ph.d.-forsk-fi nansierer hans ph.d.-forsk-
ning. Det er målet, at René ning. Det er målet, at René 
Sølvsten Nissen skal under-Sølvsten Nissen skal under-
vise i missionsteologi på DBI vise i missionsteologi på DBI 
og undervise LM’s kommen-og undervise LM’s kommen-
de missionærer fra 2022.de missionærer fra 2022.

Alle ét i Kristus
I slutningen af 1920’erne I slutningen af 1920’erne 
brød der vækkelse ud i brød der vækkelse ud i 
Uganda. Vækkelsen kom Uganda. Vækkelsen kom 
i kølvandet af missionæ-i kølvandet af missionæ-
rer fra England og Nord-rer fra England og Nord-
amerika, der havde oplevet amerika, der havde oplevet 
vækkelser i det 18. og 19. år-vækkelser i det 18. og 19. år-
hundrede. Fra Uganda bred-hundrede. Fra Uganda bred-
te vækkelsen sig ud over te vækkelsen sig ud over 
Østafrika og nåede Tanzania Østafrika og nåede Tanzania 
i slutningen af 1930’erne. i slutningen af 1930’erne. 

Tidligere missionær forsker i 
tanzanisk vækkelsesgruppe
Der er meget dårlig karismatik i Tanzania, men denne gruppe virker til at 

være en sund udgave, siger René Sølvsten Nissen

”Den østafrikanske væk-”Den østafrikanske væk-
kelse var en Jesus-begej-kelse var en Jesus-begej-
string. Vækkelsen er interes-string. Vækkelsen er interes-
sant, fordi den ikke havde sant, fordi den ikke havde 
fokus på eksorcisme, nåde-fokus på eksorcisme, nåde-
gaver og tungetale. Man stod gaver og tungetale. Man stod 
frem og bekendte sin synd,” frem og bekendte sin synd,” 
siger René Sølvsten Nissen siger René Sølvsten Nissen 
og trækker tråde til Oxford-og trækker tråde til Oxford-
bevægelsen, der også havde bevægelsen, der også havde 
tag i Danmark i årene før 2. tag i Danmark i årene før 2. 
verdenskrig.verdenskrig.

”Fokus var, at Jesu blod ”Fokus var, at Jesu blod 
renser os for al synd, og renser os for al synd, og 
gennem ham får vi mulighed gennem ham får vi mulighed 
for at leve et sejrrigt liv over for at leve et sejrrigt liv over 
synden,” siger han og tilføjer, synden,” siger han og tilføjer, 
at der ikke var tale om synd-at der ikke var tale om synd-
frihedslære.frihedslære.

Et andet kendetegn ved Et andet kendetegn ved 
den østafrikanske vækkelse den østafrikanske vækkelse 
var, at den var økumenisk.var, at den var økumenisk.

”Fra at være en del af en ”Fra at være en del af en 
klan- eller stammekultur, klan- eller stammekultur, 
så man sig nu som en del af så man sig nu som en del af 
Kristi klan eller stamme. ’Vi Kristi klan eller stamme. ’Vi 
er alle ét i Kristus’, hed det,” er alle ét i Kristus’, hed det,” 
forklarer ph.d.-forskeren.forklarer ph.d.-forskeren.

Fra midten af 1930’erne Fra midten af 1930’erne 
begyndte man i Uganda at begyndte man i Uganda at 
mødes til store udadrettede mødes til store udadrettede 
kampagner i stil med Billy kampagner i stil med Billy 
Grahams kampagner. Det Grahams kampagner. Det 
fi nder man også i Uganda fi nder man også i Uganda 
og Tanzania i dag. I Tanzania og Tanzania i dag. I Tanzania 
foregår det i regi af New Life foregår det i regi af New Life 
in Christ (NLC), der tidligere in Christ (NLC), der tidligere 
hed New Life Crusade, men hed New Life Crusade, men 
skiftede navn på grund af skiftede navn på grund af 
negative associationer med negative associationer med 
ordet crusade, der betyder ordet crusade, der betyder 
korstog.korstog.

”Det, jeg opdagede, da jeg ”Det, jeg opdagede, da jeg 
snakkede med disse folk, er, snakkede med disse folk, er, 
at de holder fast i en væk-at de holder fast i en væk-
kelsesidentitet, der kan kelsesidentitet, der kan 
føres tilbage til den østafri-føres tilbage til den østafri-
kanske vækkelse. De holder kanske vækkelse. De holder 

fast i en stærk Kristus-tro fast i en stærk Kristus-tro 
og bibelfundering, men der og bibelfundering, men der 
er kommet en ny karismatik er kommet en ny karismatik 
indover.”indover.”

Afrikansk karismatik
NLC er påvirket af de karis-NLC er påvirket af de karis-
matiske kirker, der kom til matiske kirker, der kom til 
Tanzania i 1960’erne. Men Tanzania i 1960’erne. Men 
NLC er ikke selv en kirke. Ud NLC er ikke selv en kirke. Ud 
over de store kampagner, over de store kampagner, 
mødes man på tværs af kir-mødes man på tværs af kir-
keskel i fællesskabsgrupper. keskel i fællesskabsgrupper. 
Påvirkningen fra den karis-Påvirkningen fra den karis-
matiske strømning ses for matiske strømning ses for 
eksempel i et større fokus eksempel i et større fokus 
på undervisning i Helligån-på undervisning i Helligån-
dens gaver og fl ere korte dens gaver og fl ere korte 
sangvers, som ofte får folk sangvers, som ofte får folk 
til at danse og lave tunge-til at danse og lave tunge-
triller. Men man afviser på triller. Men man afviser på 
det kraftigste den nyere ka-det kraftigste den nyere ka-
rismatik:rismatik:

”De kalder det satanisk og ”De kalder det satanisk og 
sekterisk og tager stærk af-sekterisk og tager stærk af-
stand fra fremgangsteologi, stand fra fremgangsteologi, 
som er meget udbredt nogle som er meget udbredt nogle 
steder.”steder.”

Emnet for René Sølvsten Emnet for René Sølvsten 
Nissens ph.d.-projekt er Nissens ph.d.-projekt er 
netop karismatiseringen af netop karismatiseringen af 
den østafrikanske vækkelse i den østafrikanske vækkelse i 
Tanzania, hvilket i høj grad vil Tanzania, hvilket i høj grad vil 
sige, at det handler om NLC.sige, at det handler om NLC.

”Den østafrikanske væk-”Den østafrikanske væk-
kelse i Tanzania er bre-kelse i Tanzania er bre-
dere end NLC, men ikke ret dere end NLC, men ikke ret 
meget. Hele vækkelsen er meget. Hele vækkelsen er 
stort set blevet karismatise-stort set blevet karismatise-
ret i landet. Generelt er der ret i landet. Generelt er der 
få steder, hvor man ikke er få steder, hvor man ikke er 
påvirket af karismatisk kri-påvirket af karismatisk kri-
stendom i Afrika i dag.”stendom i Afrika i dag.”

Det gælder også i den lu-Det gælder også i den lu-
therske kirke, som LM sam-therske kirke, som LM sam-
arbejder med, siger han, og arbejder med, siger han, og 
giver som eksempel prædi-giver som eksempel prædi-
keformen og de små sange, keformen og de små sange, 

Besøgene i Nyakipande af Soma Biblia og evangelistteamet fra New Life in Christ har resulte-Besøgene i Nyakipande af Soma Biblia og evangelistteamet fra New Life in Christ har resulte-
ret i en ny menighed. Her er de samlet til en af deres første gudstjenester.ret i en ny menighed. Her er de samlet til en af deres første gudstjenester.

man synger ud over sangene man synger ud over sangene 
fra salmebogen.fra salmebogen.

”Min tese er, at karisma-”Min tese er, at karisma-
tikken på en eller anden tikken på en eller anden 
måde har lavet en syntese måde har lavet en syntese 
med afrikansk spiritualitet, med afrikansk spiritualitet, 
så man føler sig hjemme i så man føler sig hjemme i 
det. Der er rigtig meget dår-det. Der er rigtig meget dår-
lig karismatik i Tanzania, lig karismatik i Tanzania, 
men NLC virker til at være men NLC virker til at være 
en sund udgave. De siger en sund udgave. De siger 
nej til mange af de teolo-nej til mange af de teolo-
gisk usunde ting, som ellers gisk usunde ting, som ellers 
præger de karismatiske kir-præger de karismatiske kir-
ker, og de har et solidt fun-ker, og de har et solidt fun-
dament i den østafrikanske dament i den østafrikanske 
vækkelse.”vækkelse.”

Evangelister i Nyakipande
LM har aldrig formelt haft et LM har aldrig formelt haft et 
samarbejde med NLC. NLC samarbejde med NLC. NLC 
er nemlig ikke en organisa-er nemlig ikke en organisa-
tion eller kirke. Men René tion eller kirke. Men René 
Sølvsten Nissen ved, at LM’s Sølvsten Nissen ved, at LM’s 
ansatte har haft tilknytning ansatte har haft tilknytning 
til tanzaniere, der har væ-til tanzaniere, der har væ-
ret en del af NLC. Går man ret en del af NLC. Går man 
mange år tilbage i LM-hi-mange år tilbage i LM-hi-
storien er der også missio-storien er der også missio-
nærer, der har haft berø-nærer, der har haft berø-
ring med den østafrikanske ring med den østafrikanske 
vækkelse i Tanzania.vækkelse i Tanzania.

Navnet New Life in Christ Navnet New Life in Christ 
har dog i de senere år op-har dog i de senere år op-
trådt her i avisen i forbindel-trådt her i avisen i forbindel-
se med Soma Biblias aktivi-se med Soma Biblias aktivi-
teter i Nyakipande-området teter i Nyakipande-området 
nogle timers kørsel syd for nogle timers kørsel syd for 
Dar es Salaam.Dar es Salaam.

Her har Soma Biblia med Her har Soma Biblia med 
tilskud fra LM drevet evan-tilskud fra LM drevet evan-
gelisation blandt muslimer gelisation blandt muslimer 
med et evangelisationshold med et evangelisationshold 
fra netop NLC. Evangelister-fra netop NLC. Evangelister-
ne er frivillige med tilknyt-ne er frivillige med tilknyt-
ning til NLC, der holdt ferie ning til NLC, der holdt ferie 
fra deres hverdagsjobs for fra deres hverdagsjobs for 
at sprede evangeliet.at sprede evangeliet.

RENÉ SØLVSTEN NISSEN  New Life in Christ holder 
fast i en stærk Kristus-tro og bibelfundering, men der er 
kommet en ny karismatik indover

En kristen efterskole i 
udvikling. Vi har 99 

forventningsfulde elever, 
et engageret personale 

og en bestyrelse i 
arbejdstøjet.

Vi søger forstander med 
tiltrædelse

1. august 2020. 

Se mere på 
www.ne.dk

Aarhus
Studievenlige lejligheder

Lyse og rummelige lejligheder i 
grønne omgivelser til en fornuftig 
pris. Velegnet både til par og som 
delelejlighed - i cykelafstand fra 

uddannelsesinstitutioner.

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

Nyttehaver

Grønne 
områder

Delebil

Lynhurtigt 

pentabyg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

Generelt er der få steder, Generelt er der få steder, 
hvor man ikke er påvirket hvor man ikke er påvirket 
af karismatisk kristendom i af karismatisk kristendom i 
Tanzania i dag, mener René Tanzania i dag, mener René 
Sølvsten Nissen.Sølvsten Nissen.



AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM og Norea er gået sam-LM og Norea er gået sam-
men om at lave online guds-men om at lave online guds-
tjenester. De skal gøre det tjenester. De skal gøre det 
ud for de mange LM-møder, ud for de mange LM-møder, 
der er blevet afl yst landet der er blevet afl yst landet 
over på grund af regeringens over på grund af regeringens 
corona-tiltag.corona-tiltag.

Det første møde blev vist Det første møde blev vist 
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

LM Musik har for nylig skre-LM Musik har for nylig skre-
vet kontrakt med et ungt, vet kontrakt med et ungt, 
dansk lovsangsband, som dansk lovsangsband, som 
skal udgive deres første al-skal udgive deres første al-
bum. Det bliver en såkaldt bum. Det bliver en såkaldt 
EP, en slags maxi-single, EP, en slags maxi-single, 
som indeholder en håndfuld som indeholder en håndfuld 
musiknumre.musiknumre.

Det sker, efter at musik-Det sker, efter at musik-
konsulent Christian Eng-konsulent Christian Eng-
mark i efteråret efterlyste mark i efteråret efterlyste 
nye sangere og musikere, der nye sangere og musikere, der 
har brug for hjælp og støtte har brug for hjælp og støtte 
til at komme i gang med at til at komme i gang med at 
indspille musik til udgivelse indspille musik til udgivelse 
gennem LM Musik. gennem LM Musik. 

Bandet hedder Hjemvendt Bandet hedder Hjemvendt 
og består af seks unge og består af seks unge 
LM’ere. Fem af bandets seks LM’ere. Fem af bandets seks 
medlemmer gik sammen på medlemmer gik sammen på 
LMH i foråret 2018. Det var LMH i foråret 2018. Det var 
dog først i slutningen af op-dog først i slutningen af op-
holdet, de begyndte at spille holdet, de begyndte at spille 
lovsang sammen i forbin-lovsang sammen i forbin-
delse med, at de blev spurgt delse med, at de blev spurgt 
om at være lovsangsband om at være lovsangsband 
på Virksund Ung Uge. Siden på Virksund Ung Uge. Siden 
har de også to år i træk le-har de også to år i træk le-
det lovsangen på den årlige det lovsangen på den årlige 
missionskonference missionskonference MissionMission 
på LMH. på LMH. 

I efteråret reagerede de I efteråret reagerede de 
på LM Musiks forespørgsel på LM Musiks forespørgsel 
efter bands til nye musikud-efter bands til nye musikud-
givelser.givelser.

En drøm, der er 
gået i opfyldelse
”Som musiker drømmer ”Som musiker drømmer 
man altid om at udgive sin man altid om at udgive sin 
egen musik, og derfor er det egen musik, og derfor er det 

helt sikkert en drøm, der er helt sikkert en drøm, der er 
gået i opfyldelse for mange gået i opfyldelse for mange 
af os ved muligheden for af os ved muligheden for 
at kunne indspille denne at kunne indspille denne 
debut-EP,” siger bandets debut-EP,” siger bandets 
bassist, Jonathan Kaas bassist, Jonathan Kaas 
Nielsen, som samtidig er Nielsen, som samtidig er 
nyt medlem af LM’s musik-nyt medlem af LM’s musik-
bestyrelse.bestyrelse.

Bandet spiller en del for-Bandet spiller en del for-
tolkninger især fra sangbo-tolkninger især fra sangbo-
gen gen Sange og Salmer (SOS)Sange og Salmer (SOS). . 
Stilen er en god blanding af Stilen er en god blanding af 
mange forskellige stilarter, mange forskellige stilarter, 
men kan nok bedst beteg-men kan nok bedst beteg-
nes som ”melankolsk funk”.nes som ”melankolsk funk”.

”Det lyder måske som en ”Det lyder måske som en 
interessant kombination interessant kombination 
for mange, men jeg kan ikke for mange, men jeg kan ikke 
fi nde på en bedre defi nition. fi nde på en bedre defi nition. 
Ved den melankolske stil Ved den melankolske stil 
prøver vi at ramme en forun-prøver vi at ramme en forun-
dring og eftertænksomhed, dring og eftertænksomhed, 
mens vi ved funk-genren mens vi ved funk-genren 
nyder at sammensætte det nyder at sammensætte det 
med lækre beats.”med lækre beats.”

På den måde, fortæller det På den måde, fortæller det 
unge bandmedlem, er det unge bandmedlem, er det 
med til at give de gamle sal-med til at give de gamle sal-
mer et nyt og frisk pust.mer et nyt og frisk pust.

”Vi har en forkærlighed ”Vi har en forkærlighed 
for de tekster, som beskri-for de tekster, som beskri-
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ver evangeliets budskab ver evangeliets budskab 
knivskarpt. Desuden har knivskarpt. Desuden har 
vi et ønske om, at unge vi et ønske om, at unge 
kristne må få øjnene op for kristne må få øjnene op for 
den rigdom, det er at synge den rigdom, det er at synge 
disse sange, som kristne har disse sange, som kristne har 
sunget i fl ere århundreder. sunget i fl ere århundreder. 
Vi har sådan brug for sange, Vi har sådan brug for sange, 
der giver en god åndelig der giver en god åndelig 
føde, og ikke bare sange, føde, og ikke bare sange, 
der har en god melodi,” siger der har en god melodi,” siger 
han.han.

Bor langt fra hinanden  
i hverdagen
Bandets navn ”Hjemvendt” Bandets navn ”Hjemvendt” 

har en dobbelt betydning, har en dobbelt betydning, 
fortæller Jonathan Kaas fortæller Jonathan Kaas 
Nielsen.Nielsen.

”Som kristne er vi allerede ”Som kristne er vi allerede 
vendt hjem i kraft af vores vendt hjem i kraft af vores 
frelse i Jesus Kristus. Sam-frelse i Jesus Kristus. Sam-
tidig ønsker vi at leve vores tidig ønsker vi at leve vores 
liv vendt mod det hjem, hvor liv vendt mod det hjem, hvor 
vi engang skal leve sammen vi engang skal leve sammen 
med vores himmelske far med vores himmelske far 
til evig tid. Som Guds børn til evig tid. Som Guds børn 
lever vi dagligt midt i denne lever vi dagligt midt i denne 
spænding – på den ene side spænding – på den ene side 
trygge i Guds favn og på trygge i Guds favn og på 
den anden side i en længsel den anden side i en længsel 
efter det, som engang skal efter det, som engang skal 
komme.”komme.”

Er begyndt at 
skrive egne lovsange
Bandets medlemmer bor for Bandets medlemmer bor for 
tiden meget spredt i hen-tiden meget spredt i hen-
holdsvis Norge, Aarhus og holdsvis Norge, Aarhus og 
København, så det er ikke så København, så det er ikke så 
tit, de kan mødes og øve. Ef-tit, de kan mødes og øve. Ef-
ter de skrev kontrakt om ud-ter de skrev kontrakt om ud-
givelse, blev de udvalgt som givelse, blev de udvalgt som 
et af de bands, der skulle et af de bands, der skulle 
lede lovsangen på LM’s lede lovsangen på LM’s 
Landsmøde, som var plan-Landsmøde, som var plan-
lagt til maj i år – en opgave, lagt til maj i år – en opgave, 
som de var meget glade og som de var meget glade og 

beærede over at få. beærede over at få. 
Nu, hvor landsmødet er Nu, hvor landsmødet er 

udsat, vil de unge lovsange-udsat, vil de unge lovsange-
re bruge tid på at forberede re bruge tid på at forberede 
deres kommende indspil-deres kommende indspil-
ning.  ning.  

”Vi tager det som en fed ”Vi tager det som en fed 
oplevelse, men samtidig er oplevelse, men samtidig er 
vi meget bevidste om, at det vi meget bevidste om, at det 
ikke er os og vores musik, ikke er os og vores musik, 
der skal ophøjes. Det er Gud der skal ophøjes. Det er Gud 
alene, vi ønsker at give ære alene, vi ønsker at give ære 
og tilbede ved denne udgi-og tilbede ved denne udgi-
velse og ved vores lovsangs-velse og ved vores lovsangs-
arbejde,” siger Jonathan arbejde,” siger Jonathan 
Kaas Nielsen.Kaas Nielsen.

I løbet af det sidste år er I løbet af det sidste år er 
bandet begyndt at skrive bandet begyndt at skrive 
egne lovsange, som de hå-egne lovsange, som de hå-
ber kan blive til gavn og op-ber kan blive til gavn og op-
byggelse for mange. byggelse for mange. 

”På vores debut-EP kom-”På vores debut-EP kom-
mer vi ud med to af vores mer vi ud med to af vores 
egne lovsange, og for frem-egne lovsange, og for frem-
tiden håber vi på at kunne tiden håber vi på at kunne 
udgive fl ere. Vi vil gerne udgive fl ere. Vi vil gerne 
præge lovsangen og skabe præge lovsangen og skabe 
en lovsangsglæde i LM, men en lovsangsglæde i LM, men 
vi ønsker også at være til vi ønsker også at være til 
inspiration for andre, som inspiration for andre, som 
gerne vil spille musik,” siger gerne vil spille musik,” siger 
han.han.

Bandet Hjemvendt har spillet til lovsangen ved fl ere arrangementer i LM. Her medvirker de ved Bandet Hjemvendt har spillet til lovsangen ved fl ere arrangementer i LM. Her medvirker de ved 
Mission19 på LMH.Mission19 på LMH.

JONATHAN KAAS NIELSEN   Vi tager det som en fed 
oplevelse, men samtidig er vi meget bevidste om, at det 
ikke er os og vores musik, der skal ophøjes

Ungt LM-lovsangsband 
udgiver debutalbum

Bandet, som består af tidligere LMH-elever, kalder sig Hjemvendt og spiller med egne ord 
lovsange med melankolsk eftertanke og lækre beats

Bandet Hjemvendt består af:

Daniel Due Pedersen, 24, sanger og akustisk guitarist Daniel Due Pedersen, 24, sanger og akustisk guitarist 
Ottilie Haahr Kristensen, 21, sangerOttilie Haahr Kristensen, 21, sanger
Mathias Rahbek, 23, el-guitarist Mathias Rahbek, 23, el-guitarist 
David Lautrup Skarsholm, 23, pianist og sangskriver David Lautrup Skarsholm, 23, pianist og sangskriver 
Michael Haahr, 24, trommeslager Michael Haahr, 24, trommeslager 
Jonathan Kaas Nielsen, 24, bassist  Jonathan Kaas Nielsen, 24, bassist  

søndag den 22. marts, men søndag den 22. marts, men 
der er også planlagt møder der er også planlagt møder 
på internettet den 29. marts på internettet den 29. marts 
og til og med påske.og til og med påske.

Håber på LM-opbakning
Bag initiativet står blandt Bag initiativet står blandt 
andre LM’s menighedskon-andre LM’s menighedskon-
sulent Birger Reuss  Schmidt.sulent Birger Reuss  Schmidt.

”Vi ønsker, at fl est muligt ”Vi ønsker, at fl est muligt 
mennesker må høre evange-mennesker må høre evange-

liet også i denne situation. liet også i denne situation. 
Det gælder LM’ere, der ikke Det gælder LM’ere, der ikke 
deltager i lokal streaming, deltager i lokal streaming, 
men vi håber også at nå men vi håber også at nå 
længere ud”.længere ud”.

Det er allerede to uger si-Det er allerede to uger si-
den, landets kirker lukkede den, landets kirker lukkede 
ned. Siden da har der været ned. Siden da har der været 
en lang række tilbud om on-en lang række tilbud om on-
line forkyndelse, der ligger line forkyndelse, der ligger 
i tråd med det, der normalt i tråd med det, der normalt 

forkyndes i LM.forkyndes i LM.
Alligevel håber menig-Alligevel håber menig-

hedskonsulenten, at der er hedskonsulenten, at der er 
mange LM’ere, der vil støtte mange LM’ere, der vil støtte 
op om initiativet, der er in-op om initiativet, der er in-
spireret af et lignende tiltag spireret af et lignende tiltag 
i Norge under Norsk Lu-i Norge under Norsk Lu-
thersk Misjonssamband. thersk Misjonssamband. 

Også i påsken
Gudstjenesterne optages i Gudstjenesterne optages i 

Norea Mediemissions stu-Norea Mediemissions stu-
die i Haderslev. Indholdet er die i Haderslev. Indholdet er 
enkelt og har fokus på for-enkelt og har fokus på for-
kyndelse og sange, som man kyndelse og sange, som man 
kan synge med på hjemme i kan synge med på hjemme i 
stuerne.stuerne.

Den 22. marts prædikede Den 22. marts prædikede 
frimenighedspræst Ejler frimenighedspræst Ejler 
Nørager, og den 29. marts Nørager, og den 29. marts 
prædiker Lars Jensen, som prædiker Lars Jensen, som 
skulle have talt ved LM’s skulle have talt ved LM’s 

Landsmøde senere på for-Landsmøde senere på for-
året.året.

Ud over den 29. marts er Ud over den 29. marts er 
der planlagt møder til pal-der planlagt møder til pal-
mesøndag, langfredag og mesøndag, langfredag og 
påskedag i forventning om, påskedag i forventning om, 
at det ikke vil være muligt at at det ikke vil være muligt at 
mødes før efter påske.mødes før efter påske.

Møderne kan ses via LM’s Møderne kan ses via LM’s 
hjemmeside dlm.dk eller hjemmeside dlm.dk eller 
Facebook.Facebook.

LM og Norea laver online-gudstjenester
På grund af corona-lukningerne har LM og Norea besluttet at sende gudstjenester til og med påske
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AF KAJA LAUTERBACH

Kristne tanzaniere er be-Kristne tanzaniere er be-
dende mennesker. Bøn og dende mennesker. Bøn og 
tak under alle forhold fylder tak under alle forhold fylder 
meget. meget. 

Det fortæller Flemming Det fortæller Flemming 
Hansen, der er missionær i Hansen, der er missionær i 
Iringa, og giver en række ek-Iringa, og giver en række ek-
sempler:sempler:

”Det kan være, når man ”Det kan være, når man 
starter bilen for at køre, når starter bilen for at køre, når 
man er kommet frem, når man er kommet frem, når 
man skal spise og drikke te man skal spise og drikke te 
eller andet, når man skal eller andet, når man skal 
afholde et ledermøde, selv afholde et ledermøde, selv 
hvis det er meget kort.”hvis det er meget kort.”

Hver morgen er der mor-Hver morgen er der mor-
genandagt for alle, der ar-genandagt for alle, der ar-
bejder og bor på den danske bejder og bor på den danske 
grund i Iringa. Her har den grund i Iringa. Her har den 
fælles bøn også stor plads.fælles bøn også stor plads.

”Man beder både før og ”Man beder både før og 
efter læsningen af Guds ord. efter læsningen af Guds ord. 
Det er bøn om Guds hjælp Det er bøn om Guds hjælp 
til at forstå hans ord og bøn til at forstå hans ord og bøn 
som tak for ordet og for at som tak for ordet og for at 
lægge dagen med alle dens lægge dagen med alle dens 
aspekter i Guds hånd,” for-aspekter i Guds hånd,” for-
klarer han.klarer han.

Flere former 
for fællesbøn
Flemming fortæller, at fæl-Flemming fortæller, at fæl-
lesbøn er en del af alle lesbøn er en del af alle 
gudstjenester og kirkelige gudstjenester og kirkelige 
samlinger i Tanzania og kan samlinger i Tanzania og kan 
have forskellige former.have forskellige former.

Det kan være faste, litur-Det kan være faste, litur-
giske fællesbønner, som giske fællesbønner, som 
ofte bedes som vekselbøn ofte bedes som vekselbøn 

Tanzanierne lægger alt frem for Gud
En ny og en erfaren Tanzania-missionær: Vi kan lære meget om bøn af lokale kristne

mellem leder/præst og me-mellem leder/præst og me-
nighed. nighed. 

Det kan også være samme Det kan også være samme 
form, som er kendt i Dan-form, som er kendt i Dan-
mark, hvor man taler om, mark, hvor man taler om, 
hvad der skal bedes om, og hvad der skal bedes om, og 
en person leder fællesbøn-en person leder fællesbøn-
nen og nævner det, der er nen og nævner det, der er 
blevet talt om på forhånd.blevet talt om på forhånd.

En tredje form, som for En tredje form, som for 
Flemming er meget frem-Flemming er meget frem-
medartet, er fællesbøn, hvor medartet, er fællesbøn, hvor 
alle falder ind og beder højt alle falder ind og beder højt 
samtidig, så snart lederen samtidig, så snart lederen 
begynder. begynder. 

”Mange beder højt, mange ”Mange beder højt, mange 
beder hurtigt og med mange beder hurtigt og med mange 
ord, og jeg har svært ved ord, og jeg har svært ved 
ikke at tænke på Jesu for-ikke at tænke på Jesu for-
maning om ikke at lade maning om ikke at lade 
munden løbe, når vi beder,” munden løbe, når vi beder,” 
siger han.siger han.

 ”På den anden side virker  ”På den anden side virker 
mange meget oprigtige, når mange meget oprigtige, når 
de gør det. Men lydniveauet de gør det. Men lydniveauet 
er højt, og det indbyder ikke er højt, og det indbyder ikke 
til at deltage, når vi her-til at deltage, når vi her-
hjemme i vores stue ofte hjemme i vores stue ofte 
kan høre fællesbøn ovre kan høre fællesbøn ovre 
fra kirken cirka 100 meter fra kirken cirka 100 meter 
herfra.”herfra.”

Han nævner også, at der i Han nævner også, at der i 
megen fællesbøn i Tanzania megen fællesbøn i Tanzania 
er en direkte tiltale af Satan.er en direkte tiltale af Satan.

”Det er ment som en me-”Det er ment som en me-
get konkret afvisning af get konkret afvisning af 

Satan og alle hans gernin-Satan og alle hans gernin-
ger, men måden at gøre det ger, men måden at gøre det 
på er meget fremmed i mine på er meget fremmed i mine 
ører og sind,” siger han.ører og sind,” siger han.

Lære noget om   
afhængighed af Gud
Selv om der er kulturelle Selv om der er kulturelle 
aspekter i tanzaniernes aspekter i tanzaniernes 
fællesbøn, som Flemming fællesbøn, som Flemming 
Hansen ikke forstår og slet Hansen ikke forstår og slet 
ikke føler sig hjemme i, er ikke føler sig hjemme i, er 
han ikke i tvivl om, at dan-han ikke i tvivl om, at dan-
ske kristne kan lære noget ske kristne kan lære noget 
af det.af det.

”Vi kan helt sikkert lære ”Vi kan helt sikkert lære 
noget om at bringe alle ting noget om at bringe alle ting 
frem for vores himmelske frem for vores himmelske 

Medarbejderne i Soma Biblia Medarbejderne i Soma Biblia 
i Dar es Salaam er samlet til i Dar es Salaam er samlet til 

morgenandagt og bøn.morgenandagt og bøn.

far i bøn, ligesom vi har me-far i bøn, ligesom vi har me-
get at lære om afhængighed get at lære om afhængighed 
af ham,” siger han.af ham,” siger han.

Nogle af de ting, han ikke Nogle af de ting, han ikke 
føler sig hjemme i, ønsker føler sig hjemme i, ønsker 
han at udfordre sine afri-han at udfordre sine afri-
kanske søstre og brødre på. kanske søstre og brødre på. 
Men han er meget usikker Men han er meget usikker 
på, hvordan det skal gøres, på, hvordan det skal gøres, 
så det på én gang både er så det på én gang både er 
med respekt for Bibelen og med respekt for Bibelen og 
kulturen.kulturen.

”Det er ingen let sag, og ”Det er ingen let sag, og 
vi har brug for hinandens vi har brug for hinandens 
hjælp – også i disse ting.”hjælp – også i disse ting.”

Mere og længere 
bøn end i Sverige
Marita Hasselberg rejste Marita Hasselberg rejste 
til Tanzania som LM-mis-til Tanzania som LM-mis-
sionær i februar. Hun og sionær i februar. Hun og 
hendes mand, Carl, studerer hendes mand, Carl, studerer 
swahili i Iringa, og de har swahili i Iringa, og de har 
været med til morgenandagt været med til morgenandagt 
på stiftskontoret en enkelt på stiftskontoret en enkelt 
gang og er med til morgen-gang og er med til morgen-
andagten på den danske andagten på den danske 
grund hver dag.grund hver dag.

Hun fortæller, at alle del-Hun fortæller, at alle del-
tagerne ved morgenandag-tagerne ved morgenandag-
ten bliver opfordret til at ten bliver opfordret til at 
bede de forskellige dage. bede de forskellige dage. 
Selv om en del af dem virker Selv om en del af dem virker 
lidt generte og beder med lidt generte og beder med 
en svag stemme, beder de en svag stemme, beder de 
alligevel længe og for mange alligevel længe og for mange 
bedeemner.bedeemner.

”Det er min oplevelse, at ”Det er min oplevelse, at 
tanzaniere bruger mange tanzaniere bruger mange 
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FLEMMING HANSEN   Bøn og tak under alle forhold 
fylder meget i Tanzania: Når man starter bilen, når man 
skal spise, drikke te, afholde et ledermøde ...

 
For nylig talte vi 
om bøn med en 
tanzanisk ven, og 
han opmuntrede 
os til at have mod 
til at bede på swa-
hili – og frem for 
alt til at takke Gud 
med de få ord, vi 
har lært. Han op-
muntrede os også 
til at blande spro-
gene, ”for Gud for-
står alle sprog”

Marita HasselbergMarita Hasselberg

anledninger til bøn, og når anledninger til bøn, og når 
de for eksempel beder før de for eksempel beder før 
maden, beder de i længere maden, beder de i længere 
tid, end vi normalt gør i Sve-tid, end vi normalt gør i Sve-
rige. Og i bordbønnen beder rige. Og i bordbønnen beder 
de ofte også for andet end de ofte også for andet end 
maden,” siger hun.maden,” siger hun.

”Mange udtrykker stor ”Mange udtrykker stor 
taknemmelighed til Gud, når taknemmelighed til Gud, når 
de beder, og det synes jeg er de beder, og det synes jeg er 
fi nt og noget, som jeg gerne fi nt og noget, som jeg gerne 
vil tage ved lære af.” vil tage ved lære af.” 

Gud hører også   
utilstrækkelige bønner
Marita Hasselberg har også Marita Hasselberg har også 
tidligere arbejdet i Tanzania. tidligere arbejdet i Tanzania. 
Her har hun oplevet, hvor-Her har hun oplevet, hvor-
dan tanzanierne lægger alt dan tanzanierne lægger alt 
frem for Gud i stor tillid til frem for Gud i stor tillid til 
ham. Ikke kun i fællesbøn-ham. Ikke kun i fællesbøn-
nen, men også i den person-nen, men også i den person-
lige bøn.lige bøn.

 ”For nogle år siden havde  ”For nogle år siden havde 
vores søn denguefeber, og vores søn denguefeber, og 
tanzaniske venner bad for tanzaniske venner bad for 
os og vores familie med stor os og vores familie med stor 
alvor og hengivenhed,” siger alvor og hengivenhed,” siger 
hun og fortæller, at fl ere af hun og fortæller, at fl ere af 
deres venner somme tider deres venner somme tider 
står op midt om natten eller står op midt om natten eller 
meget tidligt om morge-meget tidligt om morge-
nen for at tilbringe mere tid nen for at tilbringe mere tid 
i bøn.i bøn.

For nylig blev Marita og For nylig blev Marita og 
Carl mindet om, at Gud ikke Carl mindet om, at Gud ikke 
kun hører den bøn, men-kun hører den bøn, men-
nesker synes er formuleret nesker synes er formuleret 
perfekt, men også hører og perfekt, men også hører og 

”Vi danskere kan helt sik-”Vi danskere kan helt sik-
kert lære noget af tanza-kert lære noget af tanza-
nierne om at bringe alle ting nierne om at bringe alle ting 
frem for vores himmelske frem for vores himmelske 
far i bøn,” siger Flemming far i bøn,” siger Flemming 
Hansen.Hansen.

”Mange tanzaniere udtryk-”Mange tanzaniere udtryk-
ker stor taknemmelighed til ker stor taknemmelighed til 
Gud, når de beder, og det er Gud, når de beder, og det er 
noget, som jeg gerne vil tage noget, som jeg gerne vil tage 
ved lære af,” siger Marita ved lære af,” siger Marita 
Hasselberg.Hasselberg.

forstår både de tavse og forstår både de tavse og 
utilstrækkelige bønner. utilstrækkelige bønner. 

”Vi talte om bøn med en ”Vi talte om bøn med en 
tanzanisk ven, og han op-tanzanisk ven, og han op-
muntrede os til at have mod muntrede os til at have mod 
til at bede på swahili – og til at bede på swahili – og 
frem for alt til at takke Gud frem for alt til at takke Gud 
med de få ord, vi har lært. med de få ord, vi har lært. 
Han opmuntrede os også til Han opmuntrede os også til 
at blande sprogene, ’for Gud at blande sprogene, ’for Gud 
forstår alle sprog’,” siger hun.forstår alle sprog’,” siger hun.

Fællesbøn er også at bede Fællesbøn er også at bede 
for hinanden, og Marita og for hinanden, og Marita og 
Carl glæder sig over, at de Carl glæder sig over, at de 
har mange venner i både har mange venner i både 
Danmark, Sverige og Tanza-Danmark, Sverige og Tanza-
nia, der beder for dem.nia, der beder for dem.

”Vi er meget taknemme-”Vi er meget taknemme-
lige over at kunne hvile i de-lige over at kunne hvile i de-
res bøn for os,” siger hun.res bøn for os,” siger hun.

 
Fællesbøn er også 
at bede for hinan-
den, og vi glæder 
os over, at man-
ge venner i både 
Danmark, Sverige 
og Tanzania beder 
for os

Marita HasselbergMarita Hasselberg
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Her beder børnene også højt

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Aftenskumringen er ved at Aftenskumringen er ved at 
falde på. Familien Mogen-falde på. Familien Mogen-
sen i den lille nordsjælland-sen i den lille nordsjælland-
ske by Nødebo har lige spist ske by Nødebo har lige spist 
aftensmad og samles nu aftensmad og samles nu 
til aftenandagt i den store til aftenandagt i den store 
hjørnesofa i stuen. hjørnesofa i stuen. 

Det er tydeligt, at det er en Det er tydeligt, at det er en 
hyggestund med faste tra-hyggestund med faste tra-
ditioner med aftensang, bi-ditioner med aftensang, bi-
bellæsning og bøn. Familien bellæsning og bøn. Familien 
sidder tæt, og de to mindste sidder tæt, og de to mindste 
børn vil gerne sidde på for-børn vil gerne sidde på for-
ældrenes skød.ældrenes skød.

Vokset op med Bibelen
Den ældste, Nicholai på 11, Den ældste, Nicholai på 11, 
fi nder sin andagtsbog fi nder sin andagtsbog Mig Mig 
og Gudog Gud frem, læser dagens  frem, læser dagens 
stykke højt og stiller der-stykke højt og stiller der-
efter spørgsmål til sine to efter spørgsmål til sine to 
mindste søskende: ”Benja-mindste søskende: ”Benja-
min, hvad kan du gøre, hvis min, hvad kan du gøre, hvis 
du bliver ked af det?” og ”Si-du bliver ked af det?” og ”Si-
mona, kan du huske engang, mona, kan du huske engang, 
hvor du bad til Gud, om han hvor du bad til Gud, om han 
ville hjælpe dig?”ville hjælpe dig?”

Derefter læser far Michael Derefter læser far Michael 
et kapitel i Bibelen. Det har et kapitel i Bibelen. Det har 
de gjort sammen, siden den de gjort sammen, siden den 
ældste var helt lille, så bør-ældste var helt lille, så bør-
nene er vokset op med det. nene er vokset op med det. 
Michael har skrevet datoen Michael har skrevet datoen 
op for, hvornår de begyndte. op for, hvornår de begyndte. 
Det tog seks et halvt år at Det tog seks et halvt år at 
komme igennem hele Bi-komme igennem hele Bi-
belen, så der går også lidt belen, så der går også lidt 
sport i det. Nu er de startet sport i det. Nu er de startet 

forfra og er nået til Ezekiels forfra og er nået til Ezekiels 
Bog. Bog. 

De to store, Alexander og De to store, Alexander og 
Nicholai, følger med i deres Nicholai, følger med i deres 
egne bibler og lader pege-egne bibler og lader pege-
fi ngeren løbe hen over tek-fi ngeren løbe hen over tek-
sten, mens far læser højt. sten, mens far læser højt. 
Noget af det, de læser, kan Noget af det, de læser, kan 
godt være svært at forstå, godt være svært at forstå, 
men så snakker de sammen men så snakker de sammen 
om det i et sprog, som er om det i et sprog, som er 
forståeligt for alle.forståeligt for alle.

Ingen tvang om fri bøn
Efter bibellæsningen er der Efter bibellæsningen er der 

fælles, fri bøn. Først taler fælles, fri bøn. Først taler 
familien lidt sammen, om familien lidt sammen, om 
der er noget, de skal bede der er noget, de skal bede 
for, og derefter spørger Mi-for, og derefter spørger Mi-
chael, om der er nogle, der chael, om der er nogle, der 
vil bede. Oog det er der fl ere vil bede. Oog det er der fl ere 
– også af børnene – der – også af børnene – der 
gerne vil. gerne vil. 

”Det er frit for dem. Der ”Det er frit for dem. Der 
skal ikke være nogen tvang,” skal ikke være nogen tvang,” 
siger Michael. siger Michael. 

Men det glæder de to for-Men det glæder de to for-
ældre, når børnene beder ældre, når børnene beder 
deres egen bøn højt. deres egen bøn højt. 

”Det er vores ønske, at det ”Det er vores ønske, at det 

Familien Mogensen samlet i sofaen til aftenandagt. Fra venstre familiens yngste Benjamin (3), Michael (37), Alexander (9), Ni-Familien Mogensen samlet i sofaen til aftenandagt. Fra venstre familiens yngste Benjamin (3), Michael (37), Alexander (9), Ni-
cholai (11), Therese (36) og Simona (4).cholai (11), Therese (36) og Simona (4).

må være med til at styrke må være med til at styrke 
deres personlige tro.”deres personlige tro.”

Også familiens yngste, Også familiens yngste, 
Benjamin på tre år, beder Benjamin på tre år, beder 
med. Det har han gjort, lige med. Det har han gjort, lige 
fra han var helt lille og nær-fra han var helt lille og nær-
mest ikke kunne tale.mest ikke kunne tale.

”Der kom en masse ufor-”Der kom en masse ufor-
ståelige lyde dengang. Og ståelige lyde dengang. Og 
så indimellem et rigtigt ord, så indimellem et rigtigt ord, 
men man var ikke i tvivl om, men man var ikke i tvivl om, 
at han bad,” siger Therese at han bad,” siger Therese 
med et smil.med et smil.

”De små beder ofte for ”De små beder ofte for 
det umiddelbare og nære. det umiddelbare og nære. 

Simona beder som regel Simona beder som regel 
lange, nærmest fortællende lange, nærmest fortællende 
bønner om det, hun har op-bønner om det, hun har op-
levet i løbet af dagen. Men levet i løbet af dagen. Men 
hun havde også en dag en hun havde også en dag en 
helt enkel bøn: ’Kære Gud. helt enkel bøn: ’Kære Gud. 
Tak for dig – og tak for mig!’ Tak for dig – og tak for mig!’ 
Det syntes jeg faktisk var ret Det syntes jeg faktisk var ret 
stærkt.”stærkt.”

Bøn er vi fælles om
Aftenens familiebøn hand-Aftenens familiebøn hand-
ler naturligt nok om den ler naturligt nok om den 
nuværende frygt for coro-nuværende frygt for coro-
navirus – at Gud må passe navirus – at Gud må passe 

godt på bedsteforældrene godt på bedsteforældrene 
i Hillerød og i Sverige, hvor i Hillerød og i Sverige, hvor 
Therese kommer fra, på fri-Therese kommer fra, på fri-
menigheden, hvor de kom-menigheden, hvor de kom-
mer normalt, når der ikke er mer normalt, når der ikke er 
karantæne, og på vennerne karantæne, og på vennerne 
på Udrejsecenter Kærsho-på Udrejsecenter Kærsho-
vedgård. Der bliver også vedgård. Der bliver også 
bedt for regeringen og dem, bedt for regeringen og dem, 
der leder landet, at de må der leder landet, at de må 
træffe de rigtige beslut-træffe de rigtige beslut-
ninger. ninger. 

”I fællesbønnen kan vi ”I fællesbønnen kan vi 
lægge vores bekymringer lægge vores bekymringer 
over til Gud. Selvfølgelig over til Gud. Selvfølgelig 
på en måde, så børnene på en måde, så børnene 
kan forstå det. Men vi som kan forstå det. Men vi som 
voksne må godt vise, at vi voksne må godt vise, at vi 
ikke er perfekte mennesker, ikke er perfekte mennesker, 
og at vi også synes, noget er og at vi også synes, noget er 
svært. Bøn behøver ikke kun svært. Bøn behøver ikke kun 
at foregå hver for sig. Vi er at foregå hver for sig. Vi er 
fælles om det som familie,” fælles om det som familie,” 
siger Michael.siger Michael.

Det kan være svært i en Det kan være svært i en 
travl hverdag at få tid til den travl hverdag at få tid til den 
fælles familiebøn, indrøm-fælles familiebøn, indrøm-
mer han. Særligt når de mer han. Særligt når de 
to ældste børn går til fl ere to ældste børn går til fl ere 
fritidsaktiviteter i løbet af fritidsaktiviteter i løbet af 
ugen, og han selv skal af-ugen, og han selv skal af-
sted som leder i Hillerød sted som leder i Hillerød 
Teenklub.Teenklub.

”Så er vi lidt fl eksible de ”Så er vi lidt fl eksible de 
dage og beder på et andet dage og beder på et andet 
tidspunkt. Men lige nu fun-tidspunkt. Men lige nu fun-
gerer det her for os,” siger gerer det her for os,” siger 
Michael.Michael.

”Så må vi tage stilling til, ”Så må vi tage stilling til, 
hvordan vi gør det, når bør-hvordan vi gør det, når bør-
nene bliver større.”nene bliver større.”
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MICHAEL MOGENSEN   Det er vores ønske, 
at børnenes bøn må være med til at styrke deres 
personlige tro

Til den daglige andagt hos familien Mogensen i Nødebo bidrager alle 
– lige fra far og mor til det yngste barn på tre år

Sådan holder vi bedemøder 
I LM-kredsen i Svaneke er I LM-kredsen i Svaneke er 
der bedemøde én gang om der bedemøde én gang om 
måneden. Der kommer mel-måneden. Der kommer mel-
lem fi re og otte personer, lem fi re og otte personer, 
fortæller Britta og Michael fortæller Britta og Michael 
Nielsen fra kredsen.Nielsen fra kredsen.

Oprindeligt var bede-Oprindeligt var bede-
møderne i missionshuset, møderne i missionshuset, 
men det ændrede sig, da en men det ændrede sig, da en 
ældre kvinde, der ikke har ældre kvinde, der ikke har 
baggrund i LM, men var en baggrund i LM, men var en 
del af missionshusets café del af missionshusets café 
spurgte, hvorfor de ikke spurgte, hvorfor de ikke 
kom hjem til hende og holdt kom hjem til hende og holdt 
bedemøde.bedemøde.

”Så vi har været en del ”Så vi har været en del 
gange hos hende, og hun får gange hos hende, og hun får 
sin datter til at bage til os. sin datter til at bage til os. 
Hun glæder sig sådan, til vi Hun glæder sig sådan, til vi 
kommer og holder bede-kommer og holder bede-

møder hos hende,” forklarer møder hos hende,” forklarer 
parret.parret.

Ved bedemøderne synger Ved bedemøderne synger 
de tre-fi re sange og læser de tre-fi re sange og læser 
et afsnit fra en bog eller fra et afsnit fra en bog eller fra 
LM’s magasin Budskabet. LM’s magasin Budskabet. 
Der er tre forskellige, der Der er tre forskellige, der 
står for at lede bedemødet.står for at lede bedemødet.

Britta og Michael Nielsen Britta og Michael Nielsen 
sætter pris på bedemøder-sætter pris på bedemøder-
ne, der er et kærkomment ne, der er et kærkomment 
pusterum i en travl hverdag.pusterum i en travl hverdag.

”Vi oplever, at bedemø-”Vi oplever, at bedemø-
derne giver os stilhed og derne giver os stilhed og 
meditation i hverdagens meditation i hverdagens 
stress og jag. Det er et for-stress og jag. Det er et for-
troligt kristent fællesskab, troligt kristent fællesskab, 
hvor vi kan dele bekymrin-hvor vi kan dele bekymrin-
ger, sorger og glæder.”ger, sorger og glæder.”

De glæder sig også over De glæder sig også over 

muligheden for at lægge muligheden for at lægge 
”alt og alle i Guds stærke ”alt og alle i Guds stærke 
hånd”.hånd”.

Bedemødet i Svaneke er Bedemødet i Svaneke er 
sjældent overstået på en sjældent overstået på en 
time, fortæller parret, for time, fortæller parret, for 
der er også kaffe og kage, der er også kaffe og kage, 
så ud over at være et bøns-så ud over at være et bøns-
fællesskab er bedemøder-fællesskab er bedemøder-
ne også et socialt fælles-ne også et socialt fælles-
skab.             skab.             nlmnlm

Der er bedemøde cirka en Der er bedemøde cirka en 
gang om måneden i LM’s gang om måneden i LM’s 
nordligste kreds Nørre-nordligste kreds Nørre-
sundby. De er ikke en stor sundby. De er ikke en stor 
fl ok, der samles til bede-fl ok, der samles til bede-
møderne, fortæller Nicolaj møderne, fortæller Nicolaj 
Søndberg-Jeppesen:Søndberg-Jeppesen:

”Skulle man alene døm-”Skulle man alene døm-
me ud fra deltagerantallet, me ud fra deltagerantallet, 
havde bedemøderne nok havde bedemøderne nok 
for længst været afskaffet for længst været afskaffet 
og erstattet af noget andet. og erstattet af noget andet. 
Men bedemøderne består, Men bedemøderne består, 
for her kan vi i en lille for-for her kan vi i en lille for-
samling dele sorger, glæder samling dele sorger, glæder 
og bekymringer med hinan-og bekymringer med hinan-
den, og lægge dem frem for den, og lægge dem frem for 
Gud i bøn.”Gud i bøn.”

Den seneste gang, de Den seneste gang, de 
var sammen til bedemøde, var sammen til bedemøde, 

var den samme aften, som var den samme aften, som 
statsminister Mette Frede-statsminister Mette Frede-
riksen holdt det første pres-riksen holdt det første pres-
semøde med de første tiltag semøde med de første tiltag 
mod coronavirussen. Netop mod coronavirussen. Netop 
den aften satte indlednin-den aften satte indlednin-
gen til bedemødet fokus på, gen til bedemødet fokus på, 
at alle troende er lemmer at alle troende er lemmer 
på Kristi legeme og derfor på Kristi legeme og derfor 
helt afhængige af ham. helt afhængige af ham. 
Det er derfor, de samles for Det er derfor, de samles for 
at bede, forklarer Nicolaj at bede, forklarer Nicolaj 
Søndberg-Jeppesen:Søndberg-Jeppesen:

”Gennem bønnen sætter ”Gennem bønnen sætter 
vi vores lid til ham, som har vi vores lid til ham, som har 
omsorg for hver enkelt af omsorg for hver enkelt af 
os, og som bærer os. Hvor os, og som bærer os. Hvor 
er det dejligt i en mørk og er det dejligt i en mørk og 
usikker tid at kunne er-usikker tid at kunne er-
kende sin egen afmagt og kende sin egen afmagt og 

kaste alle sine bekymringer kaste alle sine bekymringer 
over på ham,” siger han og over på ham,” siger han og 
henviser til Fil 4,6-7:henviser til Fil 4,6-7:

”Vær ikke bekymrede for ”Vær ikke bekymrede for 
noget, men bring i alle for-noget, men bring i alle for-
hold jeres ønsker frem for hold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse Gud i bøn og påkaldelse 
med tak. Og Guds fred, som med tak. Og Guds fred, som 
overgår al forstand, vil be-overgår al forstand, vil be-
vare jeres hjerter og tanker vare jeres hjerter og tanker 
i Kristus Jesus.”           i Kristus Jesus.”           nlmnlm



Fællesbøn i hele Bibelen
At bede sammen kan være med til at holde en fast både i troen 

og i det kristne fællesskab, siger frimenighedspræst

AF KAJA LAUTERBACH

”Vi er som mennesker skabt ”Vi er som mennesker skabt 
til relationer. Gud vil ikke, at til relationer. Gud vil ikke, at 
vi skal kæmpe alene, men vi skal kæmpe alene, men 
skal stå sammen i fælles-skal stå sammen i fælles-
skab mod at nå målet for skab mod at nå målet for 
vores liv: Himlen.”vores liv: Himlen.”

Det siger frimenigheds-Det siger frimenigheds-
præst Ejler Nørager Ander-præst Ejler Nørager Ander-
sen fra Christiansfeld. Han sen fra Christiansfeld. Han 
tilføjer, at det også gælder tilføjer, at det også gælder 
bøn i fællesskab.bøn i fællesskab.

”Når jeg samles med an-”Når jeg samles med an-
dre i fællesbøn, er det med dre i fællesbøn, er det med 
til, at jeg bliver fastholdt i til, at jeg bliver fastholdt i 
bønnen – og til at sikre, at bønnen – og til at sikre, at 
jeg får bedt,” siger han.jeg får bedt,” siger han.

”Ligesom menighedens ”Ligesom menighedens 
fællesskab er med til at fællesskab er med til at 
fastholde mig i troen og livet fastholde mig i troen og livet 
som kristen, fordi andre ser, som kristen, fordi andre ser, 
at jeg kommer. I princippet at jeg kommer. I princippet 
kan man godt nøjes med at kan man godt nøjes med at 
læse i Bibelen og bede der-læse i Bibelen og bede der-
hjemme, men der er meget hjemme, men der er meget 
større risiko for, at det glider større risiko for, at det glider 
ud, når man er alene.”ud, når man er alene.”

 Han tilføjer, at det for  Han tilføjer, at det for 
hans eget vedkommende hans eget vedkommende 
er uvurderligt stort at være er uvurderligt stort at være 
fælles om både bibellæs-fælles om både bibellæs-
ning og bøn. ning og bøn. 

En beder for, og   
menigheden beder med
Fællesbøn er ikke noget nyt, Fællesbøn er ikke noget nyt, 
siger Ejler Nørager og peger siger Ejler Nørager og peger 
på, at der er rigtig mange på, at der er rigtig mange 
eksempler på det både i eksempler på det både i 
Gamle og i Nye Testamente,:Gamle og i Nye Testamente,:

”Fællesbøn kan have ”Fællesbøn kan have 
mange udtryk, og en form mange udtryk, og en form 
er, at en beder for, og me-er, at en beder for, og me-
nigheden beder med. Det nigheden beder med. Det 
møder vi for eksempel, da møder vi for eksempel, da 
vi hører om, hvordan kong vi hører om, hvordan kong 
Salomo ledte fællesbønnen Salomo ledte fællesbønnen 
ved indvielsen af templet i ved indvielsen af templet i 
Jerusalem.”Jerusalem.”

”Samme type fællesbøn ”Samme type fællesbøn 
møder vi, da Paulus og Bar-møder vi, da Paulus og Bar-
nabas blev udsendt som nabas blev udsendt som 
missionærer af menighe-missionærer af menighe-
den i Antiokia under bøn den i Antiokia under bøn 
og håndspålæggelse, og og håndspålæggelse, og 
vi kender det også i vores vi kender det også i vores 
sammenhænge ved mis-sammenhænge ved mis-
sionærindvielse og -udsen-sionærindvielse og -udsen-
delse.”delse.”

Frimenighedspræsten for-Frimenighedspræsten for-
klarer, at det at samles for klarer, at det at samles for 
at bede sammen har været at bede sammen har været 
en stor del af kirkens liv helt en stor del af kirkens liv helt 
fra dens første dage:fra dens første dage:

”Vi hører allerede i Apost-”Vi hører allerede i Apost-
lenes Gerninger kapitel 2, lenes Gerninger kapitel 2, 
at menigheden var fælles at menigheden var fælles 

i bønnen og holdt fast ved i bønnen og holdt fast ved 
bønnerne.”bønnerne.”

Forbøn er også   
fællesbøn
Den sønderjyske frimenig-Den sønderjyske frimenig-
hedspræst nævner også hedspræst nævner også 
ordene i Jakobs Brev kapitel ordene i Jakobs Brev kapitel 
5 om, at enhver, der er syg, 5 om, at enhver, der er syg, 
skal tilkalde menighedens skal tilkalde menighedens 
ældste, så de kan salve og ældste, så de kan salve og 
bede for vedkommende, bede for vedkommende, 
som et eksempel på fælles-som et eksempel på fælles-
bøn i menigheden.bøn i menigheden.

”Det er en fantastisk ting ”Det er en fantastisk ting 
at blive lagt frem for Gud af at blive lagt frem for Gud af 
andre. Det, at man er om-andre. Det, at man er om-
sluttet af forbøn til ham, der sluttet af forbøn til ham, der 
har alt i sin hånd, kan give har alt i sin hånd, kan give 
en ufattelig styrke, lige-en ufattelig styrke, lige-
som salvningen kan give en som salvningen kan give en 
bevidsthed om, at mit liv er bevidsthed om, at mit liv er 
i Guds hånd,” siger han og i Guds hånd,” siger han og 
fortæller, at det har han selv fortæller, at det har han selv 
erfaret ved sygdom.erfaret ved sygdom.

På samme måde oplever På samme måde oplever 
han en ubeskrivelig værdi og han en ubeskrivelig værdi og 
styrke i, at der er nogle, der styrke i, at der er nogle, der 
beder for ham, hver eneste beder for ham, hver eneste 
gang han skal prædike.gang han skal prædike.

”Jeg har slet ikke ord for ”Jeg har slet ikke ord for 
det. Man er nødt til at erfare det. Man er nødt til at erfare 
det,” siger han.det,” siger han.

Undervurder ikke  
bedegruppens fællesskab
Ligesom fællesbøn kan Ligesom fællesbøn kan 
være med til, at mennesker være med til, at mennesker 
bliver fastholdt i bønnen, bliver fastholdt i bønnen, 
kan det også være med til kan det også være med til 
at fastholde i troen, mener at fastholde i troen, mener 
Ejler Nørager.Ejler Nørager.

”I en bedegruppe er det ”I en bedegruppe er det 
naturligt, at vi deler liv og tro naturligt, at vi deler liv og tro 
med hinanden. Det giver et med hinanden. Det giver et 
menneskeligt fællesskab, menneskeligt fællesskab, 
som jeg tror, vi ikke skal un-som jeg tror, vi ikke skal un-
dervurdere,” siger han.dervurdere,” siger han.

”Og det menneskelige ”Og det menneskelige 
fællesskab har en enorm fællesskab har en enorm 

betydning. Det kan være betydning. Det kan være 
med til, at mennesker bliver med til, at mennesker bliver 
fastholdt i menigheden – og fastholdt i menigheden – og 
i sidste ende i troen.” i sidste ende i troen.” 

At bede i Jesu navn  
renser bønnen
Men bøn er ikke magi – hel-Men bøn er ikke magi – hel-
ler ikke fællesbøn, slår Ejler ler ikke fællesbøn, slår Ejler 
Nørager fast. Nørager fast. 

”Det særlige ved bøn er, ”Det særlige ved bøn er, 
at den er rettet mod Gud, at den er rettet mod Gud, 
som har al magt i Himlen og som har al magt i Himlen og 
på jorden. Og der er knyt-på jorden. Og der er knyt-
tet enorme løfter til det at tet enorme løfter til det at 
bede. Jesus siger, at hvad bede. Jesus siger, at hvad 
som helst to eller tre bliver som helst to eller tre bliver 
enige om at bede om, vil de-enige om at bede om, vil de-
res himmelske far give dem,” res himmelske far give dem,” 
siger han.siger han.

”Og vi får lov at bede i Jesu ”Og vi får lov at bede i Jesu 
navn og på hans fortjeneste. navn og på hans fortjeneste. 
Jeg skal ikke vurdere, om jeg Jeg skal ikke vurdere, om jeg 
– eller den, jeg beder for – – eller den, jeg beder for – 
fortjener det, jeg beder om, fortjener det, jeg beder om, 
man jeg kan bede på det, man jeg kan bede på det, 
Jesus har fortjent.”Jesus har fortjent.”

Han forklarer videre, at det Han forklarer videre, at det 
at bede i Jesu navn betyder, at bede i Jesu navn betyder, 
at bønnen bliver renset ind at bønnen bliver renset ind 
for Guds ansigt.for Guds ansigt.

”Det betyder, at når jeg ”Det betyder, at når jeg 
beder i Jesus navn, kan jeg beder i Jesus navn, kan jeg 
ikke i min uvidenhed bede ikke i min uvidenhed bede 
om noget, der vil skade mig, om noget, der vil skade mig, 
eller som ikke er til gavn for eller som ikke er til gavn for 
mig eller min næste,” siger mig eller min næste,” siger 
han og understreger:han og understreger:

”Men der er ikke et eneste ”Men der er ikke et eneste 
ønske, som jeg ikke har lov ønske, som jeg ikke har lov 
til at lægge frem for Gud i til at lægge frem for Gud i 
bøn. Paulus siger ’Bring i alle bøn. Paulus siger ’Bring i alle 
forhold jeres ønsker frem forhold jeres ønsker frem 
for Gud i bøn og påkaldelse for Gud i bøn og påkaldelse 
med tak’.”med tak’.”

Bønsfællesskab 
på mange måder
Bønsfællesskabet i menig-Bønsfællesskabet i menig-
heden kan foregå på mange heden kan foregå på mange 

måder, siger Ejler Nørager måder, siger Ejler Nørager 
og nævner nogle eksempler.og nævner nogle eksempler.

Man kan samles i små Man kan samles i små 
grupper som bibelkredse, grupper som bibelkredse, 
dna- eller cellegrupper, dna- eller cellegrupper, 
kønsopdelte grupper eller kønsopdelte grupper eller 
”dele liv-grupper”. En ide her ”dele liv-grupper”. En ide her 
er, at man beder for hinan-er, at man beder for hinan-
den på en særlig måde.den på en særlig måde.

Man kan også give ekstra Man kan også give ekstra 
plads til at bede sammen plads til at bede sammen 
i menighedsforsamlingen, i menighedsforsamlingen, 
hvor to eller tre bliver bedt hvor to eller tre bliver bedt 
om at bede højt. Eller man om at bede højt. Eller man 
beder sammen to og to.beder sammen to og to.

”I mine unge dage holdt ”I mine unge dage holdt 
vi ofte summebedemøder, vi ofte summebedemøder, 
men efterhånden som jeg men efterhånden som jeg 
bliver ældre, er jeg ikke så bliver ældre, er jeg ikke så 
meget for det, for det kniber meget for det, for det kniber 
at høre, hvad de andre be-at høre, hvad de andre be-
der om,” siger Ejler Nørager der om,” siger Ejler Nørager 
og nævner, at en ide kunne og nævner, at en ide kunne 
også være en bønnering, også være en bønnering, 
hvor man sender bedeem-hvor man sender bedeem-
ner rundt på sms, mail eller i ner rundt på sms, mail eller i 
en gruppe på Facebook. en gruppe på Facebook. 

”Ikke mindst i de her ”Ikke mindst i de her 
enormt digitale tider er der enormt digitale tider er der 
rigtig mange muligheder ad rigtig mange muligheder ad 
den vej.”den vej.”
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EJLER NØRAGER ANDERSEN   Når jeg samles med 
andre i fællesbøn, er det med til, at jeg bliver fastholdt i 
bønnen – og til at sikre, at jeg får bedt

AF NICKLAS 
LAUTRUP-MEINER

Man sidder en lille gruppe, Man sidder en lille gruppe, 
hvor snakken går lystigt, hvor snakken går lystigt, 
når det handler om ferier, når det handler om ferier, 
bolig, sport og andet hver-bolig, sport og andet hver-
dagsrelateret. Men når dagsrelateret. Men når 
man når til fællesbønnen, man når til fællesbønnen, 
er det altid kun de samme er det altid kun de samme 
to, der beder højt. to, der beder højt. 

Situationen er vel ikke Situationen er vel ikke 
ukendt for de fl este, der ukendt for de fl este, der 
har siddet til et bedemøde har siddet til et bedemøde 
eller beder sammen i bibel-eller beder sammen i bibel-
studiegruppen. For nogle studiegruppen. For nogle 
kan begrundelsen for ikke kan begrundelsen for ikke 
at bede højt være blufær-at bede højt være blufær-
dighed, for andre kan det dighed, for andre kan det 
skyldes, at man ikke ved, skyldes, at man ikke ved, 
hvad man skal bede om. hvad man skal bede om. 
For andre igen kan grunden For andre igen kan grunden 
måske være, at man føler et måske være, at man føler et 
pres for at formulere sig på pres for at formulere sig på 
den rette måde.den rette måde.

Bøn er for den enkelte
Jesus gør stærkt op med Jesus gør stærkt op med 
sidstnævnte. Han advarer sidstnævnte. Han advarer 
mod, at bønnen bliver et mod, at bønnen bliver et 
svendestykke på ens from-svendestykke på ens from-
hed eller et ordrigt forsøg hed eller et ordrigt forsøg 
på at overtale Gud. I stedet på at overtale Gud. I stedet 
skal hans disciple bede skal hans disciple bede 
bag lukkede døre. Han skif-bag lukkede døre. Han skif-
ter endda fra en generel ter endda fra en generel 
advarsel – ”når I beder”, advarsel – ”når I beder”, 
til en opfordring, der lyder til en opfordring, der lyder 
til den enkelte: ”når du vil til den enkelte: ”når du vil 
bede” (Matt 6,5-6). Bønnen bede” (Matt 6,5-6). Bønnen 
er i Jesu optik altså først og er i Jesu optik altså først og 
fremmest en handling for fremmest en handling for 
den enkelte, der ikke hand-den enkelte, der ikke hand-
ler, om at gøre Gud bevidst ler, om at gøre Gud bevidst 
om ens behov. Dem kender om ens behov. Dem kender 
han allerede (v 8).han allerede (v 8).

Jesu ord betyder dog Jesu ord betyder dog 
ikke, at Bibelen fraråder, at ikke, at Bibelen fraråder, at 
man beder sammen med man beder sammen med 
andre, eller at man beder i andre, eller at man beder i 
offentlighed. ApG 4,24-30 offentlighed. ApG 4,24-30 
er en fællesbøn i den første er en fællesbøn i den første 
menighed som en respons menighed som en respons 
på Peters og Johannes’ på Peters og Johannes’ 
løsladelse. Flere steder i løsladelse. Flere steder i 
Gamle Testamente læser vi Gamle Testamente læser vi 
også om offentlig fælles-også om offentlig fælles-
bøn for eksempel er er der bøn for eksempel er er der 
en fælles takkebøn som en fælles takkebøn som 
respons på Guds nærvær, respons på Guds nærvær, 
da det første tempel blev da det første tempel blev 
indviet i 2 Krøn 7,3.indviet i 2 Krøn 7,3.

Bøn uden tale
Når Jesus advarer mod Når Jesus advarer mod 
præstationsbøn, er det en præstationsbøn, er det en 

formaning til dem, der har formaning til dem, der har 
for høje tanker om sig selv. for høje tanker om sig selv. 
Man kan dog også føle et Man kan dog også føle et 
præstationspres, fordi man præstationspres, fordi man 
har for lave tanker om sig har for lave tanker om sig 
selv. Ordene er ikke fi ne selv. Ordene er ikke fi ne 
nok, synes man måske.nok, synes man måske.

Selv om Bibelen er fuld af Selv om Bibelen er fuld af 
mange smukt formulerede mange smukt formulerede 
bønner, er der dog også bønner, er der dog også 
eksempler i Bibelen på eksempler i Bibelen på 
bønner uden fi ne formule-bønner uden fi ne formule-
ringer. Hanna beder sågar ringer. Hanna beder sågar 
helt uden ord (1 Sam 1,13). helt uden ord (1 Sam 1,13). 
Paulus understreger også, Paulus understreger også, 
at Helligånden hjælper den at Helligånden hjælper den 
bedende både med, hvor-bedende både med, hvor-
dan og hvad hun skal bede dan og hvad hun skal bede 
om (Rom 8,26).om (Rom 8,26).

At bønnen kan være At bønnen kan være 
ordløs og dog aldrig uden ordløs og dog aldrig uden 
Helligåndens hjælp, kan Helligåndens hjælp, kan 
være en trøst for den, der være en trøst for den, der 
ikke ved, hvad hun skal ikke ved, hvad hun skal 
bede om, eller for den, bede om, eller for den, 
som ikke synes, at ordene som ikke synes, at ordene 
er fi ne nok. Men den ord-er fi ne nok. Men den ord-
løse bøn kan også være en løse bøn kan også være en 
hjælp for andre i bibel-hjælp for andre i bibel-
studiegruppen eller ved studiegruppen eller ved 
bedemødet. Ordløs bøn bedemødet. Ordløs bøn 
kan måske være kærkom-kan måske være kærkom-
men for nogen i en tid, men for nogen i en tid, 
hvor man har mange bolde hvor man har mange bolde 
i luften på arbejdspladsen i luften på arbejdspladsen 
og derhjemme samt en og derhjemme samt en 
telefon i lommen, der ofte telefon i lommen, der ofte 
afbryder koncentrationen.afbryder koncentrationen.

En hjælp for de andre
Den ordløse fællesbøn Den ordløse fællesbøn 
skal dog ikke være reglen. skal dog ikke være reglen. 
En gevinst ved det fælles En gevinst ved det fælles 
bedemøde er nemlig, at bedemøde er nemlig, at 
de troende mødes for at de troende mødes for at 
trøste og opbygge hinan-trøste og opbygge hinan-
den. Der kan være trøst og den. Der kan være trøst og 
rådgivning i at høre andre rådgivning i at høre andre 
bede for de ting, der ligger bede for de ting, der ligger 
dem særligt på hjerte. Og dem særligt på hjerte. Og 
de andres bøn kan være de andres bøn kan være 
en påmindelse om, at man en påmindelse om, at man 
i bønnen rækker ud til den i bønnen rækker ud til den 
Gud, der kan stilne ens Gud, der kan stilne ens 
bekymringer med sin fred bekymringer med sin fred 
(Fil 4,6-7).(Fil 4,6-7).

Den, der er blufærdig i Den, der er blufærdig i 
bønnen eller føler, at hans bønnen eller føler, at hans 
ord ikke er gode nok, kan ord ikke er gode nok, kan 
måske fi nde en ny frimo-måske fi nde en ny frimo-
dighed i tanken om, at han dighed i tanken om, at han 
kan være til hjælp og støtte kan være til hjælp og støtte 
for dem, han er mødtes til for dem, han er mødtes til 
bøn med. I bønnen kan han bøn med. I bønnen kan han 
være med til at bære de være med til at bære de 
andres byrder og dermed andres byrder og dermed 
ligne Jesus (Gal 6,2).ligne Jesus (Gal 6,2).

Skal man bede 
højt til fællesbøn?
En aftale om ordlæs bøn ved bede-
mødet kan være kærkommen i en 
tid med mange forstyrrelser

TEMA

Fællesbøn i en smågruppe på lejren Event i 2013.Fællesbøn i en smågruppe på lejren Event i 2013.

At dele liv og tro i en bede-At dele liv og tro i en bede-
gruppe giver et menneskeligt gruppe giver et menneskeligt 
fællesskab, som Ejler Nør-fællesskab, som Ejler Nør-
ager Andersen tror, man ikke ager Andersen tror, man ikke 
skal undervurdere.skal undervurdere.
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20. marts udkom en ny bibe-20. marts udkom en ny bibe-
loversættelse fra Det Dan-loversættelse fra Det Dan-
ske Bibelselskab. Det er en ske Bibelselskab. Det er en 
såkaldt nudansk oversæt-såkaldt nudansk oversæt-
telse. Det betyder, at pointen telse. Det betyder, at pointen 
med oversættelsen er at med oversættelsen er at 
gengive meningen i teksten gengive meningen i teksten 
på nutidigt dansk frem for på nutidigt dansk frem for 
at oversætte ord for ord.at oversætte ord for ord.

Bibellæser-Ringens Bibellæser-Ringens 
landsleder Lasse Holm-landsleder Lasse Holm-
gaard Iversen er allerede gaard Iversen er allerede 
begyndt at læse i den nye begyndt at læse i den nye 
bibel, som han mener er en bibel, som han mener er en 
stor missionsmulighed:stor missionsmulighed:

”Vi, som kender og elsker ”Vi, som kender og elsker 
Bibelen, skal benytte Bibelen, skal benytte Bibe-Bibe-
len 2020len 2020 til at læse den med  til at læse den med 
nye bibellæsere. Det ér sta-nye bibellæsere. Det ér sta-
dig Guds ord, og Helligån-dig Guds ord, og Helligån-
dens virke er ikke sat ud af dens virke er ikke sat ud af 
spil, selv om oversættelsen spil, selv om oversættelsen 
er mindre tekstnær, end vi er er mindre tekstnær, end vi er 
vant til,” siger han.vant til,” siger han.

God til GT
Bibelen 2020Bibelen 2020 er en ny- er en ny-
oversættelse af Det gamle oversættelse af Det gamle 
Testamente. Det nye Te-Testamente. Det nye Te-
stamente bygger på over-stamente bygger på over-
sættelsen sættelsen Den Nye AftaleDen Nye Aftale fra  fra 
2007, men er dog nogle ste-2007, men er dog nogle ste-

Tværkirkelig bededag 
midt i coronakrise
Søndag den 29. marts inviterer Evangelisk Alliance til en Søndag den 29. marts inviterer Evangelisk Alliance til en 
national bededag for Danmark. LM, Indre Mission samt national bededag for Danmark. LM, Indre Mission samt 
en række kirker med baggrund i folkekirken, den katol-en række kirker med baggrund i folkekirken, den katol-
ske kirke og frikirkerne er medindbyder.ske kirke og frikirkerne er medindbyder.

”Hele vores land og hele verden er ramt af en krise, ”Hele vores land og hele verden er ramt af en krise, 
som vi endnu ikke har set enden på. Hvad det vil koste som vi endnu ikke har set enden på. Hvad det vil koste 
personligt, økonomisk og mentalt, ved vi endnu ikke. personligt, økonomisk og mentalt, ved vi endnu ikke. 
Når Danmark har været ramt af svære tider, har kir-Når Danmark har været ramt af svære tider, har kir-
kerne indkaldt til en bededag. Coronakrisen er en sådan kerne indkaldt til en bededag. Coronakrisen er en sådan 
tid,” siger Evangelisk Alliances formand Thomas Bjerg tid,” siger Evangelisk Alliances formand Thomas Bjerg 
Mikkelsen.Mikkelsen.

LM er også med
Flere kirke- og organisationsledere støtter op om den Flere kirke- og organisationsledere støtter op om den 
nationale bededag med en række videoer, der kalder til nationale bededag med en række videoer, der kalder til 
bøn for Danmark. Heriblandt LM’s generalsekretær Sø-bøn for Danmark. Heriblandt LM’s generalsekretær Sø-
ren Skovgaard Sørensenren Skovgaard Sørensen

”Vi har behov for at stå sammen, og det kan vi gøre i ”Vi har behov for at stå sammen, og det kan vi gøre i 
bøn. De gamle stred for hinanden i bøn. Det gjorde de, bøn. De gamle stred for hinanden i bøn. Det gjorde de, 
fordi de havde erfaring med, at det virkede. Nu er det vo-fordi de havde erfaring med, at det virkede. Nu er det vo-
res tur til at stå sammen i bøn,” siger han på videoen og res tur til at stå sammen i bøn,” siger han på videoen og 
understreger, at Gud kan give trøst i en svær situation.understreger, at Gud kan give trøst i en svær situation.

Videoerne er lanceret på Evangelisk Alliances Face-Videoerne er lanceret på Evangelisk Alliances Face-
book-side, der også dannede rammen om den årlige be-book-side, der også dannede rammen om den årlige be-
deuge i januar: facebook.com/bededag.deuge i januar: facebook.com/bededag.

Også på Evangelisk Alliances egen hjemmeside er der Også på Evangelisk Alliances egen hjemmeside er der 
inspiration til at bede for Danmark og verden.               inspiration til at bede for Danmark og verden.               nlmnlm

Det nudanske sprog går mere direkte ind
Landsleder i Bibellæser-Ringen har gjort sig de første erfaringer med ny oversættelse af Bibelen

der blevet redigeret. Lasse der blevet redigeret. Lasse 
Holmgaard Iversen synes Holmgaard Iversen synes 
især, at de fortællende pas-især, at de fortællende pas-
sager, som der er mange af sager, som der er mange af 
i Gamle Testamente, er let-i Gamle Testamente, er let-
tere at forstå i tere at forstå i Bibelen 2020Bibelen 2020. . 
Derfor er det muligvis her, Derfor er det muligvis her, 
at de fl este i LM og lignende at de fl este i LM og lignende 
foreninger vil opleve en for-foreninger vil opleve en for-
bedring, tror han.bedring, tror han.

Men også i ikke-fortællen-Men også i ikke-fortællen-
de dele af de dele af Bibelen 2020Bibelen 2020 er  er 
han for egen del glad for den han for egen del glad for den 
nye oversættelse:nye oversættelse:

”Jeg har læst Esajas’ bog, ”Jeg har læst Esajas’ bog, 
hvor jeg sad med 1992-over-hvor jeg sad med 1992-over-
sættelsen og sættelsen og Bibelen 2020Bibelen 2020. . 
Det gik mere direkte ind Det gik mere direkte ind 
hos mig med den nudanske hos mig med den nudanske 
oversættelse end med den oversættelse end med den 
autoriserede. Måske vil jeg autoriserede. Måske vil jeg 
oftere bruge oftere bruge Bibelen 2020Bibelen 2020, , 
når jeg læser GT.”når jeg læser GT.”

Bliver Gud ophøjet?
Han er dog alligevel op-Han er dog alligevel op-
mærksom på en række for-mærksom på en række for-
skellige ting, når han læser skellige ting, når han læser 
Bibelen 2020.Bibelen 2020.

”Formidler sproget, at ”Formidler sproget, at 
Gud er højt ophøjet? Eller er Gud er højt ophøjet? Eller er 
han blevet en lidt tam, hu-han blevet en lidt tam, hu-
manistisk bedstefar,” spør-manistisk bedstefar,” spør-
ger han og peger også på, at ger han og peger også på, at 
der er brugt andre ord om der er brugt andre ord om 

Høringssvar: Lovforslag, der skal gøre det forbudt at modtage donationer fra 

visse personer, er for vidtgående og mistænkeliggør kristne danskere

Kritik af nyt lovudkast fra fl ere sider

En række organisationer En række organisationer 
har indsendt høringssvar har indsendt høringssvar 
på det lovudkast, der blev på det lovudkast, der blev 
beskrevet i sidste nummer beskrevet i sidste nummer 
af af Tro & MissionTro & Mission. Indføres . Indføres 
loven får Udenrigsstyrelsen loven får Udenrigsstyrelsen 
lov til at overvåge danske-lov til at overvåge danske-
res onlineaktiviteter, hvis res onlineaktiviteter, hvis 
de har ikke-demokratiske de har ikke-demokratiske 
holdninger – blandt andet, holdninger – blandt andet, 
hvis de ikke går ind for kvin-hvis de ikke går ind for kvin-
delige præster. Lovforslaget delige præster. Lovforslaget 
skal oprette en liste over skal oprette en liste over 
sådanne personer, som får sådanne personer, som får 
forbud mod at donere mere forbud mod at donere mere 
end 10.000 kroner årligt til end 10.000 kroner årligt til 
en organisation.en organisation.

”Lovforslaget er udtryk ”Lovforslaget er udtryk 
for en fortsat mistænkelig-for en fortsat mistænkelig-
gørelse og stigmatisering af gørelse og stigmatisering af 
kirkelige institutioner med kirkelige institutioner med 
mere end 150 års demokra-mere end 150 års demokra-
tisk tradition i Danmark,” ly-tisk tradition i Danmark,” ly-

der det i LM’s høringssvar.der det i LM’s høringssvar.
Det er planlagt, at lovud-Det er planlagt, at lovud-

kastet skal fremsættes for kastet skal fremsættes for 
Folketinget den 29. april.Folketinget den 29. april.

Bekymring er nok
LM har indsendt hørings-LM har indsendt hørings-
svar på vegne af de tre svar på vegne af de tre 
LM-frimenigheder, der er LM-frimenigheder, der er 
anerkendte trossamfund: anerkendte trossamfund: 
LM-Kirken Herning, Hillerød LM-Kirken Herning, Hillerød 
Frimenighed og Nordvest-Frimenighed og Nordvest-
kirken. Også Frikirkenet, der kirken. Også Frikirkenet, der 
er paraplyorganisation for er paraplyorganisation for 
en række frikirker – herun-en række frikirker – herun-
der Pinsekirken, kritiserer der Pinsekirken, kritiserer 
lovudkastet for at gå læn-lovudkastet for at gå læn-
gere, end formålet kræver.gere, end formålet kræver.

” Vi ved altså ikke, om der ” Vi ved altså ikke, om der 
er et konkret problem, men er et konkret problem, men 
udkastet slår fast, at blot udkastet slår fast, at blot 
bekymringen om, at donati-bekymringen om, at donati-
oner kan doneres til formål, oner kan doneres til formål, 

der strider imod danske fri-der strider imod danske fri-
hedsrettigheder, er begrun-hedsrettigheder, er begrun-
delse nok for loven,” hedder delse nok for loven,” hedder 
det i Frikirkenets hørings-det i Frikirkenets hørings-
svar, der fortsætter:svar, der fortsætter:

”Kan så vidtgående ind-”Kan så vidtgående ind-
greb retfærdiggøres i en be-greb retfærdiggøres i en be-
kymring?”kymring?”

Rammer skævt
LM kritiserer også, at lov-LM kritiserer også, at lov-
forslaget rammer skævt. En forslaget rammer skævt. En 
revolutionær gruppe kan revolutionær gruppe kan 
således behandles mere således behandles mere 
lempeligt end kristne, der lempeligt end kristne, der 
udtaler sig offentligt imod udtaler sig offentligt imod 
nogle gængse holdninger i nogle gængse holdninger i 
Danmark, hedder der:Danmark, hedder der:

”Det vil herefter være i or-”Det vil herefter være i or-
den at trykke tegninger, der den at trykke tegninger, der 
sætter den muslimske ver-sætter den muslimske ver-
den i brand, mens det i bed-den i brand, mens det i bed-
ste fald fører til en under-ste fald fører til en under-

søgelse og i værste fald til søgelse og i værste fald til 
optagelse på en liste, at en optagelse på en liste, at en 
kristen dansker, der yder bi-kristen dansker, der yder bi-
drag til velgørende arbejde, drag til velgørende arbejde, 
udtaler sig imod kvindelige udtaler sig imod kvindelige 
præster.”præster.”

LM’s høringssvar kritiserer LM’s høringssvar kritiserer 
også, at personer kan opta-også, at personer kan opta-
ges på listen, uden at man ges på listen, uden at man 
hører vedkommende:hører vedkommende:

”Et ustraffet menneske, ”Et ustraffet menneske, 
der betaler sin skat og sva-der betaler sin skat og sva-
rer enhver sit, bliver uden rer enhver sit, bliver uden 
videre sat i en offentlig ga-videre sat i en offentlig ga-
bestok uden mulighed for bestok uden mulighed for 
at forsvare sig. Er det den at forsvare sig. Er det den 
fremtid, vi ønsker os i Dan-fremtid, vi ønsker os i Dan-
mark?”mark?”

Lovudkastet har også mødt Lovudkastet har også mødt 
offentlig kritik fra Dansk Fol-offentlig kritik fra Dansk Fol-
kepartis Morten Messersch-kepartis Morten Messersch-
midt og Marcus Knuth fra De midt og Marcus Knuth fra De 
Konservative.              Konservative.              nlmnlm

synd og nåde.synd og nåde.
”Er den spænding, der er ”Er den spænding, der er 

mellem Gud og mennesker, mellem Gud og mennesker, 
så tydelig, at vi fanger det?”så tydelig, at vi fanger det?”

I Romerbrevet, hvor der I Romerbrevet, hvor der 
er mange kendte vendinger, er mange kendte vendinger, 
synes landslederen, at læs-synes landslederen, at læs-
ningen var ”bøvlet”.ningen var ”bøvlet”.

”Men samtidig fi k det mig ”Men samtidig fi k det mig 
til at tænke over, hvad der til at tænke over, hvad der 
egentlig står,” siger han.egentlig står,” siger han.

Forståelig læsning
Manglen på så klassiske bi-Manglen på så klassiske bi-

belord som synd og nåde får belord som synd og nåde får 
dog ikke landslederen til at dog ikke landslederen til at 
afvise afvise Bibelen 2020Bibelen 2020. Faktisk . Faktisk 
kunne han godt selv have kunne han godt selv have 
oversat på samme måde, si-oversat på samme måde, si-
ger han og tilføjer:ger han og tilføjer:

”Når præmissen er, at man ”Når præmissen er, at man 
skal lave en meningsnær skal lave en meningsnær 
oversættelse, vil der gå noget oversættelse, vil der gå noget 
tabt for mig, som kender Bi-tabt for mig, som kender Bi-
belen godt. Men for en ikke-belen godt. Men for en ikke-
vant læser har synd slet ikke vant læser har synd slet ikke 
samme betydning. Her giver samme betydning. Her giver 
det god mening at oversætte det god mening at oversætte 

LASSE HOLMGAARD IVERSEN  Måske vil jeg oftere 
bruge Bibelen 2020, når jeg læser Gamle TestamenteKIRKE

med ordet skyld eller over-med ordet skyld eller over-
trædelse af Guds lov.”trædelse af Guds lov.”

Samtidig kan de nye ord Samtidig kan de nye ord 
også hjælpe den vante bi-også hjælpe den vante bi-
bellæser, som med årene bellæser, som med årene 
er kommet til at læse hen er kommet til at læse hen 
over passager, man har læst over passager, man har læst 
mange gange. Der er også mange gange. Der er også 
fl ere steder, hvor 1992-over-fl ere steder, hvor 1992-over-
sættelsens sprog føles sættelsens sprog føles 
gammelt for folk, der ellers gammelt for folk, der ellers 
kender Bibelen godt, mener kender Bibelen godt, mener 
han.han.

Strategisk vigtig
Med den nye oversættelse Med den nye oversættelse 
mener landslederen, at man mener landslederen, at man 
i Danmarks kirker og mis-i Danmarks kirker og mis-
sionshuse i højere grad vil sionshuse i højere grad vil 
opleve det samme, som gør opleve det samme, som gør 
sig gældende i de engelsk-sig gældende i de engelsk-
talende lande, hvor der er talende lande, hvor der er 
mange oversættelser. Han mange oversættelser. Han 
ser for sig, at man i fremti-ser for sig, at man i fremti-
den i bibelstudiegrupper og den i bibelstudiegrupper og 
til møder vil se folk, der sid-til møder vil se folk, der sid-
der med både den autorise-der med både den autorise-
rede oversættelse, rede oversættelse, Bibelen Bibelen 
på Hverdagsdanskpå Hverdagsdansk og  og Bibe-Bibe-
len 2020len 2020.

”Men det bliver nok i be-”Men det bliver nok i be-
grænset omfang, for vi har grænset omfang, for vi har 
stadig et nært forhold til stadig et nært forhold til 
1992’eren. I USA er man 1992’eren. I USA er man 
vant til at navigere i de for-vant til at navigere i de for-

skellige oversættelser, og skellige oversættelser, og 
det bliver vi måske også i det bliver vi måske også i 
Danmark.”Danmark.”

Den nye oversættelse kan Den nye oversættelse kan 
også være strategisk vigtig også være strategisk vigtig 
for dem, der foretrækker en for dem, der foretrækker en 
ord til ord-oversættelse, tror ord til ord-oversættelse, tror 
han:han:

”Bibelen 2020”Bibelen 2020 kommer til  kommer til 
at betyde, at der er et fri-at betyde, at der er et fri-
rum for at lave en tekstnær rum for at lave en tekstnær 
oversættelse, når der skal oversættelse, når der skal 
laves en ny autoriseret bibe-laves en ny autoriseret bibe-
loversættelse. Den vil bedre loversættelse. Den vil bedre 
kunne fastholde de ting, der kunne fastholde de ting, der 
strider imod dansk kultur.”strider imod dansk kultur.”

Fortsat bruge 1992’eren
Lasse Holmgaard Iversen er Lasse Holmgaard Iversen er 
overbevist om, at Bibellæ-overbevist om, at Bibellæ-
ser-Ringens (BLR) bagland, ser-Ringens (BLR) bagland, 
der tæller mange fra Lu-der tæller mange fra Lu-
thersk Mission og Indre Mis-thersk Mission og Indre Mis-
sion, også fremadrettet vil sion, også fremadrettet vil 
bruge 1992-oversættelsen. bruge 1992-oversættelsen. 
Derfor kommer Derfor kommer Bibelen 2020Bibelen 2020 
ikke til at overtage pladsen i ikke til at overtage pladsen i 
BLR’s materialer.BLR’s materialer.

BLR har dog lanceret et BLR har dog lanceret et 
materiale til bibelstudie-materiale til bibelstudie-
grupper med folk, der ikke grupper med folk, der ikke 
er vant til at læse i Bibelen er vant til at læse i Bibelen 
– såkaldt ÅBS. Der er også – såkaldt ÅBS. Der er også 
lanceret en særlig hjemme-lanceret en særlig hjemme-
side: blr.dk/bibelen2020.side: blr.dk/bibelen2020.
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Børnehave-Børnehave-
klasselederklasseleder

På Thomasskolen skal vi fremover have to medarbejde-På Thomasskolen skal vi fremover have to medarbejde-
re, der i fællesskab har ansvaret for børnene i 0. klasse. re, der i fællesskab har ansvaret for børnene i 0. klasse. 
I samarbejde med vores nuværende børnehaveklasse-I samarbejde med vores nuværende børnehaveklasse-
leder, skal du stå for undervisningen, samarbejdet med leder, skal du stå for undervisningen, samarbejdet med 
forældrene og trivselsarbejdet i 0. klasse. forældrene og trivselsarbejdet i 0. klasse. 

Vi forventer af digVi forventer af dig
• At du har en relevant uddannelse som pædagog eller • At du har en relevant uddannelse som pædagog eller 

lærer.lærer.
• Har erfaring med at arbejde med børn i denne alders-• Har erfaring med at arbejde med børn i denne alders-

gruppe.gruppe.
• At du kan tilslutte dig og arbejde aktivt og positivt • At du kan tilslutte dig og arbejde aktivt og positivt 

med på skolens værdier.med på skolens værdier.
• At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fæl-• At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fæl-

lesskab.lesskab.

Vi tilbyder digVi tilbyder dig
• En skole og arbejdsplads med stor rummelighed.• En skole og arbejdsplads med stor rummelighed.
• Et godt arbejdsmiljø med et godt fællesskab.• Et godt arbejdsmiljø med et godt fællesskab.
• Gode fysiske rammer.• Gode fysiske rammer.
• Engagerede og samarbejdende forældre.• Engagerede og samarbejdende forældre.
• En fast stilling på ca. 85 %.• En fast stilling på ca. 85 %.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 14. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 14. 
april 2020.april 2020.

Ansættelse og afl ønning sker i henhold til gældende Ansættelse og afl ønning sker i henhold til gældende 
overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation og overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation og 
Finansministeriet.Finansministeriet.

Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian 
Bruun, cbr@thomasskolen.dk.Bruun, cbr@thomasskolen.dk.

Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere op-Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere op-
lysninger, eller læs mere på www.thomasskolen.dk.lysninger, eller læs mere på www.thomasskolen.dk.

Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra 

0.-9. klasse og 35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profi l højt 0.-9. klasse og 35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profi l højt 

og har et højt fagligt niveau og en god trivsel.og har et højt fagligt niveau og en god trivsel.

EVANGELISERING OG 
MENIGHEDSARBEJDE I PERU

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

Mulige opgaver:
· · Nybrudsarbejde Nybrudsarbejde
· · Menighedsudvikling Menighedsudvikling
· · Forkyndelse og bibelundervisning Forkyndelse og bibelundervisning
· · Diakonale projekterDiakonale projekter

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

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.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.

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

DanmarksBedsteJob.dkDanmarksBedsteJob.dk

Tysk- og engelsklærerTysk- og engelsklærer
– måske med hang til  – måske med hang til 
musik og historie ?musik og historie ?

saedding.dk

2020-03-12 SE stillingsann - Danmarks Bedste Job_Tro&Mission.indd   1 13/03/2020   10:41 

Lys og rummeligt hus udlejes. Lys og rummeligt hus udlejes. Seks værelser plus køkken/Seks værelser plus køkken/
alrum, to stuer og to badeværelser, ca. 220 malrum, to stuer og to badeværelser, ca. 220 m2. Adr.: Sand-. Adr.: Sand-
bjergvej 10, 6760 Ribe. bjergvej 10, 6760 Ribe. 
Kontakt udlejer 61773043.Kontakt udlejer 61773043.

Esajasskolen 
søger skoleleder                    
 
 
Esajasskolen, Hvidovre kristne friskole, søger en 
skoleleder, som brænder for at give skolens elever 
en god og stærk ballast for livet.  
Derudover skal skolelederen kunne videreføre og 
udvikle en velfungerende skole, som bygger på de 
kristne værdier, trivsel og faglighed. 
 
Skolen har ca. 250 elever fra 0.-9. kl. og en 
engageret og dygtig medarbejderflok. Desuden står 
skolen overfor et større byggeprojekt de kommende 
år.  
   
Du kan læse stillingsopslaget i sin fulde længde på 
www.esajasskolen.dk, hvor du også finder mere 
information om skolen.  
 

 
 

Ansøgningsfrist 28. april 2020 
 

Ring til LM’s telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF ANNELISE CLAUSENAF ANNELISE CLAUSEN

TIDLIGERE MISSIONÆRTIDLIGERE MISSIONÆR

Roar Steffensen:Roar Steffensen:
Kald det kærlighed –  Kald det kærlighed –  
Missionærliv i PeruMissionærliv i Peru
LogosMedia 2020LogosMedia 2020

248 sider – 249,95 kroner248 sider – 249,95 kroner

Kald det kærlighedKald det kærlighed er en  er en 
personlig beretning fra Peru; personlig beretning fra Peru; 
et af LM’s missionslande et af LM’s missionslande 
gennem mange år.gennem mange år.

Med varme og humor for-Med varme og humor for-
tælles om landets forhold tælles om landets forhold 
og missionærfamiliens liv.og missionærfamiliens liv.

Der berettes om lan-Der berettes om lan-
ge venskaber og kortere ge venskaber og kortere 
bekendtskaber, så man bekendtskaber, så man 
mærker den kærlighed og mærker den kærlighed og 
respekt, som LM-udsendin-respekt, som LM-udsendin-
gen møder folket med.gen møder folket med.

Guds kald kan være van-Guds kald kan være van-
skeligt at få hold på, og de skeligt at få hold på, og de 
tanker, Roar og hans kone tanker, Roar og hans kone 
Merete gjorde sig, beskrives Merete gjorde sig, beskrives 

Missionærberetning om 
glæder og konfl ikter

vedkommende og godt.vedkommende og godt.
 Alle missionærer møder  Alle missionærer møder 

vanskeligheder. Det lune vanskeligheder. Det lune 
glimt i øjet forsvinder fra be-glimt i øjet forsvinder fra be-
retningen i forbindelse med retningen i forbindelse med 
beskrivelsen af de smerte-beskrivelsen af de smerte-
fulde uoverensstemmelser, fulde uoverensstemmelser, 
Roar Steffensen fi k med Roar Steffensen fi k med 
norske samarbejdspartne-norske samarbejdspartne-
re. Emnet for konfl ikten var re. Emnet for konfl ikten var 
vægtlægning af oplæring af vægtlægning af oplæring af 
præster på bibelskolen. præster på bibelskolen. 

Læseren får anledning Læseren får anledning 
til at opfriske sin viden om til at opfriske sin viden om 
embedssyn og de forskel-embedssyn og de forskel-
lige konklusioner, vi som lige konklusioner, vi som 
bibeltro lutherske kristne bibeltro lutherske kristne 
drager.drager.

 Bogen er velskrevet. Den  Bogen er velskrevet. Den 
rummer en god blanding af rummer en god blanding af 
fortællende stof og princi-fortællende stof og princi-
pielle overvejelser.pielle overvejelser.

Fra afsnittet om kald Fra afsnittet om kald 
hænger et par bemærknin-hænger et par bemærknin-
ger fast i mine tanker. Det ger fast i mine tanker. Det 
gælder for alle, ikke kun gælder for alle, ikke kun 
missionærer:  At gå på Guds missionærer:  At gå på Guds 
vej i sit liv indebærer, at du vej i sit liv indebærer, at du 
ikke har kontrol og ikke kan ikke har kontrol og ikke kan 
overskue vejen frem.overskue vejen frem.

For familien Steffensen For familien Steffensen 

gik vejen tilbage til Danmark gik vejen tilbage til Danmark 
efter fem-seks år. Roar efter fem-seks år. Roar 
Steffensen fortsatte som Steffensen fortsatte som 

pendlermissionær, så beret-pendlermissionær, så beret-
ningen dækker en betydelig ningen dækker en betydelig 
længere periode.længere periode.

AF KARSTEN BREJLAF KARSTEN BREJL

LØGUMKLOSTERLØGUMKLOSTER

Klimadebatten er vigtig, så Klimadebatten er vigtig, så 
det er naturligt, at den også det er naturligt, at den også 
er nået til er nået til Tro og MissionTro og Mission. . 

I nummer fi re tager vice-I nummer fi re tager vice-
generalsekretær og mis-generalsekretær og mis-
sionsleder Carsten Skov-sionsleder Carsten Skov-
gaard-Holm emnet op i gaard-Holm emnet op i 
EssensEssens. Her forsøger han at . Her forsøger han at 
få de rette proportioner ind i få de rette proportioner ind i 
debatten. debatten. 

Langt på vej er jeg glad for Langt på vej er jeg glad for 
hans afklarende opstilling. hans afklarende opstilling. 

Når han siger, at Gud har Når han siger, at Gud har 
indsat mennesket til at være indsat mennesket til at være 
medansvarlig for udnyttel-medansvarlig for udnyttel-
sen af jordens resurser, er sen af jordens resurser, er 
jeg helt enig. Men når han jeg helt enig. Men når han 
siger, at vi også er medan-siger, at vi også er medan-
svarlige for jordens klima, svarlige for jordens klima, 
forudsætter det jo, at vi har forudsætter det jo, at vi har 
indfl ydelse på det. indfl ydelse på det. 

Hvis de videnskabelige Hvis de videnskabelige 
undersøgelser, der viser, at undersøgelser, der viser, at 

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

inspiration            nærvær            holdning

”INTET ER DIT”INTET ER DIT – alt er til laans”. Ordene står skrevet  – alt er til laans”. Ordene står skrevet 
med store hvide bogstaver på asfalten ved Kalvebod med store hvide bogstaver på asfalten ved Kalvebod 
Fælled på Amager, hvor jeg og familien var på cykel-Fælled på Amager, hvor jeg og familien var på cykel-
tur for nylig. Ordene har en vis aktualitet i en tid, hvor tur for nylig. Ordene har en vis aktualitet i en tid, hvor 
Danmark i skrivende stund er sat på vågeblus. Sund-Danmark i skrivende stund er sat på vågeblus. Sund-
hedsvæsnet ruster sig for at stå stærkere mod den hedsvæsnet ruster sig for at stå stærkere mod den 
sygdom, der har sendt Norditaliens læger, sygeple-sygdom, der har sendt Norditaliens læger, sygeple-
jersker og bedemænd på overarbejde. Det økonomi-jersker og bedemænd på overarbejde. Det økonomi-
ske efterspil af de politiske tiltag, som Danmark og ske efterspil af de politiske tiltag, som Danmark og 
andre europæiske lande har taget, kan de færreste af andre europæiske lande har taget, kan de færreste af 
os regne ud. Men mange af os frygter nok, at der står os regne ud. Men mange af os frygter nok, at der står 
en række økonomisk trængte år for enden af corona-en række økonomisk trængte år for enden af corona-
tiltagene. I sådan en tid begynder nogle af os måske tiltagene. I sådan en tid begynder nogle af os måske 
at føle os utrygge. Det kan ske, at meget af det lånte at føle os utrygge. Det kan ske, at meget af det lånte 
snart skal leveres tilbage. snart skal leveres tilbage. 

Måske er ordene skrevet med dobbelt a frem for å Måske er ordene skrevet med dobbelt a frem for å 
for at understrege, at det er en gammelkendt sand-for at understrege, at det er en gammelkendt sand-
hed. Danmark har været i krise før. Kalvebod Fælled hed. Danmark har været i krise før. Kalvebod Fælled 
blev anlagt i 1943 for at forhindre, at arbejdsløse un-blev anlagt i 1943 for at forhindre, at arbejdsløse un-
der 2. verdenskrig blev deporteret til Tyskland. Uden der 2. verdenskrig blev deporteret til Tyskland. Uden 
sammenligning med Danmarks nuværende tilstand sammenligning med Danmarks nuværende tilstand 
må følelsen af usikkerhed over en ukendt fremtid må følelsen af usikkerhed over en ukendt fremtid 
have været stor dengang. Både for Danmark gene-have været stor dengang. Både for Danmark gene-
relt og for de arbejdsløse, der fi k til opgave at udvide relt og for de arbejdsløse, der fi k til opgave at udvide 
Amager, i særdeleshed.Amager, i særdeleshed.

MEN ORDENE ER MEN ORDENE ER vel ikke skrevet for at gøre men-vel ikke skrevet for at gøre men-
nesker utrygge. Meningen er vel snarere, at læseren nesker utrygge. Meningen er vel snarere, at læseren 
skal få det rette forhold til sit liv og sine ejendele. At skal få det rette forhold til sit liv og sine ejendele. At 
livet og alle de ting, der kan fylde det, kun er her for en livet og alle de ting, der kan fylde det, kun er her for en 
tid. Skribenten ville måske sige, at det dermed hand-tid. Skribenten ville måske sige, at det dermed hand-
ler om at få mest muligt ud af livet, mens det er her. ler om at få mest muligt ud af livet, mens det er her. 
Dette budskab kan man måske tilslutte sig i en tid, Dette budskab kan man måske tilslutte sig i en tid, 
hvor der er rigdom, frihed og sundhed. Men der er ikke hvor der er rigdom, frihed og sundhed. Men der er ikke 
meget trøst at hente i sådanne ord i en krisetid. Ingen meget trøst at hente i sådanne ord i en krisetid. Ingen 
bliver vel glad ved at blive mindet om, at han skal hu-bliver vel glad ved at blive mindet om, at han skal hu-
ske at nyde det, han en dag skal miste, hvis han tror, ske at nyde det, han en dag skal miste, hvis han tror, 
at den dag kan komme snart.at den dag kan komme snart.

MEN FOR DEN,MEN FOR DEN, der kender långiveren, rummer orde- der kender långiveren, rummer orde-
ne alligevel en trøst. Alt har vi fået til låns af den Gud, ne alligevel en trøst. Alt har vi fået til låns af den Gud, 
der selv har givet alt for os. Det betyder ikke, at den, der selv har givet alt for os. Det betyder ikke, at den, 
der tror på Gud, ikke kan rammes af krisestemning, der tror på Gud, ikke kan rammes af krisestemning, 
frygt eller det, der er værre. Men vi er i Guds hånd, og frygt eller det, der er værre. Men vi er i Guds hånd, og 
har vi tillid til ham, må vi huske, at dér er det bedst har vi tillid til ham, må vi huske, at dér er det bedst 
at være. Og så må krisestemningen afl øses af en vil-at være. Og så må krisestemningen afl øses af en vil-
lighed til at leve ”i medgang og modgang, i hvad lykke lighed til at leve ”i medgang og modgang, i hvad lykke 
Gud den almægtige vil tilskikke”, som det hedder i æg-Gud den almægtige vil tilskikke”, som det hedder i æg-
teskabsritualet. For vi ved, at en dag afl øses krise af teskabsritualet. For vi ved, at en dag afl øses krise af 
overfl od, sorg af jubel og usikkerhed af fred. overfl od, sorg af jubel og usikkerhed af fred. 

Må Gud give os mod og kraft til det.Må Gud give os mod og kraft til det.

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

Trøst i en 
krisetid

den afgørende faktor for ud-den afgørende faktor for ud-
viklingen af klimaet hænger viklingen af klimaet hænger 
sammen med aktiviteten på sammen med aktiviteten på 
solen, er korrekte, har men-solen, er korrekte, har men-
nesker ingen indfl ydelse på nesker ingen indfl ydelse på 
klimaudviklingen.klimaudviklingen.

Han skriver også, at en Han skriver også, at en 
del mennesker fi nder det del mennesker fi nder det 
skræmmende, at klimaet skræmmende, at klimaet 
måske er ude af kontrol. måske er ude af kontrol. 
Han tager afstand fra reak-Han tager afstand fra reak-
tionen på det, men ikke fra tionen på det, men ikke fra 
udtrykket i sig selv.udtrykket i sig selv.

Udtrykket giver vel ikke Udtrykket giver vel ikke 
meget mening, hvis der ikke meget mening, hvis der ikke 
er nogen, der styrer klimaet. er nogen, der styrer klimaet. 
Er det Gud, der har mistet Er det Gud, der har mistet 
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ANNELISE CLAUSEN  Bogen er velskrevet. 
Den rummer en god blanding af fortællende 
stof og principielle overvejelser

SYNSPUNKT   

Klimadebatten er et udtryk for et massivt oprør mod Gud

LEDER 

kontrollen? Eller er der no-kontrollen? Eller er der no-
gen, der tror, at der sidder et gen, der tror, at der sidder et 
klimaekspertpanel et sted klimaekspertpanel et sted 
og styrer jordens klima? og styrer jordens klima? 

Selv besindige mænd og Selv besindige mænd og 
kvinder kan komme op i det kvinder kan komme op i det 
røde felt, hvis man antyder, røde felt, hvis man antyder, 
at darwinismen er falsk. For at darwinismen er falsk. For 
så er der måske alligevel en så er der måske alligevel en 
Gud, man skal stå til ansvar Gud, man skal stå til ansvar 
over for.over for.

Og man kan hurtigt få Og man kan hurtigt få 
uvenner, hvis man siger, at uvenner, hvis man siger, at 
man er modstander af fri man er modstander af fri 
abort.abort.

Nu er klimaspørgsmålet Nu er klimaspørgsmålet 
kommet til. Ved sidste fol-kommet til. Ved sidste fol-

ketingsvalg var det næsten ketingsvalg var det næsten 
umuligt at blive valgt, hvis umuligt at blive valgt, hvis 
man ikke sagde, at man ville man ikke sagde, at man ville 
standse den globale op-standse den globale op-
varmning. varmning. 

Det minder om Babelstår-Det minder om Babelstår-
nets tid. nets tid. 

Nu hedder det: Lad os stå Nu hedder det: Lad os stå 
sammen om at ændre jor-sammen om at ændre jor-
dens klima.dens klima.

For mig at se er det et For mig at se er det et 
massivt oprør mod den le-massivt oprør mod den le-
vende Gud, og jeg kan virke-vende Gud, og jeg kan virke-
lig blive skræmt ved tanken lig blive skræmt ved tanken 
om, at kirken skulle gå med om, at kirken skulle gå med 
i kampen om at overtage i kampen om at overtage 
Guds plads. Guds plads. 

Derfor er det så vigtigt, at Derfor er det så vigtigt, at 
der lyder et klart svar ind i der lyder et klart svar ind i 
debatten: Vi har aldrig haft debatten: Vi har aldrig haft 
kontrollen over klimaudvik-kontrollen over klimaudvik-
lingen. Vi har altid vidst, at lingen. Vi har altid vidst, at 
klimaet skifter over tid. Vi klimaet skifter over tid. Vi 
har også formået at tilpasse har også formået at tilpasse 
os ændrede livsbetingel-os ændrede livsbetingel-
ser, og det skal vi naturligvis ser, og det skal vi naturligvis 
også gøre nu.også gøre nu.
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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FIND MERE ONLINE

Volontører til børnehave
LM har ansat to volontører til at arbejde blandt børn af tidli-LM har ansat to volontører til at arbejde blandt børn af tidli-
gere prostituerede i Phnom Penh: Tabita Oehlenschläger og gere prostituerede i Phnom Penh: Tabita Oehlenschläger og 
Rakel Kjeldsen, der begge glæder sig til arbejdet.Rakel Kjeldsen, der begge glæder sig til arbejdet.

Støtter de svageste i Mongoliet
LM-tilknyttet missionær hjælper handicappede børn i et LM-tilknyttet missionær hjælper handicappede børn i et 
projekt, støttet af den norske stat med fl ere millioner kroner. projekt, støttet af den norske stat med fl ere millioner kroner. 
Arbejdet ligger dog lige nu stille på grund af corona .Arbejdet ligger dog lige nu stille på grund af corona .

Hvad med planen?
11/03/2020 | KAROLINE M.H. JENSEN, VOLONTØR I TANZANIA11/03/2020 | KAROLINE M.H. JENSEN, VOLONTØR I TANZANIA

Mens jeg gik på gymnasiet, tænkte jeg tit på, hvor jeg mon Mens jeg gik på gymnasiet, tænkte jeg tit på, hvor jeg mon 
ville ende henne. Jeg tænkte egentlig bare, at det kunne være ville ende henne. Jeg tænkte egentlig bare, at det kunne være 
fedt at rejse. Måske en ferie eller et par måneder væk fra fedt at rejse. Måske en ferie eller et par måneder væk fra 
vante omgivelser. Men i hvert fald ikke længere end det.vante omgivelser. Men i hvert fald ikke længere end det.

Og nu sidder jeg her og skriver efter mere end to måneder i Og nu sidder jeg her og skriver efter mere end to måneder i 
Tanzania og tænker, at de godt 3,5 måneder, der er tilbage, er Tanzania og tænker, at de godt 3,5 måneder, der er tilbage, er 
alt for kort tid. Tiden her i Tanzania er gået så utroligt stærkt, alt for kort tid. Tiden her i Tanzania er gået så utroligt stærkt, 
siden jeg forlod Danmark den 3. januar ...siden jeg forlod Danmark den 3. januar ...

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