
De nye faciliteter giver unge på LivogJob i Stubbekøbing bedre mulighed 
for at arbejde med træ, metal, planter med mere

Nye værksteder står klar

AF KAJA LAUTERBACH

Nu har de unge på LM’s STU-Nu har de unge på LM’s STU-
uddannelse LivogJob i Stub-uddannelse LivogJob i Stub-
bekøbing fået opgraderet bekøbing fået opgraderet 
deres værksteder.deres værksteder.

”I maj blev et nyt værk-”I maj blev et nyt værk-
stedscenter færdigt. Her får stedscenter færdigt. Her får 
vi meget bedre forhold til at vi meget bedre forhold til at 
træne de unges praktiske træne de unges praktiske 
kompetencer,” siger forstan-kompetencer,” siger forstan-
der Jørgen Sulkjær. der Jørgen Sulkjær. 

Det er et sammenhæn-Det er et sammenhæn-
gende bygningskompleks gende bygningskompleks 
med et stort drivhus, et træ med et stort drivhus, et træ 
og metal-værksted, et lys-og metal-værksted, et lys-
værksted og et klasselokale, værksted og et klasselokale, 
hvor de unge kan få teori hvor de unge kan få teori 
koblet på deres praktiske koblet på deres praktiske 
færdigheder.færdigheder.

Jørgen Sulkjær forklarer, Jørgen Sulkjær forklarer, 
at ud over at styrke de prak-at ud over at styrke de prak-
tiske kompetencer handler tiske kompetencer handler 
undervisningen på LivogJob undervisningen på LivogJob 
også om at indgå i fælles-også om at indgå i fælles-
skaber, hvor man løser op-skaber, hvor man løser op-

Efter sommerferien skal Efter sommerferien skal 
LMBU i gang med at udar-LMBU i gang med at udar-
bejde et nyt undervisnings-bejde et nyt undervisnings-
materiale.materiale.

”Vi er blevet inspireret af ”Vi er blevet inspireret af 
det amerikanske Awana-det amerikanske Awana-
koncept, der har fokus på, koncept, der har fokus på, 
at hjem og menighed har at hjem og menighed har 
fælles ansvar for trosoplæ-fælles ansvar for trosoplæ-
ringen,” siger Lars B. Larsen, ringen,” siger Lars B. Larsen, 
der er landsleder i LMBU.der er landsleder i LMBU.

”Menigheden har ansvar ”Menigheden har ansvar 
for alle i menigheden – også for alle i menigheden – også 
de yngste.”de yngste.”

Starter helt fra bunden
Awana-materialet bliver al-Awana-materialet bliver al-
lerede brugt af fl ere menig-lerede brugt af fl ere menig-
heder under Indremisjons-heder under Indremisjons-
forbundet i Norge. En forbundet i Norge. En 

Nyansat projektleder skal fremme oplæring af børn i hjem og menighed

LMBU laver nyt materiale til trosoplæring

gruppe fra LMBU har været gruppe fra LMBU har været 
på besøg der fl ere gange, og på besøg der fl ere gange, og 
sidste efterår rejste en dele-sidste efterår rejste en dele-
gation til USA, hvor de både gation til USA, hvor de både 
besøgte Awanas hovedkvar-besøgte Awanas hovedkvar-
ter og deltog i konferencen ter og deltog i konferencen 
D6. D6. 

”Egentlig troede vi, at vi ”Egentlig troede vi, at vi 
kunne oversætte materialet kunne oversætte materialet 
direkte, men virkeligheden direkte, men virkeligheden 
er, at det kræver så meget er, at det kræver så meget 
tilpasning både teologisk og tilpasning både teologisk og 
pædagogisk, at vi har valgt pædagogisk, at vi har valgt 
at udarbejde vores eget at udarbejde vores eget 
materiale fra bunden,” siger materiale fra bunden,” siger 
Lars B. Larsen.Lars B. Larsen.

”Vi ønsker et tekstsystem ”Vi ønsker et tekstsystem 
med et god klassisk, evan-med et god klassisk, evan-
gelist-luthersk teologi og en gelist-luthersk teologi og en 
god velfungerende pæda-god velfungerende pæda-

gogik. Og så skal det være gogik. Og så skal det være 
fl eksibelt for den enkelte fl eksibelt for den enkelte 
leder og klub og lægge op leder og klub og lægge op 
til samtale, så børnene får til samtale, så børnene får 
mulighed for at sætte ord mulighed for at sætte ord 
på deres tro, allerede fra de på deres tro, allerede fra de 
er små.”er små.”

LMBU ønsker også at LMBU ønsker også at 
styrke samarbejdet mellem styrke samarbejdet mellem 
hjem og menighed. hjem og menighed. 

I gang til august
Til at konkretisere besty-Til at konkretisere besty-
relsens tanker, visioner og relsens tanker, visioner og 
dømme har LMBU ansat dømme har LMBU ansat 
Finn Olav Felipe Jøssang Finn Olav Felipe Jøssang 
som projektleder fra 1. som projektleder fra 1. 
august til udgangen af 2023.august til udgangen af 2023.

Han bor i København, og Han bor i København, og 
har baggrund i Norsk Lu-har baggrund i Norsk Lu-
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gaverne sammen.gaverne sammen.
Værkstedcentret har ko-Værkstedcentret har ko-

stet syv millioner, hvoraf stet syv millioner, hvoraf 
LivogJob har fået de tre fra LivogJob har fået de tre fra 
A.P Møllers fond.A.P Møllers fond.

Jørgen Sulkjær fortæller, Jørgen Sulkjær fortæller, 
at de også er i gang med at at de også er i gang med at 
søge om godkendelse til at søge om godkendelse til at 
tilbyde beskyttet beskæf-tilbyde beskyttet beskæf-
tigelse til unge, der har af-tigelse til unge, der har af-
sluttet deres STU.sluttet deres STU.

Treårigt forløb
LivogJob har eksisteret i LivogJob har eksisteret i 
ti år, og der går 15 unge på ti år, og der går 15 unge på 
uddannelsen, hvoraf nogle uddannelsen, hvoraf nogle 
bliver færdige med det tre-bliver færdige med det tre-
årige STU-forløb til som-årige STU-forløb til som-
merferien. merferien. 

”Desværre har vi ikke fyldt ”Desværre har vi ikke fyldt 
op efter ferien endnu, men vi op efter ferien endnu, men vi 
er optimistiske og tror, at det er optimistiske og tror, at det 
sker,” siger Jørgen Sulkjær sker,” siger Jørgen Sulkjær 
og forklarer, at det skyldes, og forklarer, at det skyldes, 
at kommunerne delvist har at kommunerne delvist har 
indstillet de unges sagsbe-indstillet de unges sagsbe-
handling i coronatiden.handling i coronatiden.

thersk Misjonssamband. thersk Misjonssamband. 
Desuden har han erfaring Desuden har han erfaring 
som projektleder på et un-som projektleder på et un-
dervisningsmateriale fra Bi-dervisningsmateriale fra Bi-
belleseringen i Norge. belleseringen i Norge. 

Lige efter sommerferien Lige efter sommerferien 
går han i gang med at sam-går han i gang med at sam-
mensætte projektgruppe og mensætte projektgruppe og 
arbejdsgrupper. arbejdsgrupper. 

Tanken er, at det nye Tanken er, at det nye 
tekstsystem på sigt skal tekstsystem på sigt skal 
dække alle aldersgrupper i dække alle aldersgrupper i 
LMBU, og de lægger ud med LMBU, og de lægger ud med 
det til børne- og juniorklub-det til børne- og juniorklub-
ber, siger Lars B. Larsen.ber, siger Lars B. Larsen.

”Vores drøm er, at kvalite-”Vores drøm er, at kvalite-
ten af det her materiale bli-ten af det her materiale bli-
ver så høj, at mange – også ver så høj, at mange – også 
uden for LMBU – vil kunne uden for LMBU – vil kunne 
bruge det.”                                 bruge det.”                                 klkl

Men jeg siger jer: 
Elsk jeres fjender og bed for dem, 

der forfølger jer. 
Hvis I kun hilser på jeres egne lands-
mænd, er der så noget særligt ved det? 

Det gør alle andre folk jo også. 
I skal være uden forbehold i alt, 

hvad I gør, ligesom jeres far i himlen.

Matthæusevangeliet 5,44.47-48Matthæusevangeliet 5,44.47-48

LMBU har ansat Finn Olav Felipe Jøssang som projektleder. LMBU har ansat Finn Olav Felipe Jøssang som projektleder. 
Han skal lede udarbejdelsen af et nyt undervisningsmateriale.Han skal lede udarbejdelsen af et nyt undervisningsmateriale.
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AF HENRIK BJÆRRE JAKOBSENAF HENRIK BJÆRRE JAKOBSEN

MEDLEM AF LANDSSTYRELSENMEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

HENRIKBJAERREJAKOBSEN@HENRIKBJAERREJAKOBSEN@

GMAIL.COMGMAIL.COM

Forleden aften var jeg til Forleden aften var jeg til 
et møde i LM, hvor vi hørte et møde i LM, hvor vi hørte 
om Maria og Josefs fl ugt til om Maria og Josefs fl ugt til 
Egypten med deres nyfødte Egypten med deres nyfødte 
barn, Jesus. Overskriften var barn, Jesus. Overskriften var 
Tag Jesus med dig til Egyp-Tag Jesus med dig til Egyp-
tenten. Efterfølgende har jeg . Efterfølgende har jeg 
tænkt over den overskrift tænkt over den overskrift 
”tag Jesus med dig til ... hvor ”tag Jesus med dig til ... hvor 
du nu rejser hen”.du nu rejser hen”.

Hjemme hos os har vi det Hjemme hos os har vi det 
sådan, at vi hver især har sådan, at vi hver især har 
vores personlige andagt, og vores personlige andagt, og 
at vi ved aftensmaden har at vi ved aftensmaden har 

Husk lige Jesus!
vores fælles familieandagt. vores fælles familieandagt. 
Det er godt sådan at dele or-Det er godt sådan at dele or-
det med hinanden og bede det med hinanden og bede 
sammen, men det er også sammen, men det er også 
godt at have en personlig godt at have en personlig 
alenetid med Jesus. Der er alenetid med Jesus. Der er 
nogle ting, som er lettere at nogle ting, som er lettere at 
bekende og bede om, når bekende og bede om, når 
man er alene.man er alene.

Sidste sommer var vi en Sidste sommer var vi en 
tur på camping i Tyskland. tur på camping i Tyskland. 
Da vi var kommet godt af Da vi var kommet godt af 
sted, spurgte jeg børnene, sted, spurgte jeg børnene, 
om de nu havde husket de-om de nu havde husket de-
res personlige andagtsbog. res personlige andagtsbog. 
Der var en af dem, som hav-Der var en af dem, som hav-
de glemt at få den pakket. de glemt at få den pakket. 
Det gav jo så grundlag for en Det gav jo så grundlag for en 
lille ”formanende” snak fra lille ”formanende” snak fra 
mig af om, hvor vigtigt det mig af om, hvor vigtigt det 
er at have Guds ord med sig er at have Guds ord med sig 
også på ferien, ja, i alle dele også på ferien, ja, i alle dele 
af livet.af livet.

Sidst i maj i år blev det Sidst i maj i år blev det 
pinse, og vi skulle på pin-pinse, og vi skulle på pin-
secamping. Min lille ”forma-secamping. Min lille ”forma-

ningstale” sidste sommer ningstale” sidste sommer 
var blevet hørt, og da vi var var blevet hørt, og da vi var 
kommet af sted, sagde hun: kommet af sted, sagde hun: 
”Og far, denne gang har jeg ”Og far, denne gang har jeg 
husket min andagtsbog”. husket min andagtsbog”. 
Det var godt, sagde jeg, men Det var godt, sagde jeg, men 
kom så i tanke om, at jeg kom så i tanke om, at jeg 
havde glemt min egen bibel-havde glemt min egen bibel-
læseplan. Jeg kan selvføl-læseplan. Jeg kan selvføl-
gelig komme med mange gelig komme med mange 
seriøst gode undskyldnin-seriøst gode undskyldnin-
ger, som poppede op i mit ger, som poppede op i mit 
hoved, men sagen var, at hoved, men sagen var, at 
den var glemt. Alt andet var den var glemt. Alt andet var 
pakket, racercyklen, tand-pakket, racercyklen, tand-
børsten med mere. Jeg blev børsten med mere. Jeg blev 
nødt til at fortælle hende, at nødt til at fortælle hende, at 
jeg havde glemt det denne jeg havde glemt det denne 
gang. gang. 

Selv om man er blevet Selv om man er blevet 
voksen, skal man stadig voksen, skal man stadig 
mindes om, hvad det vigtig-mindes om, hvad det vigtig-
ste er. Der er så mange ting ste er. Der er så mange ting 
livet, der helt automatisk vil livet, der helt automatisk vil 
tage al vores tid, så vi glem-tage al vores tid, så vi glem-
mer at tage Jesus med. Så-mer at tage Jesus med. Så-

dan vil det være hele livet.dan vil det være hele livet.
I Bibelen er der en lignelse I Bibelen er der en lignelse 

om en rig bonde, hvis mar-om en rig bonde, hvis mar-
ker havde givet godt. Det ker havde givet godt. Det 
glædede han sig naturligvis glædede han sig naturligvis 
over, og han følte, at nu var over, og han følte, at nu var 
han sikret. Denne tanke-han sikret. Denne tanke-
gang er helt naturlig for gang er helt naturlig for 
et menneske, der ikke har et menneske, der ikke har 
Jesus med. Tankegangen er Jesus med. Tankegangen er 
også blandt kristne. Vi øn-også blandt kristne. Vi øn-
sker at sikre os økonomisk sker at sikre os økonomisk 
op over begge ører, så vi kan op over begge ører, så vi kan 
blive uafhængige af andre. blive uafhængige af andre. 
Og tanken om, at det er Gud, Og tanken om, at det er Gud, 
der giver os alt det, vi har, der giver os alt det, vi har, 
bliver meget hurtigt kvalt. bliver meget hurtigt kvalt. 
Kun Guds visdom i os kan få Kun Guds visdom i os kan få 
os til at tænke anderledes. os til at tænke anderledes. 
Den visdom må vi bede om.Den visdom må vi bede om.

Uanset hvor vi er i livet Uanset hvor vi er i livet 
– om det er skole, arbejde – om det er skole, arbejde 
fritid eller ferie – er det al-fritid eller ferie – er det al-
lervigtigste i virkelighed det lervigtigste i virkelighed det 
eneste nødvendige: at have eneste nødvendige: at have 
Jesus med.Jesus med.

LANDSSTYRELSEN   Hvordan fastholder vi 
bedst relationen midt i denne forskellighed med 
andre profi lmenigheder?

To måneder inde i corona-krisen (ultimo maj) kunne vi To måneder inde i corona-krisen (ultimo maj) kunne vi 
konstatere, at vi ikke bare holder gavebudgettet, men er konstatere, at vi ikke bare holder gavebudgettet, men er 
foran. Det er et fantastisk vidnesbyrd om, at vi står sam-foran. Det er et fantastisk vidnesbyrd om, at vi står sam-
men i LM, når det gælder.men i LM, når det gælder.

Gaveindtægter for 5,1 millioner kroner er over 800.000 Gaveindtægter for 5,1 millioner kroner er over 800.000 
kroner højere end i 2019. Tusind tak for støtten.kroner højere end i 2019. Tusind tak for støtten.

Vi kender fortsat ikke den ekstra-regning, som corona-Vi kender fortsat ikke den ekstra-regning, som corona-
krisen vil medføre for LM. Der bliver brug for ekstra gaver krisen vil medføre for LM. Der bliver brug for ekstra gaver 
– så derfor glæder vi os over, at vi efter årets første fem – så derfor glæder vi os over, at vi efter årets første fem 
måneder er godt med.måneder er godt med.

Resursechef Johnny LindgreenResursechef Johnny Lindgreen
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LUMI Genbrug er et omfattende arbejde. En af de store ud-LUMI Genbrug er et omfattende arbejde. En af de store ud-
fordringer handler om generationsskifte. Flere steder er det fordringer handler om generationsskifte. Flere steder er det 
stadig de samme medarbejdere, som var aktive i opstarten, stadig de samme medarbejdere, som var aktive i opstarten, 
der trækker læsset. De kan ikke blive ved, og kommer der der trækker læsset. De kan ikke blive ved, og kommer der 
ikke nye til, får det alvorlige konsekvenser. LS udtrykte stor ikke nye til, får det alvorlige konsekvenser. LS udtrykte stor 
taknemlighed for alle, der er aktive i LUMI-Genbrug.taknemlighed for alle, der er aktive i LUMI-Genbrug.

Afsluttende missionærsamtaler

Det er lærerigt at lytte til erfarne folk, der har stået i missio-Det er lærerigt at lytte til erfarne folk, der har stået i missio-
nens tjeneste, så LS kan blive vejledt i nye behov. LS havde nens tjeneste, så LS kan blive vejledt i nye behov. LS havde 
tre besøg: Bente og Per Jerup (2012-2015/19); Annelise og tre besøg: Bente og Per Jerup (2012-2015/19); Annelise og 
Axel Rye Clausen (først mange år i Tanzania fra 1984 og igen Axel Rye Clausen (først mange år i Tanzania fra 1984 og igen 
i Cambodja siden 2003-2019/20) og Lene og Ole Malmgaard i Cambodja siden 2003-2019/20) og Lene og Ole Malmgaard 
(2006–2011 + 2016-2019/20). I alle tre enheder har den ene (2006–2011 + 2016-2019/20). I alle tre enheder har den ene 
part fortsat i en pendlerfunktion af en eller anden art. part fortsat i en pendlerfunktion af en eller anden art. 

Det er uhyre dyrebar viden, vi har i vores tidligere missio-Det er uhyre dyrebar viden, vi har i vores tidligere missio-
nærer, og LS takkede for deres store indsats igennem årene.nærer, og LS takkede for deres store indsats igennem årene.

Ændringer i det tværkulturelle arbejde

LS og Nordsjællands afdeling nedlægger stillingen i det LS og Nordsjællands afdeling nedlægger stillingen i det 
tværkulturelle arbejde. Det betyder blandt andet, at Claus tværkulturelle arbejde. Det betyder blandt andet, at Claus 
Kristensens tidsbegrænsede kontrakt ikke bliver forlænget, Kristensens tidsbegrænsede kontrakt ikke bliver forlænget, 
når den udløber i sommeren 2021. Årsagen er hovedsageligt, når den udløber i sommeren 2021. Årsagen er hovedsageligt, 
at fl ygtningesituationen er ændret på Nordsjælland, og man at fl ygtningesituationen er ændret på Nordsjælland, og man 
vil ansætte en afdelingskonsulent i stedet.vil ansætte en afdelingskonsulent i stedet.

Landsstyremødet (LS) den 19.-20. september. Ved general-Landsstyremødet (LS) den 19.-20. september. Ved general-
sekretær Søren Skovgaard Sørensensekretær Søren Skovgaard Sørensen

LM åbner efter corona-lukning

Internationalt:Internationalt: LM’s missionsteam har haft en besøgsrunde til  LM’s missionsteam har haft en besøgsrunde til 
de missionærer, som er i Danmark på grund af corona. Situa-de missionærer, som er i Danmark på grund af corona. Situa-
tionen har påvirket alles arbejde. Corona-udviklingen er gene-tionen har påvirket alles arbejde. Corona-udviklingen er gene-
relt uoverskuelig for alle missionærer, men ingen har fortrudt relt uoverskuelig for alle missionærer, men ingen har fortrudt 
– hverken de, der blev, eller de, rejste til Danmark. – hverken de, der blev, eller de, rejste til Danmark. 

Nationalt:Nationalt: LS har mødt stor tilfredshed rundt om i landet  LS har mødt stor tilfredshed rundt om i landet 
med hensyn til sekretariatets håndtering af coronakrisen. med hensyn til sekretariatets håndtering af coronakrisen. 
Ikke sådan at alt har været nemt, men det har været rele-Ikke sådan at alt har været nemt, men det har været rele-
vant. Krisehåndteringen har været med til at højne sammen-vant. Krisehåndteringen har været med til at højne sammen-
hængskraften mellem det lokale og det nationale. Snitfl a-hængskraften mellem det lokale og det nationale. Snitfl a-
derne mellem afdelingsstyrelserne og LS har været afprøvet, derne mellem afdelingsstyrelserne og LS har været afprøvet, 
og de bliver drøftet under det kommende Lærerådsmøde den og de bliver drøftet under det kommende Lærerådsmøde den 
5. september. 5. september. 

Alle corona-hjemsendte ansatte var fra den 8. juni tilbage Alle corona-hjemsendte ansatte var fra den 8. juni tilbage 
i job, hvor vi lagde ud med medarbejderkonferencen. Her i job, hvor vi lagde ud med medarbejderkonferencen. Her 
blev forskellige problematikker italesat, og muligheden for at blev forskellige problematikker italesat, og muligheden for at 
lufte sine tanker blev udnyttet. lufte sine tanker blev udnyttet. 

Økonomisk:Økonomisk: Vi kan ikke give et entydigt billede af de økono- Vi kan ikke give et entydigt billede af de økono-
miske corona-konsekvenser endnu. Hvis gaverne fortsætter, miske corona-konsekvenser endnu. Hvis gaverne fortsætter, 

og den søgte kompensation opnås hvad angår genbrug, ser og den søgte kompensation opnås hvad angår genbrug, ser 
det o.k. ud. Vi udskød den faste lønregulering pr. 1. april. Den det o.k. ud. Vi udskød den faste lønregulering pr. 1. april. Den 
har LS nu valgt at gennemføre med tre måneders forsinkelse har LS nu valgt at gennemføre med tre måneders forsinkelse 
pr. 1. juli. Dog ikke med tilbagevirkende kraft.pr. 1. juli. Dog ikke med tilbagevirkende kraft.

LM-identitet, fl eksibilitet og tilknytning

Der er fl ere af LM’s medlemmer, der betragter sig som Der er fl ere af LM’s medlemmer, der betragter sig som 
LM’ere, selv om de ikke kommer i et LM-missionshus. De LM’ere, selv om de ikke kommer i et LM-missionshus. De 
kommer typisk i en anden slags frimenighed, valgmenighed kommer typisk i en anden slags frimenighed, valgmenighed 
eller folkekirke. eller folkekirke. 

LS drøftede LM’s respons på denne virkelighed. Hvordan LS drøftede LM’s respons på denne virkelighed. Hvordan 
fastholder vi bedst relationen midt i denne forskellighed med fastholder vi bedst relationen midt i denne forskellighed med 
andre profi lmenigheder? Det handler ikke alene om, at vi skal andre profi lmenigheder? Det handler ikke alene om, at vi skal 
give plads til ellipsestrukturen, da mange af disse LM’ere give plads til ellipsestrukturen, da mange af disse LM’ere 
netop har droppet kreds-modellen, fordi det ikke fungerer netop har droppet kreds-modellen, fordi det ikke fungerer 
for dem at komme to steder. for dem at komme to steder. 

Hvordan udvikler vi gunstige netværk til mennesker ”i kan-Hvordan udvikler vi gunstige netværk til mennesker ”i kan-
ten” af LM, blandt andet hvad angår international mission? LS ten” af LM, blandt andet hvad angår international mission? LS 
ønsker ikke at afgrænse LM, men have udsyn med dem, der ønsker ikke at afgrænse LM, men have udsyn med dem, der 
brænder for det samme. Det vigtige er, at vi ikke taler de for-brænder for det samme. Det vigtige er, at vi ikke taler de for-
skellige modeller ned, men taler fl eksibiliteten op – for mis-skellige modeller ned, men taler fl eksibiliteten op – for mis-
sionens skyld.sionens skyld.

Rapport fra LUMI Genbrug

For første gang modtog LS en rapport fra genbrugsarbejdet. For første gang modtog LS en rapport fra genbrugsarbejdet. 
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Sværere at komme hjem end at rejse ud
Efter to år føler tidligere missionærpar stadig ikke, de er landet helt i Danmark 

AF OLE SOLGAARD

Det er sværere at komme Det er sværere at komme 
hjem til Danmark igen, end hjem til Danmark igen, end 
det er at rejse ud som mis-det er at rejse ud som mis-
sionær. Det har Gry og Per sionær. Det har Gry og Per 
Jørgensen fra Aabenraa Jørgensen fra Aabenraa 
oplevet.oplevet.

De blev udsendt af LM De blev udsendt af LM 
som missionærer i Tan-som missionærer i Tan-
zania i 2016, hvor de fi k zania i 2016, hvor de fi k 
opgaver som henholdsvis opgaver som henholdsvis 
administrativ koordinator administrativ koordinator 
og teamleder. Planen var, at og teamleder. Planen var, at 
de skulle være der i fl ere år, de skulle være der i fl ere år, 
men de valgte efter grun-men de valgte efter grun-
dige overvejelser at stoppe dige overvejelser at stoppe 
før tid, i 2018.før tid, i 2018.

Ikke helt landet endnu
”Vi er kede af at være kom-”Vi er kede af at være kom-
met hjem så hurtigt igen, for met hjem så hurtigt igen, for 
det var ikke den oprindelige det var ikke den oprindelige 
plan. Og det var svært for plan. Og det var svært for 
mange at forstå, hvorfor vi mange at forstå, hvorfor vi 
så kom hjem. Det gjorde det så kom hjem. Det gjorde det 
ikke lettere, at der ligesom ikke lettere, at der ligesom 
var noget hemmeligheds-var noget hemmeligheds-
fuldt over det, men sagen fuldt over det, men sagen 
er, at ingen har gavn af at er, at ingen har gavn af at 
kende grunden til vores kende grunden til vores 
hjemrejse,” fortæller det tid-hjemrejse,” fortæller det tid-
ligere missionærpar, der af ligere missionærpar, der af 
private grunde ikke ønsker private grunde ikke ønsker 
at offentliggøre årsagen.at offentliggøre årsagen.

”Det er en stor skuffelse ”Det er en stor skuffelse 
for os, at det ikke blev til en for os, at det ikke blev til en 
længere periode i Tanzania. længere periode i Tanzania. 
Mange mennesker har bedt Mange mennesker har bedt 
for os, og vi havde forladt for os, og vi havde forladt 
alt for at gå ind i en opgave, alt for at gå ind i en opgave, 

som vi knapt nok kom i gang som vi knapt nok kom i gang 
med. Det føles som en fi a-med. Det føles som en fi a-
sko,” siger Per.sko,” siger Per.

”Nu er der gået to år, og vi ”Nu er der gået to år, og vi 
føler stadig ikke, at vi helt føler stadig ikke, at vi helt 
er landet i Danmark igen. er landet i Danmark igen. 
Vi var glade for opgaverne i Vi var glade for opgaverne i 
Tanzania og savner at være Tanzania og savner at være 
der. Det vil altid ligge dybt i der. Det vil altid ligge dybt i 
os, at vi har været i Tanza-os, at vi har været i Tanza-
nia og for eksempel kender nia og for eksempel kender 
oplevelsen af at have stået oplevelsen af at have stået 
og renset vand for at kunne og renset vand for at kunne 

drikke det. Det giver større drikke det. Det giver større 
taknemmelighed over, hvad taknemmelighed over, hvad 
vi har i Danmark,” kommer vi har i Danmark,” kommer 
det fra Gry.det fra Gry.

Parret ville gerne være Parret ville gerne være 
blevet lidt bedre forberedt blevet lidt bedre forberedt 
på, hvad de kunne forvente på, hvad de kunne forvente 
som missionærfamilie ved som missionærfamilie ved 
udrejse og hjemrejse. Des-udrejse og hjemrejse. Des-
uden kunne de ønske, at der uden kunne de ønske, at der 
i LM var lidt mere åbenhed i LM var lidt mere åbenhed 
om de ting, der ikke går så om de ting, der ikke går så 
godt i missionærernes liv og godt i missionærernes liv og 

Gry og Per Jørgensen fortæller, at det altid vil ligge dybt i dem, at de har boet i Tanzania.Gry og Per Jørgensen fortæller, at det altid vil ligge dybt i dem, at de har boet i Tanzania.

på missionsfelterne, så mis-på missionsfelterne, så mis-
sionsarbejdet ikke fremstil-sionsarbejdet ikke fremstil-
les for glansbilledagtigt med les for glansbilledagtigt med 
ensidigt fokus på de gode ensidigt fokus på de gode 
oplevelser. oplevelser. 

Forandret i Tanzania
De oplever begge, at den for-De oplever begge, at den for-
holdsvis korte tid i Tanza-holdsvis korte tid i Tanza-
nia dog har forandret dem nia dog har forandret dem 
som mennesker. Det var for som mennesker. Det var for 
eksempel inspirerende for eksempel inspirerende for 
dem at være med i et arbej-dem at være med i et arbej-

de, hvor Guds ord og bøn var de, hvor Guds ord og bøn var 
en naturlig del af hverdagen. en naturlig del af hverdagen. 

”Det var også fantastisk ”Det var også fantastisk 
at se, hvordan selv små ting at se, hvordan selv små ting 
kunne hjælpe mennesker, kunne hjælpe mennesker, 
og at de udtrykte stor tak-og at de udtrykte stor tak-
nemmelighed. For eksem-nemmelighed. For eksem-
pel gjorde det indtryk på pel gjorde det indtryk på 
mig at se, hvor stor glæde mig at se, hvor stor glæde 
en simpel krykke og et lille en simpel krykke og et lille 
træningsprogram vakte hos træningsprogram vakte hos 
en mand, der havde haft en en mand, der havde haft en 
arbejdsulykke,” husker Gry, arbejdsulykke,” husker Gry, 

der er uddannet ergotera-der er uddannet ergotera-
peut. peut. 

”Set i det lys kan det være ”Set i det lys kan det være 
svært at falde ind i rillen svært at falde ind i rillen 
igen i Danmark, hvor vi kan igen i Danmark, hvor vi kan 
blive trætte af de småting, blive trætte af de småting, 
som optager mange, og hvor som optager mange, og hvor 
man hele tiden fokuserer på man hele tiden fokuserer på 
krav og rettigheder,” uddyber krav og rettigheder,” uddyber 
hun.hun.

Gry og Per Jørgensens tre Gry og Per Jørgensens tre 
børn har oplevet tiden i Tan-børn har oplevet tiden i Tan-
zania noget forskelligt. Lige zania noget forskelligt. Lige 
så forskelligt har de oplevet så forskelligt har de oplevet 
det at komme til Danmark det at komme til Danmark 
igen. Generelt har det nok igen. Generelt har det nok 
taget lidt tid at vænne sig til taget lidt tid at vænne sig til 
det danske skolesystem, der det danske skolesystem, der 
ikke er så ”fi rkantet” som ikke er så ”fi rkantet” som 
det amerikanske, de var en det amerikanske, de var en 
del af i Tanzania.del af i Tanzania.

Hvad nu?
Lige nu arbejder Gry som Lige nu arbejder Gry som 
dagplejer, og Per er vendt dagplejer, og Per er vendt 
tilbage til et job som am-tilbage til et job som am-
bulanceredder. Selv om de bulanceredder. Selv om de 
godt kan se, at begge jobs godt kan se, at begge jobs 
giver god mening, har de al-giver god mening, har de al-
ligevel svært ved at fi nde ro ligevel svært ved at fi nde ro 
og mening i deres nuværen-og mening i deres nuværen-
de situation, og spørgsmå-de situation, og spørgsmå-
lene trænger sig ofte på:lene trænger sig ofte på:

”Var det bare det, Gud ”Var det bare det, Gud 
ville med os? Og hvorfor ville med os? Og hvorfor 
mon livet skulle ramme os mon livet skulle ramme os 
så hårdt, at vi måtte rejse så hårdt, at vi måtte rejse 
hjem før tid? Hvad skulle vi hjem før tid? Hvad skulle vi 
egentlig udrustes til? Mon egentlig udrustes til? Mon 
Gud har en anden opgave, Gud har en anden opgave, 
han ønsker, vi skal vare-han ønsker, vi skal vare-
tage?” tage?” 

Reklame for IMU og LMU på landets soldaterhjem

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Er der et liv efter Kuffen?””Er der et liv efter Kuffen?”
Sådan står der på de Sådan står der på de 

plakater, som LMBU har plakater, som LMBU har 
produceret til at hænge op produceret til at hænge op 
på de kristne soldaterhjem på de kristne soldaterhjem 
rundt i landet. Plakaterne rundt i landet. Plakaterne 
viser et Danmarkskort med viser et Danmarkskort med 
en oversigt over alle lokale en oversigt over alle lokale 
IMU- og LMU-foreninger. IMU- og LMU-foreninger. 
Kampagnen er et samar-Kampagnen er et samar-
bejde mellem IMU, LMU og bejde mellem IMU, LMU og 
KFUM’s Soldatermission og KFUM’s Soldatermission og 
skal gøre de værnepligtige skal gøre de værnepligtige 
opmærksomme på tiden ef-opmærksomme på tiden ef-

ter militærtjenesten, hvor de ter militærtjenesten, hvor de 
ikke længere kan tage hen ikke længere kan tage hen 
på det lokale soldaterhjem, på det lokale soldaterhjem, 
som i daglig tale bliver kaldt som i daglig tale bliver kaldt 
Kuffen. Kuffen. 

Soldater kommer til tro
Generalsekretær i Soldater-Generalsekretær i Soldater-
missionen Per Møller Hen-missionen Per Møller Hen-
riksen fortæller, hvorfor der riksen fortæller, hvorfor der 
bliver gjort reklame for de bliver gjort reklame for de 
kristne ungdomsforeninger kristne ungdomsforeninger 
ude på soldaterhjemmene:ude på soldaterhjemmene:

”Hvert år deler vi tusind-”Hvert år deler vi tusind-
vis af felttestamenter ud, og vis af felttestamenter ud, og 
hvert år er der unge solda-hvert år er der unge solda-
ter, som er søgende, og som ter, som er søgende, og som 

bliver berørt af andagter og bliver berørt af andagter og 
det fællesskab, de oplever det fællesskab, de oplever 
uge efter uge på vores sol-uge efter uge på vores sol-
daterhjem. Vi vil gerne hen-daterhjem. Vi vil gerne hen-
vise dem til et kristent ung-vise dem til et kristent ung-
domsfællesskab, når de har domsfællesskab, når de har 
overstået deres værnepligt overstået deres værnepligt 
og ikke længere er hos os.”og ikke længere er hos os.”

Per Møller Henriksen har Per Møller Henriksen har 
været ansat i KFUM’s Sol-været ansat i KFUM’s Sol-
datermission i over 30 år, datermission i over 30 år, 
først som assistent, siden først som assistent, siden 
som leder af fl ere soldater-som leder af fl ere soldater-
hjem og nu som general-hjem og nu som general-
sekretær. Han har gennem sekretær. Han har gennem 
tiden mødt adskillige sol-tiden mødt adskillige sol-
dater, der har været åbne dater, der har været åbne 

over for evangeliet, og fl ere over for evangeliet, og fl ere 
er også kommet til person-er også kommet til person-
lig tro gennem deres tid på lig tro gennem deres tid på 
soldaterhjemmet.soldaterhjemmet.

”Vores ønske er, at de må ”Vores ønske er, at de må 
blive bevaret i troen, og min blive bevaret i troen, og min 
egen erfaring er, at det er egen erfaring er, at det er 
vigtigt, det bliver fulgt op af vigtigt, det bliver fulgt op af 
et kristent fællesskab, hvis et kristent fællesskab, hvis 
det skal holde. Mange af de det skal holde. Mange af de 
medarbejdere, vi rekrutte-medarbejdere, vi rekrutte-
rer til soldaterhjemmene, rer til soldaterhjemmene, 
er unge fra LMU og IMU. er unge fra LMU og IMU. 
Vi ønsker, de selv kommer Vi ønsker, de selv kommer 
i en ungdomsforening, og i en ungdomsforening, og 
vi vil gerne, at de inviterer vi vil gerne, at de inviterer 
soldaterne med. Vi håber, soldaterne med. Vi håber, 

GRY OG PER JØRGENSEN   Var det bare det, Gud 
ville med os? Hvad skulle vi egentlig udrustes til? Mon 
Gud har en anden opgave, han ønsker, vi skal varetage?
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”Vi ønsker, at de værnepligtige, der har mødt evangeliet, må fi nde et kristent ungdomsfællesskab, 
når de kommer hjem,” siger generalsekretær i KFUM’s Soldatermission

de må blive taget godt imod de må blive taget godt imod 
derude.” derude.” 

Velkommen i LMU
I LMU hilser man soldaterne I LMU hilser man soldaterne 
hjerteligt velkomne. I Ulle-hjerteligt velkomne. I Ulle-
rød LMU i Hillerød har man rød LMU i Hillerød har man 
oplevet, at en tidligere vær-oplevet, at en tidligere vær-
nepligtig selv opsøgte dem, nepligtig selv opsøgte dem, 
fordi han havde hørt en ung fordi han havde hørt en ung 
medarbejder på det nærlig-medarbejder på det nærlig-
gende soldaterhjem tale gende soldaterhjem tale 
varmt om LMU.varmt om LMU.

”Han var i hvert fald rigtig ”Han var i hvert fald rigtig 
glad for at komme her. Vi glad for at komme her. Vi 
prøver at være inkluderen-prøver at være inkluderen-
de og åbne over for nye, der de og åbne over for nye, der 

kommer i vores LMU,” siger kommer i vores LMU,” siger 
22-årige David Skovbjerg, 22-årige David Skovbjerg, 
der er formand for LMU’en, der er formand for LMU’en, 
som tæller omkring 45 unge. som tæller omkring 45 unge. 

”Hos os satser vi meget ”Hos os satser vi meget 
på sociale arrangemen-på sociale arrangemen-
ter. Det kan være spilafte-ter. Det kan være spilafte-
ner og sportsevents, som vi ner og sportsevents, som vi 
ser sammen. Gennem det ser sammen. Gennem det 
sociale bliver der tid til at sociale bliver der tid til at 
skabe relationer, hvor man skabe relationer, hvor man 
føler sig tryg og har tillid til føler sig tryg og har tillid til 
hinanden – også når vi taler hinanden – også når vi taler 
om det åndelige. En tid til at om det åndelige. En tid til at 
blive hørt og set. Vi håber, blive hørt og set. Vi håber, 
at andre også vil opleve det at andre også vil opleve det 
som et godt sted at være.” som et godt sted at være.” 
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det bliver sandsynligvis tid-Det bliver sandsynligvis tid-
ligst i slutningen af august, ligst i slutningen af august, 
at missionærerne, der i at missionærerne, der i 
øjeblikket er i Danmark, øjeblikket er i Danmark, 
kan rejse tilbage til deres kan rejse tilbage til deres 
arbejdsland. Det mener Car-arbejdsland. Det mener Car-
sten Skovgaard-Holm, der sten Skovgaard-Holm, der 
er vicegeneralsekretær og er vicegeneralsekretær og 
missionsleder i LM.missionsleder i LM.

”Måske kommer vi ind i ”Måske kommer vi ind i 
september. Men vi kan ikke september. Men vi kan ikke 
vide, hvordan situationen er vide, hvordan situationen er 
til den tid hverken i Dan-til den tid hverken i Dan-
mark eller missionslan-mark eller missionslan-
dene.”dene.”

Ingen har fortrudt
Sammen med missions-Sammen med missions-
konsulenterne har han i konsulenterne har han i 
den sidste tid besøgt alle de den sidste tid besøgt alle de 
missionærer, der er i Dan-missionærer, der er i Dan-
mark på grund af corona.mark på grund af corona.

”Vi har fået en god respons ”Vi har fået en god respons 
fra alle. Ingen af dem har for-fra alle. Ingen af dem har for-
trudt, at de har valgt at tage trudt, at de har valgt at tage 
til Danmark, når nu situatio-til Danmark, når nu situatio-
nen var, som den var.”nen var, som den var.”

Nogle af missionærerne Nogle af missionærerne 
kan arbejde lige så meget, kan arbejde lige så meget, 
som de gør til hverdag. Det som de gør til hverdag. Det 
foregår dog over internet-foregår dog over internet-
tet. Andre kan ikke arbejde tet. Andre kan ikke arbejde 
ret meget, forklarer Carsten ret meget, forklarer Carsten 

Missionærers udrejse må 
formentlig vente til efteråret
Fortsat uklart, hvornår LM’s missionærer kan vende tilbage til missionslandene

Skovgaard-Holm, der tilføjer, Skovgaard-Holm, der tilføjer, 
at missionærerne i Danmark at missionærerne i Danmark 
er blevet bedt om at afvikle er blevet bedt om at afvikle 
deres sommerferie i juli. I deres sommerferie i juli. I 
begyndelsen af august vil begyndelsen af august vil 
Missionsteamet forholde sig Missionsteamet forholde sig 
mere indgående til de kon-mere indgående til de kon-

”Jeg glæder mig til mere intens undervisning og dialog,” siger 
Peter Leif Mostrup Hansen, der i dag er præst i Randers

LM-præst bliver LTC-forstander

Nuværende frimenigheds-Nuværende frimenigheds-
præst i RandersKirken og præst i RandersKirken og 
ansat i LM’s landsdæk-ansat i LM’s landsdæk-
kende arbejde om discipel-kende arbejde om discipel-
skab skab Projekt Discipel 24-7Projekt Discipel 24-7 
Peter Leif Mostrup Han-Peter Leif Mostrup Han-
sen, skal fra 1. august være sen, skal fra 1. august være 
forstander på KFS’ Leder-forstander på KFS’ Leder-
træningscenter LTC. Han træningscenter LTC. Han 
overtager efter Jakob Skov-overtager efter Jakob Skov-
gård Højlund, der skal være gård Højlund, der skal være 
præst i Norge.præst i Norge.

”Jeg har trivedes med præ-”Jeg har trivedes med præ-
steopgaven, men jeg glæder steopgaven, men jeg glæder 
mig til mere intens under-mig til mere intens under-
visning og dialog i hver-visning og dialog i hver-
dagen,” siger den 39-årige dagen,” siger den 39-årige 
østjyde, der fra barnsben østjyde, der fra barnsben 
har været bekendt med KFS har været bekendt med KFS 

gennem sine forældre. gennem sine forældre. 
”KFS er en del af en stor ”KFS er en del af en stor 

søskendefl ok, som blandt søskendefl ok, som blandt 
andet tæller LM. LM er en andet tæller LM. LM er en 
del af KFS’ bagland, så selv del af KFS’ bagland, så selv 
om det selvfølgelig er et om det selvfølgelig er et 
skifte, er det ’inden for fa-skifte, er det ’inden for fa-
milien’,” siger han og peger milien’,” siger han og peger 
på, at fl ere LM’ere igennem på, at fl ere LM’ere igennem 
tiden har haft centrale stil-tiden har haft centrale stil-
linger i KFS.linger i KFS.

Ingen elever
Skiftet til LTC kommer på Skiftet til LTC kommer på 
et tidspunkt, hvor det står et tidspunkt, hvor det står 
klart, at der ikke er nogen klart, at der ikke er nogen 
elever på det kommende elever på det kommende 
hold. Det betyder, at stil-hold. Det betyder, at stil-
lingen som forstander i be-lingen som forstander i be-

gyndelsen er på deltid, så gyndelsen er på deltid, så 
Peter Leif Mostrup Hansen Peter Leif Mostrup Hansen 
kan arbejde videre i Projekt kan arbejde videre i Projekt 
Discipel 24-7. Også i fritiden Discipel 24-7. Også i fritiden 
forventer familien, der ud forventer familien, der ud 
over Peter Leif og hans kone, over Peter Leif og hans kone, 
Elisabet, tæller tre søn-Elisabet, tæller tre søn-
ner mellem syv og 12 år, at ner mellem syv og 12 år, at 
knytte til ved LM-arbejde i knytte til ved LM-arbejde i 
området.området.

”Det er ærgerligt, at der ”Det er ærgerligt, at der 
ikke er nogen elever det før-ikke er nogen elever det før-
ste år, men det giver mig til ste år, men det giver mig til 
gengæld god mulighed for at gengæld god mulighed for at 
komme rundt og møde KFS’ komme rundt og møde KFS’ 
ansatte, gøre reklame for ansatte, gøre reklame for 
LTC og forberede mig godt til LTC og forberede mig godt til 
næste år sammen med kol-næste år sammen med kol-
legaerne på LTC.”              legaerne på LTC.”              nlmnlm

krete udsigter til at missio-krete udsigter til at missio-
nærerne igen kan rejse ud. nærerne igen kan rejse ud. 

Når det gælder de missio-Når det gælder de missio-
nærer, der har valgt at blive i nærer, der har valgt at blive i 
deres arbejdslande er mel-deres arbejdslande er mel-
dingen også god.dingen også god.

”Corona-udviklingen i ”Corona-udviklingen i 

Andrea og Brian Christensen valgte at rejse fra Cambodja. Brian har kunnet med at undervise Andrea og Brian Christensen valgte at rejse fra Cambodja. Brian har kunnet med at undervise 
sine gymnasieelever online, men ser frem til at være fysisk sammen med dem igen.sine gymnasieelever online, men ser frem til at være fysisk sammen med dem igen.

missionslandene er svær at missionslandene er svær at 
overskue og gennemskue. overskue og gennemskue. 
Situationen har påvirket Situationen har påvirket 
missionærernes arbejde, missionærernes arbejde, 
men ingen har fortrudt, at men ingen har fortrudt, at 
de er blevet,” lyder det fra de er blevet,” lyder det fra 
missionslederen.missionslederen.

CARSTEN SKOVGAARD-HOLM  I begyndelsen af 
august vil Missionsteamet forholde sig mere indgående 
til, hvornår missionærerne igen kan rejse ud

 

 

 

 

 

 

 
Børnehaven Spiren i 

Haderslev søger  
2 medarbejdere pr. 1. okt. 

1 pædagog til en souschef stilling 

1 pædagog til et barselsvikariat i 
vores vuggestue 

Læs de to spændende stillingsopslag 
på: www.spiren-haderslev.dk 

MUSIKKONSULENT  
I VESTDANMARK

Vil du inspirere menigheder i Vestdanmark til  Vil du inspirere menigheder i Vestdanmark til  
lovsang og stå i spidsen for den årlige musiklejr?lovsang og stå i spidsen for den årlige musiklejr?

Så søg stillingen som musikkonsulent (50 %). Så søg stillingen som musikkonsulent (50 %). 
Ansættelse pr. 1. september.Ansættelse pr. 1. september.

Få mere at vide
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/jobLæs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job

Peter Leif Mostrup Hansen Peter Leif Mostrup Hansen 
er ny forstander for LTC. Han er ny forstander for LTC. Han 
synes, det er ærgerligt, at der synes, det er ærgerligt, at der 
ikke er nogen elever det før-ikke er nogen elever det før-
ste år, men glæder sig over, at ste år, men glæder sig over, at 
det giver ham god mulighed det giver ham god mulighed 
for at komme rundt i KFS.for at komme rundt i KFS.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

1. maj kunne LM’s kursus-1. maj kunne LM’s kursus-
center på Virksund byde vel-center på Virksund byde vel-
kommen til Ole Malmgaard kommen til Ole Malmgaard 
som ny leder. Det var en stor som ny leder. Det var en stor 
glæde både for folkene bag glæde både for folkene bag 
kursuscenteret og for Ole kursuscenteret og for Ole 
selv, der nu kan se frem til selv, der nu kan se frem til 
at lande efter en omskiftelig at lande efter en omskiftelig 
karriere. karriere. 

I 2006 rejste Ole og hans I 2006 rejste Ole og hans 
familie til Tanzania som familie til Tanzania som 
missionærer for LM, hvor missionærer for LM, hvor 
de boede i storbyen Dar es de boede i storbyen Dar es 
Salaam i fi re år. Efter fem Salaam i fi re år. Efter fem 
års hjemmeophold rejste års hjemmeophold rejste 
han og Lene ud igen sam-han og Lene ud igen sam-
men med parrets yngste men med parrets yngste 
datter, Kristine, som direktør datter, Kristine, som direktør 
for bogforlaget Soma Biblia. for bogforlaget Soma Biblia. 
Sidste sommer rejste Lene Sidste sommer rejste Lene 
hjem til Danmark sam-hjem til Danmark sam-
men med Kristine for at men med Kristine for at 
undervise på Ikast-Brande undervise på Ikast-Brande 
Gymnasium, mens Ole fort-Gymnasium, mens Ole fort-
satte det sidste halve år af satte det sidste halve år af 
tjenesten som pendlermis-tjenesten som pendlermis-
sionær mellem hjemmet i sionær mellem hjemmet i 
Silkeborg og lederstolen i Silkeborg og lederstolen i 
Dar es Salaam.Dar es Salaam.

”Det er dejligt, at der nu ”Det er dejligt, at der nu 
kun er en køretur på små 60 kun er en køretur på små 60 
kilometer hjem til familien kilometer hjem til familien 
– og kortere til de to ældste, – og kortere til de to ældste, 
der er fl yttet hjemmefra,” der er fl yttet hjemmefra,” 
siger han. siger han. 

Med familien i Tanzania
Det krævede mod og tro – Det krævede mod og tro – 
dengang for 14 år siden – at dengang for 14 år siden – at 

forlade de trygge rammer i forlade de trygge rammer i 
Aarhus for at rejse ud til Dar Aarhus for at rejse ud til Dar 
es Salaams fugtige hede. es Salaams fugtige hede. 
Ole var bager på et større Ole var bager på et større 
håndværksbageri, og Lene håndværksbageri, og Lene 
forskede som ph.d. i me-forskede som ph.d. i me-
dicinsk mikrobiologi. Men dicinsk mikrobiologi. Men 
efter et par længere ophold efter et par længere ophold 
i USA, hvor Lene forskede, i USA, hvor Lene forskede, 
og Ole var på forældreorlov, og Ole var på forældreorlov, 
opdagede de, at de som fa-opdagede de, at de som fa-
milie godt kunne trives som milie godt kunne trives som 
udenlandsdanskere. udenlandsdanskere. 

For bageren og forskeren For bageren og forskeren 
blev det en slags forberedel-blev det en slags forberedel-
se til den mere omskiftelige se til den mere omskiftelige 
missionærtilværelse. missionærtilværelse. 

”Vores tid i udlandet har ”Vores tid i udlandet har 
været nogle begivenheds-været nogle begivenheds-
rige år for vores familie. Det rige år for vores familie. Det 
har været rigtig godt for har været rigtig godt for 
os og har tømret os sam-os og har tømret os sam-
men som den familie, vi er i men som den familie, vi er i 
dag,” siger Ole Malmgaard dag,” siger Ole Malmgaard 
og nævner et bibelvers fra og nævner et bibelvers fra 
Salme 119,32, som har fulgt Salme 119,32, som har fulgt 
dem på vejen med ordene: dem på vejen med ordene: 
”Ad den vej, du befaler, vil ”Ad den vej, du befaler, vil 

jeg løbe, for du har gjort mit jeg løbe, for du har gjort mit 
hjerte fri”.hjerte fri”.

”For os betyder det, at vo-”For os betyder det, at vo-
res hjerter er sat fri til at tje-res hjerter er sat fri til at tje-
ne, hvor end Gud sender os. ne, hvor end Gud sender os. 
Vi har oplevet Guds kald og Vi har oplevet Guds kald og 
bekræftelse i de ting, vi har bekræftelse i de ting, vi har 
kastet os ud i, og han har gi-kastet os ud i, og han har gi-
vet os kræfter og evner til de vet os kræfter og evner til de 
opgaver, han har sat os i.”opgaver, han har sat os i.”

Sans for tal og ledelse
Selv om han har været 25 år Selv om han har været 25 år 
i bagerfaget, har Ole også i bagerfaget, har Ole også 
fl air for andet end kager. fl air for andet end kager. 
Han er dygtig med tal – en Han er dygtig med tal – en 
kompetence, han fi k brug kompetence, han fi k brug 
for i 1990’erne, da han var for i 1990’erne, da han var 
landskasserer for LMU. Des-landskasserer for LMU. Des-
uden har han været med-uden har han været med-
lem af LM’s Landsstyrelse, lem af LM’s Landsstyrelse, 
som har givet ham et større som har givet ham et større 
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indblik i LM’s arbejde og ud-indblik i LM’s arbejde og ud-
viklet hans evner inden for viklet hans evner inden for 
organisation og ledelse.organisation og ledelse.

Over de seneste år er Over de seneste år er 
Soma Biblias omsætning Soma Biblias omsætning 
blevet mangedoblet gennem blevet mangedoblet gennem 
ekspansion og opbygning af ekspansion og opbygning af 
en mere bæredygtig struk-en mere bæredygtig struk-
tur. Det betyder, at forlaget i tur. Det betyder, at forlaget i 
dag er Tanzanias største di-dag er Tanzanias største di-
stributør af bibler og kristen stributør af bibler og kristen 
litteratur – en udvikling, han litteratur – en udvikling, han 
takker Gud for.takker Gud for.

Det er derfor med stor ro Det er derfor med stor ro 
og masser af erfaring, at og masser af erfaring, at 
den tidligere bagersvend den tidligere bagersvend 
nu sætter sig til rette som nu sætter sig til rette som 
bestyrer af Virksund Kur-bestyrer af Virksund Kur-
suscenter. Det smukt belig-suscenter. Det smukt belig-
gende center med udsigt gende center med udsigt 
over Hjarbæk Fjord er ejet over Hjarbæk Fjord er ejet 
af Luthersk Mission og er af Luthersk Mission og er 

hjemsted for mange lokale hjemsted for mange lokale 
børne-, junior- og menig-børne-, junior- og menig-
hedslejre samt den årlige hedslejre samt den årlige 
bibelcamping.bibelcamping.

”Virksund har da også en ”Virksund har da også en 
helt særlig plads i mit hjerte, helt særlig plads i mit hjerte, 
fordi jeg er nordjyde og har fordi jeg er nordjyde og har 
kommet på lejre her, siden kommet på lejre her, siden 
jeg var en lille dreng.”jeg var en lille dreng.”

Virksomhed – og mission
På mange måder ligner op-På mange måder ligner op-
gaven den, han kommer fra gaven den, han kommer fra 
i Soma Biblia: at drive virk-i Soma Biblia: at drive virk-
somhed – og mission.somhed – og mission.

”I Soma Biblia har vi nogle ”I Soma Biblia har vi nogle 
produkter, som giver over-produkter, som giver over-
skud på bundlinjen, som for skud på bundlinjen, som for 
eksempel salg af salmebø-eksempel salg af salmebø-
ger, altervin og bibelomslag. ger, altervin og bibelomslag. 
Det er med til at generere Det er med til at generere 
penge til mission. På samme penge til mission. På samme 

måde lejer vi på Virksund måde lejer vi på Virksund 
faciliteter ud til andre for-faciliteter ud til andre for-
mål, for eksempel eksterne mål, for eksempel eksterne 
erhvervskurser. Det gør, at vi erhvervskurser. Det gør, at vi 
kan køre med lave priser på kan køre med lave priser på 
lejrene, så fl est muligt kan lejrene, så fl est muligt kan 
komme på lejr og høre om komme på lejr og høre om 
Jesus.”Jesus.”

Siden han startede, har Siden han startede, har 
han haft tid til at sætte sig han haft tid til at sætte sig 
ind de mange opgaver, der er ind de mange opgaver, der er 
forbundet med at være leder forbundet med at være leder 
af et stort kursuscenter, der af et stort kursuscenter, der 
samarbejder med mange fri-samarbejder med mange fri-
villige ildsjæle.villige ildsjæle.

Meget har ligget stille på Meget har ligget stille på 
grund af corona, men de grund af corona, men de 
første sommerlejre har fået første sommerlejre har fået 
centeret til igen at summe centeret til igen at summe 
af liv. af liv. 

”Sommerens arrangemen-”Sommerens arrangemen-
ter bliver afviklet under an-ter bliver afviklet under an-
dre former i år, men bestemt dre former i år, men bestemt 
ikke uden aktivitet, så vi ser ikke uden aktivitet, så vi ser 
frem til at åbne camping-frem til at åbne camping-
pladsen og byde gæster pladsen og byde gæster 
indenfor på centeret, siger indenfor på centeret, siger 
centerlederen.centerlederen.

”Og så glæder køkkenper-”Og så glæder køkkenper-
sonalet sig over, at der er sonalet sig over, at der er 
kommet en bager til, så mon kommet en bager til, så mon 
ikke jeg også får tid til at ikke jeg også får tid til at 
boltre mig i køkkenet,” siger boltre mig i køkkenet,” siger 
han og tilføjer med et glimt han og tilføjer med et glimt 
i øjet:i øjet:

”Vi har da talt om, at det ”Vi har da talt om, at det 
kan være, vi skal udvikle en kan være, vi skal udvikle en 
helt særlig ’Virksund-snegl’ helt særlig ’Virksund-snegl’ 
eller noget andet lækkert, eller noget andet lækkert, 
der gør det så attraktivt, at der gør det så attraktivt, at 
man bare må komme hertil man bare må komme hertil 
for at smage dem.”for at smage dem.”

Ole Malmgaard foran Virk-Ole Malmgaard foran Virk-
sund Kursuscenter, som han sund Kursuscenter, som han 

glæder sig til kommer til at glæder sig til kommer til at 
summe af aktivitet.summe af aktivitet.

OLE MALMGAARD   Vi har oplevet Guds kald og 
bekræftelse i de ting, vi har kastet os ud i, og han har 
givet os kræfter og evner til opgaverne

Bagersvend slår nyt brød op
Ole Malmgaard har i tidens løb været bager, hjemmegående far og missionær. Nu er han leder på Virksund

LMH-elever glade for fælles afslutning

AF KAJA LAUTERBACH

”Det var virkelig en positiv ”Det var virkelig en positiv 
oplevelse at komme tilbage, oplevelse at komme tilbage, 
og vi er bare glade over at og vi er bare glade over at 
være her igen.være her igen.

Det siger Simon Thorø, der Det siger Simon Thorø, der 
er elevrådsformand på LMH er elevrådsformand på LMH 
og tilføjer:og tilføjer:

”Fællesskabet er så me-”Fællesskabet er så me-
get bedre, og man priorite-get bedre, og man priorite-
rer hinanden.”rer hinanden.”

Den 27. maj vendte elever-Den 27. maj vendte elever-
ne tilbage til skolen, efter at ne tilbage til skolen, efter at 
de havde været hjemsendt de havde været hjemsendt 
fra den 12. marts, da coro-fra den 12. marts, da coro-
naen lukkede Danmark ned. naen lukkede Danmark ned. 

Oprindelig skulle forårshol-Oprindelig skulle forårshol-
det slutte ugen efter pinse, det slutte ugen efter pinse, 
men det blev forlænget, så men det blev forlænget, så 
eleverne først rejste hjem eleverne først rejste hjem 
den 20. juni.den 20. juni.

Simon Thorø forklarer, at Simon Thorø forklarer, at 
det skærpede sammenhold det skærpede sammenhold 
kommer til udtryk ved, at kommer til udtryk ved, at 
alle er blevet mere inklude-alle er blevet mere inklude-
rende.rende.

”Alle er indstillet på, at vi ”Alle er indstillet på, at vi 
skal have max ud af de her skal have max ud af de her 
tre en halv uge – og vi skal tre en halv uge – og vi skal 
komme over den her mål-komme over den her mål-
streg sammen.”streg sammen.”

Elevrådsformanden anfø-Elevrådsformanden anfø-
rer, at nogle vil mene, at tre rer, at nogle vil mene, at tre 
uger kun er kort tid i forhold uger kun er kort tid i forhold 

til den tid, LMH-eleverne til den tid, LMH-eleverne 
har mistet. har mistet. 

”Her gælder det om at ac-”Her gælder det om at ac-
ceptere, at det ikke bliver, ceptere, at det ikke bliver, 
ligesom da vi tog af sted. ligesom da vi tog af sted. 
Men vi giver den fuld skrue Men vi giver den fuld skrue 
og får det bedste ud af det. og får det bedste ud af det. 
Her kommer det an på ens Her kommer det an på ens 
eget engagement.”eget engagement.”

Alle elever på LMH’s for-Alle elever på LMH’s for-
årshold er vendt tilbage –årshold er vendt tilbage –
på nær nogle få, der gik på på nær nogle få, der gik på 
ti-måneders linjen, som har ti-måneders linjen, som har 
fået arbejde i løbet af coro-fået arbejde i løbet af coro-
naperioden. naperioden. 

Går ud over privatlivet
LMH-elevernes positive LMH-elevernes positive 

indstilling bliver testet med indstilling bliver testet med 
de mange restriktioner for de mange restriktioner for 
samvær, myndighederne samvær, myndighederne 
har pålagt dem for at undgå har pålagt dem for at undgå 
coronasmitte.coronasmitte.

En af begrænsningerne En af begrænsningerne 
er, at de kun må være tætte er, at de kun må være tætte 
med dem, de er i familie-med dem, de er i familie-
gruppe med. Da de mødte gruppe med. Da de mødte 
ind den 27. maj var familie-ind den 27. maj var familie-
grupperne på 20 personer, grupperne på 20 personer, 
men det blev imidlertid men det blev imidlertid 
indskrænket til otte efter få indskrænket til otte efter få 
dage. dage. 

”Det er lidt sur-sødt og ”Det er lidt sur-sødt og 
bøvlet, og man kan næsten bøvlet, og man kan næsten 
ikke undgå at komme for ikke undgå at komme for 
tæt på hinanden indimel-tæt på hinanden indimel-

Elevrådsformand oplevede, at sammenholdet blev styrket, efter at eleverne kom tilbage til skolen

lem. Gangene har nu en-lem. Gangene har nu en-
gang den bredde, de har,” gang den bredde, de har,” 
siger Simon Thorø.siger Simon Thorø.

”Men vi snakker rigtig me-”Men vi snakker rigtig me-
get om det, spritter meget get om det, spritter meget 
af og holder reglerne, så af og holder reglerne, så 
godt vi kan.”godt vi kan.”

Simon Thorø synes også, Simon Thorø synes også, 
at det er lidt træls, at man at det er lidt træls, at man 
kun må besøge venner fra kun må besøge venner fra 
familiegrupperne på væ-familiegrupperne på væ-
relset: relset: 

”Det går ud over privat-”Det går ud over privat-
liv og mulighed for tætte liv og mulighed for tætte 
samtaler med andre venner. samtaler med andre venner. 
Men på trods af alt det har Men på trods af alt det har 
vi stadig et godt fællesskab.”vi stadig et godt fællesskab.”

Den del af undervisnin-Den del af undervisnin-

gen på LMH, hvor alle ele-gen på LMH, hvor alle ele-
ver er samlet, er fl yttet til i ver er samlet, er fl yttet til i 
mødesalen, så der er plads mødesalen, så der er plads 
til, at hver familiegruppe til, at hver familiegruppe 
kan sidde på sin egen bænk kan sidde på sin egen bænk 
med afstand til de andre. med afstand til de andre. 
På samme måde sidder fa-På samme måde sidder fa-
miliegrupperne ved hver sit miliegrupperne ved hver sit 
bord ved måltiderne.bord ved måltiderne.

Elevrådsformanden for-Elevrådsformanden for-
tæller, at hvis nogle af de tæller, at hvis nogle af de 
nuværende elever ønsker at nuværende elever ønsker at 
få et ubrudt LMH-ophold, få et ubrudt LMH-ophold, 
har skolen tilbudt at de kan har skolen tilbudt at de kan 
gå på efterårsholdet 2020 gå på efterårsholdet 2020 
til nedsat pris. Det har om-til nedsat pris. Det har om-
kring ti af dem valgt at tage kring ti af dem valgt at tage 
imod.imod.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Troen kommer af det, der ”Troen kommer af det, der 
høres,” skriver Paulus i Ro-høres,” skriver Paulus i Ro-
merbrevet 10,17. Det kan merbrevet 10,17. Det kan 
Christian Willems fra Hel-Christian Willems fra Hel-
singe skrive under på. singe skrive under på. 

For et års tid siden be-For et års tid siden be-
gyndte han at gå med sin gyndte han at gå med sin 
kæreste til møder i LM’s kæreste til møder i LM’s 
missionshus i Helsinge, og missionshus i Helsinge, og 
troen på Jesus er stille og troen på Jesus er stille og 
roligt vokset frem.roligt vokset frem.

”I starten tog jeg med for ”I starten tog jeg med for 
at se, hvad hun gik til, men at se, hvad hun gik til, men 
nu kan jeg sige, at jeg tror nu kan jeg sige, at jeg tror 
på det med, at Jesus døde på det med, at Jesus døde 
på korset for at frelse os,” på korset for at frelse os,” 
siger han.siger han.

Pinsedag blev den 46-åri-Pinsedag blev den 46-åri-
ge lagermedarbejder døbt ge lagermedarbejder døbt 
ved en gudstjeneste i mis-ved en gudstjeneste i mis-
sionshuset. sionshuset. 

Nyder missionshuset
Christian Willems kære-Christian Willems kære-
ste kommer oprindeligt fra ste kommer oprindeligt fra 
Sydsudan og er via Uganda Sydsudan og er via Uganda 
kommet som kvotefl ygtning kommet som kvotefl ygtning 
til Danmark for cirka fem år til Danmark for cirka fem år 
siden, og hun begyndte at siden, og hun begyndte at 
komme i LM’s Missionshus. komme i LM’s Missionshus. 

Jeg lyttede mig til troen
Christian tog med sin sudanske kæreste til Kulturmøde i LM’s missionshus – og kom til tro

Både til det tværkulturelle Både til det tværkulturelle 
arrangement Kulturmøde, arrangement Kulturmøde, 
som de holder i missions-som de holder i missions-
huset cirka hver måned, og huset cirka hver måned, og 
til gudstjenester om søn-til gudstjenester om søn-
dagen.dagen.

 ”Før jeg lærte hende at  ”Før jeg lærte hende at 
kende, troede jeg ikke på kende, troede jeg ikke på 
noget. Men jeg har oplevet noget. Men jeg har oplevet 
ting med hende, som ikke ting med hende, som ikke 
kan forklares eller bevises, kan forklares eller bevises, 

Afdelingsmissionær mener, kristne skal være bedre til at invitere ikke-troende 
med til møde uden at bekymre sig om udfaldet

Kom og se, sagde Filip. Lad os gøre som ham

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Afdelingsmissionær Jesper Afdelingsmissionær Jesper 
Iversen har i sine seks år Iversen har i sine seks år 
som LM-ansat og før det i som LM-ansat og før det i 
14 år som ungdomskonsu-14 år som ungdomskonsu-
lent i IM stødt på en hel del lent i IM stødt på en hel del 
mennesker, der er kommet mennesker, der er kommet 
til tro, selv om de er opvok-til tro, selv om de er opvok-
set i et hjem, hvor bibel og set i et hjem, hvor bibel og 
kirke ikke fyldte meget.kirke ikke fyldte meget.

Ingen af omvendelsesbe-Ingen af omvendelsesbe-
retningerne kan sættes på retningerne kan sættes på 
formel, men det er hans op-formel, men det er hans op-
levelse, at de fl este kommer levelse, at de fl este kommer 
ind i det kristne fællesskab, ind i det kristne fællesskab, 
fordi de kender nogle kristne.fordi de kender nogle kristne.

”Jeg tror, vi skal prøve at ”Jeg tror, vi skal prøve at 
lukke øjnene for tankerne lukke øjnene for tankerne 
om, at vores ikke-kristne om, at vores ikke-kristne 
ven eller nabo ikke passer ven eller nabo ikke passer 
ind, eller tankerne om, hvem ind, eller tankerne om, hvem 
der er prædikant på søndag, der er prædikant på søndag, 
og hvad temaet er. I stedet og hvad temaet er. I stedet 

skal vi sige som Filip til skal vi sige som Filip til 
Nathanael ’Kom og se’ (Joh Nathanael ’Kom og se’ (Joh 
1,46) og så stole på, at det er 1,46) og så stole på, at det er 
Helligåndens opgave at om-Helligåndens opgave at om-
vende – ikke vores.” vende – ikke vores.” 

Fællesskab
Særligt blandt unge har Særligt blandt unge har 
afdelingsmissionæren, der afdelingsmissionæren, der 
af de fl este blot kaldes Iver-af de fl este blot kaldes Iver-
sen, oplevet mange, der i sen, oplevet mange, der i 
det kristne fællesskab har det kristne fællesskab har 
fundet et sted, hvor de kan fundet et sted, hvor de kan 
snakke om nogle ting, som snakke om nogle ting, som 
de ikke kan snakke med an-de ikke kan snakke med an-
dre om.dre om.

”De træder ikke ind ad ”De træder ikke ind ad 
døren og siger, at de gerne døren og siger, at de gerne 
vil være kristne. Men de vil vil være kristne. Men de vil 
gerne være sammen med gerne være sammen med 
de kristne. Nogle kan godt de kristne. Nogle kan godt 
lide de dybe snakke. Andre lide de dybe snakke. Andre 
synes bare, der er en god at-synes bare, der er en god at-
mosfære, og at de kan få lov mosfære, og at de kan få lov 
til at være sig selv. Over tid til at være sig selv. Over tid 

vokser troen frem, eller de vokser troen frem, eller de 
hører noget, der provokerer hører noget, der provokerer 
dem i en grad, så de vælger dem i en grad, så de vælger 
fællesskabet fra.”fællesskabet fra.”

Han har også oplevet, at Han har også oplevet, at 
folk igennem længere tid folk igennem længere tid 
har kæmpet med ting i de-har kæmpet med ting i de-
res liv, som de ikke kan over-res liv, som de ikke kan over-
skue. De har måske et vagt skue. De har måske et vagt 
billede om Guds bud, fordi billede om Guds bud, fordi 
de tilhører en generation, de tilhører en generation, 
hvor man stadig underviste hvor man stadig underviste 
om de ti bud i skolen, eller om de ti bud i skolen, eller 
fordi de er vokset op med løs fordi de er vokset op med løs 
tilknytning til kirke og bibel.tilknytning til kirke og bibel.

”Og så kommer de måske ”Og så kommer de måske 
i kontakt med en kristen. i kontakt med en kristen. 
Måske taler de sammen, el-Måske taler de sammen, el-
ler den ikke-troende længes ler den ikke-troende længes 
bare efter den fred, som den bare efter den fred, som den 
kristne har, og bliver ad den kristne har, og bliver ad den 
vej ledt til troen selv.”vej ledt til troen selv.”

Kend en Filip
Iversen tror, at kristne skal Iversen tror, at kristne skal 

blive bedre til at lære af Filip, blive bedre til at lære af Filip, 
der inviterede sin ven Natha-der inviterede sin ven Natha-
nael med hen til Jesus.nael med hen til Jesus.

”Jeg holdt et bibelkursus, ”Jeg holdt et bibelkursus, 
hvor en kvinde bagefter for-hvor en kvinde bagefter for-
talte, at hun var glad for, at talte, at hun var glad for, at 
hun havde inviteret sin ven hun havde inviteret sin ven 
med. For nu havde de hørt med. For nu havde de hørt 
de samme ting og fået et de samme ting og fået et 
fælles sprog. Det var sket, fælles sprog. Det var sket, 
fordi hun havde haft mod til fordi hun havde haft mod til 
at invitere med i missions-at invitere med i missions-
huset. For andre handler det huset. For andre handler det 
om, at man skal invitere sin om, at man skal invitere sin 
ikke-troende ven med hen ikke-troende ven med hen 
til andre kristne venner,” si-til andre kristne venner,” si-
ger han og understreger, at ger han og understreger, at 
det ikke er alle, der føler, at det ikke er alle, der føler, at 
de kan føre en åndelig sam-de kan føre en åndelig sam-
tale. Alle kan derimod invite-tale. Alle kan derimod invite-
re med hen til Jesus, mener re med hen til Jesus, mener 
han og siger, at det natur-han og siger, at det natur-
ligvis kræver, at man har en ligvis kræver, at man har en 
relation til den person, man relation til den person, man 
inviterer.inviterer.

og det skabte lyst og behov og det skabte lyst og behov 
for at undersøge det lidt for at undersøge det lidt 
nærmere,” siger Christian.nærmere,” siger Christian.

”Jeg nyder fællesskabet i ”Jeg nyder fællesskabet i 
missionshuset – og også at missionshuset – og også at 
høre prædikenen.”høre prædikenen.”

Troen på Jesus gør også, Troen på Jesus gør også, 
at han rent menneskeligt at han rent menneskeligt 
kan slappe mere af nu. kan slappe mere af nu. 

”Jeg skal ikke vurderes og ”Jeg skal ikke vurderes og 
dømme mig selv, og det har dømme mig selv, og det har 

Christian Willems blev døbt i Christian Willems blev døbt i 
LM Helsinge pinsedag. LM Helsinge pinsedag. 
Samtidig blev kredsens nye Samtidig blev kredsens nye 
dåbsfad indviet.dåbsfad indviet.

været virkelig befriende at været virkelig befriende at 
slippe for det.”slippe for det.”

Se at få det gjort
Egentlig havde Christian hå-Egentlig havde Christian hå-
bet på at kunne blive døbt i bet på at kunne blive døbt i 
påsken, men det satte coro-påsken, men det satte coro-
naen en stopper for.naen en stopper for.

”Da der så blev åbnet ”Da der så blev åbnet 
mere op, var det bare med at mere op, var det bare med at 
få det gjort,” siger han. Der-få det gjort,” siger han. Der-

”Jeg tror den ikke-troende ”Jeg tror den ikke-troende 
har brug for en Filip i sin har brug for en Filip i sin 
omgangskreds. Men det er omgangskreds. Men det er 
måske ikke Filip’en, der har måske ikke Filip’en, der har 
den store omvendelses-den store omvendelses-
samtale. Mission er ikke et samtale. Mission er ikke et 
solo-projekt. Det er ikke min solo-projekt. Det er ikke min 
opgave at føre min ven til tro opgave at føre min ven til tro 
på Kristus.”på Kristus.”

Ny frimodighed
Skulle frimodigheden mang-Skulle frimodigheden mang-
le til at invitere den ikke-tro-le til at invitere den ikke-tro-
ende ven med i missionshu-ende ven med i missionshu-
set, er Iversens råd enkelt:set, er Iversens råd enkelt:

”Gør det alligevel.””Gør det alligevel.”
Også apostlen Paulus Også apostlen Paulus 

kendte til manglende fri-kendte til manglende fri-
modighed, fortsætter den modighed, fortsætter den 
sønderjyske afdelingsmissi-sønderjyske afdelingsmissi-
onær og peger på et vers fra onær og peger på et vers fra 
Ef 6,20, hvor Paulus spørger Ef 6,20, hvor Paulus spørger 
efeserne om at bede om, at efeserne om at bede om, at 
han må få frimodighed.han må få frimodighed.

”Spørgsmålet er, hvad det ”Spørgsmålet er, hvad det 

må koste, at et andet men-må koste, at et andet men-
neske bliver omvendt. Må neske bliver omvendt. Må 
det koste lidt af min mage-det koste lidt af min mage-
lighed eller min status? Vi lighed eller min status? Vi 
må bede om frimodighed må bede om frimodighed 
og opmuntre hinanden til at og opmuntre hinanden til at 
være frimodige.”være frimodige.”
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CHRISTIAN WILLEMS   Jeg synes, det er spændende. 
Det er som at lære et nyt sprog, og det har jeg brug for, 
så jeg kan følge med i prædikenerne

for blev det pinsedag.for blev det pinsedag.
De fl este danskere bliver De fl este danskere bliver 

døbt som børn. Christians døbt som børn. Christians 
forældre havde som hen-forældre havde som hen-
holdsvis baptist og katolik holdsvis baptist og katolik 
imidlertid forskelligt dåbs-imidlertid forskelligt dåbs-
syn, og de blev enige om, at syn, og de blev enige om, at 
han selv skulle tage stilling han selv skulle tage stilling 
til, om han ville døbes.til, om han ville døbes.

Ved konfi rmationsalderen Ved konfi rmationsalderen 
fi k han tilbuddet om at blive fi k han tilbuddet om at blive 
døbt, men kunne ikke se en døbt, men kunne ikke se en 
mening i det, når han ikke mening i det, når han ikke 
troede på Gud.troede på Gud.

”Jeg har altid syntes, at det ”Jeg har altid syntes, at det 
skal gøres ordentligt, hvis skal gøres ordentligt, hvis 
jeg går ind i noget – ellers er jeg går ind i noget – ellers er 
det spild af min og andres det spild af min og andres 
tid,” siger han.tid,” siger han.

Bibelen er spændende
Forud for dåben har Christi-Forud for dåben har Christi-
an gået til dåbsundervisning an gået til dåbsundervisning 
hos tidligere missionær Jør-hos tidligere missionær Jør-

gen Bernhard. Han og hans gen Bernhard. Han og hans 
kone, Hjørdis, kommer i LM i kone, Hjørdis, kommer i LM i 
Helsinge og er meget aktive Helsinge og er meget aktive 
til Kulturmøderne.til Kulturmøderne.

Christian og Jørgen har Christian og Jørgen har 
gennemgået Luthers lille gennemgået Luthers lille 
Katekismus og har læst i Katekismus og har læst i 
Bibelen. Bibelen. 

”Det har været hyggeligt ”Det har været hyggeligt 
og rart at gå hos Jørgen,” og rart at gå hos Jørgen,” 
siger han og nævner, at han siger han og nævner, at han 
efter anbefaling fra Jørgen efter anbefaling fra Jørgen 
er i gang med at læse i tre er i gang med at læse i tre 
forskellige bibeloversæt-forskellige bibeloversæt-
telser. telser. 

Han er også i gang med at Han er også i gang med at 
høre programserien høre programserien Vejen Vejen 
gennem Bibelengennem Bibelen på lysetog- på lysetog-
livet.dk livet.dk 

”Jeg synes, det er spæn-”Jeg synes, det er spæn-
dende. Det er som at lære dende. Det er som at lære 
et nyt sprog, og det har jeg et nyt sprog, og det har jeg 
brug for, så jeg kan følge brug for, så jeg kan følge 
med i prædikenerne,” siger med i prædikenerne,” siger 
Christian. Christian. 

Han møder generelt stor Han møder generelt stor 
opbakning til sit nye liv.opbakning til sit nye liv.

”De fl este af mine kolleger ”De fl este af mine kolleger 
synes, det er fi nt – andre, at synes, det er fi nt – andre, at 
det er lidt mærkeligt,” siger det er lidt mærkeligt,” siger 
han og tilføjer, at både hans han og tilføjer, at både hans 
far og hans to halvstore far og hans to halvstore 
børn støtter ham i det.børn støtter ham i det.

Det er Jesper Iversens ople-Det er Jesper Iversens ople-
velse, at de fl este kommer velse, at de fl este kommer 
ind i det kristne fællesskab, ind i det kristne fællesskab, 
fordi de kender nogle kristne.fordi de kender nogle kristne.
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Nu føler jeg mig elsket
På kirkebænken følte jeg, at Gud udfyldte et hul i mig, siger ung mor, der var gæst ved barnedåb

AF OLE SOLGAARD

”Præsten sagde, at Gud ”Præsten sagde, at Gud 
elsker mig, at jeg er skabt, elsker mig, at jeg er skabt, 
som han vil have mig, og at som han vil have mig, og at 
jeg kan lægge alle bekym-jeg kan lægge alle bekym-
ringer over på ham. Det gjor-ringer over på ham. Det gjor-
de noget helt vildt ved mig.” de noget helt vildt ved mig.” 

Sådan husker 28-årige Sådan husker 28-årige 
Nanna Kristine Nielsen fra Nanna Kristine Nielsen fra 
Tarm den episode, der for tre Tarm den episode, der for tre 
år siden blev begyndelsen til år siden blev begyndelsen til 
hendes nye kristne tro. Hun hendes nye kristne tro. Hun 
sad den søndag alene på en sad den søndag alene på en 
kirkebænk og lyttede. Venin-kirkebænk og lyttede. Venin-
dens datter skulle døbes.  dens datter skulle døbes.  

Et pust af lettelse, 
hvor alt blev løsnet
I sin opvækst har Nanna I sin opvækst har Nanna 
haft en del udfordringer. Nu haft en del udfordringer. Nu 
levede hun i et anstrengt levede hun i et anstrengt 
parforhold og havde lige parforhold og havde lige 
haft en depression. Kirke og haft en depression. Kirke og 
kristne mennesker havde kristne mennesker havde 
hun aldrig haft meget til-hun aldrig haft meget til-
overs for.overs for.

”Da jeg hørte ordene om ”Da jeg hørte ordene om 
Guds kærlighed den dag, Guds kærlighed den dag, 
udfyldte det et hul i mig. udfyldte det et hul i mig. 
Det var som en bølge eller Det var som en bølge eller 
et pust af lettelse, hvor alt et pust af lettelse, hvor alt 
i mig blev løsnet. Det føltes i mig blev løsnet. Det føltes 
som et kram og en oplevelse som et kram og en oplevelse 
af, at jeg ikke var alene på af, at jeg ikke var alene på 
bænken.”bænken.”

Nanna følte sig lettere og Nanna følte sig lettere og 
anderledes, da hun gik der-anderledes, da hun gik der-
fra, men vidste ikke, hvad fra, men vidste ikke, hvad 
der egentlig var sket. Da hun der egentlig var sket. Da hun 
kom hjem igen, åbnede hun kom hjem igen, åbnede hun 
datterens børnebibel, og datterens børnebibel, og 
allerede på de første sider allerede på de første sider 
følte hun ordene som svar følte hun ordene som svar 
på livets store spørgsmål, på livets store spørgsmål, 
som tidligere havde rumste-som tidligere havde rumste-
ret i hendes tanker.ret i hendes tanker.

Søgte kirke 
og unge kristne
I et halvt år gik hun til guds-I et halvt år gik hun til guds-
tjeneste hver søndag i den tjeneste hver søndag i den 

lokale folkekirke, og hun fi k lokale folkekirke, og hun fi k 
noget med sig hjem hver noget med sig hjem hver 
gang. Hun talte dog ikke gang. Hun talte dog ikke 
med nogen dér, og hun følte med nogen dér, og hun følte 
sig lidt ensom med sin nye, sig lidt ensom med sin nye, 
men lidt diffuse tro, som men lidt diffuse tro, som 
hun ikke havde mod til at hun ikke havde mod til at 
snakke for højt om. Kære-snakke for højt om. Kære-
sten respekterede dog, at sten respekterede dog, at 
hun gik i kirke.hun gik i kirke.

I et forsøg på at komme i I et forsøg på at komme i 
kontakt med andre lavede kontakt med andre lavede 
Nanna et opslag i en Face-Nanna et opslag i en Face-
bookgruppe for unge krist-bookgruppe for unge krist-
ne. Derigennem blev hun ne. Derigennem blev hun 
inviteret med i Skjern LMU.inviteret med i Skjern LMU.

”Det var en vild oplevelse ”Det var en vild oplevelse 
for mig at møde op dér. De for mig at møde op dér. De 
unge delte frimodigt ud af unge delte frimodigt ud af 
deres tanker om Gud og Bi-deres tanker om Gud og Bi-
belen. Det var noget helt nyt belen. Det var noget helt nyt 
for mig, og de tog rigtig godt for mig, og de tog rigtig godt 
imod mig,” fortæller Nanna, imod mig,” fortæller Nanna, 
der både var ældre og i en der både var ældre og i en 
anden livsfase end de fl este anden livsfase end de fl este 
i ungdomskredsen.i ungdomskredsen.

Menigheden viste, 
at hun var ønsket
Det gav hende mod på at Det gav hende mod på at 
opsøge Tarm Frimenighed, opsøge Tarm Frimenighed, 
selv om hun frygtede, hvad selv om hun frygtede, hvad 
folk ville tænke om, at hun folk ville tænke om, at hun 
havde et barn uden at være havde et barn uden at være 
gift. Sammen med datteren gift. Sammen med datteren 
mødte hun op til gudstje-mødte hun op til gudstje-
neste påskedag i 2018. Hun neste påskedag i 2018. Hun 
kalder det ”en ubeskrive-kalder det ”en ubeskrive-
lig god oplevelse”, der gav lig god oplevelse”, der gav 
hende fornemmelsen af at hende fornemmelsen af at 

være ønsket. Alle hilste på være ønsket. Alle hilste på 
dem, og et par satte sig ved dem, og et par satte sig ved 
siden af dem.siden af dem.

Nanna fortsatte med at Nanna fortsatte med at 
komme til gudstjenester og komme til gudstjenester og 
blev inviteret med i en af fri-blev inviteret med i en af fri-
menighedens cellegrupper, menighedens cellegrupper, 
der mødes for at snakke om der mødes for at snakke om 
Gud, troen og livet. I løbet af Gud, troen og livet. I løbet af 
den kommende tid blev hun den kommende tid blev hun 
desuden inviteret på uende-desuden inviteret på uende-
lig meget kaffe rundt i folks lig meget kaffe rundt i folks 
private hjem.private hjem.

Menigheden gav 
hjælp i en krisetid
Hendes spirende tro og det Hendes spirende tro og det 
nye netværk i menigheden nye netværk i menigheden 
gav hende ny tro på, at hun gav hende ny tro på, at hun 
har betydning som menne-har betydning som menne-
ske. Det satte hende i gang ske. Det satte hende i gang 
med at tage nogle meget med at tage nogle meget 
vanskelige beslutninger. vanskelige beslutninger. 
Hun fi k mod til at sige fra i Hun fi k mod til at sige fra i 
et parforhold, som hun ople-et parforhold, som hun ople-
vede som utrygt og usundt. vede som utrygt og usundt. 
I slutningen af 2018 valgte I slutningen af 2018 valgte 
hun som højgravid at fl ytte hun som højgravid at fl ytte 
til en lejlighed i byen, hvor til en lejlighed i byen, hvor 
hun stadig bor sammen hun stadig bor sammen 
med datteren og den søn, med datteren og den søn, 
der snart kom til.der snart kom til.

”Jeg befandt mig på alle ”Jeg befandt mig på alle 
måder i en stor krisesitu-måder i en stor krisesitu-
a  tion ved fl ytningen. Og a  tion ved fl ytningen. Og 
jeg havde knap nok råd til jeg havde knap nok råd til 
mad. En dag bankede en fra mad. En dag bankede en fra 
menigheden på døren. Hun menigheden på døren. Hun 
lyttede til mine tanker og lyttede til mine tanker og 
bekymringer. Samme efter-bekymringer. Samme efter-

Nanna Kristine Nielsen kalder den første gudstjeneste, hun var med til i Tarm Frimenighed, for ”en ubeskrivelig god oplevelse”.Nanna Kristine Nielsen kalder den første gudstjeneste, hun var med til i Tarm Frimenighed, for ”en ubeskrivelig god oplevelse”.

middag kom hun og hendes middag kom hun og hendes 
mand tilbage med kasser mand tilbage med kasser 
med madvarer.”med madvarer.”

I den efterfølgende tid I den efterfølgende tid 
var der bred opbakning fra var der bred opbakning fra 
folk i Tarm Frimenighed, folk i Tarm Frimenighed, 
der for eksempel samlede der for eksempel samlede 
stole, fyldte fryseren, tog på stole, fyldte fryseren, tog på 
legepladsen med datteren, legepladsen med datteren, 
og de bad for familien både og de bad for familien både 
derhjemme og til gudstjene-derhjemme og til gudstjene-
sterne. Da sønnen blev født, sterne. Da sønnen blev født, 
stillede mange også op og stillede mange også op og 
hjalp med praktiske ting og hjalp med praktiske ting og 

børnepasning og leverede børnepasning og leverede 
sågar medicin midt om nat-sågar medicin midt om nat-
ten.ten.

Et par fra menigheden Et par fra menigheden 
blev faddere, da Nannas søn blev faddere, da Nannas søn 
blev døbt. De fungerer nu blev døbt. De fungerer nu 
som reservebedsteforældre, som reservebedsteforældre, 
der passer børn, inviterer i der passer børn, inviterer i 
sommerhus og tager sig af sommerhus og tager sig af 
børnene under gudstjene-børnene under gudstjene-
sterne.sterne.

”I dag er noget af det hår-”I dag er noget af det hår-
deste lagt bag mig. Men deste lagt bag mig. Men 
det er stadig svært, så jeg det er stadig svært, så jeg 
er glad for, at jeg kan ’ringe er glad for, at jeg kan ’ringe 
112’ til nogle i menigheden,” 112’ til nogle i menigheden,” 
fortæller Nanna, der har fortæller Nanna, der har 
været sygemeldt, men ellers været sygemeldt, men ellers 
arbejder som kontorassi-arbejder som kontorassi-
stent.stent.

Gud har været med  
hele vejen
”Når jeg ser tilbage på det, ”Når jeg ser tilbage på det, 
der er sket de sidste tre år, der er sket de sidste tre år, 
er jeg overbevist om, at Gud er jeg overbevist om, at Gud 
har været med hele vejen. har været med hele vejen. 
Det var Jesus, der holdt om Det var Jesus, der holdt om 
mig på kirkebænken. Men mig på kirkebænken. Men 
det har været svært for mig det har været svært for mig 
at se en mening med alt det at se en mening med alt det 
svære. Jeg kunne opsøge svære. Jeg kunne opsøge 
Gud, og han har oftest virket Gud, og han har oftest virket 
gennem andre mennesker. gennem andre mennesker. 
Når jeg ikke magtede mere, Når jeg ikke magtede mere, 
ringede nogen og tilbød mig ringede nogen og tilbød mig 
hjælp.”hjælp.”

”Mit forhold til Gud er me-”Mit forhold til Gud er me-
get følelsesmæssigt. Jeg har get følelsesmæssigt. Jeg har 
ikke meget tid til at læse i ikke meget tid til at læse i 

Bibelen, for som alenemor Bibelen, for som alenemor 
er der ikke mange ledige er der ikke mange ledige 
øjeblikke. Men jeg deltager i øjeblikke. Men jeg deltager i 
et kristendomskursus og en et kristendomskursus og en 
lille bibelklub for at få mere lille bibelklub for at få mere 
indblik i, hvad den kristne indblik i, hvad den kristne 
tro indebærer.”tro indebærer.”

Er blevet et andet  
menneske
”Jeg er blevet et helt andet ”Jeg er blevet et helt andet 
menneske, og mange ting i menneske, og mange ting i 
mit liv er anderledes nu end mit liv er anderledes nu end 
for tre år siden. Før var jeg for tre år siden. Før var jeg 
en usikker, grå pige, der ikke en usikker, grå pige, der ikke 
turde stå ved mig selv. Jeg turde stå ved mig selv. Jeg 
plejede mit image og troede, plejede mit image og troede, 
jeg var lykkelig, hvis andre jeg var lykkelig, hvis andre 
troede, jeg var lykkelig. Nu troede, jeg var lykkelig. Nu 
tør jeg vise mine svaghe-tør jeg vise mine svaghe-
der og spørge om hjælp. der og spørge om hjælp. 
Samtidig er jeg ikke længere Samtidig er jeg ikke længere 
bange for at stå ved over for bange for at stå ved over for 
mine gamle veninder, at jeg mine gamle veninder, at jeg 
er kristen.” er kristen.” 

”Før levede jeg som min ”Før levede jeg som min 
egen lykkes smed, der satte egen lykkes smed, der satte 
mig selv først. Dengang le-mig selv først. Dengang le-
vede jeg i almindelig luksus; vede jeg i almindelig luksus; 
nu køber jeg genbrug og har nu køber jeg genbrug og har 
på et tidspunkt også samlet på et tidspunkt også samlet 
fl asker. I dag har jeg i øvrigt fl asker. I dag har jeg i øvrigt 
slet ikke lyst til at drikke mig slet ikke lyst til at drikke mig 
fuld.”fuld.”

”Jeg har skammet mig over ”Jeg har skammet mig over 
nogle ting, efter jeg kom til nogle ting, efter jeg kom til 
tro. Nu er hele mit liv under tro. Nu er hele mit liv under 
langsom ombygning. Og jeg langsom ombygning. Og jeg 
skammer mig ikke længere skammer mig ikke længere 
over min fortid, fordi jeg ved, over min fortid, fordi jeg ved, 
at mine forkerte handlinger at mine forkerte handlinger 
er tilgivet.”er tilgivet.”

”Jeg er ikke længere i tvivl ”Jeg er ikke længere i tvivl 
om, at det er det bedste liv om, at det er det bedste liv 
for mine børn at leve som for mine børn at leve som 
kristen. Derfor rørte det mig kristen. Derfor rørte det mig 
også, da jeg forleden be-også, da jeg forleden be-
mærkede, at min femårige mærkede, at min femårige 
datter spontant sagde til sin datter spontant sagde til sin 
etårige lillebror: ’Jesus elsker etårige lillebror: ’Jesus elsker 
mig, og han elsker også dig.’”mig, og han elsker også dig.’”
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NANNA KRISTINE NIELSEN   Jeg er blevet et helt 
andet menneske. Før plejede jeg mit image. Nu tør jeg 
vise mine svagheder og spørge om hjælp

 
Hele mit liv er un-
der langsom om-
bygning. Og jeg 
skammer mig ikke 
længere over min 
fortid, fordi jeg 
ved, at mine for-
kerte handlinger er 
tilgivet

Nanna Kristine NielsenNanna Kristine Nielsen

 
I dag er noget af 
det hårdeste lagt 
bag. Men det er 
stadig svært, så jeg 
er glad for, at jeg 
kan ’ringe 112’ til 
nogle i menighe-
den

Nanna Kristine NielsenNanna Kristine Nielsen

 
Da jeg hørte orde-
ne om Guds kær-
lighed den dag, 
udfyldte det et 
hul i mig. Det var 
som en bølge eller 
et pust af lettelse, 
hvor alt i mig blev 
løsnet. Det føltes 
som et kram og en 
oplevelse af, at jeg 
ikke var alene på 
bænken

Nanna Kristine NielsenNanna Kristine Nielsen



Det gik op for mig, at Bibelen er sandheden
Jan Stokholm gik i søndagsskole som lille og blev genintroduceret for kristendommen som ung

AF KAJA LAUTERBACH

Det var som at gå på bibel-Det var som at gå på bibel-
skole med bibelundervis-skole med bibelundervis-
ning morgen og aften – og i ning morgen og aften – og i 
løbet af den tid voksede en løbet af den tid voksede en 
personlig tro på Jesus lige personlig tro på Jesus lige 
stå stille frem.stå stille frem.

Sådan beskriver 50-årige Sådan beskriver 50-årige 
Jan Stokholm de tre må-Jan Stokholm de tre må-
neder, han som ung mand neder, han som ung mand 
først i 20’erne boede hos først i 20’erne boede hos 
daværende bibellærer Bent daværende bibellærer Bent 
Ryborg i Frederikssund.Ryborg i Frederikssund.

”Det gik op for mig, at ”Det gik op for mig, at 
Bibelens ord om Jesus er Bibelens ord om Jesus er 
sandheden. Mange steder sandheden. Mange steder 
tales der meget i kirken om tales der meget i kirken om 
trøst og følelser, men det trøst og følelser, men det 
er ikke så relevant for en er ikke så relevant for en 
ung mand. Hvis ikke det var ung mand. Hvis ikke det var 
sandt, syntes jeg, det var sandt, syntes jeg, det var 
spild af tid,” siger han.spild af tid,” siger han.

Kristendom genindført
Jan gik i søndagsskole som Jan gik i søndagsskole som 
lille – nok mest fordi hans lille – nok mest fordi hans 
forældre så havde ro for forældre så havde ro for 
ham og hans tre søskende ham og hans tre søskende 
så længe, tænker han – men så længe, tænker han – men 
ellers fyldte kristendommen ellers fyldte kristendommen 
ikke i hans barndomshjem, ikke i hans barndomshjem, 
og det hele gled bort, da han og det hele gled bort, da han 
kom i skole. kom i skole. 

”Men det var hverdag for ”Men det var hverdag for 
mine bedsteforældre på min mine bedsteforældre på min 
mors side, og jeg er ikke i mors side, og jeg er ikke i 
tvivl om, at de har bedt for tvivl om, at de har bedt for 

mig,” siger han og under-mig,” siger han og under-
streger, at han oplever sin streger, at han oplever sin 
egen omvendelse som et ek-egen omvendelse som et ek-
sempel på bønnens kraft. sempel på bønnens kraft. 

Kristendommen blev imid-Kristendommen blev imid-
lertid genintroduceret i Jans lertid genintroduceret i Jans 
liv, da han mødte Pauline, liv, da han mødte Pauline, 
som med hans ord var ”i som med hans ord var ”i 
proces”.proces”.

”Vi var under uddannelse ”Vi var under uddannelse 
sammen og boede sammen, sammen og boede sammen, 
men da hun kom til person-men da hun kom til person-
lig tro, valgte vi at fl ytte fra lig tro, valgte vi at fl ytte fra 
hinanden, og jeg fl yttede hinanden, og jeg fl yttede 
ind hos Bent Ryborg, som vi ind hos Bent Ryborg, som vi 
kendte fra den menighed, kendte fra den menighed, 
hvor vi kom af og til,” siger hvor vi kom af og til,” siger 
han.han.

Da Jans bedsteforældre Da Jans bedsteforældre 
har baptistbaggrund, var har baptistbaggrund, var 
han ikke blevet døbt som han ikke blevet døbt som 
barn. Det blev han imidlertid barn. Det blev han imidlertid 
umiddelbart efter, at troen umiddelbart efter, at troen 

var blevet personlig for ham. var blevet personlig for ham. 
Kort tid efter blev han og Kort tid efter blev han og 
Pauline gift.Pauline gift.

Omsorg for nye kristne
Ud over at være et redskab Ud over at være et redskab 
på vejen til tro var Bent Ry-på vejen til tro var Bent Ry-
borg et forbillede på mange borg et forbillede på mange 
områder. Ikke mindst når områder. Ikke mindst når 

det gælder omsorg for nye det gælder omsorg for nye 
kristne, fortæller Jan.kristne, fortæller Jan.

”Kort tid efter at vi var ”Kort tid efter at vi var 
kommet til tro, fl yttede vi til kommet til tro, fl yttede vi til 
Sønderjylland. Bent havde Sønderjylland. Bent havde 
ringet til de kristne i byen og ringet til de kristne i byen og 
fortalt om os i forvejen, så fortalt om os i forvejen, så 
inden vi havde pakket ud, inden vi havde pakket ud, 
ringede formanden for den ringede formanden for den 

lokale menighed og invite-lokale menighed og invite-
rede os til møde.rede os til møde.

”Så kom vi i gang med det ”Så kom vi i gang med det 
samme i stedet for at ud-samme i stedet for at ud-
skyde det. Det var med til, at skyde det. Det var med til, at 
vi ikke gled væk igen,” siger vi ikke gled væk igen,” siger 
Jan og understreger, at det Jan og understreger, at det 
også i dag er vigtigt at tage også i dag er vigtigt at tage 
sig af nye kristne.sig af nye kristne.

”Man kan ikke være kri-”Man kan ikke være kri-
sten alene, men har brug for sten alene, men har brug for 
et fællesskab, hvor der er et fællesskab, hvor der er 
nogle, man kan støtte sig op nogle, man kan støtte sig op 
ad. Vi skal være medarbej-ad. Vi skal være medarbej-
dere på hinandens tro.”dere på hinandens tro.”

En del af det at fl ytte
Jan og hans familie er fl yttet Jan og hans familie er fl yttet 
meget omkring på grund af meget omkring på grund af 
job, og netop visheden om, job, og netop visheden om, 
at man ikke kan være kri-at man ikke kan være kri-
sten alene, har gjort, at det sten alene, har gjort, at det 
er en naturlig og selvfølgelig er en naturlig og selvfølgelig 
ting, at de skal fi nde et kri-ting, at de skal fi nde et kri-
stent fællesskab at komme i stent fællesskab at komme i 
som noget af det første.som noget af det første.

”Det er en del af det at ”Det er en del af det at 
fl ytte på lige fod med at fl ytte på lige fod med at 
fi nde en skole til vores tre fi nde en skole til vores tre 
piger,” siger han. piger,” siger han. 

Lige nu bor familien i USA, Lige nu bor familien i USA, 
og på grund af corona kan og på grund af corona kan 
de ikke komme til fysiske de ikke komme til fysiske 
gudstjenester. Alligevel mø-gudstjenester. Alligevel mø-
des Jan to gange om ugen des Jan to gange om ugen 
med andre kristne.med andre kristne.

”Hver onsdag aften sam-”Hver onsdag aften sam-
les vi i vores Care Group til les vi i vores Care Group til 
spisning, samtaler og fæl-spisning, samtaler og fæl-

lesskab – her i coronatiden lesskab – her i coronatiden 
er det dog på Zoom – og er det dog på Zoom – og 
søndag morgen går jeg tur søndag morgen går jeg tur 
med en anden mand, hvor vi med en anden mand, hvor vi 
taler sammen om åndelige taler sammen om åndelige 
ting,” siger han.ting,” siger han.

At være medarbejdere på At være medarbejdere på 
hinandens tro betyder for hinandens tro betyder for 
Jan også, at man er med i en Jan også, at man er med i en 
tjeneste. Når familien har tjeneste. Når familien har 
boet i Danmark, har de altid boet i Danmark, har de altid 
været involveret i børne- og været involveret i børne- og 
teenarbejdet og på lejre.teenarbejdet og på lejre.

”Det er lidt svært herovre ”Det er lidt svært herovre 
i USA, for her står de frivil-i USA, for her står de frivil-
lige i kø. Man kan være mere lige i kø. Man kan være mere 
bærende derhjemme.”bærende derhjemme.”

Jævnlig fordybelse
Jan taler varmt om for-Jan taler varmt om for-
mandsfamilien i Sønderjyl-mandsfamilien i Sønderjyl-
land, som de også betragter land, som de også betragter 
som forbilleder.som forbilleder.

”Som nye kristne tog vi ”Som nye kristne tog vi 
mange af deres måder at mange af deres måder at 
gøre tingene på til os – for gøre tingene på til os – for 
eksempel læser vi sammen eksempel læser vi sammen 
i Bibelen eller en andagts-i Bibelen eller en andagts-
bog i familien efter aftens-bog i familien efter aftens-
maden.”maden.”

I det hele taget er jævnlig I det hele taget er jævnlig 
bøn og fordybelse i Bibelen bøn og fordybelse i Bibelen 
vigtig for ham. vigtig for ham. 

”Man bliver ikke kristen og ”Man bliver ikke kristen og 
så færdig-slut. Der er mere så færdig-slut. Der er mere 
at lære og bruge i alle livets at lære og bruge i alle livets 
faser, og Guds ord må fylde faser, og Guds ord må fylde 
meget og være en norm i meget og være en norm i 
alle livssituationer.”alle livssituationer.”
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”Når vi fl ytter, er det at fi nde ”Når vi fl ytter, er det at fi nde 
et kristent fællesskab vigtigt et kristent fællesskab vigtigt 

på lige fod med at fi nde en på lige fod med at fi nde en 
skole til vores tre piger,” siger skole til vores tre piger,” siger 

Jan Stokholm. Lige nu bor Jan Stokholm. Lige nu bor 
familien i USA.familien i USA.
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JAN STOKHOLM   Man kan ikke være kristen alene, men 
har brug for et fællesskab, hvor der er nogle, man kan støtte 
sig op ad. Vi skal være medarbejdere på hinandens tro

Det er stort at se Gud arbejde, siger Anne Enevoldsen, der har læst i Bibelen sammen med to nykristne kvinder 

”At læse i Bibelen sammen ”At læse i Bibelen sammen 
med ikke-kristne eller ny-med ikke-kristne eller ny-
kristne og tale med dem om kristne og tale med dem om 
Gud er noget af det, der gi-Gud er noget af det, der gi-
ver allermest mening.”ver allermest mening.”

Det siger Anne Enevoldsen Det siger Anne Enevoldsen 
fra Hillerød. Fra 2014-2019 fra Hillerød. Fra 2014-2019 
havde hun og en anden kri-havde hun og en anden kri-
sten kvinde en studiekreds sten kvinde en studiekreds 
med to kvinder, der var på med to kvinder, der var på 
vej til at komme til tro.vej til at komme til tro.

De to kvinder havde delta-De to kvinder havde delta-
get i et kristendomskursus, get i et kristendomskursus, 
som den kristne friskole som den kristne friskole 
Johannesskolen tilbød i Johannesskolen tilbød i 
samarbejde med Hillerød samarbejde med Hillerød 
Frimenighed. De ønskede Frimenighed. De ønskede 
at fortsætte samtalerne om at fortsætte samtalerne om 
Gud, og derfor kom gruppen Gud, og derfor kom gruppen 
i gang.i gang.

Lige nu ligger den stille, Lige nu ligger den stille, 

Fælles bibellæsning har skabt sult efter Gud

fordi den anden kristne fordi den anden kristne 
kvinde er fl yttet fra byen.kvinde er fl yttet fra byen.

Helligånden åbner Ordet
”Vi begyndte med at læse ”Vi begyndte med at læse 
os igennem Lukasevange-os igennem Lukasevange-
liet, men der gik ikke så lang liet, men der gik ikke så lang 
tid, før de begyndte at stille tid, før de begyndte at stille 
spørgsmål, og det udviklede spørgsmål, og det udviklede 
sig til en form for troslære,” sig til en form for troslære,” 
fortæller Anne Enevoldsen.fortæller Anne Enevoldsen.

”De var fuldstændig blan-”De var fuldstændig blan-
ke på de bibelske beretnin-ke på de bibelske beretnin-
ger og på, hvad de forskelli-ger og på, hvad de forskelli-
ge begreber betyder, men de ge begreber betyder, men de 
var med på, at vi skulle lade var med på, at vi skulle lade 
Bibelen tale og fi nde ind til, Bibelen tale og fi nde ind til, 
hvad den siger.”hvad den siger.”

For eksempel læste de For eksempel læste de 
om påskens begivenheder i om påskens begivenheder i 
Gammel Testamente og slog Gammel Testamente og slog 

krydshenvisningerne i Bibe-krydshenvisningerne i Bibe-
len efter, og så oplevede de, len efter, og så oplevede de, 
hvordan Helligånden åbnede hvordan Helligånden åbnede 
ordet, og at sammenhængen ordet, og at sammenhængen 
mellem GT og beretningerne mellem GT og beretningerne 
om Jesus pludselig gik op for om Jesus pludselig gik op for 
de to kvinder.de to kvinder.

”Så er det jo rigtigt, når et ”Så er det jo rigtigt, når et 
menneske n har kunnet for-menneske n har kunnet for-
udsige det så mange år før,” udsige det så mange år før,” 
udbrød en af dem. udbrød en af dem. 

Stå til rådighed for Gud
Anne Enevoldsen har ople-Anne Enevoldsen har ople-
vet, at der opstod et ønske vet, at der opstod et ønske 
om at trænge dybere ind i om at trænge dybere ind i 
Bibelen, efterhånden som Bibelen, efterhånden som 
den foldede sig ud.den foldede sig ud.

”Og vi har aldrig oplevet en ”Og vi har aldrig oplevet en 
aften, hvor vi ikke har kun-aften, hvor vi ikke har kun-
net pege på Jesus.”net pege på Jesus.”

”Det er stort at se Gud ar-”Det er stort at se Gud ar-
bejde. At se Jesus blive vig-bejde. At se Jesus blive vig-
tig for dem på en måde, som tig for dem på en måde, som 
du og jeg ikke kan åbne for,” du og jeg ikke kan åbne for,” 
siger hun.siger hun.

”Min opgave er at stå til ”Min opgave er at stå til 
rådighed og være lydhør for, rådighed og være lydhør for, 
hvad Gud vil, og for, hvad de hvad Gud vil, og for, hvad de 
her mennesker sidder med her mennesker sidder med 
af spørgsmål, frem for at af spørgsmål, frem for at 
være styrende.”være styrende.”

Hun har selv en ikke-kri-Hun har selv en ikke-kri-
sten baggrund og er kom-sten baggrund og er kom-
met til tro som voksen for met til tro som voksen for 
mange år siden, og hun tæn-mange år siden, og hun tæn-
ker, det kan være en fordel, ker, det kan være en fordel, 
når hun skal sætte sig ind i, når hun skal sætte sig ind i, 
hvordan de ser tingene.hvordan de ser tingene.

Har selv lært meget
De to nykristne kvinder har De to nykristne kvinder har 

været meget taknemmelige været meget taknemmelige 
over at kunne samles så tit over at kunne samles så tit 
og studere Guds ord. Men og studere Guds ord. Men 
det er ikke kun dem, der har det er ikke kun dem, der har 
fået noget ud af aftenerne i fået noget ud af aftenerne i 
studiekredsen.studiekredsen.

”Jeg tror godt, jeg kan sige, ”Jeg tror godt, jeg kan sige, 
at vi har fået lige så meget at vi har fået lige så meget 
ud af det som dem. Deres ud af det som dem. Deres 
spørgsmål til ting, som jeg spørgsmål til ting, som jeg 
har taget for givet, har gjort, har taget for givet, har gjort, 
at det også er blevet meget at det også er blevet meget 
stort for mig,” siger Anne stort for mig,” siger Anne 
Enevoldsen, der har lært Enevoldsen, der har lært 
meget af deres enkle måde meget af deres enkle måde 
at sige tingene på, når de at sige tingene på, når de 
beder.beder.

”Vi spurgte ret hurtigt, om ”Vi spurgte ret hurtigt, om 
de var interesserede i, at de var interesserede i, at 
vi bad for dem. Det sagde vi bad for dem. Det sagde 
de stort ja tak til, og der gik de stort ja tak til, og der gik 

ikke så lang tid, før de gerne ikke så lang tid, før de gerne 
ville, at vi bad sammen,” si-ville, at vi bad sammen,” si-
ger hun.                             ger hun.                             klkl

TEMA

”Min opgave er at stå til rå-”Min opgave er at stå til rå-
dighed for, hvad Gud vil, og dighed for, hvad Gud vil, og 
for, hvad de nykristne sid-for, hvad de nykristne sid-
der med af spørgsmål,” siger der med af spørgsmål,” siger 
Anne Enevoldsen.Anne Enevoldsen.
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AF KAJA LAUTERBACH

Den 1. marts blev Kasper Den 1. marts blev Kasper 
Breindahl ansat som pro-Breindahl ansat som pro-
duktionskoordinator ved duktionskoordinator ved 
Sat-7’s studie i Limassol Sat-7’s studie i Limassol 
på Cypern. Men det var ikke på Cypern. Men det var ikke 
den eneste nye titel han fi k. den eneste nye titel han fi k. 
Han blev nemlig også Nore-Han blev nemlig også Nore-
as første medie-missionær.as første medie-missionær.

Arbejdet hos Sat-7 på Arbejdet hos Sat-7 på 
Cypern er imidlertid ikke Cypern er imidlertid ikke 
nyt for ham. Den 27. februar nyt for ham. Den 27. februar 
afsluttede den 28-årige jyde afsluttede den 28-årige jyde 
nemlig sin uddannelse som nemlig sin uddannelse som 
fi lm- og produktionstekni-fi lm- og produktionstekni-
ker efter i fi re år at have haft ker efter i fi re år at have haft 
sin læreplads på stedet.sin læreplads på stedet.

Uddannelsen er en prak-Uddannelsen er en prak-
tisk erhvervsuddannelse, tisk erhvervsuddannelse, 
hvor han blandt andet har hvor han blandt andet har 
været kameramand ved været kameramand ved 
liveudsendelser, har været liveudsendelser, har været 
lydmand og produceret små lydmand og produceret små 
fi lmklip til liveudsendel-fi lmklip til liveudsendel-
serne.serne.

Læreplads hos Sat-7
Kasper Breindahl tog grund-Kasper Breindahl tog grund-
forløbet til fi lm- og produk-forløbet til fi lm- og produk-
tionsteknikeruddannelsen tionsteknikeruddannelsen 
allerede i 2012, fordi han allerede i 2012, fordi han 
syntes, det var spændende syntes, det var spændende 
at lære lidt om fi lm. I 2014 at lære lidt om fi lm. I 2014 
bad han over, hvad han bad han over, hvad han 
skulle med sit liv, og det blev skulle med sit liv, og det blev 
klart for ham, at han skulle klart for ham, at han skulle 
færdiggøre uddannelsen, færdiggøre uddannelsen, 
hvilket betød, at han skulle hvilket betød, at han skulle 
fi nde en læreplads.fi nde en læreplads.

”En dag, mens jeg cyklede ”En dag, mens jeg cyklede 
og bad, kom ordet Sat-7 til og bad, kom ordet Sat-7 til 
mig. Det eneste, jeg kendte mig. Det eneste, jeg kendte 
til det, var, at det havde no-til det, var, at det havde no-
get med Jesus og noget med get med Jesus og noget med 

Kasper laver kristent tv på Cypern
Kasper Breindahl var i lære som fi lm- og produktionstekniker hos den kristne tv-kanal Sat-7, der 

producerer programmer til Mellemøsten. Nu fortsætter han som ansat lønnet af Norea

fi lm at gøre,” siger han.fi lm at gøre,” siger han.
Han skrev til dem og Han skrev til dem og 

spurgte, om det var muligt spurgte, om det var muligt 
at komme i praktik, og han at komme i praktik, og han 
tog også til Cypern og be-tog også til Cypern og be-
søgte studiet. søgte studiet. 

”Hverken studie eller ”Hverken studie eller 
udstyr var på daværende udstyr var på daværende 
tidspunkt særlig fedt, men tidspunkt særlig fedt, men 
jeg fi k indtryk af arbejdet og jeg fi k indtryk af arbejdet og 
den betydning, det har for den betydning, det har for 
seerne – og jeg blev overbe-seerne – og jeg blev overbe-
vist om, at det var det, jeg vist om, at det var det, jeg 
skulle,” siger han.skulle,” siger han.

Sat-7 havde imidlertid Sat-7 havde imidlertid 
ikke mulighed for at betale ikke mulighed for at betale 
elevløn, og Kasper kunne elevløn, og Kasper kunne 
heller ikke få SU, fordi det heller ikke få SU, fordi det 
er en erhvervsuddannelse. er en erhvervsuddannelse. 

Det betød, at han selv skulle Det betød, at han selv skulle 
fi nde nogle, der ville støtte fi nde nogle, der ville støtte 
ham. Norea Mediemission ham. Norea Mediemission 
er en af Sat-7’s partnere, og er en af Sat-7’s partnere, og 
de ville gerne være med til de ville gerne være med til 
at støtte ham – blandt an-at støtte ham – blandt an-
det gennem indsamling og det gennem indsamling og 
håndtering af den økonomi-håndtering af den økonomi-
ske støtte fra Kasper Bre-ske støtte fra Kasper Bre-
indahls bagland, sådan at indahls bagland, sådan at 
det var muligt for giverne at det var muligt for giverne at 
få skattefradrag for dem.få skattefradrag for dem.

Derfor fl yttede Kasper til Derfor fl yttede Kasper til 
Cypern i 2016, hvor han sta-Cypern i 2016, hvor han sta-
dig bor.dig bor.

Forfulgte kristne
Ud over at styre kamera og Ud over at styre kamera og 
lave musikvideoer har Kas-lave musikvideoer har Kas-

Sat-7 sender kristne programmer til hele Mellemøsten på både tyrkisk, farsi og arabisk. Sat-7 sender kristne programmer til hele Mellemøsten på både tyrkisk, farsi og arabisk. 

per Breindahl været på fl ere per Breindahl været på fl ere 
ture til Tyrkiet sammen med ture til Tyrkiet sammen med 
en kristen iransk instruk-en kristen iransk instruk-
tør i løbet af sin læretid. tør i løbet af sin læretid. 
Her producerede de over 20 Her producerede de over 20 
30-minutters episoder af et 30-minutters episoder af et 
show, hvor forfulgte, iran-show, hvor forfulgte, iran-
ske kristne fortalte deres ske kristne fortalte deres 
vidnesbyrd. vidnesbyrd. 

”De fortæller om forføl-”De fortæller om forføl-
gelser og prisen ved at være gelser og prisen ved at være 
kristen, men deres kon-kristen, men deres kon-
klusion er klar: ’Det er det klusion er klar: ’Det er det 
værd’,”  siger han og fortæl-værd’,”  siger han og fortæl-
ler, at de er blevet stoppet ler, at de er blevet stoppet 
en enkelt gang, da de fi l-en enkelt gang, da de fi l-
mede på gaden. Men det er mede på gaden. Men det er 
hans indtryk, at de tyrkiske hans indtryk, at de tyrkiske 
myndigheder som regel er myndigheder som regel er 
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KASPER BREINDAHL   På et besøg i Sat-7’s studie på 
Cypern fi k jeg indtryk af arbejdet og den betydning, det har 
for seerne – og jeg blev overvist om, at det var det, jeg skulleKIRKE  

ligeglade, så længe de ikke ligeglade, så længe de ikke 
fi lmer tyrkiske kristne.fi lmer tyrkiske kristne.

”Det er virkelig et privile-”Det er virkelig et privile-
gium at få lov til det.”gium at få lov til det.”

Koordinere produktion
Da Kasper Breindahls lære-Da Kasper Breindahls lære-
tid nærmede sig sin afslut-tid nærmede sig sin afslut-
ning, spurgte kanalchefen, ning, spurgte kanalchefen, 
om han ville blive hos Sat-7. om han ville blive hos Sat-7. 
De havde nemlig nogle op-De havde nemlig nogle op-
gaver, som, de tænkte, kun-gaver, som, de tænkte, kun-
ne være noget for ham.ne være noget for ham.

Han varetager fortsat en Han varetager fortsat en 
del af de opgaver, han tidli-del af de opgaver, han tidli-
gere har varetaget –  såsom gere har varetaget –  såsom 
at optage og klippe indslag at optage og klippe indslag 
til SAT-7’s liveshows. Men til SAT-7’s liveshows. Men 
derudover står han for koor-derudover står han for koor-

dineringen af liveshows og dineringen af liveshows og 
produktioner i studierne i Li-produktioner i studierne i Li-
massol og i London.massol og i London.

”Målet med min stilling er ”Målet med min stilling er 
at sikre en bedre arbejds-at sikre en bedre arbejds-
gang i vores produktioner gang i vores produktioner 
og forbedre vores planlæg-og forbedre vores planlæg-
ning på lang sigt,” forklarer ning på lang sigt,” forklarer 
Kasper Breindahl og tilføjer, Kasper Breindahl og tilføjer, 
at i Limassol laver de især at i Limassol laver de især 
børne- og ungdomspro-børne- og ungdomspro-
grammer.grammer.

 ”Det er meget oversete  ”Det er meget oversete 
grupper i Mellemøsten. Vi grupper i Mellemøsten. Vi 
serverer evangeliet om Je-serverer evangeliet om Je-
sus og de kristne værdier i sus og de kristne værdier i 
en meget børnevenlig ud-en meget børnevenlig ud-
gave og belyser forskellige gave og belyser forskellige 
emner gennem talkshows emner gennem talkshows 
for voksne.”for voksne.”

Sat-7 vil også gerne være Sat-7 vil også gerne være 
med til at opbygge folks med til at opbygge folks 
tro, og i studiet i London tro, og i studiet i London 
producerer de klassiske, producerer de klassiske, 
forkyndende programmer. forkyndende programmer. 
For eksempel er de i gang For eksempel er de i gang 
med at gennemgå Apost-med at gennemgå Apost-
lenes Gerninger kapitel for lenes Gerninger kapitel for 
kapitel, forklarer Kasper kapitel, forklarer Kasper 
Breindahl.Breindahl.

Ansat af Norea
Samarbejdet mellem Norea Samarbejdet mellem Norea 
Mediemission og Kasper Mediemission og Kasper 
Breindahl er fortsat. Han er Breindahl er fortsat. Han er 
nu ansat og lønnet af Norea, nu ansat og lønnet af Norea, 
men med arbejdsplads på men med arbejdsplads på 
Cypern.Cypern.

Som en del af ansættelsen Som en del af ansættelsen 
kommer han til Danmark to-kommer han til Danmark to-
tre gange om året – blandt tre gange om året – blandt 
andet for at holde møder.andet for at holde møder.

”Gud gør fantastiske ting, ”Gud gør fantastiske ting, 
i Mellemøsten, som jeg glæ-i Mellemøsten, som jeg glæ-
der mig til at komme rundt der mig til at komme rundt 
og fortælle om.”og fortælle om.”

Nye angreb på 
kristne i Sudan
Adskillige kristne er blevet angrebet, og en kristen er Adskillige kristne er blevet angrebet, og en kristen er 
dræbt efter knivstikkeri i et gadeangreb i Sudans ho-dræbt efter knivstikkeri i et gadeangreb i Sudans ho-
vedstad Khartoum og nabobyen Omdurman, der ligger vedstad Khartoum og nabobyen Omdurman, der ligger 
på den modsatte bred af Den Hvide Nil. Efter et militær-på den modsatte bred af Den Hvide Nil. Efter et militær-
kup i april fjernede daværende præsident al-Bashir fra kup i april fjernede daværende præsident al-Bashir fra 
magten, var det forventet, at der ville blive større religiøs magten, var det forventet, at der ville blive større religiøs 
frihed i landet, der ligger som nummer syv på Åbne Døres frihed i landet, der ligger som nummer syv på Åbne Døres 
liste over lande, hvor forfølgelsen af kristne er værst.liste over lande, hvor forfølgelsen af kristne er værst.

Den 6. juni opfordrede imamer i Khartoum til, at man Den 6. juni opfordrede imamer i Khartoum til, at man 
fjernede kristne sydsudanesere fra ”muslimsk område”, fjernede kristne sydsudanesere fra ”muslimsk område”, 
skriver skriver morningstarnews.orgmorningstarnews.org. Ifølge imamerne er de syd-. Ifølge imamerne er de syd-
sudanesiske kristne vantro kriminelle, der fremstiller sudanesiske kristne vantro kriminelle, der fremstiller 
alkohol. Alkohol er ikke tilladt i islam. Det førte til ad-alkohol. Alkohol er ikke tilladt i islam. Det førte til ad-
skillige angreb, ildspåsættelser og et drab på en 35-årig skillige angreb, ildspåsættelser og et drab på en 35-årig 
kristen, der efterlader sig kone og fi re børn i alderen et kristen, der efterlader sig kone og fi re børn i alderen et 
til fi re år.                                   til fi re år.                                   nlmnlm

Mission Øst-bestyrelse 
går af i internt opgør
Det var en generalforsamling, der vil gå over i historien i Det var en generalforsamling, der vil gå over i historien i 
Mission Øst, da fi re ud af fem bestyrelsesmedlemmer 21. Mission Øst, da fi re ud af fem bestyrelsesmedlemmer 21. 
juni blev afsat efter en mistillidsafstemning. Den tidli-juni blev afsat efter en mistillidsafstemning. Den tidli-
gere bestyrelse havde 17. juni fritstillet generalsekretær gere bestyrelse havde 17. juni fritstillet generalsekretær 
Kim Hartzner på grund af fl ere problemer. For det første Kim Hartzner på grund af fl ere problemer. For det første 
er der blevet indregnet tilsagn om donationer i regnska-er der blevet indregnet tilsagn om donationer i regnska-
bet, selv om pengene reelt ikke er kommet endnu. Denne bet, selv om pengene reelt ikke er kommet endnu. Denne 
praksis blev også kritiseret i 2006 af den daværende praksis blev også kritiseret i 2006 af den daværende 
bestyrelse, der trak sig, da praksis ikke blev ændret. For bestyrelse, der trak sig, da praksis ikke blev ændret. For 
det andet er forholdet til den tyske partnerorganisation det andet er forholdet til den tyske partnerorganisation 
problematisk, fordi økonomierne er for sammenvævede, problematisk, fordi økonomierne er for sammenvævede, 
mente den tidligere formand. Og for det tredje ønskede mente den tidligere formand. Og for det tredje ønskede 
bestyrelsen, at egenkapitalen skulle øges fra den nuvæ-bestyrelsen, at egenkapitalen skulle øges fra den nuvæ-
rende million til tre millioner efter anbefaling fra Danida. rende million til tre millioner efter anbefaling fra Danida. 

Den nye bestyrelse valgte at genansætte Kim Hartzner, Den nye bestyrelse valgte at genansætte Kim Hartzner, 
som de udtrykte fuld tillid til.               som de udtrykte fuld tillid til.               nlmnlm

NLM-missionær vender hjem 
efter knap 60 år i Etiopien
Den 19. juni kom den norske missionær i Etiopien Jorunn Den 19. juni kom den norske missionær i Etiopien Jorunn 
Hamre hjem til Norge for sidste gang. Den 89-årige missio-Hamre hjem til Norge for sidste gang. Den 89-årige missio-
nær har været udsendt af Norsk Luthersk Misjonssamband nær har været udsendt af Norsk Luthersk Misjonssamband 
siden stiftelsen af den lutherske kirke Mekane Yesus i 1959 siden stiftelsen af den lutherske kirke Mekane Yesus i 1959 
til 1999 og igen fra 2002 til i år.til 1999 og igen fra 2002 til i år.

Det er ikke småting, Jorunn Hamre har været en del af i de Det er ikke småting, Jorunn Hamre har været en del af i de 
knap 60 år som udsendt sygeplejerske og evangelist. Hun knap 60 år som udsendt sygeplejerske og evangelist. Hun 
har ikke tal på, hvor mange gange hun har set syge, der er har ikke tal på, hvor mange gange hun har set syge, der er 
blevet helbredt, eller besatte, der er blevet udfriet, fortæller blevet helbredt, eller besatte, der er blevet udfriet, fortæller 
hun til avisen hun til avisen DagenDagen.

Siden 2002 har hun boet i Shakiso i det sydlige Etiopien, Siden 2002 har hun boet i Shakiso i det sydlige Etiopien, 
hvor hun har været med i opbygningen af en ny kirke. Områ-hvor hun har været med i opbygningen af en ny kirke. Områ-
det, der tidligere var præget af stor okkultisme, er i dag ble-det, der tidligere var præget af stor okkultisme, er i dag ble-
vet totalt forvandlet, fortæller missionæren.vet totalt forvandlet, fortæller missionæren.

”Ordet om korset kan omskabe mennesker totalt. Det er ”Ordet om korset kan omskabe mennesker totalt. Det er 
det største, jeg har oplevet.”                        det største, jeg har oplevet.”                        nlmnlm
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VIL DU VÆRE 
MISSIONÆR I CAMBODJA?

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

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

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

 

  HHeragården - et § 107 botilbud  

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

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

   

    
    Johannesskolen 
                  søger bogholder
      Se mere på www.johsskolen.dk

SØMANDSHJEMMET

Hotel Sømandshjemmet Nuuk søgerHotel Sømandshjemmet Nuuk søger
• Sømandshjemsleder• Sømandshjemsleder
• Sømandsmissionær/ souschef • Sømandsmissionær/ souschef 

Hotel Sømandshjemmet Nuuk er en del af fi re sø-Hotel Sømandshjemmet Nuuk er en del af fi re sø-
mandshjem og hoteller på Grønlands vestkyst. mandshjem og hoteller på Grønlands vestkyst. 
Det har 44 værelser med god belægning og et veldrevet Det har 44 værelser med god belægning og et veldrevet 
cafeteria. cafeteria. 
____________________________________________________________________________________________

•  Om sømandshjemslederen•  Om sømandshjemslederen

Det er ikke afgørende for os, at du har en baggrund fra Det er ikke afgørende for os, at du har en baggrund fra 
hotel- og restaurationsbranchen, blot du kender noget hotel- og restaurationsbranchen, blot du kender noget 
til ledelse, planlægning, budgetter og kundepleje. til ledelse, planlægning, budgetter og kundepleje. 
______________________________________________________________________________________________

• Om sømandsmissionæren/souschefen• Om sømandsmissionæren/souschefen

Sammen med vores volontører brænder du for at ar-Sammen med vores volontører brænder du for at ar-
bejde med diakoni og mission blandt mennesker i det bejde med diakoni og mission blandt mennesker i det 
maritime miljø. Desuden har du øje for hotelgæsten og maritime miljø. Desuden har du øje for hotelgæsten og 
kunden i cafeteriet, når du er på sømandhjemmet.kunden i cafeteriet, når du er på sømandhjemmet.
Vi forestiller os, at du har en baggrund som diakon, 3K Vi forestiller os, at du har en baggrund som diakon, 3K 
eller lignende.eller lignende.
______________________________________________________________________________________________

Vi tilbyderVi tilbyder

• En selvstændig og alsidig stilling i en af verdens • En selvstændig og alsidig stilling i en af verdens 
smukkeste hovedstæder. smukkeste hovedstæder. 

• Gode ansættelsesforhold med mulighed for frirejse til • Gode ansættelsesforhold med mulighed for frirejse til 
Danmark én gang om året. Herudover er der en årlig Danmark én gang om året. Herudover er der en årlig 
medarbejdersamling i Danmark.medarbejdersamling i Danmark.

• Der kan stilles bolig til rådighed.• Der kan stilles bolig til rådighed.
• Stillingerne kan søges enkeltvis, eller som ægtepar • Stillingerne kan søges enkeltvis, eller som ægtepar 

kan man søge begge stillinger.kan man søge begge stillinger.

Tiltrædelse:Tiltrædelse: 1. november 2020 eller efter aftale. 1. november 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist:Ansøgningsfrist: 15. juli 2020 15. juli 2020
– har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte – har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte 
forretningschef Erik Ramballe Hansen på forretningschef Erik Ramballe Hansen på 
+45 30 50 69 76. +45 30 50 69 76. 

Send din ansøgning til: erik@soemandshjem.gl Send din ansøgning til: erik@soemandshjem.gl 

Find de uddybende stillingsbeskrivelser på Find de uddybende stillingsbeskrivelser på 
www.somandsmissionen.dkwww.somandsmissionen.dk

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

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

L A R S  J E N S E N

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

Credo | 112 sider | 99,95 kr.

UDFORDRENDE
OG FRISÆTTENDE



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE
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SOGNEPRÆSTSOGNEPRÆST

Redaktør: Lars Brixen:Redaktør: Lars Brixen:
Rosenius i DanmarkRosenius i Danmark
– en antologi om den roseni-– en antologi om den roseni-
anske vækkelse i Danmarkanske vækkelse i Danmark
ELM Forlag 2020ELM Forlag 2020

413 sider – 250,- kroner413 sider – 250,- kroner

Indrømmet: For mange vil Indrømmet: For mange vil 
titlen alene føles mere tør titlen alene føles mere tør 
end en mariekiks, der har end en mariekiks, der har 
ligget i høj sol på et sort ligget i høj sol på et sort 
terrassebord. Men sådan terrassebord. Men sådan 
er det slet ikke. Titlen og te-er det slet ikke. Titlen og te-
maet omkring den roseni-maet omkring den roseni-
anske bevægelse er ikke no-anske bevægelse er ikke no-
get, som er behandlet i ret get, som er behandlet i ret 
mange bøger i så detaljeret mange bøger i så detaljeret 
grad som i denne bog. Kirke-grad som i denne bog. Kirke-
historisk set er det ikke det historisk set er det ikke det 
store emne, men det er en store emne, men det er en 
bevægelse, som i Danmark bevægelse, som i Danmark 
har været med til at forme har været med til at forme 
rigtig meget af det, vi kender rigtig meget af det, vi kender 
som missionsforeninger og som missionsforeninger og 
kirkeliv. kirkeliv. 

Bogens forfattere eller Bogens forfattere eller 
bidragsydere er kompeten-bidragsydere er kompeten-
te mennesker, som formår te mennesker, som formår 
at hive det væsentlige ud at hive det væsentlige ud 

Missionsforeningers 
historie spændende fortalt

af deres emner og om-af deres emner og om-
sætte til noget, de fl este vil sætte til noget, de fl este vil 
kunne forstå. Det er ikke en kunne forstå. Det er ikke en 
bog, der kan læses op fra i bog, der kan læses op fra i 
børneklubben, men det er børneklubben, men det er 
derimod for dig, som ønsker derimod for dig, som ønsker 
at blive klogere på, hvad du at blive klogere på, hvad du 
måske selv er en del af, eller måske selv er en del af, eller 
som gerne vil lære mere om som gerne vil lære mere om 
dansk kirkehistorie. dansk kirkehistorie. 

En af bogens store styrker En af bogens store styrker 
er, at man bliver præsente-er, at man bliver præsente-
ret for både de historiske ret for både de historiske 
fakta og de personlige be-fakta og de personlige be-
retninger. Samtidig behand-retninger. Samtidig behand-
ler bogen en lang række teo-ler bogen en lang række teo-
logiske emner, som også vil logiske emner, som også vil 
gøre det godt som opslags-gøre det godt som opslags-
værk hjemme på reolen. værk hjemme på reolen. 

Mængden af personer og Mængden af personer og 
detaljerne i gennemgangen detaljerne i gennemgangen 
er høj. Man hører om perso-er høj. Man hører om perso-
ner som Møller og Trandberg ner som Møller og Trandberg 
og får baggrunden med og og får baggrunden med og 
også diskussionerne om-også diskussionerne om-
kring forskellige stridigheder, kring forskellige stridigheder, 
personlige som teologiske. personlige som teologiske. 
Diskussioner, som blandt Diskussioner, som blandt 
andet førte til splittelser og andet førte til splittelser og 
oprettelsen af nye missions-oprettelsen af nye missions-
foreninger. Dertil kommer, at foreninger. Dertil kommer, at 
bogen geografi sk kommer bogen geografi sk kommer 
godt rundt i landet.godt rundt i landet.

Konklusionen er, at hvis du Konklusionen er, at hvis du 
ønsker en bog, hvor du kan ønsker en bog, hvor du kan 
lære noget om missionsfor-lære noget om missionsfor-

eningernes historie i Dan-eningernes historie i Dan-
mark, så er mark, så er Rosenius i Dan-Rosenius i Dan-
markmark stedet, du skal lede.  stedet, du skal lede. 
Den er ikke let læst, men Den er ikke let læst, men 
den er indholdsrig og dygtigt den er indholdsrig og dygtigt 
sammensat. Brug den som sammensat. Brug den som 
opslagsværk, eller læs hele opslagsværk, eller læs hele 
den spændende historie, og den spændende historie, og 

fi nd inspiration til yderligere fi nd inspiration til yderligere 
læsning i fodnoterne. læsning i fodnoterne. 

Denne bog er måske det Denne bog er måske det 
mest gennemførte værk om mest gennemførte værk om 
den rosenianske bevægelse den rosenianske bevægelse 
i Danmark skrevet af folk, i Danmark skrevet af folk, 
som alle har rødder i tradi-som alle har rødder i tradi-
tionen.tionen.

inspiration            nærvær            holdning

MENNESKER I DANMARKMENNESKER I DANMARK bliver omvendt. Det gæl- bliver omvendt. Det gæl-
der i høj grad de personer, der er kernemålgruppen der i høj grad de personer, der er kernemålgruppen 
i det tværkulturelle arbejde. Men ikke kun. Det er i det tværkulturelle arbejde. Men ikke kun. Det er 
fantastisk, hver gang et menneske kommer til tro på fantastisk, hver gang et menneske kommer til tro på 
Jesus – uanset hvad deres kulturelle, nationale eller Jesus – uanset hvad deres kulturelle, nationale eller 
religiøse baggrund er. Men nogle af os kan måske i ny religiøse baggrund er. Men nogle af os kan måske i ny 
og næ tvivle på, om der er meget håb for min ikke-og næ tvivle på, om der er meget håb for min ikke-
troende nabo, kollega eller ven, der er af etnisk dansk troende nabo, kollega eller ven, der er af etnisk dansk 
oprindelse.oprindelse.

Temaet i dette nummer skal tjene til opmuntring og Temaet i dette nummer skal tjene til opmuntring og 
påmindelse om, at Gud stadig kalder etniske danske-påmindelse om, at Gud stadig kalder etniske danske-
re til tro på ham. Det er Helligåndens værk, og vi men-re til tro på ham. Det er Helligåndens værk, og vi men-
nesker kan bare stå måbende tilbage over Guds uran-nesker kan bare stå måbende tilbage over Guds uran-
sagelige veje og prise ham. Men målet med temaet sagelige veje og prise ham. Men målet med temaet 
er også at minde om, at nok er værket Guds, men bag er også at minde om, at nok er værket Guds, men bag 
hver eneste historie om en omvendelse er også histo-hver eneste historie om en omvendelse er også histo-
rien om de kristne, der var Guds redskaber. Redska-rien om de kristne, der var Guds redskaber. Redska-
ber, der investerede tid og energi i andre mennesker. ber, der investerede tid og energi i andre mennesker. 
En var ven, en var underviser, en viste omsorg, en var En var ven, en var underviser, en viste omsorg, en var 
sjælesørger, en sørgede for en hyggelig stemning, en sjælesørger, en sørgede for en hyggelig stemning, en 
arrangerede et møde, en turde stille et spørgsmål, en arrangerede et møde, en turde stille et spørgsmål, en 
spillede en sang og så videre. Hver især var de medar-spillede en sang og så videre. Hver især var de medar-
bejdere på samme sag. De så måske ikke hinandens bejdere på samme sag. De så måske ikke hinandens 
indsats. Måske var de tilmed blinde for, at de selv indsats. Måske var de tilmed blinde for, at de selv 
havde spillet en rolle. Men hver især var de alligevel havde spillet en rolle. Men hver især var de alligevel 
Guds redskab på hver sin måde.Guds redskab på hver sin måde.

NETOP FORDI DET NETOP FORDI DET er Helligåndens værk – oftest er Helligåndens værk – oftest 
igennem mennesker, der villigt går hans ærinde, må igennem mennesker, der villigt går hans ærinde, må 
det skabe frimodighed hos os. Vi kan sænke skuld-det skabe frimodighed hos os. Vi kan sænke skuld-
rene og afvise den følelse af pres, som forkyndelsen rene og afvise den følelse af pres, som forkyndelsen 
af mission kan skabe hos nogen. Det er ikke os, der af mission kan skabe hos nogen. Det er ikke os, der 
skal præstere en omvendelse. Kun Helligånden kan skal præstere en omvendelse. Kun Helligånden kan 
omvende mennesker. Vi skal derimod være udhol-omvende mennesker. Vi skal derimod være udhol-
dende og arbejdsomme i de opgaver, som Gud lægger dende og arbejdsomme i de opgaver, som Gud lægger 
hen til os.hen til os.

DER KAN VÆREDER KAN VÆRE mange ting, der holder os fra at invi- mange ting, der holder os fra at invi-
tere vores nabo, ven eller kollega med ind i det kristne tere vores nabo, ven eller kollega med ind i det kristne 
fællesskab. Måske er vores kalender for fuld til, at fællesskab. Måske er vores kalender for fuld til, at 
vi overhovedet kan lære hende eller ham at kende. vi overhovedet kan lære hende eller ham at kende. 
Måske er vi fl ove over vores tro og vil helst ikke stikke Måske er vi fl ove over vores tro og vil helst ikke stikke 
ud i andre menneskers øjne. Eller måske er vi, når alt ud i andre menneskers øjne. Eller måske er vi, når alt 
kommer til alt, ligeglade med de andre. Men den op-kommer til alt, ligeglade med de andre. Men den op-
gave, Jesus gav os ved sin himmelfart en bunden op-gave, Jesus gav os ved sin himmelfart en bunden op-
gave for en kristen, uanset at den måske betyder, at gave for en kristen, uanset at den måske betyder, at 
vi mister agtelse i andres øjne eller må indrette vores vi mister agtelse i andres øjne eller må indrette vores 
liv anderledes. Vi må hver især stille os til rådighed for liv anderledes. Vi må hver især stille os til rådighed for 
Gud og være redskaber for retfærdighed (Rom 6,13). Gud og være redskaber for retfærdighed (Rom 6,13). 
Det kan vi gøre med fuld tiltro til, at ansvaret er hans, Det kan vi gøre med fuld tiltro til, at ansvaret er hans, 
og at der er velsignelse i at leve, som han kalder os til og at der er velsignelse i at leve, som han kalder os til 
– uanset om vi ser resultatet eller ej.– uanset om vi ser resultatet eller ej.

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

Guds ansvar –
vores kald
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Når familiedrømmen går i stykker
AF OLE SOLGAARD

I det seneste nummer af I det seneste nummer af 
Budskabet er temaet: Budskabet er temaet: Når Når 
familiedrømmen går i styk-familiedrømmen går i styk-
kerker.

”Bibelen er fuld af beret-”Bibelen er fuld af beret-
ninger om alle mulige va-ninger om alle mulige va-
rianter af bristede familie-rianter af bristede familie-
drømme. Det faktum kan drømme. Det faktum kan 
lære os, at vi ikke står alene lære os, at vi ikke står alene 
med vores nederlag. Det kan med vores nederlag. Det kan 
ellers føles pinligt, når jeg ellers føles pinligt, når jeg 
ikke kan fi nde ud af det med ikke kan fi nde ud af det med 
familien – det, som ser ud familien – det, som ser ud 
til at lykkes for ’alle andre’”, til at lykkes for ’alle andre’”, 
står der i lederartiklen, som står der i lederartiklen, som 
er skrevet af Alex D. Karlsen, er skrevet af Alex D. Karlsen, 
der er med i redaktionsud-der er med i redaktionsud-
valget. valget. 

Hvordan hjælper  
vi hinanden?
Der er valgt fi re nedslag i Der er valgt fi re nedslag i 

de bristede familiedrømme de bristede familiedrømme 
med artikler om henholdsvis med artikler om henholdsvis 
familiekonfl ikter, singleliv, familiekonfl ikter, singleliv, 
barnløshed og livet efter en barnløshed og livet efter en 
skilsmisse. skilsmisse. 

De fi re temaartikler for-De fi re temaartikler for-
holder sig til, hvad man stil-holder sig til, hvad man stil-
ler op, når familiedrømmen ler op, når familiedrømmen 
på en eller fl ere måder går i på en eller fl ere måder går i 
stykker: Hvad indebærer det stykker: Hvad indebærer det 
at have Gud med i sit liv i de at have Gud med i sit liv i de 
situationer? Hvordan kan vi situationer? Hvordan kan vi 
være til hjælp for os selv og være til hjælp for os selv og 
andre?andre?

I en artikel skriver psyko-I en artikel skriver psyko-
log Maria Kofod Techow om log Maria Kofod Techow om 
familiekonfl ikter.familiekonfl ikter.

Hun udfolder behovet for Hun udfolder behovet for 
rummelighed og grænser i rummelighed og grænser i 
familien, og fat på, hvordan familien, og fat på, hvordan 
man kan gribe de svære man kan gribe de svære 
samtaler an, når en konfl ikt samtaler an, når en konfl ikt 
lurer, og håndtere det, hvis lurer, og håndtere det, hvis 
sådan en samtale heller sådan en samtale heller 
ikke lykkes.ikke lykkes.



N
år troen

 får liv;
”D

et føltes som
 et 

kram
 og en

 op
level-

se af, at jeg ikke var 
alen

e p
å b

æ
n
ken

.”
N

an
n
a K

ristin
e N

iel-
sen

 m
ød

te G
u
d
s kæ

r-
ligh

ed
 p

å en
 kirke-

b
æ

n
k for tre år sid

en
, 

d
a h

en
d
es ven

in
d
es 

d
atter sku

lle d
øb

es.
H

u
n
 og to an

d
re for-

tæ
ller om

, h
vord

an
 

d
e kom

 til tro

6-8

K
asper B

reindahl er 
udlæ

rt hos tv-kanalen 
Sat-7 på Cypern og 
laver nu kristent tv til 
M

ellem
østen 

Private forhold gjorde 
G

ry og Per Jørgensens 
m

issionæ
rtid i Tanza-

nia kort. M
en Tanzania 

præ
ger dem

 stadig 

O
le M

alm
gaard har 

væ
ret bager, hjem

m
e-

gående og m
issionæ

r. 
N

u er han ny leder på 
Virksund K

ursuscenter

9
3

5

12 Nr. 12 | 3. juli 2020

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

TE
M

A

12
3. JU

LI 2020
Å

R
G

A
N

G
 120

in
sp

iration
      n

æ
rvæ

r      h
old

n
in

g

FIND MERE ONLINE

20.000 kroner til Tanzania
Corona og forsamlingsforbud er ingen hindring for at samle Corona og forsamlingsforbud er ingen hindring for at samle 
penge ind til missionsarbejdet. Omkring 60 unge aarhusia-penge ind til missionsarbejdet. Omkring 60 unge aarhusia-
nere deltog torsdag den 4. juni i en online-indsamlingsaften.nere deltog torsdag den 4. juni i en online-indsamlingsaften.

Jeg har fået en tanzania-familie
Stine Skov Rasmussen er netop kommet til Danmark efter Stine Skov Rasmussen er netop kommet til Danmark efter 
et år som volontør i Tanzania. Læs blandt andet om, hvordan et år som volontør i Tanzania. Læs blandt andet om, hvordan 
hendes opfattelse af missionærlivet har ændret sig.hendes opfattelse af missionærlivet har ændret sig.

Cambodja kalder
26/06/2020 | BENT OLSEN, MISSIONSKONSULENT26/06/2020 | BENT OLSEN, MISSIONSKONSULENT

Gud kalder til mission. Evangeliet om Jesus skal fortælles til Gud kalder til mission. Evangeliet om Jesus skal fortælles til 
alle mennesker. I Cambodja er der behov for nye missionæ-alle mennesker. I Cambodja er der behov for nye missionæ-
rer, som vil påtage sig en sådan opgave.rer, som vil påtage sig en sådan opgave.

LM har i en længere periode haft en erfaren missionær-LM har i en længere periode haft en erfaren missionær-
gruppe i Cambodja. Der er gang i meget godt arbejde, som gruppe i Cambodja. Der er gang i meget godt arbejde, som 
LM kan være stolt af. Det ønsker vi at fastholde og vil samti-LM kan være stolt af. Det ønsker vi at fastholde og vil samti-
dig også gerne udvide arbejdet. På grund af store børn forud-dig også gerne udvide arbejdet. På grund af store børn forud-
ser vi, at fl ere af missionærerne i løbet af ...ser vi, at fl ere af missionærerne i løbet af ...

dlm.dk/blogdlm.dk/blogdlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/lm-international/volontorfortaellingerdlm.dk/lm-international/volontorfortaellinger

FOTO: OLE SOLGAARD
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