
En alternativ tværkulturel lejr i det midtjyske gav over 60 primært farsi-talende mulighed 
for at samles og dele evangeliet med hinanden, lovsynge og hygge sig

Afviste fl ygtninge kom på lejr

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Der var egentlig ikke udsigt Der var egentlig ikke udsigt 
til en tværkulturel lejr i år til en tværkulturel lejr i år 
for brugerne af Bibelcaféen for brugerne af Bibelcaféen 
i Bording og for medlem-i Bording og for medlem-
merne af Asylkoret. Den merne af Asylkoret. Den 
tværkulturelle lejr på Hest-tværkulturelle lejr på Hest-
lund Efterskole blev nemlig lund Efterskole blev nemlig 
corona-afl yst ligesom så corona-afl yst ligesom så 
mange andre sommeraktivi-mange andre sommeraktivi-
teter i år.teter i år.

”Men så bad jeg til Gud ”Men så bad jeg til Gud 
om, at vi på en eller anden om, at vi på en eller anden 
måde alligevel kunne mø-måde alligevel kunne mø-
des med vores venner fra des med vores venner fra 
Kærshovedgård. Vi hungrer Kærshovedgård. Vi hungrer 
alle efter at være sammen i alle efter at være sammen i 
det kristne fællesskab efter det kristne fællesskab efter 
en ubarmhjertig corona-en ubarmhjertig corona-
tid,” fortæller Anna Lisbeth tid,” fortæller Anna Lisbeth 
Sonne, der er tværkulturel Sonne, der er tværkulturel 
konsulent i LM med ansvar konsulent i LM med ansvar 
for Asylkoret. Igennem co-for Asylkoret. Igennem co-
rona-tiden har hun mødtes rona-tiden har hun mødtes 
med brugerne af bibelca-med brugerne af bibelca-

3. august blev den første 3. august blev den første 
grønlandske gudstjeneste i grønlandske gudstjeneste i 
Herning afholdt. Omkring 40 Herning afholdt. Omkring 40 
deltagere, hvoraf de fl este deltagere, hvoraf de fl este 
ikke normalt er en del af et ikke normalt er en del af et 
kristent fællesskab, havde kristent fællesskab, havde 
fundet vej til LM’s missions-fundet vej til LM’s missions-
hus i byen, der lagde lokaler hus i byen, der lagde lokaler 
til gudstjenesten.til gudstjenesten.

”Flere sagde, at de var ”Flere sagde, at de var 
dybt rørt over forkyndelsen dybt rørt over forkyndelsen 
og de grønlandske salmer,” og de grønlandske salmer,” 
fortæller Søren Eriksen, der fortæller Søren Eriksen, der 
er ansat af LM som evan-er ansat af LM som evan-
gelist blandt grønlændere gelist blandt grønlændere 
i Danmark. Han forkyndte i Danmark. Han forkyndte 
ved gudstjenesten, hvor den ved gudstjenesten, hvor den 
dansk-gifte, lokalt bosatte, dansk-gifte, lokalt bosatte, 
grønlandske kvinde Akann-grønlandske kvinde Akann-
guaq Sonne sang.guaq Sonne sang.

Forkyndelse og sang gjorde et stort indtryk på de fremmødte, der ikke normalt er en del af en menighed

40 grønlændere til gudstjeneste i Herning

”Det er en meget vigtig ”Det er en meget vigtig 
ting, at de kommer og lyt-ting, at de kommer og lyt-
ter til forkyndelsen. Det kan ter til forkyndelsen. Det kan 
åbne deres hjerter for evan-åbne deres hjerter for evan-
geliet og skabe en længsel geliet og skabe en længsel 
efter at lære Jesus at ken-efter at lære Jesus at ken-
de,” siger han, og fortæller at de,” siger han, og fortæller at 
han lagde vægt på en klar, han lagde vægt på en klar, 
enkel og personlig forkyn-enkel og personlig forkyn-
delse af, hvorfor han selv delse af, hvorfor han selv 
tror på Jesus.tror på Jesus.

Nogen, der går foran
Der var oprindelig planlagt Der var oprindelig planlagt 
grønlandske gudstjenester grønlandske gudstjenester 
i foråret, men på grund af i foråret, men på grund af 
corona måtte arrangemen-corona måtte arrangemen-
terne, der bliver afholdt i terne, der bliver afholdt i 
samarbejde med den lokale samarbejde med den lokale 
grønlænderforening, afl yses. grønlænderforening, afl yses. 

Derfor var det en stor glæde Derfor var det en stor glæde 
at kunne afholde gudstjene-at kunne afholde gudstjene-
ste, spise og tale sammen, ste, spise og tale sammen, 
forklarer han.forklarer han.

”Mange af dem, vi har kon-”Mange af dem, vi har kon-
takt med, mødes ellers kun i takt med, mødes ellers kun i 
grønlænderforeningen. Når grønlænderforeningen. Når 
vi går foran og arrangerer vi går foran og arrangerer 
noget, så møder de som re-noget, så møder de som re-
gel talstærkt op.”gel talstærkt op.”

Mange af grønlænderne Mange af grønlænderne 
har været i Danmark i en har været i Danmark i en 
kortere årrække. Nogle er kortere årrække. Nogle er 
kommet, fordi de er gift med kommet, fordi de er gift med 
danskere. Andre er kommet, danskere. Andre er kommet, 
fordi de har en sygdom, der fordi de har en sygdom, der 
kræver en ekspertise, man kræver en ekspertise, man 
ikke har i Grønland og andre ikke har i Grønland og andre 
er kommet på grund af den er kommet på grund af den 
almindelige udveksling, der almindelige udveksling, der 
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féen under åben himmel, da féen under åben himmel, da 
det ikke har været muligt at det ikke har været muligt at 
samles indendørs. samles indendørs. 

Familier var også med
Resultatet blev, at knap 75 Resultatet blev, at knap 75 
personer kunne samles på personer kunne samles på 
Midtjyllands Kristne Frisko-Midtjyllands Kristne Frisko-
le, hvor Anna Lisbeth Sonne le, hvor Anna Lisbeth Sonne 
også er lærer. Egentlig var også er lærer. Egentlig var 
det kun meningen, at lejren det kun meningen, at lejren 
skulle være for folkene fra skulle være for folkene fra 
Kærshovedgård, men også Kærshovedgård, men også 
en række familier fra Hol-en række familier fra Hol-
stebro Asylcenter fi k lov at stebro Asylcenter fi k lov at 
deltage på lejren. deltage på lejren. 

38 fra Kærshovedgård 38 fra Kærshovedgård 
Udrejsescenter og 25 fra Udrejsescenter og 25 fra 
Holstebro Asylcenter samt Holstebro Asylcenter samt 
ti frivillige brugte således ti frivillige brugte således 
dagene fra 9.-12. juli på bi-dagene fra 9.-12. juli på bi-
beltimer ved Sebastian Ole-beltimer ved Sebastian Ole-
sen, masser af sang, persisk sen, masser af sang, persisk 
mad, samtaler, leg og frie mad, samtaler, leg og frie 
vidnesbyrd.vidnesbyrd.

Fortsættes på side 2Fortsættes på side 2

er mellem Grønland og Dan-er mellem Grønland og Dan-
mark.mark.

Egne gudstjenester
Søren Eriksen og hans kol-Søren Eriksen og hans kol-
lega Helga Rosing har også lega Helga Rosing har også 
afholdt grønlandsk gudstje-afholdt grønlandsk gudstje-
neste med stor opbakning neste med stor opbakning 
i Esbjerg. Men han ser ikke i Esbjerg. Men han ser ikke 
for sig, at grønlænderne for sig, at grønlænderne 
kan integreres i de danske kan integreres i de danske 
kristne fællesskaber lige kristne fællesskaber lige 
foreløbig.foreløbig.

”For mange grønlændere ”For mange grønlændere 
er det en stor overvindelse er det en stor overvindelse 
at gå ind i nye fællesskaber at gå ind i nye fællesskaber 
– også fordi fordommene – også fordi fordommene 
omkring grønlændere er omkring grønlændere er 
store blandt mange dan-store blandt mange dan-
skere.”               skere.”               nlmnlm

Tror I ikke, Gud vil hjælpe dem, han har 
udvalgt, når de råber på ham dag og nat 

... 
Han vil sørge for, at de opnår retfærdighed 
så hurtigt som muligt. Men spørgsmålet 
er, om der overhovedet er nogen, der tror 

på Gud, når jeg, Menneskesønnen, 
kommer tilbage.

Lukasevangeliet 18,7-8Lukasevangeliet 18,7-8

Akannguaq Sonne sang ved gudstjenesten i Herning.Akannguaq Sonne sang ved gudstjenesten i Herning.
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Fortsat fra side 1Fortsat fra side 1

”Sebastians kærlighed til ”Sebastians kærlighed til 
muslimer strømmede videre muslimer strømmede videre 
til os,” fortæller Anna Lisbeth til os,” fortæller Anna Lisbeth 
Sonne om bibeltimerne på Sonne om bibeltimerne på 
lejren i Herning. Sebastian lejren i Herning. Sebastian 
Olesen er leder af Al-Besha-Olesen er leder af Al-Besha-
ra, der arbejder for at dele ra, der arbejder for at dele 
evangeliet om Jesus med evangeliet om Jesus med 
muslimer. I hans undervis-muslimer. I hans undervis-
ning, der kan fi ndes på You-ning, der kan fi ndes på You-
Tube med oversættelse til Tube med oversættelse til 
farsi, lød et kald til at følge farsi, lød et kald til at følge 
Jesus.  Jesus.  

”De her mennesker ved ”De her mennesker ved 
om nogen, at det har en om nogen, at det har en 
pris at følge Jesus, sådan pris at følge Jesus, sådan 
som Sebastian understre-som Sebastian understre-
gede. Mange af dem sidder gede. Mange af dem sidder 
jo netop fast. De kan ikke jo netop fast. De kan ikke 
komme tilbage til Iran, fordi komme tilbage til Iran, fordi 
de er konverteret,” forklarer de er konverteret,” forklarer 
asylkorslederen.asylkorslederen.

Flere deltagere fortalte Flere deltagere fortalte 
også selv deres vidnesbyrd, også selv deres vidnesbyrd, 
da der var mulighed for det da der var mulighed for det 
fredag aften. På andre lejre fredag aften. På andre lejre 

… afviste fl ygtninge kom på lejr
har Anna Lisbeth Sonne op-har Anna Lisbeth Sonne op-
levet, at kun få vil dele deres levet, at kun få vil dele deres 
historie, af frygt for at den historie, af frygt for at den 
kan bruges imod dem. Men i kan bruges imod dem. Men i 
år var det anderledes.år var det anderledes.

”Folkene fra Holstebro ”Folkene fra Holstebro 
Asylcenter stod i kø for at Asylcenter stod i kø for at 
fortælle deres historie. En fortælle deres historie. En 
fortalte i tyve minutter om fortalte i tyve minutter om 
sin tur gennem Europa, og sin tur gennem Europa, og 
hvordan vedkommende hav-hvordan vedkommende hav-
de mødt kristne i Græken-de mødt kristne i Græken-
land, der hjalp. Det havde land, der hjalp. Det havde 
vakt en interesse for at høre vakt en interesse for at høre 
om kristendommen.”om kristendommen.”

God dynamik
I det hele taget var det en I det hele taget var det en 
god blanding at have de for-god blanding at have de for-
trinsvis unge ugifte mænd trinsvis unge ugifte mænd 
fra Kærshovedgård sammen fra Kærshovedgård sammen 
med folkene fra Holstebro, med folkene fra Holstebro, 
der primært var familier der primært var familier 
med mindre børn.med mindre børn.

”Flere af de unge mænd ”Flere af de unge mænd 
nød at være legeonkler for nød at være legeonkler for 
børnene fra Holstebro. De to børnene fra Holstebro. De to 
grupper fandt hurtigt sam-grupper fandt hurtigt sam-

men, og mange af folkene men, og mange af folkene 
fra Kærshovedgård har også fra Kærshovedgård har også 
selv været på asylcenteret i selv været på asylcenteret i 
Holstebro tidligere. Desuden Holstebro tidligere. Desuden 
var folkene fra Holstebro var folkene fra Holstebro 
meget interesseret i at høre meget interesseret i at høre 

om Kærshovedgård, fordi om Kærshovedgård, fordi 
de frygter, at deres sag bli-de frygter, at deres sag bli-
ver afvist, og at de bliver ver afvist, og at de bliver 
sendt dertil,” siger hun og sendt dertil,” siger hun og 
forklarer, at afviste familier forklarer, at afviste familier 
dog sendes til Asylcenter dog sendes til Asylcenter 

Asylansøgerne stod selv for at lave maden på den tværkulturelle lejr i Herning.Asylansøgerne stod selv for at lave maden på den tværkulturelle lejr i Herning.

AF HENRIK P. JENSENAF HENRIK P. JENSEN

LANDSFORMANDLANDSFORMAND

HPJ@DLM.DKHPJ@DLM.DK

Da Jesus på det sidste sam-Da Jesus på det sidste sam-
lede sine disciple for at tale lede sine disciple for at tale 
om sin genkomst og skit-om sin genkomst og skit-
serede de sidste tider som serede de sidste tider som 
fulde af trængsler og vild-fulde af trængsler og vild-
farelser, var der én ting, der farelser, var der én ting, der 
ikke måtte gå i stå, uanset ikke måtte gå i stå, uanset 
hvor uoverskueligt det hele hvor uoverskueligt det hele 
så ud: ”Dette evangelium om så ud: ”Dette evangelium om 
Riget skal prædikes i hele Riget skal prædikes i hele 
verden som vidnesbyrd for verden som vidnesbyrd for 
alle folkeslag, og så skal en-alle folkeslag, og så skal en-

Uanset hvad skal evangeliet ud
den komme” (Matt 24,14).den komme” (Matt 24,14).

Det er tankevækkende i en Det er tankevækkende i en 
tid, hvor alle vores planer og tid, hvor alle vores planer og 
vaner forstyrres, begrænses vaner forstyrres, begrænses 
eller sættes på standby. Om eller sættes på standby. Om 
kærligheden bliver kold, om kærligheden bliver kold, om 
der er vildfarelser, trængs-der er vildfarelser, trængs-
ler, rygter om krig, frafald, ler, rygter om krig, frafald, 
lovløshed og så videre, ja, om lovløshed og så videre, ja, om 
alt jeg kender, brydes ned, så alt jeg kender, brydes ned, så 
kan og må én ting fortsætte: kan og må én ting fortsætte: 
forkyndelsen af evangeliet.forkyndelsen af evangeliet.

”Se til, at I ikke lader jer ”Se til, at I ikke lader jer 
skræmme!”, sagde Jesus skræmme!”, sagde Jesus 
(Matt 24,6). Lad os besinde (Matt 24,6). Lad os besinde 
os på, at vores kald er ufor-os på, at vores kald er ufor-
andret, også selv om hver-andret, også selv om hver-
dagen og verden forandrer dagen og verden forandrer 
sig. Evangeliet er nemlig et sig. Evangeliet er nemlig et 
vidnesbyrd for alle folke-vidnesbyrd for alle folke-
slag – et vidnesbyrd er en slag – et vidnesbyrd er en 
øjenåbner, der sætter alt i et øjenåbner, der sætter alt i et 
nyt perspektiv. Paulus op-nyt perspektiv. Paulus op-

muntrede derfor Timotheus muntrede derfor Timotheus 
til at udvise trofasthed mod til at udvise trofasthed mod 
evangeliet og tage vare på evangeliet og tage vare på 
den skat, som var betroet den skat, som var betroet 
ham (2 Tim 1,11-14).ham (2 Tim 1,11-14).

Apostlen Johannes for-Apostlen Johannes for-
tæller om en engel under tæller om en engel under 
himlen, ”der havde et evigt himlen, ”der havde et evigt 
evangelium at forkynde for evangelium at forkynde for 
dem, der bor på jorden, og dem, der bor på jorden, og 
for alle folkeslag og stam-for alle folkeslag og stam-
mer, tungemål og folk” (Åb mer, tungemål og folk” (Åb 
14,6). Det evangelium, vi går 14,6). Det evangelium, vi går 
med, er evigt. Intet kan og med, er evigt. Intet kan og 
skal stoppe dets vidnesbyrd. skal stoppe dets vidnesbyrd. 
Vi glædes ikke bare ved det Vi glædes ikke bare ved det 
nu, men skal glædes ved nu, men skal glædes ved 
det for evigt. Det holder, når det for evigt. Det holder, når 
hverdagen bliver svær og alt hverdagen bliver svær og alt 
andet forgår.andet forgår.

En verdensomspændende En verdensomspændende 
selvransagelse er i gang i selvransagelse er i gang i 
disse COVID-19-tider, hvor disse COVID-19-tider, hvor 

mennesker ser deres sår-mennesker ser deres sår-
barhed. De mangler Jesus, barhed. De mangler Jesus, 
men ved det ikke. Lad os men ved det ikke. Lad os 
bruge dette gunstige øjeblik bruge dette gunstige øjeblik 
og bede om, at det må blive og bede om, at det må blive 
en verdensomspændende en verdensomspændende 
åbning for evangeliet.åbning for evangeliet.

Lad os bede om øjne til at Lad os bede om øjne til at 
se de åbne døre for evange-se de åbne døre for evange-
liet, om en fornyet vækkelse liet, om en fornyet vækkelse 
i vores eget folk og i de folke-i vores eget folk og i de folke-
slag, vi har sendt vores vid-slag, vi har sendt vores vid-
ner til. Bed også om, at vi må ner til. Bed også om, at vi må 
se det menneske, som vi hver se det menneske, som vi hver 
især skal bringe evangeliets især skal bringe evangeliets 
vidnesbyrd – der, hvor vi er vidnesbyrd – der, hvor vi er 
sat, og der, hvor Gud kalder sat, og der, hvor Gud kalder 
os til at rejse hen. os til at rejse hen. 

Jesus kommer snart, og Jesus kommer snart, og 
mens vi venter, virker LM mens vi venter, virker LM 
fortsat til fremme for evan-fortsat til fremme for evan-
geliet – også i en foranderlig geliet – også i en foranderlig 
virkelighed.virkelighed.

ANNA LISBETH SONNE   Der var virkelig mange 
spørgsmål om dåben og om troen. Vi kunne have brugt 
mange timer på det
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Avnstrup på Midtsjælland. Avnstrup på Midtsjælland. 
På Kærshovedgård kommer På Kærshovedgård kommer 
kun personer over 18 år.kun personer over 18 år.

Mange trosspørgsmål
Det var ikke kun de frie vid-Det var ikke kun de frie vid-

nesbyrd, der foregik ander-nesbyrd, der foregik ander-
ledes på dette års lejr. Det ledes på dette års lejr. Det 
var også anderledes, at der var også anderledes, at der 
var sat tid af til spørgsmål var sat tid af til spørgsmål 
den sidste aften.den sidste aften.

”Vi plejer at slutte af med ”Vi plejer at slutte af med 
en festaften med dans og en festaften med dans og 
musik og derefter en an-musik og derefter en an-
dagt. I år var der mulig-dagt. I år var der mulig-
hed for at stille spørgsmål. hed for at stille spørgsmål. 
Og der var virkelig mange Og der var virkelig mange 
spørgsmål om dåben og om spørgsmål om dåben og om 
troen. Vi kunne have brugt troen. Vi kunne have brugt 
mange timer på det,” siger mange timer på det,” siger 
Anna Lisbeth Sonne.Anna Lisbeth Sonne.

Det havde deltagerne Det havde deltagerne 
dog ikke tid til, da der ikke dog ikke tid til, da der ikke 
var mulighed for overnat-var mulighed for overnat-
ning på skolen. Beboerne ning på skolen. Beboerne 
fra Kærshovedgård skal fra Kærshovedgård skal 
desuden være tilbage på desuden være tilbage på 
udrejsecentret senest klok-udrejsecentret senest klok-
ken 23.00.ken 23.00.

Lejren sluttede af med en Lejren sluttede af med en 
fælles gudstjeneste i Nørre-fælles gudstjeneste i Nørre-
landskirken i Holstebro, hvor landskirken i Holstebro, hvor 
Asylkoret sang.         Asylkoret sang.         

           nlm           nlm
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Peru-missionærer kommer 
tidligst afsted til december
LM’s Peru-missionærer kommer tidligst til deres ar-LM’s Peru-missionærer kommer tidligst til deres ar-
bejdsland i december. Det var ellers planen, at de nyan-bejdsland i december. Det var ellers planen, at de nyan-
satte missionærer Merete og Roar Steffensen og Lise og satte missionærer Merete og Roar Steffensen og Lise og 
Frederik Berggren Smidt skulle rejse 1. oktober. Det kan Frederik Berggren Smidt skulle rejse 1. oktober. Det kan 
dog ikke lade sig gøre på grund af corona-situationen, dog ikke lade sig gøre på grund af corona-situationen, 
lyder det fra LM’s missionsteam, der understreger, at lyder det fra LM’s missionsteam, der understreger, at 
rejsen kan blive udsat yderligere. Julie og Emil Solgaard rejsen kan blive udsat yderligere. Julie og Emil Solgaard 
og deres søn Lukas, der blev udsendt til Peru i 2019, har og deres søn Lukas, der blev udsendt til Peru i 2019, har 
været i Danmark siden begyndelsen af april. De må lige-været i Danmark siden begyndelsen af april. De må lige-
ledes vente på afrejse.ledes vente på afrejse.

Med knap 640 døde pr. million er Peru et af de lande, Med knap 640 døde pr. million er Peru et af de lande, 
der er hårdest ramt af corona-virus set i forhold til be-der er hårdest ramt af corona-virus set i forhold til be-
folkningens størrelse –  til trods for, at Peru allerede tid-folkningens størrelse –  til trods for, at Peru allerede tid-
ligt indførte en meget omfattende lukning af samfundet.ligt indførte en meget omfattende lukning af samfundet.

Noget anderledes ser det ud i Tanzania og Cambodja.  Noget anderledes ser det ud i Tanzania og Cambodja.  
Men der er mange hensyn at tage, siger vicegeneralse-Men der er mange hensyn at tage, siger vicegeneralse-
kretær og missionsleder Carsten Skovgaard-Holm. I dia-kretær og missionsleder Carsten Skovgaard-Holm. I dia-
log med missionærerne arbejde Missionsteamet på en log med missionærerne arbejde Missionsteamet på en 
afklaring for deres tilbagerejse, uddyber han.afklaring for deres tilbagerejse, uddyber han.

”Vi vurderer sagen individuelt fra missionærenhed til ”Vi vurderer sagen individuelt fra missionærenhed til 
missionærenhed, fra land til land, ja fra område til om-missionærenhed, fra land til land, ja fra område til om-
råde.” råde.” 

Det betyder, at Ruth og Philip Bach-Svendsen er vendt Det betyder, at Ruth og Philip Bach-Svendsen er vendt 
tilbage til Tanzania igen, mens de øvrige LM-missionæ-tilbage til Tanzania igen, mens de øvrige LM-missionæ-
rer, der på grund af corona er rejst fra Tanzania og Cam-rer, der på grund af corona er rejst fra Tanzania og Cam-
bodja, fortsat er i Danmark og Norge.                bodja, fortsat er i Danmark og Norge.                nlmnlm
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Hans mest kendte bog er Hans mest kendte bog er 
netop udkommet i USA, og netop udkommet i USA, og 
den 27. august udkommer den 27. august udkommer 
en ny bog om individualisme en ny bog om individualisme 
og fællesskab og fællesskab Ethvert men-Ethvert men-
neske er en halvøneske er en halvø. Carsten . Carsten 
Hjorth Pedersen er kendt Hjorth Pedersen er kendt 
som en fagmand, der i privat som en fagmand, der i privat 
regi og via Kristent Pædago-regi og via Kristent Pædago-
gisk Institut (KPI), som han gisk Institut (KPI), som han 
har stået i spidsen for i 21 har stået i spidsen for i 21 
år, har lagt et teoretisk fun-år, har lagt et teoretisk fun-
dament under det kristne dament under det kristne 
arbejde med børn og unge.arbejde med børn og unge.

Men den 65-årige forfat-Men den 65-årige forfat-
ter og foredragsholder kan ter og foredragsholder kan 
også skrive 50 års praktisk også skrive 50 års praktisk 
erfaring i LM’s børne og ung-erfaring i LM’s børne og ung-
domsarbejde på sit CV.domsarbejde på sit CV.

”Jeg har altid lagt vægt på, ”Jeg har altid lagt vægt på, 
at jeg ikke bare ville sidde at jeg ikke bare ville sidde 
bag skrivebordet og mene bag skrivebordet og mene 
det rigtige. Især i de 21 år, det rigtige. Især i de 21 år, 
jeg har været i KPI, har det jeg har været i KPI, har det 
været meget værdifuldt, at været meget værdifuldt, at 
jeg var i børneklubben hver jeg var i børneklubben hver 
onsdag. Hver uge skulle jeg onsdag. Hver uge skulle jeg 
styre en fl ok børn, fortælle styre en fl ok børn, fortælle 
dem bibelhistorier, for-dem bibelhistorier, for-
nemme, hvem de er, og høre nemme, hvem de er, og høre 
deres bedeemner og bibel-deres bedeemner og bibel-
fortolkninger. Det har været fortolkninger. Det har været 
uvurderligt.”uvurderligt.”

Kun et år ældre 
end juniorerne
Børneklublederen med det Børneklublederen med det 
lange forfatterskab begynd-lange forfatterskab begynd-
te sin karriere som leder te sin karriere som leder 
som 15-årig i en juniorklub som 15-årig i en juniorklub 
i Rødovre på Københavns i Rødovre på Københavns 
vestegn.vestegn.

”Der var 25-30 juniorer, ”Der var 25-30 juniorer, 
som aldrig før havde sat som aldrig før havde sat 
deres ben i en kirke eller i et deres ben i en kirke eller i et 
missionshus. Det var før in-missionshus. Det var før in-
ternet og mange tv-kanaler, ternet og mange tv-kanaler, 
og juniorklubben var en af og juniorklubben var en af 

de aktiviteter, der var i byen. de aktiviteter, der var i byen. 
Jeg var kun et-to år ældre og Jeg var kun et-to år ældre og 
gik i skole med dem.”gik i skole med dem.”

Han og de andre unge le-Han og de andre unge le-
dere blev tidligt spurgt af dere blev tidligt spurgt af 
de ældre ledere om at holde de ældre ledere om at holde 
små andagter, husker han små andagter, husker han 
og tilføjer, at der var en stor og tilføjer, at der var en stor 
frimodighed til at give unge frimodighed til at give unge 
mennesker et stort ansvar mennesker et stort ansvar 
dengang. Selv havde han dengang. Selv havde han 
kun haft en bevidst tro i et kun haft en bevidst tro i et 
års tid, da han begyndte års tid, da han begyndte 
som leder, husker han.som leder, husker han.

Allerede nogle år før havde Allerede nogle år før havde 
hans onkel, der var overlæ-hans onkel, der var overlæ-
rer, dog spurgt den dengang rer, dog spurgt den dengang 
12-årige, om ikke han skulle 12-årige, om ikke han skulle 
være lærer.være lærer.

”Der må have været et el-”Der må have været et el-
ler andet, som nogen har ler andet, som nogen har 
set i mig. Og det lå mig ikke set i mig. Og det lå mig ikke 
fjernt. Jeg kunne godt lide fjernt. Jeg kunne godt lide 
at formidle, og når så en at formidle, og når så en 
voksen spurgte mig, tænkte voksen spurgte mig, tænkte 
jeg, at der var en god grund jeg, at der var en god grund 
til det,” husker den i dag til det,” husker den i dag 
65-årige Carsten Hjorth Pe-65-årige Carsten Hjorth Pe-
dersen, der blev færdig som dersen, der blev færdig som 
lærer for 40 år siden.lærer for 40 år siden.

Bauman, Habermas  
og Rosa
Efter nogle år i juniorkred-Efter nogle år i juniorkred-
sen engagerede han sig i sen engagerede han sig i 
Rødovre ungdomskreds. Se-Rødovre ungdomskreds. Se-
nere fulgte en kort periode nere fulgte en kort periode 
som ansat bymissionær som ansat bymissionær 
i København med børne-i København med børne-
evangelisation og nogle år evangelisation og nogle år 
i Skjern, hvor han og hans i Skjern, hvor han og hans 
kone havde børneklub i kone havde børneklub i 
hjemmet. De seneste 19 år hjemmet. De seneste 19 år 
har han været aktiv i den har han været aktiv i den 
kristne børneklub Club 4 for kristne børneklub Club 4 for 
de fem-tiårige i Hillerød.de fem-tiårige i Hillerød.

Både i det frivillige ar-Både i det frivillige ar-
bejde, som skolelærer og bejde, som skolelærer og 
som far har Carsten Hjorth som far har Carsten Hjorth 
Pedersen haft med børn og Pedersen haft med børn og 
unge at gøre. Men tiden er unge at gøre. Men tiden er 
også gået med at læse vi-også gået med at læse vi-
dere inden for det pædago-dere inden for det pædago-

giske felt. Her har teoretike-giske felt. Her har teoretike-
re som sociologen Zygmunt re som sociologen Zygmunt 
Bauman og fi losoffen Jür-Bauman og fi losoffen Jür-
gen Habermas spillet en gen Habermas spillet en 
stor rolle. Og senest har den stor rolle. Og senest har den 
tyske sociolog og politolog tyske sociolog og politolog 
Hartmut Rosa fundet vej til Hartmut Rosa fundet vej til 
hans boghylder.hans boghylder.

”Det har også betydet ”Det har også betydet 
meget, at jeg har læst om meget, at jeg har læst om 
børnepsykologi. Og så har børnepsykologi. Og så har 
jeg kontor på Johannessko-jeg kontor på Johannessko-
len ved siden af 8. klasse, så len ved siden af 8. klasse, så 
jeg kender nogle af spro-jeg kender nogle af spro-
gets overfl ødige gloser, for gets overfl ødige gloser, for 
de fi ndes også på en kristen de fi ndes også på en kristen 
friskole,” siger han med et friskole,” siger han med et 
smil.smil.

Vær en voksen,   
og fi nd din position
I årenes løb har erfaring og I årenes løb har erfaring og 
teori givet modspil og med-teori givet modspil og med-
spil til den belæste børne-spil til den belæste børne-
klubleder. En af de ting, han klubleder. En af de ting, han 
i sine senere udgivelser har i sine senere udgivelser har 
sat fokus på, har han hentet sat fokus på, har han hentet 
fra sine møder med børn og fra sine møder med børn og 
andre børneklubledere: vig-andre børneklubledere: vig-
tigheden af, at den voksne tigheden af, at den voksne 
tager ansvaret på sig.tager ansvaret på sig.

”Det handler først og ”Det handler først og 
fremmest om børnenes fremmest om børnenes 
tryghed. Særligt de mindste tryghed. Særligt de mindste 
børn har brug for at mærke, børn har brug for at mærke, 
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at der er en voksen, der le-at der er en voksen, der le-
der fællesskabet. Hvis ikke der fællesskabet. Hvis ikke 
den, der formelt har mag-den, der formelt har mag-
ten, også tager den, tager ten, også tager den, tager 
børnene den til skade for børnene den til skade for 
de svageste og til skade for de svageste og til skade for 
formidlingen – for vi vil jo til formidlingen – for vi vil jo til 
orde med noget vigtigt.”orde med noget vigtigt.”

Det falder fl ere voksne Det falder fl ere voksne 
mere vanskeligt at tage le-mere vanskeligt at tage le-
delsen i dag, end det gjorde delsen i dag, end det gjorde 
tidligere, tror han.tidligere, tror han.

”Jeg vil gerne give lederne ”Jeg vil gerne give lederne 
frimodighed til at være de frimodighed til at være de 
voksne, som de er. En vok-voksne, som de er. En vok-
sen er en autoritet i børne-sen er en autoritet i børne-
nes øjne, og derfor må de nes øjne, og derfor må de 
voksne tage deres position. voksne tage deres position. 
Nogle kan komme til orde i Nogle kan komme til orde i 
børnenes liv gennem sport, børnenes liv gennem sport, 
musik eller det kreative. musik eller det kreative. 
Andre kan vinde deres posi-Andre kan vinde deres posi-
tion igennem deres omsorg,” tion igennem deres omsorg,” 
siger han og tilføjer, at det siger han og tilføjer, at det 
tager tid at fi nde sin egen tager tid at fi nde sin egen 
position.position.

”Man skal ikke have dårlig ”Man skal ikke have dårlig 
samvittighed over at have samvittighed over at have 
ansvaret.”ansvaret.”

Se det fra barnets   
og den unges side
Men det er ikke kun bø-Men det er ikke kun bø-
gerne, der er blevet farvet gerne, der er blevet farvet 
af hans erfaring. Bevægel-af hans erfaring. Bevægel-

sen går også den modsatte sen går også den modsatte 
vej. Særligt var der én ting, vej. Særligt var der én ting, 
som han tog med sig, da som han tog med sig, da 
han omkring 2005 lavede han omkring 2005 lavede 
forarbejde til bogen forarbejde til bogen Påvirk Påvirk 
med respektmed respekt, der netop er , der netop er 
udkommet i USA.udkommet i USA.

”Jeg interviewede 12 per-”Jeg interviewede 12 per-
soner, der oplevede, at de soner, der oplevede, at de 
var blevet påvirket uden var blevet påvirket uden 
respekt, og jeg fi k et syn for, respekt, og jeg fi k et syn for, 
hvordan tingene kunne se hvordan tingene kunne se 
ud fra barnets og den unges ud fra barnets og den unges 
side. Jeg må erkende, at jeg side. Jeg må erkende, at jeg 
selv ikke altid har påvirket selv ikke altid har påvirket 
på en god måde.”på en god måde.”

Efterfølgende har han Efterfølgende har han 
øvet sig på at lytte mere til øvet sig på at lytte mere til 
børnene.børnene.

”Det er jo ikke sådan, at ”Det er jo ikke sådan, at 
jeg indoktrinerede børne-jeg indoktrinerede børne-

ne før, men jeg har fået et ne før, men jeg har fået et 
større blik for barnets side. større blik for barnets side. 
Hvis jeg for eksempel siger Hvis jeg for eksempel siger 
til Sofus fra et ikke-troende til Sofus fra et ikke-troende 
hjem, at der fi ndes en Him-hjem, at der fi ndes en Him-
mel og et Helvede, så hører mel og et Helvede, så hører 
Sofus, at han skal op, mens Sofus, at han skal op, mens 
hans far skal ned, og så bli-hans far skal ned, og så bli-
ver den lille dreng bange for ver den lille dreng bange for 
at miste sin far.”at miste sin far.”

”I udgangspunktet mener ”I udgangspunktet mener 
jeg, at børn skal høre hele jeg, at børn skal høre hele 
Bibelen, men vægtningen Bibelen, men vægtningen 
af bibelhistorierne og andre af bibelhistorierne og andre 
temaer skal være forskellig. temaer skal være forskellig. 
Over for de små børn skal Over for de små børn skal 
vi lægge vægt på det evige vi lægge vægt på det evige 
håb og på Jesus, der tager håb og på Jesus, der tager 
sig af os, når vi fortæller om sig af os, når vi fortæller om 
evigheden. Når de bliver lidt evigheden. Når de bliver lidt 
større, kan man fortælle, at større, kan man fortælle, at 
Jesus ikke tvinger nogen til Jesus ikke tvinger nogen til 
at være sammen med ham,” at være sammen med ham,” 
siger han og mener, at netop siger han og mener, at netop 
spørgsmålet om fortabelse spørgsmålet om fortabelse 
må fylde i formidlingen til må fylde i formidlingen til 
teenagere.teenagere.

”Det hører voksenlivet til, ”Det hører voksenlivet til, 
at man konfronteres med at man konfronteres med 
alvoren og må tage ansvar alvoren og må tage ansvar 
for evigheden.” for evigheden.” 

Mændene går glip  
af meget
Med 50 års erfaring og et Med 50 års erfaring og et 
langt forfatterskab træder langt forfatterskab træder 
Carsten Hjorth Pedersen Carsten Hjorth Pedersen 
naturligt ud i LM’s børne- og naturligt ud i LM’s børne- og 
ungdomsarbejde, men én ungdomsarbejde, men én 
ting yderligere adskiller ham ting yderligere adskiller ham 
fra fl ertallet af børnekluble-fra fl ertallet af børnekluble-
dere: hans køn.dere: hans køn.

”Der er for få mænd i ar-”Der er for få mænd i ar-
bejdet. Det er synd for mæn-bejdet. Det er synd for mæn-
dene, men det er især synd dene, men det er især synd 
for børnene. Børn må møde for børnene. Børn må møde 
både mænd og kvinder. Det både mænd og kvinder. Det 
er sundt for dem,” siger han er sundt for dem,” siger han 
og peger på en undersø-og peger på en undersø-
gelse, han lavede af køns-gelse, han lavede af køns-
fordelingen i børneklubber, fordelingen i børneklubber, 
institutioner og skoler for institutioner og skoler for 
år tilbage. Alle steder var år tilbage. Alle steder var 
kvinderne i stort overtal. I kvinderne i stort overtal. I 
det kristne børnearbejde var det kristne børnearbejde var 
der kun omkring 25 procent der kun omkring 25 procent 
mænd.mænd.

”For mig har arbejdet med ”For mig har arbejdet med 
børn gjort mig til den, jeg børn gjort mig til den, jeg 
er. Jeg synes, det er spæn-er. Jeg synes, det er spæn-
dende at følge børnene og dende at følge børnene og 
mærke, at de udvikler sig mærke, at de udvikler sig 
åndeligt. Det har også givet åndeligt. Det har også givet 
mig en almenmenneskelig mig en almenmenneskelig 
indsigt. Samtidig er jeg tak-indsigt. Samtidig er jeg tak-
nemmelig for at få lov til at nemmelig for at få lov til at 
følge Guds fi nger i tingene. følge Guds fi nger i tingene. 
For min indsats har bestemt For min indsats har bestemt 
ikke været perfekt i årenes ikke været perfekt i årenes 
løb.”løb.”

De seneste 19 år har Car-De seneste 19 år har Car-
sten Hjorth Pedersen været sten Hjorth Pedersen været 

aktiv i den kristne børneklub aktiv i den kristne børneklub 
Club 4 for de fem-tiårige i Club 4 for de fem-tiårige i 

Hillerød.Hillerød.

CARSTEN HJORTH PEDERSEN   For mig har 
arbejdet med børn gjort mig til den, jeg er

Børneklubleder med langt forfatterskab
Erfaring og teori har fulgtes ad i Carsten Hjorth Pedersens liv. Selv om han nok er mest kendt for sine 

mange bøger, har KPI-lederen gennem 50 år været engageret i LM’s børne- og ungdomsarbejde

 
Man skal ikke have 
dårlig samvittighed 
over at have an-
svaret. Særligt de 
mindste børn har 
brug for at mærke, 
at der er en vok-
sen, der leder fæl-
lesskabet

Carsten Hjorth PedersenCarsten Hjorth Pedersen

 
Der er for få mænd 
i arbejdet. Det er 
synd for mændene, 
men det er især 
synd for børnene

Carsten Hjorth PedersenCarsten Hjorth Pedersen
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De har ryddet op efter ju-De har ryddet op efter ju-
lefesten i missionshuset i lefesten i missionshuset i 
Videbæk. Årstallet er 1961. Videbæk. Årstallet er 1961. 
Evald Haahr, der på det tids-Evald Haahr, der på det tids-
punkt bor og arbejder på en punkt bor og arbejder på en 
gård i nabobyen Vorgod, står gård i nabobyen Vorgod, står 
og snakker med de andre og snakker med de andre 
unge. Ikke mindst er han unge. Ikke mindst er han 
optaget af den noget yngre optaget af den noget yngre 
Anna Kirstine, der brænder Anna Kirstine, der brænder 
for Jesus.for Jesus.

”Så siger en af kamme-”Så siger en af kamme-
raterne til mig: ’Skal vi ikke raterne til mig: ’Skal vi ikke 
lige tage hendes cykel med lige tage hendes cykel med 
i bilen og køre hende hjem?’ i bilen og køre hende hjem?’ 
Og det gør vi. Cyklen og Og det gør vi. Cyklen og 
kammeraten bliver placeret kammeraten bliver placeret 
bag i min Austin A40, mens bag i min Austin A40, mens 
Anna Kirstine og jeg sidder Anna Kirstine og jeg sidder 
ved siden af hinanden, og ved siden af hinanden, og 
det har vi så gjort lige siden,” det har vi så gjort lige siden,” 
fortæller 84-årige Evald Ha-fortæller 84-årige Evald Ha-
ahr med et glimt i øjet. ahr med et glimt i øjet. 

De seneste næsten 25 år De seneste næsten 25 år 
har kærligheden dog væ-har kærligheden dog væ-
ret alt andet end en let leg. ret alt andet end en let leg. 
Anna Kirstine fi k konsta-Anna Kirstine fi k konsta-
teret den kroniske sygdom teret den kroniske sygdom 
Atypisk Parkinsonisme. Som Atypisk Parkinsonisme. Som 
55-årig blev hun i 1999 til-55-årig blev hun i 1999 til-
kendt førtidspension. Siden kendt førtidspension. Siden 
2010 har hun boet på pleje-2010 har hun boet på pleje-
hjemmet Bakkely i Videbæk.hjemmet Bakkely i Videbæk.

Daglige plejehjemsbesøg
”Det var meget svært for os, ”Det var meget svært for os, 

Kærlighed i medgang 
og modgang

Det kostede mange tårer for Anna Kirstine og Evald, da hun måtte på plejehjem i 
2010 på grund af Atypisk Parkinson. Her besøger Evald hende hver dag

at hun måtte på plejehjem. at hun måtte på plejehjem. 
Det kostede mange tårer. Det kostede mange tårer. 
Men jeg var afklaret om, at Men jeg var afklaret om, at 
det var det bedste for alle. det var det bedste for alle. 
Hendes personlighed var Hendes personlighed var 
ændret så meget, at det var ændret så meget, at det var 
opslidende at være her-opslidende at være her-
hjemme,” forklarer Evald.hjemme,” forklarer Evald.

I dag kan Anna Kirstine I dag kan Anna Kirstine 
hverken snakke eller spise. hverken snakke eller spise. 
Hendes arme og ben bevæ-Hendes arme og ben bevæ-
ger sig, men hun kan ikke ger sig, men hun kan ikke 
styre dem. styre dem. 

Stort set hver eftermid-Stort set hver eftermid-
dag forlader Evald række-dag forlader Evald række-
huset i Herning, sætter sig huset i Herning, sætter sig 
i bilen og kører til Videbæk i bilen og kører til Videbæk 
for at være sammen med for at være sammen med 
Anna Kirstine resten af Anna Kirstine resten af 
dagen, hvor han hjælper dagen, hvor han hjælper 
hende med pleje og omsorg. hende med pleje og omsorg. 
Det har han gjort i indtil vi-Det har han gjort i indtil vi-
dere ti år.dere ti år.

”Den, man elsker, vil man ”Den, man elsker, vil man 
gerne være sammen med. gerne være sammen med. 
Anna Kirstine reagerer med Anna Kirstine reagerer med 
smil, når jeg kommer, og smil, når jeg kommer, og 
når jeg siger noget. Hendes når jeg siger noget. Hendes 
hænder famler efter at få hænder famler efter at få 
et knus. Selv om hun des-et knus. Selv om hun des-
værre ikke længere selv kan værre ikke længere selv kan 
sige noget, fornemmer man sige noget, fornemmer man 
klart, at hun har stor tillid klart, at hun har stor tillid 
til mig.” til mig.” 

Han benægter ikke, at Han benægter ikke, at 
kærligheden har haft mange kærligheden har haft mange 
omkostninger, men ser også omkostninger, men ser også 
tilbage med stor taknem-tilbage med stor taknem-
melighed på de gode år, de melighed på de gode år, de 

fi k under samme tag. Her fi k fi k under samme tag. Her fi k 
de tre sønner, der også er en de tre sønner, der også er en 
stor hjælp i den nuværende stor hjælp i den nuværende 
situation. situation. 

Jesus elsker os
Ægteparrets trofaste kær-Ægteparrets trofaste kær-
lighed hænger sammen med lighed hænger sammen med 
den overvældende kærlig-den overvældende kærlig-
hed, de begge mødte hos hed, de begge mødte hos 
Jesus, da de som unge kom Jesus, da de som unge kom 
til personlig tro.til personlig tro.

”Jesus elsker os. Han tog ”Jesus elsker os. Han tog 
straffen for, at jeg hver dag straffen for, at jeg hver dag 
gør Gud imod. Det er stort gør Gud imod. Det er stort 
at vide, at jeg er fri, og at at vide, at jeg er fri, og at 
han giver mig sin retfær-han giver mig sin retfær-
dighed som en ren dragt. dighed som en ren dragt. 
Derfor betyder Jesu død på Derfor betyder Jesu død på 
korset alt for mig,” fortæl-korset alt for mig,” fortæl-
ler Evald.ler Evald.

Den tro har fulgt ægte-Den tro har fulgt ægte-
parret gennem årene. De parret gennem årene. De 
har været med i Herning LM har været med i Herning LM 
siden 1970’erne, ligesom de siden 1970’erne, ligesom de 
har haft glæde af at deltage har haft glæde af at deltage 
i Nyt Livs stævner.i Nyt Livs stævner.

Livet er ikke en selvfølge
Parret arbejdede i en hånd-Parret arbejdede i en hånd-
fuld år på KFUM’s Solda-fuld år på KFUM’s Solda-
terhjem, blandt andet som terhjem, blandt andet som 
lederpar i Ringsted. Begge lederpar i Ringsted. Begge 
uddannede sig senere som uddannede sig senere som 
sygehjælpere og var i en år-sygehjælpere og var i en år-
række hinandens kolleger række hinandens kolleger 
på Herning Sygehus.på Herning Sygehus.

Evald er taknemmelig Evald er taknemmelig 
for, at han lever, hvilket på for, at han lever, hvilket på 

84-årige Evald Haahr fra Herning er taknemmelig for de år, han har fået sammen med sin kone, Anna Kirstine.84-årige Evald Haahr fra Herning er taknemmelig for de år, han har fået sammen med sin kone, Anna Kirstine.

ingen måde er en selvfølge ingen måde er en selvfølge 
for ham. En dag i december for ham. En dag i december 
2019 undrede et venne-2019 undrede et venne-
par sig over, at han udeblev par sig over, at han udeblev 
fra en aftale, og kørte hen fra en aftale, og kørte hen 
til ham. Gennem vinduet til ham. Gennem vinduet 
kunne de se, at han lå be-kunne de se, at han lå be-
vidstløs på stuegulvet. Med vidstløs på stuegulvet. Med 
politiets hjælp blev han ind-politiets hjælp blev han ind-
lagt på sygehuset. Han var lagt på sygehuset. Han var 
blevet ramt af en blodprop blevet ramt af en blodprop 
og hudinfektionen Rosen, og og hudinfektionen Rosen, og 
senere fi k han også en blod-senere fi k han også en blod-
forgiftning.forgiftning.

Pensionisten, der altid Pensionisten, der altid 
har gået til gymnastik, er har gået til gymnastik, er 
nu almindelig frisk igen, så nu almindelig frisk igen, så 
han er klar til at fortsætte han er klar til at fortsætte 
med plejehjemsbesøgene. med plejehjemsbesøgene. 
Her engagerer han sig også i Her engagerer han sig også i 
fællesskabet med de andre fællesskabet med de andre 
beboere, hvor de i øvrigt ofte beboere, hvor de i øvrigt ofte 
synger sangen synger sangen PladsbyttetPladsbyttet, , 
som Anna Kirstine skrev i som Anna Kirstine skrev i 
begyndelsen af sit syg-begyndelsen af sit syg-
domsforløb.domsforløb.

”Vi er begge klar til at fl yt-”Vi er begge klar til at fl yt-
te hjem til Jesus, når det er te hjem til Jesus, når det er 
tid. Jeg vil ikke lægge skjul tid. Jeg vil ikke lægge skjul 
på, at de sidste 25 år har på, at de sidste 25 år har 
været svære. Men vi har hele været svære. Men vi har hele 
tiden vidst, at vi er i Guds tiden vidst, at vi er i Guds 
gode hænder. Gud havde gode hænder. Gud havde 
åbenbart en anden plan åbenbart en anden plan 
med vores liv, end vi havde. med vores liv, end vi havde. 
Jeg havde ikke regnet med Jeg havde ikke regnet med 
at skulle ’arbejde’ på pleje-at skulle ’arbejde’ på pleje-
hjem igen som pensionist,” hjem igen som pensionist,” 
konstaterer Evald.konstaterer Evald.

EVALD HAAHR  Jeg vil ikke lægge skjul på, at de sidste 
25 år har været svære. Men vi har hele tiden vidst, at vi er 
i Guds gode hænder. 

TID TIL ...
    FORDYBELSE
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36 corona-andagter på Facebook
Savn efter at prædike førte til online gennemgang af Efeserbrevet

AF KAJA LAUTERBACH

Alle de møder og gudstje-Alle de møder og gudstje-
nester, som frimenigheds-nester, som frimenigheds-
præst og sjælesørger Ejler præst og sjælesørger Ejler 
Nørager Andersen fra Taps Nørager Andersen fra Taps 
ved Christiansfeld havde i ved Christiansfeld havde i 
sin kalender, blev afl yst, da sin kalender, blev afl yst, da 
Danmark blev lukket ned i Danmark blev lukket ned i 
marts måned.marts måned.

”Det betød, at jeg ikke ”Det betød, at jeg ikke 
havde ret meget at lave og havde ret meget at lave og 
skulle fi nde på noget, som skulle fi nde på noget, som 
jeg syntes gav mening,” siger jeg syntes gav mening,” siger 
han.han.

”Samtidig savnede jeg i ”Samtidig savnede jeg i 
den grad at prædike, så det den grad at prædike, så det 
var nærliggende at lave en var nærliggende at lave en 
andagt, som jeg lagde ud på andagt, som jeg lagde ud på 
Facebook.”Facebook.”

”Der er ikke noget under-”Der er ikke noget under-
ligt i, at jeg savnede at præ-ligt i, at jeg savnede at præ-
dike. Forkyndelse er nemlig dike. Forkyndelse er nemlig 
min primære nådegave,” si-min primære nådegave,” si-
ger den sønderjyske præst.ger den sønderjyske præst.

Perfekt længde
Andagten var tiltænkt Søn-Andagten var tiltænkt Søn-
derjyllands Frimenighed, derjyllands Frimenighed, 
hvor han er præst, og det var hvor han er præst, og det var 
deres Facebookgruppe, han deres Facebookgruppe, han 
lagde den på. Og der gik ikke lagde den på. Og der gik ikke 
lang tid, før en række men-lang tid, før en række men-
nesker opfordrede ham til at nesker opfordrede ham til at 
lave fl ere andagter.lave fl ere andagter.

Det blev til en serie på i alt Det blev til en serie på i alt 
36 andagter over Efeserbre-36 andagter over Efeserbre-
vet. Tre andagter om ugen.vet. Tre andagter om ugen.

Ejler Nørager valgte at Ejler Nørager valgte at 

lave sine online andagter lave sine online andagter 
som tekstgennemgang, da som tekstgennemgang, da 
det ville være nødvendigt for det ville være nødvendigt for 
ham, hvis han skulle have ham, hvis han skulle have 
en chance for at nå at for-en chance for at nå at for-
berede en længere række berede en længere række 
andagter.andagter.

”Forberedelsesmæssigt ”Forberedelsesmæssigt 
tager gennemgang af en tager gennemgang af en 
tekst langt kortere tid for tekst langt kortere tid for 
mig, end det gør at forbe-mig, end det gør at forbe-
rede sig på at tale over et rede sig på at tale over et 
emne,” forklarer han.emne,” forklarer han.

Der ligger ikke de store Der ligger ikke de store 
teologiske overvejelser bag, teologiske overvejelser bag, 
at valget faldt på Efeser-at valget faldt på Efeser-
brevet.brevet.

”Jeg kunne have valgt en ”Jeg kunne have valgt en 
hvilket som helst tekst, men hvilket som helst tekst, men 
Efeserbrevet har en fanta-Efeserbrevet har en fanta-
stisk længde til sådan no-stisk længde til sådan no-
get som det her,” siger Ejler get som det her,” siger Ejler 
Nørager.Nørager.

”Med seks kapitler er det ”Med seks kapitler er det 
langt nok til, at der kommer langt nok til, at der kommer 
kontinuitet over gennem-kontinuitet over gennem-
gangen, men heller ikke så gangen, men heller ikke så 

langt, at det tager alt for langt, at det tager alt for 
lang tid.”lang tid.”

Hele LM Sønderjylland
En af dem, der opfordrede En af dem, der opfordrede 
Ejler Nørager til at lave fl e-Ejler Nørager til at lave fl e-
re andagter, var Martin Jef-re andagter, var Martin Jef-
sen, der er formand for LM’s sen, der er formand for LM’s 
afdeling i Sønderjylland-afdeling i Sønderjylland-
Fyn. Han opfordrede også Fyn. Han opfordrede også 
til, at andagterne blev lagt til, at andagterne blev lagt 
ud i afdelingens Facebook-ud i afdelingens Facebook-
gruppe og ikke kun i frime-gruppe og ikke kun i frime-

Forkyndelse er Ejler Nørager Forkyndelse er Ejler Nørager 
Andersens primære nåde-Andersens primære nåde-

gave. Det fi k ham til at kaste gave. Det fi k ham til at kaste 
sig ud i online forkyndelse i sig ud i online forkyndelse i 

coronatiden.coronatiden.

nighedens.nighedens.
Ejler Nørager fortæller, at Ejler Nørager fortæller, at 

han koncentrerede sig mere han koncentrerede sig mere 
om teksten end om mål-om teksten end om mål-
gruppen blandt tilhørerne, gruppen blandt tilhørerne, 
da han lavede andagterne.da han lavede andagterne.

”Men jeg kan se på Face-”Men jeg kan se på Face-
books statistikker, at stort books statistikker, at stort 
set alle aldersgrupper har set alle aldersgrupper har 
lyttet med, og det glæder jeg lyttet med, og det glæder jeg 
mig over,” siger han.mig over,” siger han.

Teknisk set har det ikke Teknisk set har det ikke 
krævet store investeringer krævet store investeringer 

at lave andagterne. at lave andagterne. 
”De fl este er indtalt i det ”De fl este er indtalt i det 

studie hos Norea, som også studie hos Norea, som også 
bliver brugt til at lave on-bliver brugt til at lave on-
line-gudstjenester, men hvis line-gudstjenester, men hvis 
det ikke lige har passet, har det ikke lige har passet, har 
jeg sendt dem hjemme fra jeg sendt dem hjemme fra 
stuen, via min computer og stuen, via min computer og 
en ekstern mikrofon,” siger en ekstern mikrofon,” siger 
Ejler Nørager.Ejler Nørager.

Fysisk fællesskab igen
Ud over opfordringen til at Ud over opfordringen til at 

lave fl ere online andagter lave fl ere online andagter 
fi k Ejler Nørager ikke særlig fi k Ejler Nørager ikke særlig 
meget respons. Men efter meget respons. Men efter 
han er holdt op, er der fl ere, han er holdt op, er der fl ere, 
der siger, at de savner det, der siger, at de savner det, 
og som spørger, hvorfor han og som spørger, hvorfor han 
ikke fortsætter. ikke fortsætter. 

”Det har jeg bare ikke mu-”Det har jeg bare ikke mu-
lighed for,” siger han. lighed for,” siger han. 

”Danmark er ved at være ”Danmark er ved at være 
lukket op igen, og jeg er lukket op igen, og jeg er 
tilbage i mine normale op-tilbage i mine normale op-
gaver, der tager al min ar-gaver, der tager al min ar-
bejdstid.”bejdstid.”

Ja, faktisk er det blevet til Ja, faktisk er det blevet til 
et par ekstra gudstjenester et par ekstra gudstjenester 
hen over sommeren i forhold hen over sommeren i forhold 
til andre år. Det skyldes, at til andre år. Det skyldes, at 
der ikke har været bibel-der ikke har været bibel-
camping på Haderslev Næs, camping på Haderslev Næs, 
som de har kunnet henvise som de har kunnet henvise 
til fra Sønderjyllands Frime-til fra Sønderjyllands Frime-
nighed. Derfor har de selv nighed. Derfor har de selv 
holdt gudstjenester.holdt gudstjenester.

Frimenighedspræsten er Frimenighedspræsten er 
glad for, at tingene er lidt glad for, at tingene er lidt 
mere normale nu.mere normale nu.

”Det gør virkelig noget at ”Det gør virkelig noget at 
kunne samles fysisk og ikke kunne samles fysisk og ikke 
kun foran en skærm. Både kun foran en skærm. Både 
for prædikanten og for for-for prædikanten og for for-
samlingen,” siger han, men samlingen,” siger han, men 
tilføjer, at online gudstjene-tilføjer, at online gudstjene-
ste alligevel er fællesskab – ste alligevel er fællesskab – 
bare en anden form. bare en anden form. 

”Dem, der ser med, har ”Dem, der ser med, har 
hørt den samme forkyndel-hørt den samme forkyndel-
se, og når de mødes, kan de se, og når de mødes, kan de 
snakke om, hvad de har fået snakke om, hvad de har fået 
ud af det.”ud af det.”

Gud greb ind, da det så allermest sort ud

AF OLE SOLGAARD

Den 11. marts 2020. Nogle Den 11. marts 2020. Nogle 
forbinder datoen med stats-forbinder datoen med stats-
ministerens markante co-ministerens markante co-
rona-pressemøde. Men for rona-pressemøde. Men for 
Mary Thunbo fra Randers er Mary Thunbo fra Randers er 
datoen forbundet med en datoen forbundet med en 
oplevelse af at blive øjeblik-oplevelse af at blive øjeblik-
keligt helbredt for smerter i keligt helbredt for smerter i 
sit knæ.sit knæ.

Helbredt ved bøn
De seneste seks-syv år har De seneste seks-syv år har 
Mary døjet med slemme Mary døjet med slemme 
smerter i knæet. Brusken smerter i knæet. Brusken 
var slidt væk, og hun kunne var slidt væk, og hun kunne 
næsten ikke gå. Hun fi k næsten ikke gå. Hun fi k 
to-fi re smertestillende pil-to-fi re smertestillende pil-

ler i døgnet og var egentlig ler i døgnet og var egentlig 
blevet indstillet til at skulle blevet indstillet til at skulle 
have et nyt knæ. Det ville have et nyt knæ. Det ville 
dog ikke have så gode ud-dog ikke have så gode ud-
sigter, da hun også har KOL sigter, da hun også har KOL 
og er hjertepatient.og er hjertepatient.

Den 11. marts deltager Den 11. marts deltager 
hun sammen med sin mand hun sammen med sin mand 
i et seniorbibelkursus på i et seniorbibelkursus på 
Virksund Kursuscenter. Hun Virksund Kursuscenter. Hun 
sidder i en lænestol og græ-sidder i en lænestol og græ-
der, fordi hun har ondt. Hun der, fordi hun har ondt. Hun 
kan hverken holde ud at gå kan hverken holde ud at gå 
eller sidde. eller sidde. 

”En af de andre deltagere ”En af de andre deltagere 
sætter sig og spørger, hvad sætter sig og spørger, hvad 
der er galt, og om han må der er galt, og om han må 
bede for mig. Han lægger så bede for mig. Han lægger så 
hænderne på mit knæ og hænderne på mit knæ og 
beder lige så stille for mig. beder lige så stille for mig. 

I det samme er det, som I det samme er det, som 
om smerterne bliver løftet om smerterne bliver løftet 
op af mit knæ. Det er en op af mit knæ. Det er en 
kæmpe lettelse, at smer-kæmpe lettelse, at smer-
terne forsvinder øjeblikke-terne forsvinder øjeblikke-
ligt,” fortæller 74-årige Mary ligt,” fortæller 74-årige Mary 
Thunbo, mens øjnene bliver Thunbo, mens øjnene bliver 
lidt blanke.lidt blanke.

I første omgang fortalte I første omgang fortalte 
hun ikke andre om hæn-hun ikke andre om hæn-
delsen. Hun takkede dog delsen. Hun takkede dog 
manden, der bad for hende, manden, der bad for hende, 
og er ikke i tvivl om, at det er og er ikke i tvivl om, at det er 
Gud, der skal have æren for Gud, der skal have æren for 
helbredelsen. Siden den 11. helbredelsen. Siden den 11. 
marts har hun ingen smer-marts har hun ingen smer-
testillende medicin fået.testillende medicin fået.

Trosstyrkende
”Det har været trosstyrken-”Det har været trosstyrken-

de for mig at opleve. Jeg sad de for mig at opleve. Jeg sad 
jo og tænkte: ’Hvorfor skal jo og tænkte: ’Hvorfor skal 
jeg være her, når det hele jeg være her, når det hele 
gør så ondt?’ Men så greb gør så ondt?’ Men så greb 
Gud ind, da det så allermest Gud ind, da det så allermest 
sort ud.”sort ud.”

Det har hjulpet både på Det har hjulpet både på 
bevægeligheden og humø-bevægeligheden og humø-
ret. En af de lune sommer-ret. En af de lune sommer-
aftener ville Mary, der – med aftener ville Mary, der – med 
egne ord –  helst skal se egne ord –  helst skal se 
alt i naturen, gå en lille tur alt i naturen, gå en lille tur 
med sin mand, Jens-Ole. Det med sin mand, Jens-Ole. Det 
endte med en tur på ikke endte med en tur på ikke 
mindre end seks kilometer, mindre end seks kilometer, 
dog med støtte fra en rol-dog med støtte fra en rol-
lator.lator.

Mary har altid været glad Mary har altid været glad 
for sit konfi rmationsord fra for sit konfi rmationsord fra 
Esajas’ Bog 53,5, hvor der Esajas’ Bog 53,5, hvor der 

EJLER NØRAGER ANDERSEN   Jeg savnede i den 
grad at prædike, så det var nærliggende at lave en andagt, 
som jeg lagde ud på Facebook
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om Jesus profetisk siges: om Jesus profetisk siges: 
”Men han blev gennembo-”Men han blev gennembo-
ret for vore overtrædelser og ret for vore overtrædelser og 
knust for vore synder. Han knust for vore synder. Han 
blev straffet, for at vi kunne blev straffet, for at vi kunne 

I seks-syv år har Mary Thunbo haft slemme smerter i knæet. Gud tog dem væk ved forbøn

Det har styrket Mary Thunbos tro, at hun er blevet helbredt Det har styrket Mary Thunbos tro, at hun er blevet helbredt 
for smerter i sit knæ.for smerter i sit knæ.
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få fred, ved hans sår blev vi få fred, ved hans sår blev vi 
helbredt.”helbredt.”

Nu har ordene om at blive Nu har ordene om at blive 
helbredt fået ny betydning helbredt fået ny betydning 
for Mary.for Mary.
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AF KAJA LAUTERBACH

Drengelejr på lejrstedet Drengelejr på lejrstedet 
Birkedal i Vestsjælland har Birkedal i Vestsjælland har 
allerede i mange år taget allerede i mange år taget 
højde for fl ere af dette års højde for fl ere af dette års 
coronarestriktioner. Delta-coronarestriktioner. Delta-
gerne er altid delt op i grup-gerne er altid delt op i grup-
per, som man kalder ”lande”, per, som man kalder ”lande”, 
og får udleveret en lands-og får udleveret en lands-
holdstrøje, som de har på holdstrøje, som de har på 
resten af lejren. Alt foregår i resten af lejren. Alt foregår i 
grupperne.grupperne.

På den måde tog lejren, På den måde tog lejren, 
der er én stor konkurrence, der er én stor konkurrence, 
allerede i udgangspunktet allerede i udgangspunktet 
højde for corona, forklarer højde for corona, forklarer 
Mads Ørting fra Vanløse, der Mads Ørting fra Vanløse, der 
var ansvarlig for lejren. var ansvarlig for lejren. 

Fysik kontakt begrænset
Afviklingen af lejren var dog Afviklingen af lejren var dog 
ikke helt uberørt af corona-ikke helt uberørt af corona-
en, siger lejrlederen.en, siger lejrlederen.

”Vi havde set os nødsaget ”Vi havde set os nødsaget 
til at forkorte lejren fra seks til at forkorte lejren fra seks 
til tre dage.” til tre dage.” 

”Og så var vi udenfor hele ”Og så var vi udenfor hele 
tiden på nær til lovsangsaf-tiden på nær til lovsangsaf-
tenen, som vi holdt indenfor tenen, som vi holdt indenfor 
af hensyn til naboerne.”af hensyn til naboerne.”

Drengelejr er én stor konkurrence
Opdeling af deltagerne i faste grupper er en helt normal ting på drengelejr på Birkedal

Normalt er der mange di-Normalt er der mange di-
rekte dyster og fysisk udfol-rekte dyster og fysisk udfol-
delse i løbet af drengelejren, delse i løbet af drengelejren, 
hvor deltagerne kommer tæt hvor deltagerne kommer tæt 
på hinanden. Det kunne de på hinanden. Det kunne de 
dog ikke i år, ligesom de var dog ikke i år, ligesom de var 
meget opmærksomme på at meget opmærksomme på at 

Ung Uge på Virksund og Haderslev Næs var erstattet af andre arrangementer

LMU-sommerlejr og weekend i Sønderjylland

Ung Uge på Virksund var i Ung Uge på Virksund var i 
år lavet om til en sommer-år lavet om til en sommer-
lejr for unge. På grund af lejr for unge. På grund af 
coronarestriktioner måtte coronarestriktioner måtte 
man ikke holde den tradi-man ikke holde den tradi-
tionelle bibelcamping. I ste-tionelle bibelcamping. I ste-
det fandt udvalget frem til det fandt udvalget frem til 
en anden mulighed i sam-en anden mulighed i sam-
arbejde og god dialog med arbejde og god dialog med 
myndighederne. myndighederne. 

Lejren, der havde tæt på Lejren, der havde tæt på 
500 deltagere, blev arrange-500 deltagere, blev arrange-
ret af Virksund Kursuscen-ret af Virksund Kursuscen-
ter sammen med LMU, og ter sammen med LMU, og 
udvalget stod for udførelsen udvalget stod for udførelsen 
af sommerlejren. Den blev af sommerlejren. Den blev 
holdt i uge 30 – samme tids-holdt i uge 30 – samme tids-
punkt, som der normalt er punkt, som der normalt er 
Ung Uge på Virksund.Ung Uge på Virksund.

Det fortæller Kristian Det fortæller Kristian 
Sonne Fredensborg, der har Sonne Fredensborg, der har 
været med i udvalget bag været med i udvalget bag 
Ung Uge et par år, og som Ung Uge et par år, og som 
også var med til at afvikle også var med til at afvikle 
sommerlejren.sommerlejren.

”Vi er utrolig taknemme-”Vi er utrolig taknemme-
lige for, at vi fandt frem til lige for, at vi fandt frem til 
den løsning. Det betød, at den løsning. Det betød, at 

vi kunne gennemføre store vi kunne gennemføre store 
dele af programmet, og vi dele af programmet, og vi 
kunne have både mødetelt, kunne have både mødetelt, 
lovsang og forkyndelse.”lovsang og forkyndelse.”

Fællesskab på tværs
Selv om de kunne gennem-Selv om de kunne gennem-
føre meget, gjorde corona-føre meget, gjorde corona-
restriktioner dog, at enkelte restriktioner dog, at enkelte 
ting måtte afl yses og andet ting måtte afl yses og andet 
nytænkes.nytænkes.

En af ændringerne i for-En af ændringerne i for-
hold til Ung Uge var, at der hold til Ung Uge var, at der 
ikke blev givet tilladelse til ikke blev givet tilladelse til 
dagsgæster. Myndighederne dagsgæster. Myndighederne 
havde nemlig sat et loft over havde nemlig sat et loft over 
deltagerantallet på 500, og deltagerantallet på 500, og 
det var vigtigt, at så mange det var vigtigt, at så mange 
som muligt kunne være med som muligt kunne være med 
hele tiden.hele tiden.

Deltagerne var delt ind i Deltagerne var delt ind i 
familiegrupper på ti-tolv. Det familiegrupper på ti-tolv. Det 
var dem, de boede i cam-var dem, de boede i cam-
pingvogn med plus en eller pingvogn med plus en eller 
to nabocampingvogne, og to nabocampingvogne, og 
deltagerne måtte kun ophol-deltagerne måtte kun ophol-
de sig i fortelte hos nogen, de de sig i fortelte hos nogen, de 
var i familiegruppe med. var i familiegruppe med. 

”Folk sad bare ude på ”Folk sad bare ude på 
græsset i stedet, så man græsset i stedet, så man 
kunne alligevel mødes på kunne alligevel mødes på 
tværs,” siger Kristian Sonne tværs,” siger Kristian Sonne 
Fredensborg.Fredensborg.

Nødvendige justeringer
Han nævner dog også en Han nævner dog også en 
række ting, som de ikke række ting, som de ikke 
kunne gennemføre:kunne gennemføre:

”Vi kunne ikke holde guds-”Vi kunne ikke holde guds-
tjeneste med nadver, og bi-tjeneste med nadver, og bi-
beltimerne om formiddagen beltimerne om formiddagen 
for dem over 20 blev holdt i for dem over 20 blev holdt i 
et lokale, hvor der ikke var et lokale, hvor der ikke var 
plads til, at vi kunne synge plads til, at vi kunne synge 
sammen. Det var lidt mær-sammen. Det var lidt mær-
keligt.”keligt.”

Normalt er der en stor tur-Normalt er der en stor tur-
nering med forskellige po-nering med forskellige po-
ster på Ung Uge, der hedder ster på Ung Uge, der hedder 
”Ekstrem torsdag”. Den var ”Ekstrem torsdag”. Den var 
det nødvendigt at nytænke, det nødvendigt at nytænke, 
så aktiviteterne var med så aktiviteterne var med 
mindre berøring, ligesom mindre berøring, ligesom 
det gjorde volleyball-turne-det gjorde volleyball-turne-
ringen mere besværlig, at de ringen mere besværlig, at de 
skulle gøre bolden ren mel-skulle gøre bolden ren mel-

lem kampene.lem kampene.
Deltagerne hang ud i café-Deltagerne hang ud i café-

teltet, som de plejer. Der var teltet, som de plejer. Der var 
dog lidt færre pladser i tel-dog lidt færre pladser i tel-
tet end sædvanligt, men til tet end sædvanligt, men til 
gengæld blev der sat ekstra gengæld blev der sat ekstra 
borde udenfor, fortæller Kri-borde udenfor, fortæller Kri-
stian Sonne Fredensborg.stian Sonne Fredensborg.

I fl ere år er alle møder i I fl ere år er alle møder i 
mødeteltet blevet streamet, mødeteltet blevet streamet, 
så de, der ikke kan være der, så de, der ikke kan være der, 
har mulighed for at høre har mulighed for at høre 
med. Det var mange ekstra med. Det var mange ekstra 
glade for i år, hvor der var glade for i år, hvor der var 
deltagerbegrænsning, siger deltagerbegrænsning, siger 
han.han.

Taknemmelighed
Arrangøren slår fast, at tak-Arrangøren slår fast, at tak-
nemmelighed overskygger nemmelighed overskygger 
de udfordringer, der var.de udfordringer, der var.

”Vi havde brug for at holde ”Vi havde brug for at holde 
et arrangement, hvor unge et arrangement, hvor unge 
kunne være sammen om at kunne være sammen om at 
lovprise og høre Guds ord,” lovprise og høre Guds ord,” 

Han tilføjer, at deltagerne Han tilføjer, at deltagerne 
var meget positive og forstå-var meget positive og forstå-
ende for, at de mange tiltag ende for, at de mange tiltag 

undgå, at alle lande brugte undgå, at alle lande brugte 
de samme remedier. Hver de samme remedier. Hver 
gruppe på otte drenge havde gruppe på otte drenge havde 
også ét bad og ét toilet, som også ét bad og ét toilet, som 
kun de brugte.kun de brugte.

”Det var nu ikke kun skidt, ”Det var nu ikke kun skidt, 
for det gav os mindre at for det gav os mindre at 

Hele drengelejren på Birke-Hele drengelejren på Birke-
dal er bygget op som en stor dal er bygget op som en stor 
”landskamp” med mange dy-”landskamp” med mange dy-
ster i løbet af lejren.ster i løbet af lejren.

spritte af og gøre rent,” siger spritte af og gøre rent,” siger 
Mads Ørting med et skævt Mads Ørting med et skævt 
smil.smil.

Dyster og bibeltimer
Drengelejr, der er for drenge Drengelejr, der er for drenge 
fra 6. klasse til 17 år, fandt fra 6. klasse til 17 år, fandt 

var nødvendige for overho-var nødvendige for overho-
vedet at kunne samles. vedet at kunne samles. 

”Man kunne mærke, at de ”Man kunne mærke, at de 
er vant til at holde afstand er vant til at holde afstand 
og spritte af,” siger han.og spritte af,” siger han.

Ung Weekend
På Haderslev Næs blev der På Haderslev Næs blev der 
også holdt et alternativ til også holdt et alternativ til 
Ung Uge.Ung Uge.

”Det var dog mest en Ung ”Det var dog mest en Ung 
Weekend,” siger ungdoms-Weekend,” siger ungdoms-
konsulent Steffen Birkmose.konsulent Steffen Birkmose.

Weekenden bestod af mø-Weekenden bestod af mø-
der fredag, lørdag og søndag der fredag, lørdag og søndag 
aften i den mødesal på Ha-aften i den mødesal på Ha-
derslev Næs, som bibelcam-derslev Næs, som bibelcam-
ping byggede sidste år som ping byggede sidste år som 
erstatning for mødeteltet. erstatning for mødeteltet. 

Fredag aften var der 70 Fredag aften var der 70 
deltagere, og omkring 150 deltagere, og omkring 150 
deltog både lørdag og søn-deltog både lørdag og søn-
dag aften. En del var unge, dag aften. En del var unge, 
men der var også andre men der var også andre 
LM’ere med fra Sønderjyl-LM’ere med fra Sønderjyl-
land.land.

De senere år har et band De senere år har et band 
fra Nordsjælland stået for fra Nordsjælland stået for 

lovsangen ved Ung Uge. De lovsangen ved Ung Uge. De 
deltog også i år – og over-deltog også i år – og over-
nattede som stort set de nattede som stort set de 
eneste på pladsen.eneste på pladsen.

Virtuelle aktiviteter
Ung Weekend bestod også Ung Weekend bestod også 
af aktiviteter om eftermid-af aktiviteter om eftermid-
dagen, som kunne være med dagen, som kunne være med 
til at styrke fællesskabet, til at styrke fællesskabet, 
fortæller Steffen Birkmose.fortæller Steffen Birkmose.

”Lørdag havde vi arrange-”Lørdag havde vi arrange-
ret et missionshusløb med ret et missionshusløb med 
poster rundt ved de forskelli-poster rundt ved de forskelli-
ge missionshuse i Sønderjyl-ge missionshuse i Sønderjyl-
land. Søndag havde vi lavet land. Søndag havde vi lavet 
en virtuel forhindringsbane, en virtuel forhindringsbane, 
hvor den, der var i gang på hvor den, der var i gang på 
banen, ikke kunne se noget. banen, ikke kunne se noget. 
En anden, der kunne se via En anden, der kunne se via 
Zoom eller Facebook, var Zoom eller Facebook, var 
guide,” forklarer han.guide,” forklarer han.

Derudover var der små on-Derudover var der små on-
line indslag i løbet af ugen. To line indslag i løbet af ugen. To 
nyligt hjemkomne volontører nyligt hjemkomne volontører 
havde lavet en video, og der havde lavet en video, og der 
var en lovsangsaften.            var en lovsangsaften.            
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MADS ØRTING   Drengelejr er et sted, 
hvor man kommer i mange år – og hvor 
lederne kommer igen år efter år

sted i uge 31 i år med 40 sted i uge 31 i år med 40 
deltagere. De kom fra det deltagere. De kom fra det 
meste af Københavnsom-meste af Københavnsom-
rådet, og så var der cirka 12 rådet, og så var der cirka 12 
fra Bornholm. fra Bornholm. 

Programmet er tæt. Mads Programmet er tæt. Mads 
Ørting fortæller, at der i Ørting fortæller, at der i 
løbet af en dag er tre-fi re løbet af en dag er tre-fi re 
events – eller dyster. events – eller dyster. 

Dertil kommer bibeltimer Dertil kommer bibeltimer 
og andagter, der i år blev og andagter, der i år blev 
holdt ud fra temaet ”Rejser”.holdt ud fra temaet ”Rejser”.

Dysterne var meget for-Dysterne var meget for-
skellige og inkluderede i skellige og inkluderede i 
år alt fra konkurrencer på år alt fra konkurrencer på 
BMX-cykler, styrkeprøver til BMX-cykler, styrkeprøver til 
en leg fra Harry Potter, der en leg fra Harry Potter, der 

var tilpasset, så det kunne var tilpasset, så det kunne 
lade sig gøre i virkeligheden. lade sig gøre i virkeligheden. 

Skubbet til grænser
Mads Ørting mener, at dren-Mads Ørting mener, at dren-
gelejren har noget, som til-gelejren har noget, som til-
taler mange drenge.taler mange drenge.

”Der er masser af ekstre-”Der er masser af ekstre-
me menneskelige udfordrin-me menneskelige udfordrin-
ger, som gør, at der bliver ger, som gør, at der bliver 
skubbet til nogle grænser. Vi skubbet til nogle grænser. Vi 
plejer at sige, at det er en lejr, plejer at sige, at det er en lejr, 
der gør drenge til mænd og der gør drenge til mænd og 
mænd til drenge,” siger han.mænd til drenge,” siger han.

”Vigtige egenskaber er at ”Vigtige egenskaber er at 
kunne samarbejde, have vil-kunne samarbejde, have vil-
je til sejr og lyst til en masse je til sejr og lyst til en masse 
sjov og ballade.”sjov og ballade.”

Den 25-årige lejransvar-Den 25-årige lejransvar-
lige har selv været med på lige har selv været med på 
drengelejr i mange år. Først drengelejr i mange år. Først 
som deltager, senere som som deltager, senere som 
leder og i år for første gang leder og i år for første gang 
som ansvarlig for lejren. som ansvarlig for lejren. 

”I det hele taget er drenge-”I det hele taget er drenge-
lejr et sted, hvor man kom-lejr et sted, hvor man kom-
mer mange år i træk – og mer mange år i træk – og 
hvor lederne kommer igen hvor lederne kommer igen 
år efter år,” siger han. år efter år,” siger han. 

”Det er nemlig lige så sjovt ”Det er nemlig lige så sjovt 
at være leder som deltager, at være leder som deltager, 
men meget hårdere.”men meget hårdere.”
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Stort ryk-ind i LUMI Genbrug i Nexø
Butikken har slået salgsrekord, for både turister og fastboende køber mere end de plejer

AF KAJA LAUTERBACH

LUMI Genbrug i Nexø er LUMI Genbrug i Nexø er 
vant til en høj omsætning vant til en høj omsætning 
i sommermånederne. Med i sommermånederne. Med 
388.000 kroner i juli måned 388.000 kroner i juli måned 
er den imidlertid endnu hø-er den imidlertid endnu hø-
jere i år end andre somre, jere i år end andre somre, 
fortæller Olai Poulsen, der fortæller Olai Poulsen, der 
er frivillig i butikken. er frivillig i butikken. 

”Vi har en dejlig travl som-”Vi har en dejlig travl som-
mer, og vi fylder op i butik-mer, og vi fylder op i butik-
ken hver dag,” tilføjer hans ken hver dag,” tilføjer hans 
hustru, Kirsten, og forklarer, hustru, Kirsten, og forklarer, 
at omsætningen i juli måned at omsætningen i juli måned 
helt klart er den største i helt klart er den største i 
butikkens historie.butikkens historie.

Ægteparret fortæller, at Ægteparret fortæller, at 
Bornholm er pakket med Bornholm er pakket med 
turister. Alle pensionater og turister. Alle pensionater og 
sommerhuse er fyldt op. Der sommerhuse er fyldt op. Der 
er mange udlændinge, men er mange udlændinge, men 
de mærker også klart, at fl e-de mærker også klart, at fl e-
re danskerne holder ferie på re danskerne holder ferie på 
Bornholm i år end normalt. Bornholm i år end normalt. 

”Flere har sagt til os, at de ”Flere har sagt til os, at de 
egentlig har haft lyst i fl ere egentlig har haft lyst i fl ere 
år til at besøge Bornholm, år til at besøge Bornholm, 
men nu er det blevet til no-men nu er det blevet til no-
get, hvor de ellers plejer at get, hvor de ellers plejer at 
tage til udlandet,” siger de.tage til udlandet,” siger de.

En anden grund til travl-En anden grund til travl-
heden i butikken er, at de heden i butikken er, at de 
er færre medarbejdere end er færre medarbejdere end 

ellers, da det ikke er alle, ellers, da det ikke er alle, 
der er kommet tilbage fra der er kommet tilbage fra 
coronapausen. Men de er coronapausen. Men de er 
fortrøstningsfulde, da de fortrøstningsfulde, da de 
ved at, der fl ere, der er på ved at, der fl ere, der er på 
vej, ligesom der også er nye vej, ligesom der også er nye 
medarbejdere på vej.medarbejdere på vej.

Tilbud på musik
Olai Poulsen fortæller, at en Olai Poulsen fortæller, at en 
del turister kommer igen del turister kommer igen 
og igen. Flere har givet ud-og igen. Flere har givet ud-
tryk for, at et besøg i LUMI tryk for, at et besøg i LUMI 

Trods coronarestriktioner kunne Musiklejr sagtens gennemføres – og det var det vigtigste, siger musikkonsulent

Musiklejr er uddannelse af lovsangsledere

Løgumkloster Efterskole var Løgumkloster Efterskole var 
fyldt med sang og musik fra fyldt med sang og musik fra 
26. juli til 1. august. Skolen 26. juli til 1. august. Skolen 
lagde nemlig lokaler til LM’s lagde nemlig lokaler til LM’s 
Musiklejr, der samlede 46 Musiklejr, der samlede 46 
deltagere og 25 ledere fra deltagere og 25 ledere fra 
hele landet.hele landet.

Det er en stigning i delta-Det er en stigning i delta-
gerantallet fra omkring 35, gerantallet fra omkring 35, 
og det betyder, at der blev og det betyder, at der blev 
oprettet et ekstra rytmisk oprettet et ekstra rytmisk 
band, fortæller musikkon-band, fortæller musikkon-
sulent Christian Engmark.sulent Christian Engmark.

”Musikken på Musiklejr er ”Musikken på Musiklejr er 
mest kristen pop-rock – det, mest kristen pop-rock – det, 
som deltagerne kender og som deltagerne kender og 
gerne vil spille og synge. Vi gerne vil spille og synge. Vi 
tilbyder også undervisning i tilbyder også undervisning i 
klassisk musik, men det er klassisk musik, men det er 
der desværre ikke stor til-der desværre ikke stor til-
slutning til,” siger han.slutning til,” siger han.

”Mange kan spille på et ”Mange kan spille på et 
eller andet på instrument, eller andet på instrument, 
men det er mest den traditi-men det er mest den traditi-
onelle bandbesætning med onelle bandbesætning med 

klaver, bas, guitar og trom-klaver, bas, guitar og trom-
mer. Og så har vi en blæ-mer. Og så har vi en blæ-
sergruppe, som i år blandt sergruppe, som i år blandt 
andet fi k undervisning i at andet fi k undervisning i at 
lave overstemmer til brug lave overstemmer til brug 
ved fællessang.”ved fællessang.”

Ud over det tilbød Mu-Ud over det tilbød Mu-
siklejr gospelkor, pigekor, siklejr gospelkor, pigekor, 
solosang, sangskrivning og solosang, sangskrivning og 
lovsangsledelse. lovsangsledelse. 

Aldersopdelt
Deltagerne på Musiklejr var Deltagerne på Musiklejr var 
mellem 11-19 år og kom fra mellem 11-19 år og kom fra 
hele landet. Musikkonsulent hele landet. Musikkonsulent 
Christian Engmark fortæller, Christian Engmark fortæller, 
at de fl este var unge teen-at de fl este var unge teen-
agere, men at der også var en agere, men at der også var en 
god håndfuld store juniorer.god håndfuld store juniorer.

”Og så er der den ældste ”Og så er der den ældste 
gruppe, som vi kalder senio-gruppe, som vi kalder senio-
rer. De tager et stort ansvar rer. De tager et stort ansvar 
både socialt og musikalsk.”både socialt og musikalsk.”

Christian Engmark synes, Christian Engmark synes, 
det er fantastisk, at man det er fantastisk, at man 

”Det er dejligt at opleve, ”Det er dejligt at opleve, 
at det ikke var fremmed at det ikke var fremmed 
for deltagerne. De har lært for deltagerne. De har lært 
mange ting i skolen og tog mange ting i skolen og tog 
automatisk håndsprit, når automatisk håndsprit, når 
de gik forbi en dispenser,” si-de gik forbi en dispenser,” si-
ger musikkonsulenten.ger musikkonsulenten.

Genbrug hører med til deres Genbrug hører med til deres 
ferie på Bornholm. Flere ferie på Bornholm. Flere 
benytter ferien til at kigge benytter ferien til at kigge 
efter, om genbrugsbutik-efter, om genbrugsbutik-
ken mon skulle have noget ken mon skulle have noget 
af det, de samler på. Det af det, de samler på. Det 
sker også ofte, at sommer-sker også ofte, at sommer-
husejerne kommer og køber husejerne kommer og køber 
ting til deres huse. ting til deres huse. 

”Men ellers er tøj, isen-”Men ellers er tøj, isen-
kram, pynteting og bøger det, kram, pynteting og bøger det, 
vi sælger mest af. Desuden vi sælger mest af. Desuden 
har vi her i sommer tilbud på har vi her i sommer tilbud på 

En propfuld ferieø, miljøhensyn og ustadigt vejr betyder, at mange har lagt vejen forbi LUMI Genbrug i Nexø denne sommer.En propfuld ferieø, miljøhensyn og ustadigt vejr betyder, at mange har lagt vejen forbi LUMI Genbrug i Nexø denne sommer.

lp-plader og cd’er, og der er lp-plader og cd’er, og der er 
virkelig blevet solgt mange.”virkelig blevet solgt mange.”

LUMI Genbrug er også LUMI Genbrug er også 
klar, hvis cykelturister skal klar, hvis cykelturister skal 
låne en pumpe eller noget låne en pumpe eller noget 
værktøj, ligesom en mand, værktøj, ligesom en mand, 
der skulle på cykeltur, blev der skulle på cykeltur, blev 
meget glad for at fi nde en meget glad for at fi nde en 
god erstatning for den ryg-god erstatning for den ryg-
sæk, han havde glemt.sæk, han havde glemt.

Genbrug er positivt
Men det er ikke kun turister, Men det er ikke kun turister, 

der har købt mere i LUMI der har købt mere i LUMI 
denne sommer. Olai Poulsen denne sommer. Olai Poulsen 
fortæller, at mange tænker fortæller, at mange tænker 
på genbrug som et reelt al-på genbrug som et reelt al-
ternativ til at smide ting væk ternativ til at smide ting væk 
efter kort tids brug.efter kort tids brug.

”Folk, der skal holde ha-”Folk, der skal holde ha-
vefest, køber glas og bestik vefest, køber glas og bestik 
billigt for at undgå engangs-billigt for at undgå engangs-
service, og mange små service, og mange små 
iværksættere, der åbner iværksættere, der åbner 
spisesteder, køber grundting spisesteder, køber grundting 
som møbler og service.” som møbler og service.” 

Det sker også, at der kom-Det sker også, at der kom-
mer en stor fl ok unge og kø-mer en stor fl ok unge og kø-
ber stort ind. ber stort ind. 

”Jeg fornemmer, at der helt ”Jeg fornemmer, at der helt 
klart ligger ’grønne hensyn” klart ligger ’grønne hensyn” 
bag deres valg. De gør det bag deres valg. De gør det 
for at undgå at købe nyt og for at undgå at købe nyt og 
meget dyrere ind,” siger Olai meget dyrere ind,” siger Olai 
Poulsen.Poulsen.

Rigeligt med varer
Han regner med, at det gode Han regner med, at det gode 
salg fortsætter et langt salg fortsætter et langt 
stykke tid. Han tror nemlig, stykke tid. Han tror nemlig, 
at der vil være turister på at der vil være turister på 
Bornholm til hen på efter-Bornholm til hen på efter-
sommeren. sommeren. 

”Heldigvis har vi rigeligt ”Heldigvis har vi rigeligt 
med varer – det er jo fan-med varer – det er jo fan-
tastisk,” indskyder Kirsten tastisk,” indskyder Kirsten 
Poulsen.Poulsen.

Varerne får de fra døds-Varerne får de fra døds-
boer og sommerhuse, der er boer og sommerhuse, der er 
blevet solgt og skal tømmes. blevet solgt og skal tømmes. 
Der bliver også tit sat noget Der bliver også tit sat noget 
ved porten, eller der kom-ved porten, eller der kom-
mer nogle ind i åbningstiden mer nogle ind i åbningstiden 
og afl everer ting.og afl everer ting.

”Mange kunder siger, at ”Mange kunder siger, at 
de er glade for genbrug og de er glade for genbrug og 
glade for, at de kan afl evere glade for, at de kan afl evere 
gode ting til os, så de ikke gode ting til os, så de ikke 
bare skal køre dem på kom-bare skal køre dem på kom-
munens genbrugsplads,” munens genbrugsplads,” 
siger hun.siger hun.

Desuden afsprittede le-Desuden afsprittede le-
derne jævnligt alt det udstyr, derne jævnligt alt det udstyr, 
der blev brugt af forskellige der blev brugt af forskellige 
personer.personer.

Deltagerne kunne imidler-Deltagerne kunne imidler-
tid kun synge alle sammen, tid kun synge alle sammen, 
når de var i hallen, da der når de var i hallen, da der 

skulle være to meters af-skulle være to meters af-
stand mellem familiegrup-stand mellem familiegrup-
perne. Det resulterede i et perne. Det resulterede i et 
meget bredt kor til afslut-meget bredt kor til afslut-
ningskoncerten.ningskoncerten.

Kredses ansvar
Christian Engmark under-Christian Engmark under-
streger, at Musiklejr er et streger, at Musiklejr er et 
væsentligt led i uddan-væsentligt led i uddan-
nelsen af musikere og nelsen af musikere og 
lovsangsledere til LM-kred-lovsangsledere til LM-kred-
se og -menigheder.se og -menigheder.

”I den forbindelse er det ”I den forbindelse er det 
vigtigt, at kredse og afdelin-vigtigt, at kredse og afdelin-
ger ser Musiklejr som deres ger ser Musiklejr som deres 
ansvar,” siger han og fortæl-ansvar,” siger han og fortæl-
ler, at Bornholms afdeling er ler, at Bornholms afdeling er 
gået foran.gået foran.

”De har valgt at sponso-”De har valgt at sponso-
rere både transport og lejr-rere både transport og lejr-
betaling for deres deltagere. betaling for deres deltagere. 
Det betyder, at to deltagere Det betyder, at to deltagere 
mere kunne komme med i mere kunne komme med i 
år.”                           år.”                           klkl
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KIRSTEN POULSEN   Vi har en dejlig travl sommer, 
og vi fylder op i butikken hver dag

kan køre en lejr med så stor kan køre en lejr med så stor 
aldersspredning.aldersspredning.

”Det er noget, vi er op-”Det er noget, vi er op-
mærksomme på i leder-mærksomme på i leder-
teamet, og blandt andet teamet, og blandt andet 
bibeltimer og sengetider er bibeltimer og sengetider er 
aldersopdelt.”aldersopdelt.”

Afspritning
Coronarestriktionerne gør, Coronarestriktionerne gør, 
at der er nogle retningslin-at der er nogle retningslin-
jer, man skal være opmærk-jer, man skal være opmærk-
somme på, når man holder somme på, når man holder 
lejr med overnatning.lejr med overnatning.

”Men vi kunne sagtens ”Men vi kunne sagtens 
gennemføre lejren, og det er gennemføre lejren, og det er 
det vigtigste,” siger Christian det vigtigste,” siger Christian 
Engmark.Engmark.

”Vi sprittede alle overfl a-”Vi sprittede alle overfl a-
der i fællesområderne af to der i fællesområderne af to 
gange om dagen, og så var gange om dagen, og så var 
deltagerne inddelt i familie-deltagerne inddelt i familie-
grupper, som var sammen grupper, som var sammen 
i alle sociale aktiviteter in-i alle sociale aktiviteter in-
dendørs.” dendørs.” 

En blæsergruppe på Musiklejr fi k blandt andet undervisning i En blæsergruppe på Musiklejr fi k blandt andet undervisning i 
at lave overstemmer til brug ved fællessangat lave overstemmer til brug ved fællessang
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Tilliden til Guds ord har båret mig hele vejen
1. juli fejrede Bent Houmaa Jørgensen 40-års jubilæum i LM. De mange år er blandt andet blevet 

brugt på menighedsopbyggelse, forkyndelse og ledelse i Danmark og Tanzania

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Missionær, præst, bibel-Missionær, præst, bibel-
skolelærer, evangelist og skolelærer, evangelist og 
leder. Bent Houmaa har haft leder. Bent Houmaa har haft 
mange titler i løbet af sit mange titler i løbet af sit 
arbejdsliv. 1. juli kunne han arbejdsliv. 1. juli kunne han 
fejre 40-års jubilæum i LM. fejre 40-års jubilæum i LM. 
Han har tjent LM knap to Han har tjent LM knap to 
uger længere, end han har uger længere, end han har 
været gift med Vivi, der i alle været gift med Vivi, der i alle 
årene har været med ham årene har været med ham 
i den indsats, han har lagt i den indsats, han har lagt 
i LM. Men selv om han ikke i LM. Men selv om han ikke 
lægger skjul på sin tak til sin lægger skjul på sin tak til sin 
kone, er det alligevel noget kone, er det alligevel noget 
andet, der først og frem-andet, der først og frem-
mest har holdt ham oppe.mest har holdt ham oppe.

”Guds ord har spillet en ”Guds ord har spillet en 
daglig rolle i mit liv. Dels de daglig rolle i mit liv. Dels de 
centrale bibelvers, som vi centrale bibelvers, som vi 
lærte udenad på LMH, og lærte udenad på LMH, og 
dels, at jeg altid er i gang dels, at jeg altid er i gang 
med at læse et skrift i Bibe-med at læse et skrift i Bibe-
len. Guds ord er mad, som len. Guds ord er mad, som 
jeg lever af hver dag.”jeg lever af hver dag.”

En aftale med Gud
Guds kald går som en rød Guds kald går som en rød 
tråd gennem Bents liv. Op-tråd gennem Bents liv. Op-
rindelig ville han have været rindelig ville han have været 
inden for landbruget som inden for landbruget som 
sin far, der havde en gård sin far, der havde en gård 
uden for Lemvig. Familien uden for Lemvig. Familien 
var en del af Indre Mission, var en del af Indre Mission, 
og international mission og international mission 
spillede en stor rolle i fami-spillede en stor rolle i fami-
lien, der både gav til missio-lien, der både gav til missio-
nen og bad for den.nen og bad for den.

I gymnasietiden i Tarm fi k I gymnasietiden i Tarm fi k 
venner i KFS, som senere venner i KFS, som senere 
også tog på LMH.også tog på LMH.

”Jeg fi k en afklaret og le-”Jeg fi k en afklaret og le-

vende tro på Jesus igennem vende tro på Jesus igennem 
KFS og begyndte at spørge KFS og begyndte at spørge 
om Guds vilje med mit liv. om Guds vilje med mit liv. 
Over tid blev jeg overbevist Over tid blev jeg overbevist 
om, at jeg skulle være præst. om, at jeg skulle være præst. 
Men jeg aftalte med Gud, at Men jeg aftalte med Gud, at 
hvis jeg trak frinummer til hvis jeg trak frinummer til 
session, ville jeg tage et år session, ville jeg tage et år 
på LMH, hvor der netop var på LMH, hvor der netop var 
startet en etårig linje med startet en etårig linje med 
græskundervisning. Og det græskundervisning. Og det 
skete.”skete.”

På LMH mødte han sin På LMH mødte han sin 
kone Vivi, der havde kald til kone Vivi, der havde kald til 
at blive missionær. Bents at blive missionær. Bents 
plan var at læse teologi på plan var at læse teologi på 
universitetet, men da LM’s universitetet, men da LM’s 
Missionsskole åbnede i Missionsskole åbnede i 
1978, valgte han at læse 1978, valgte han at læse 
teologi dér, fordi der var et teologi dér, fordi der var et 
stort fokus på missionstort fokus på mission

Dengang lød aftalen, at Dengang lød aftalen, at 
man kunne læse gratis på man kunne læse gratis på 
missionsskolen med kost og missionsskolen med kost og 
logi mod at arbejde efterføl-logi mod at arbejde efterføl-
gende for LM i ti år. Selv om gende for LM i ti år. Selv om 
det i dag kan lyde som lang det i dag kan lyde som lang 
tid, føltes det ikke sådan for tid, føltes det ikke sådan for 

det unge par, der nu begge det unge par, der nu begge 
havde kald til international havde kald til international 
mission.mission.

”Ti år føltes overskueligt. ”Ti år føltes overskueligt. 
Vi hørte dengang om missio-Vi hørte dengang om missio-
nærer, der havde været ude nærer, der havde været ude 
et helt liv, så det var en helt et helt liv, så det var en helt 
anden baggrund end i dag.”anden baggrund end i dag.”

Hårde, men gode tider
I 1980 blev parret gift, og I 1980 blev parret gift, og 
tiden på missionsskolen var tiden på missionsskolen var 
slut. Vivi skulle dog gøre sine slut. Vivi skulle dog gøre sine 
studier som lærer færdig, studier som lærer færdig, 
inden de kunne rejse mod inden de kunne rejse mod 
Tanzania. De mellemlig-Tanzania. De mellemlig-
gende år blev Bent ansat til gende år blev Bent ansat til 
at rejse rundt og forkynde, at rejse rundt og forkynde, 
reklamere for missionssko-reklamere for missionssko-
len og drive pionermission len og drive pionermission 
på Fyn.på Fyn.

”Det var ikke et ideelt ”Det var ikke et ideelt 
første år i ægteskabet, for første år i ægteskabet, for 
jeg var ikke meget hjemme. jeg var ikke meget hjemme. 
Samtidig gav det mig dog et Samtidig gav det mig dog et 
møde med mange i LM, og vi møde med mange i LM, og vi 
fi k forbedere, som har fulgt fi k forbedere, som har fulgt 
os. Jeg tror, at missionsven-os. Jeg tror, at missionsven-
nernes forbøn har haft en nernes forbøn har haft en 
enorm betydning for LM’s enorm betydning for LM’s 
internationale arbejde.”internationale arbejde.”

Den 5. februar 1983 fl øj Den 5. februar 1983 fl øj 
parret af sted mod Ulanga i parret af sted mod Ulanga i 
det sydlige Tanzania. Stiftet det sydlige Tanzania. Stiftet 
havde været igennem en havde været igennem en 
ledelseskrise, der foreløbigt ledelseskrise, der foreløbigt 
betød, at den lutherske kirke betød, at den lutherske kirke 
havde indsat en midlertidig havde indsat en midlertidig 
leder, der skulle rette op på leder, der skulle rette op på 
tingene.tingene.

Det var en hård tid, husker Det var en hård tid, husker 
Bent, der dengang var 26 år. Bent, der dengang var 26 år. 
Det første år blev der dog Det første år blev der dog 
valgt en ny generalsekretær valgt en ny generalsekretær 
og en ny biskop. Personer, og en ny biskop. Personer, 
der blev i deres stillinger i der blev i deres stillinger i 
alle de 14 år, Vivi og Bent var alle de 14 år, Vivi og Bent var 
i Ulanga, og som også var i Ulanga, og som også var 

med, da Bent fejrede sit 40-med, da Bent fejrede sit 40-
års jubilæum i begyndelsen års jubilæum i begyndelsen 
af juli i år i Dar es Salaam, af juli i år i Dar es Salaam, 
hvor han nu er ansat som hvor han nu er ansat som 
direktør i Soma Biblia.direktør i Soma Biblia.

Klimaet i Ulanga var også Klimaet i Ulanga var også 
barsk. Bent havde malaria barsk. Bent havde malaria 
fl ere gange, og den første fl ere gange, og den første 
gang familien var i Danmark gang familien var i Danmark 
på orlov, måtte de kureres på orlov, måtte de kureres 
for en tropisk sygdom, der for en tropisk sygdom, der 
afkræftede dem fuldstæn-afkræftede dem fuldstæn-
dig.dig.

Efter to perioder i Tanza-Efter to perioder i Tanza-
nia kaldte kirken Bent til at nia kaldte kirken Bent til at 
være leder af kirkens kur-være leder af kirkens kur-
suscenter Tumaini, hvor en suscenter Tumaini, hvor en 
bibelskole var under opbyg-bibelskole var under opbyg-
ning. I den forbindelse blev ning. I den forbindelse blev 
han ordineret som præst og han ordineret som præst og 
skrev en bog på swahili om skrev en bog på swahili om 
prædikenlære, som stadig prædikenlære, som stadig 
bruges i den lutherske kirke.bruges i den lutherske kirke.

Skulle tale med Vivi
Ordinationen i Tanzania Ordinationen i Tanzania 
kunne overføres til den dan-kunne overføres til den dan-
ske folkekirke. Det formede ske folkekirke. Det formede 
tanken om fremtiden, da fa-tanken om fremtiden, da fa-
milien i 1997 vendte næsen milien i 1997 vendte næsen 
mod Danmark.mod Danmark.

”Vi var glade for at være ”Vi var glade for at være 
i Tanzania, og vi følte ikke, i Tanzania, og vi følte ikke, 
opgaverne var slut. Men tre opgaverne var slut. Men tre 
af vores fem børn var på Den af vores fem børn var på Den 
danske Skole i Iringa og var danske Skole i Iringa og var 
væk fra os to tredjedele af væk fra os to tredjedele af 
året. Vores ældste blev fær-året. Vores ældste blev fær-
dig med 9. klasse og skulle dig med 9. klasse og skulle 
til Danmark for at få af-til Danmark for at få af-
gangseksamen. Vi ønskede gangseksamen. Vi ønskede 
ikke, at han skulle være i ikke, at han skulle være i 
Danmark alene.”Danmark alene.”

Det blev dog ikke til en Det blev dog ikke til en 
stilling som præst i folke-stilling som præst i folke-
kirken, for Østjyllands LM-kirken, for Østjyllands LM-
afdeling kaldte Bent til at afdeling kaldte Bent til at 
være afdelingsmissionær være afdelingsmissionær 

på halv tid. Dertil kom en på halv tid. Dertil kom en 
halvtidsstilling som skribent halvtidsstilling som skribent 
på en lommekalender på på en lommekalender på 
swahili, som også fungerede swahili, som også fungerede 
som bibellæseplan.som bibellæseplan.

Opgaverne i Østjylland Opgaverne i Østjylland 
indeholdt besøg i LM’s me-indeholdt besøg i LM’s me-
nigheder i afdelingen og be-nigheder i afdelingen og be-
søg rundt omkring i landet. søg rundt omkring i landet. 
Over tid voksede ønsket om Over tid voksede ønsket om 
at være præst ét sted frem at være præst ét sted frem 
igen:igen:

”Jeg ville gerne leve med ”Jeg ville gerne leve med 
menigheden og kunne følge menigheden og kunne følge 
op på den sjælesorg, jeg gav, op på den sjælesorg, jeg gav, 
frem for blot at rejse videre.”frem for blot at rejse videre.”

Derfor var det svar på bøn, Derfor var det svar på bøn, 
da Aalborg Frimenighed en da Aalborg Frimenighed en 
dag efter ni år i Danmark dag efter ni år i Danmark 
ringede og spurgte, om han ringede og spurgte, om han 
ville være deres præst.ville være deres præst.

”Jeg sagde, at det ville jeg ”Jeg sagde, at det ville jeg 
godt, men jeg skulle lige tale godt, men jeg skulle lige tale 
med Vivi. Meget overrasken-med Vivi. Meget overrasken-
de var hun med på det. Det de var hun med på det. Det 
havde jeg ikke forventet, for havde jeg ikke forventet, for 
hun havde et godt job. Det hun havde et godt job. Det 
bekræftede mig i, at det var bekræftede mig i, at det var 
Guds kald.” Guds kald.” 

Et Gideon-tegn
Parret troede egentlig, at Parret troede egentlig, at 
Bent skulle være præst i Bent skulle være præst i 
Aalborg til sin pensionsal-Aalborg til sin pensionsal-
der. Undervejs havde de ofte der. Undervejs havde de ofte 
talt om en tjeneste mere i talt om en tjeneste mere i 
Tanzania, men tankerne var Tanzania, men tankerne var 
dog blevet lagt på hylden dog blevet lagt på hylden 
af private grunde. Men en af private grunde. Men en 
dag modtog Bent en mail fra dag modtog Bent en mail fra 
Soma Biblias formand. Han Soma Biblias formand. Han 
spurgte, om Bent ville være spurgte, om Bent ville være 
den nye direktør.den nye direktør.

”Det var meget overra-”Det var meget overra-
skende. Jeg havde jo været skende. Jeg havde jo været 
leder før, men Soma Biblia leder før, men Soma Biblia 
er en meget større sag end er en meget større sag end 
Tumaini og meget anderle-Tumaini og meget anderle-

des. Men jeg blev klar over, des. Men jeg blev klar over, 
at det netop var min profi l, at det netop var min profi l, 
de søgte, og de havde også de søgte, og de havde også 
et konkret kald til Vivi.”et konkret kald til Vivi.”

Parret oplevede også, at Parret oplevede også, at 
de private ting, der havde de private ting, der havde 
hindret en tidligere udrejse, hindret en tidligere udrejse, 
ikke var der længere.ikke var der længere.

”Alle døre var lukket op. ”Alle døre var lukket op. 
Alligevel bad vi Gud om et Alligevel bad vi Gud om et 
særligt tegn, ligesom Gi-særligt tegn, ligesom Gi-
deon gjorde. Jeg ønskede deon gjorde. Jeg ønskede 
en bekræftelse på kaldet en bekræftelse på kaldet 
fra en i min egen menighed i fra en i min egen menighed i 
Aalborg. Og det kom. Det var Aalborg. Og det kom. Det var 
overvældende,” husker han.overvældende,” husker han.

I begyndelsen af året rej-I begyndelsen af året rej-
ste parret således til Tanza-ste parret således til Tanza-
nia igen.nia igen.

Tillid til Guds ord
Når Bent Houmaa skal se Når Bent Houmaa skal se 
tilbage på de 40 år, er den tilbage på de 40 år, er den 
største glæde, at der er største glæde, at der er 
mennesker, der er kommet mennesker, der er kommet 
til tro. Det har han oplevet til tro. Det har han oplevet 
både i Ulanga og i Aalborg.både i Ulanga og i Aalborg.

”Vi kan ofte være meget ”Vi kan ofte være meget 
fokuseret på, at noget af fokuseret på, at noget af 
sædemandens korn falder sædemandens korn falder 
blandt tidsler, og vi bliver blandt tidsler, og vi bliver 
mismodige. Men Jesus lover mismodige. Men Jesus lover 
os jo, at noget falder i den os jo, at noget falder i den 
gode jord og bærer frugt, og gode jord og bærer frugt, og 
det er vigtigt at have fokus det er vigtigt at have fokus 
på og tage hånd om dem, på og tage hånd om dem, 
der kommer til tro,” siger der kommer til tro,” siger 
han med ordene fra Jesu han med ordene fra Jesu 
lignelse om sædemanden. lignelse om sædemanden. 
Samtidig understreger han, Samtidig understreger han, 
at vi ikke på forhånd kan se, at vi ikke på forhånd kan se, 
hvad der er den gode jord.hvad der er den gode jord.

På det personlige plan har På det personlige plan har 
Guds trofasthed og nåde Guds trofasthed og nåde 
været det bærende i alle været det bærende i alle 
årene, siger han.årene, siger han.

”Det grundlag, der blev ”Det grundlag, der blev 
lagt på LMH og på missions-lagt på LMH og på missions-
skolen, har båret hele vejen skolen, har båret hele vejen 
igennem. Jeg tænker blandt igennem. Jeg tænker blandt 
andet på tilliden til Guds andet på tilliden til Guds 
ord. Hvis vi ikke følger Guds ord. Hvis vi ikke følger Guds 
ord, ledes vi på afveje. Sam-ord, ledes vi på afveje. Sam-
tidig er vi helt afhængige af, tidig er vi helt afhængige af, 
at Ånden forklarer ordet for at Ånden forklarer ordet for 
os. Ellers forstår vi det ikke,” os. Ellers forstår vi det ikke,” 
siger han og peger på, at siger han og peger på, at 
evangeliet er en kraft mod evangeliet er en kraft mod 
synden.synden.

”En kraft, når jeg midt i ”En kraft, når jeg midt i 
fristelsen holder fast ved et fristelsen holder fast ved et 
evangelisk ord, så jeg står evangelisk ord, så jeg står 
fast og ikke falder. Og en fast og ikke falder. Og en 
kraft til genoprejsning, når kraft til genoprejsning, når 
jeg handler mod Guds vilje jeg handler mod Guds vilje 
og giver rum for synden.”og giver rum for synden.”

”Djævelen vil føre os ind i ”Djævelen vil føre os ind i 
trældom. Medicinen er hver trældom. Medicinen er hver 
dag at vende sig til Kristus dag at vende sig til Kristus 
og overgive sit liv til ham.”og overgive sit liv til ham.”

P
R

IV
A

T
F

O
TO

Bent Houmaa Jørgensens Bent Houmaa Jørgensens 
40-års jubilæum som LM-40-års jubilæum som LM-
ansat blev også fejret i Dar ansat blev også fejret i Dar 

es Salaam, hvor han bor nu. es Salaam, hvor han bor nu. 
Her er han sammen med Her er han sammen med 

biskop Abel Mwanbungu og biskop Abel Mwanbungu og 
tidligere generalsekretær Jo-tidligere generalsekretær Jo-

nathan Kyelula.nathan Kyelula.
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BENT HOUMAA JØRGENSEN   Alle døre var lukket 
op. Alligevel bad vi Gud om et særligt tegn, ligesom 
Gideon gjorde. Og det kom. Det var overvældende

Vivi og Bent Houmaa Jørgensen fi k et sæt nyt tøj i jubilæums-Vivi og Bent Houmaa Jørgensen fi k et sæt nyt tøj i jubilæums-
gave af Soma Biblias medarbejdere.gave af Soma Biblias medarbejdere.
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Videoprojektet Al-Beshara 
er blevet en forening
Den 1. august tiltrådte Sebastian Olesen fra Vollsmose Den 1. august tiltrådte Sebastian Olesen fra Vollsmose 
som daglig leder af foreningen Al-Beshara. som daglig leder af foreningen Al-Beshara. 

Al-Beshara begyndte som en række små videoer på Al-Beshara begyndte som en række små videoer på 
Facebook med det formål dels at forkynde evangeliet for Facebook med det formål dels at forkynde evangeliet for 
muslimer og dels at nedbryde fordomme mod muslimer. muslimer og dels at nedbryde fordomme mod muslimer. 
Midt i april blev projektet stiftet som en forening med Midt i april blev projektet stiftet som en forening med 
vedtægter og en bestyrelse.                      vedtægter og en bestyrelse.                      klkl
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Den kristne, hebraiskspro-Den kristne, hebraiskspro-
gede, israelske tv-kanal gede, israelske tv-kanal 
Shelanu er blevet fjernet Shelanu er blevet fjernet 
fra et lokaltkabelnetværk. fra et lokaltkabelnetværk. 
Det sker under to måneder Det sker under to måneder 
efter, at kanalen, der er den efter, at kanalen, der er den 
første af sin art i Israel, fi k første af sin art i Israel, fi k 
sendetilladelse til kristne sendetilladelse til kristne 
programmer på hebraisk til programmer på hebraisk til 
den israelske offentlighed. den israelske offentlighed. 
Shelanu havde ellers fået en Shelanu havde ellers fået en 
syvårig aftale med kabel-syvårig aftale med kabel-
netværket HOT og via dem netværket HOT og via dem 
en sendetilladelse fra de re-en sendetilladelse fra de re-
levante myndigheder.levante myndigheder.

Myndighederne mener, at Myndighederne mener, at 
kanalen har løjet i sin an-kanalen har løjet i sin an-
søgning om sendetilladelse søgning om sendetilladelse 
ved at skrive, at målgruppen ved at skrive, at målgruppen 
er kristne i Israel. Målgrup-er kristne i Israel. Målgrup-
pen var tværtimod jøder, og pen var tværtimod jøder, og 
kanalens formål var at få jø-kanalens formål var at få jø-
der til at omvende sig, siger der til at omvende sig, siger 
de. Mange i Israel er stærkt de. Mange i Israel er stærkt 
kritiske over for mission.kritiske over for mission.

Shelanu afviser og siger, at Shelanu afviser og siger, at 
anti-missionske grupper har anti-missionske grupper har 
lagt pres på myndighederne, lagt pres på myndighederne, 
som så har presset kabel-som så har presset kabel-
netværket til at annullere netværket til at annullere 
aftalen på falsk grundlag.aftalen på falsk grundlag.

Uklogt sagt
Shelanu, der er ejet af det Shelanu, der er ejet af det 

Ny, justeret udgave af 
”Den nye aftale”
Den 6. august udkom Den 6. august udkom Den nye Aftale 2020Den nye Aftale 2020. Det er en . Det er en 
justeret udgave af Bibelselskabets oversættelse til nu-justeret udgave af Bibelselskabets oversættelse til nu-
dansk af Det nye Testamente fra 2007. Sigtet var at over-dansk af Det nye Testamente fra 2007. Sigtet var at over-
sætte Bibelens tekster til moderne dansk med fokus på sætte Bibelens tekster til moderne dansk med fokus på 
fl ow og forståelighed. fl ow og forståelighed. Den Nye Aftale 2020, der indgår i Den Nye Aftale 2020, der indgår i 
Bibelen 2020,Bibelen 2020, rummer en række justeringer og følger tek- rummer en række justeringer og følger tek-
sten fra sten fra Bibelen 2020Bibelen 2020, der snart kommer i 2. udgave.       , der snart kommer i 2. udgave.       klkl

Kristen, israelsk TV-kanal anklaget 
for løgn og fjernet fra kabelnettet

Anklager om fordækt missionsformål er forkerte, mener kanalens talsmand

amerikanske tv-selskab amerikanske tv-selskab 
GOD TV, gik i luften i slutnin-GOD TV, gik i luften i slutnin-
gen af april. Også GOD TV’s gen af april. Også GOD TV’s 
direktør var glad, da han i en direktør var glad, da han i en 
video tiltænkt amerikanske video tiltænkt amerikanske 
kristne, bad om pengegaver kristne, bad om pengegaver 
til den nye tv-kanal.til den nye tv-kanal.

”Gud har på overnaturlig ”Gud har på overnaturlig 
vis åbnet døren for os, så vi vis åbnet døren for os, så vi 
kan bringe evangeliet om kan bringe evangeliet om 

Jesus ind hans jødiske folks Jesus ind hans jødiske folks 
hjem og liv,” sagde direktø-hjem og liv,” sagde direktø-
ren blandt andet.ren blandt andet.

Det var uklogt sagt, forkla-Det var uklogt sagt, forkla-
rede han senere i en anden rede han senere i en anden 
video, hvor han uddybede, at video, hvor han uddybede, at 
målet ikke var at omvende målet ikke var at omvende 
jøder til kristendommen, jøder til kristendommen, 
men i stedet, at de måtte men i stedet, at de måtte 
modtage Jesus som Mes-modtage Jesus som Mes-

Shelanu fortsætter deres programmer via internettet på hjemmesiden shelanu.tv.Shelanu fortsætter deres programmer via internettet på hjemmesiden shelanu.tv.

sias.sias.
Det gjorde dog ikke sagen Det gjorde dog ikke sagen 

bedre. Myndighederne men-bedre. Myndighederne men-
te, at kanalen skulle fjernes, te, at kanalen skulle fjernes, 
fordi kanalen havde løjet om fordi kanalen havde løjet om 
formålet og målgruppen i formålet og målgruppen i 
ansøgningen.ansøgningen.

Imod alt vi står for
Shelanus israelske tals-Shelanus israelske tals-
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RON CANTOR   Hvis vi virkelig havde løjet, ville vi 
selvfølgelig blive taget i det. Det giver ikke mening. 
Det går imod alt, vi står forKIRKE  

mand Ron Cantor mener, at mand Ron Cantor mener, at 
kanalen kunne have vundet kanalen kunne have vundet 
over myndighederne i ret-over myndighederne i ret-
ten. Anklagen om en løgn-ten. Anklagen om en løgn-
agtig ansøgning er nemlig agtig ansøgning er nemlig 
forkert, siger han til forkert, siger han til Chri-Chri-
stianity Today.stianity Today.

”Hvis vi virkelig havde lø-”Hvis vi virkelig havde lø-
jet, ville vi selvfølgelig blive jet, ville vi selvfølgelig blive 
taget i det. Det giver ikke taget i det. Det giver ikke 

mening. Det går imod alt, vi mening. Det går imod alt, vi 
står for.”står for.”

Han påpeger, at det tyde-Han påpeger, at det tyde-
ligt stod i ansøgningen, at ligt stod i ansøgningen, at 
programmerne var på he-programmerne var på he-
braisk og tiltænkt den isra-braisk og tiltænkt den isra-
elske offentlighed.elske offentlighed.

Inden det kom til en Inden det kom til en 
retsag valgte kabel-tv-retsag valgte kabel-tv-
udbyderen dog at afbryde udbyderen dog at afbryde 
samarbejdet med Shelanu. samarbejdet med Shelanu. 
Dermed blev spørgsmå-Dermed blev spørgsmå-
let om ansøgningen ikke let om ansøgningen ikke 
formelt afgjort. Shelanu formelt afgjort. Shelanu 
overvejer dog at lægge sag overvejer dog at lægge sag 
an mod formanden for det an mod formanden for det 
råd, der vurderer ansøgnin-råd, der vurderer ansøgnin-
ger, hvis ikke han offentligt ger, hvis ikke han offentligt 
undskylder og afkræfter, at undskylder og afkræfter, at 
Shelanu har løjet.Shelanu har løjet.

Bag presset fra myndig-Bag presset fra myndig-
hederne står et pres fra i det hederne står et pres fra i det 
mindste én anti-missionsk mindste én anti-missionsk 
gruppe, Yad L’Achim, der gruppe, Yad L’Achim, der 
blandt andet ifølge deres blandt andet ifølge deres 
formål arbejder for ”at frelse formål arbejder for ”at frelse 
sjæle fra missionærernes sjæle fra missionærernes 
klør”. Gruppen fortæller på klør”. Gruppen fortæller på 
deres hjemmeside, at de deres hjemmeside, at de 
igennem et halvt år har lagt igennem et halvt år har lagt 
pres på myndighederne pres på myndighederne 
for at få Shelanu lukket, og for at få Shelanu lukket, og 
kalder lukningen for en stor kalder lukningen for en stor 
sejr.sejr.

Shelanu fortsætter deres Shelanu fortsætter deres 
programmer via internettet programmer via internettet 
på hjemmesiden shelanu.tv.på hjemmesiden shelanu.tv.

Felix Rejser skærer ned
Som mange rejseselskaber i Danmark har IM’s rejse-Som mange rejseselskaber i Danmark har IM’s rejse-
selskab Felix Rejser lidt store tab under coronakrisen. selskab Felix Rejser lidt store tab under coronakrisen. 
Derfor skal det 65 år gamle rejseselskab fremover drives Derfor skal det 65 år gamle rejseselskab fremover drives 
med det, der svarer til godt to fuldtidsstillinger.med det, der svarer til godt to fuldtidsstillinger.

Det fortalte direktør Mary-Anne Brixen, da hun den Det fortalte direktør Mary-Anne Brixen, da hun den 
9. juli orienterede sine medarbejdere om en ny fremtid, 9. juli orienterede sine medarbejdere om en ny fremtid, 
som Indre Missions rejsebureau ser ind i.som Indre Missions rejsebureau ser ind i.

”Vi kan i den aktuelle situation ikke bære de faste om-”Vi kan i den aktuelle situation ikke bære de faste om-
kostninger”, siger hun og uddyber, at Felix Rejser i fremti-kostninger”, siger hun og uddyber, at Felix Rejser i fremti-
den vil tilkøbe fl ere rejsetilbud hos andre leverandører.  den vil tilkøbe fl ere rejsetilbud hos andre leverandører.  klkl

Fælles inspirationskonference 
for frimenigheder
Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Misson og LM går for Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Misson og LM går for 
første gang sammen for at planlægge en inspirationskonfe-første gang sammen for at planlægge en inspirationskonfe-
rence for frimenigheder i Børkop den 27. februar 2021. rence for frimenigheder i Børkop den 27. februar 2021. 

Præst i Lemvig Bykirke, Brian Christensen, er blandt initia-Præst i Lemvig Bykirke, Brian Christensen, er blandt initia-
tivtagerne til konferencen, og han ser et stort behov for en tivtagerne til konferencen, og han ser et stort behov for en 
konference, der netop er målrettet til frimenighederne, siger konference, der netop er målrettet til frimenighederne, siger 
han til ELN’s hjemmeside:han til ELN’s hjemmeside:

”Som lutherske frimenigheder ønsker vi ikke at isolere os, ”Som lutherske frimenigheder ønsker vi ikke at isolere os, 
men at være aktive medspillere i det kirkelige landskab – og men at være aktive medspillere i det kirkelige landskab – og 
at styrke og støtte hinanden i at holde fast ved klassisk, bi-at styrke og støtte hinanden i at holde fast ved klassisk, bi-
belsk kristendom. Jeg glæder mig til at få drøftet nogle af de belsk kristendom. Jeg glæder mig til at få drøftet nogle af de 
mange fælles udfordringer og problemstillinger, vi har”.mange fælles udfordringer og problemstillinger, vi har”.

Også i LM-regi er der glæde over, at frimenighederne kan Også i LM-regi er der glæde over, at frimenighederne kan 
mødes på tværs om fælles temaer.mødes på tværs om fælles temaer.

”Jeg glæder mig til en konference, hvor vi kan lade os inspi-”Jeg glæder mig til en konference, hvor vi kan lade os inspi-
rere og lære af hinanden på tværs af organisationsgrænser. rere og lære af hinanden på tværs af organisationsgrænser. 
Vi står hinanden nær og har de samme udfordringer,” siger Vi står hinanden nær og har de samme udfordringer,” siger 
menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt.menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt.

Programmet for konferencen er endnu ikke helt på plads, Programmet for konferencen er endnu ikke helt på plads, 
men foruden forkyndelse og fælles samling med fl ere oplæg men foruden forkyndelse og fælles samling med fl ere oplæg 
er der en lang række virkelighedsnære og praksis-orientere-er der en lang række virkelighedsnære og praksis-orientere-
de workshops på tegnebrættet, fortæller arrangørerne.      de workshops på tegnebrættet, fortæller arrangørerne.      klkl

Ny ung rektor på Fjellhaug
Bestyrelsen for Fjellhaug Bibelskole har ansat 25-årige Bestyrelsen for Fjellhaug Bibelskole har ansat 25-årige 
Jon Georg Fiske som ny rektor for skolen. Fiske er bache-Jon Georg Fiske som ny rektor for skolen. Fiske er bache-
lor i teologi og kommer fra en stilling som udviklingsleder lor i teologi og kommer fra en stilling som udviklingsleder 
for børne- og ungdomsarbejdet i NLM øst.for børne- og ungdomsarbejdet i NLM øst.

Bestyrelsesformand Olga Kvitstein fortæller, at NLM Bestyrelsesformand Olga Kvitstein fortæller, at NLM 
har en lang og god tradition for at satse på unge ledere.har en lang og god tradition for at satse på unge ledere.

”Vi tror, at Jon Georg kan vokse med og ind i lederrol-”Vi tror, at Jon Georg kan vokse med og ind i lederrol-
len. Han er selv klar over, at hans unge alder kan byde på len. Han er selv klar over, at hans unge alder kan byde på 
nogle udfordringer og har derfor bedt om støtte og vej-nogle udfordringer og har derfor bedt om støtte og vej-
ledning,” siger hun til NLM’s hjemmeside.                  ledning,” siger hun til NLM’s hjemmeside.                  klkl
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VEL MØDT!

Forældrenetværk: 
Autisme og Tro (Øst)

Psykolog og autisme-  
ekspert, Kirsten Callesen, 
der står bag Psykologisk 
Ressourcecenter i Kbh. 

OPLÆG VED

Lørdag d.5. september Lørdag d.5. september 

Kl. 9.00-15.30Kl. 9.00-15.30
Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 VærløseVærløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Kristelig Handicapforening inviterer til første netværksdag d.5. 
september 2020. 
En dag med oplæg, snak, sparring, erfaringsdeling og mulighed 
for at komme med i en mindre netværksgruppe. 

Læs mere på www.k-h.dk

...er for dig/jer, der har et barn/børn med en autismediagnose.

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Medvirkende: Scenekor med band v/ Lene Skødt Holmgaard • Linda Kofoed Iversen, 

Mette Tarbensen og Anni Obel • Niels Nymann Højlund • Lise Petersen med band 

Forkyndelse ved Villy Sørensen • Billetsalg: (500 billetter) • Køb fra mandag 

den 24. august kl. 14.00 på syngdenigen.dk, IM-musik på tlf. 8227 1215 og 

Skjern Kristne Boghandel • Ingen salg ved døren

3. OKTOBER 2020 KL. 19.00
syngdenigen.dk

VI SYNGER LOVSANG SAMMEN
VI SYNGER LOVSAN

SYNG
DEN IGEN

SKJERN KULTURCENTER

HEY You

YEAH YOU!

  KONFIRMAND

  KURSUS

Køkkenassistent/cater/kok søgesKøkkenassistent/cater/kok søges

Brænder du for at lave sund og lækker mad – og er du Brænder du for at lave sund og lækker mad – og er du 
vild med unge mennesker?vild med unge mennesker?

Har du lyst til at tænke nyt inden for kostfaglige rammer Har du lyst til at tænke nyt inden for kostfaglige rammer 
og sund mad og blive en del af et lille køkkenteam, som og sund mad og blive en del af et lille køkkenteam, som 
elsker at lave inspirerende hverdagsmad til højskole-elsker at lave inspirerende hverdagsmad til højskole-
elever, så er det måske dig, vi leder efter.elever, så er det måske dig, vi leder efter.

Luthersk Missions Højskole søger køkkenmedarbejder Luthersk Missions Højskole søger køkkenmedarbejder 
på fuld tid med tiltrædelse 1. oktober 2020.  på fuld tid med tiltrædelse 1. oktober 2020.  

Det er vigtigt, at du kan respektere skolens kristne  Det er vigtigt, at du kan respektere skolens kristne  
værdier, da det er naturligt at deltage i arrangementer værdier, da det er naturligt at deltage i arrangementer 
på skolen, når man er på arbejde.på skolen, når man er på arbejde.

Se hele stillingsopslaget på lmh.dk/job.Se hele stillingsopslaget på lmh.dk/job.

Tid til Gud - Tid til andre - Tid til dig selvTid til Gud - Tid til andre - Tid til dig selv

luthersk missions højskoleluthersk missions højskole

Organist / rytmisk kirkemusiker Organist / rytmisk kirkemusiker 
til Nørrelandskirken, Holstebrotil Nørrelandskirken, Holstebro

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. 
november 2020 eller så hurtig som muligt.november 2020 eller så hurtig som muligt.

Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og 
mangfoldig menighed, der bestræber sig på at være mangfoldig menighed, der bestræber sig på at være 
kirke for hele sognet, hvilket afspejler sig i et varieret kirke for hele sognet, hvilket afspejler sig i et varieret 
udvalg af aktiviteter og fællesskaber i løbet af ugen. Vi udvalg af aktiviteter og fællesskaber i løbet af ugen. Vi 
er 300 frivillige og 12 ansatte, heraf to kirkemusikere.er 300 frivillige og 12 ansatte, heraf to kirkemusikere.

Vi søger en medarbejder, der:Vi søger en medarbejder, der:
• Vil arbejde for sammenhæng mellem musik, gudstje-• Vil arbejde for sammenhæng mellem musik, gudstje-

nester og kirkens forskellige målgruppernester og kirkens forskellige målgrupper
• Har erfaring med rytmisk lovsang• Har erfaring med rytmisk lovsang
• Trives i og bidrager til samarbejdet med såvel lønnede • Trives i og bidrager til samarbejdet med såvel lønnede 

som ulønnede medarbejderesom ulønnede medarbejdere
• Kan lede kirkens ungdoms- og voksenkor• Kan lede kirkens ungdoms- og voksenkor

Vækker dette din nysgerrighed?  – Se hele opslaget og Vækker dette din nysgerrighed?  – Se hele opslaget og 
link til ansøgningsskema på www.noerrelandskirken.dklink til ansøgningsskema på www.noerrelandskirken.dk

pentabyg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

Hjemmevejleder i Hjemmevejleder i 
Bofællesskabet Elmebo Bofællesskabet Elmebo 
Stillingen på 37 timer ønskes besat snarest eller senest Stillingen på 37 timer ønskes besat snarest eller senest 
1. oktober. 1. oktober. 

Elmebo er et kristent bofællesskab og fungerer som et Elmebo er et kristent bofællesskab og fungerer som et 
hjem for 10 beboere med nedsat funktionsevne - heraf 4 hjem for 10 beboere med nedsat funktionsevne - heraf 4 
inden for autisme spektret. inden for autisme spektret. 

Vi forventer, at du har en kristen livsholdning og ønsker Vi forventer, at du har en kristen livsholdning og ønsker 
at samarbejde om at give beboerne en tryg og indholds-at samarbejde om at give beboerne en tryg og indholds-
rig hverdag. rig hverdag. 

Som hjemmevejleder i Bofællesskabet Elmebo er du Som hjemmevejleder i Bofællesskabet Elmebo er du 
med til at dække alle funktionsområder, og du skal være med til at dække alle funktionsområder, og du skal være 
indstillet på at indgå i skiftende vagter på hverdage og indstillet på at indgå i skiftende vagter på hverdage og 
weekend, da huset har døgndækning. weekend, da huset har døgndækning. 

Vi tager i arbejdet udgangspunkt i en kristen livshold-Vi tager i arbejdet udgangspunkt i en kristen livshold-
ning, der, sammen med den enkelte beboers velbe-ning, der, sammen med den enkelte beboers velbe-
skrevne støttebehov, danner grundlag for vores ønske skrevne støttebehov, danner grundlag for vores ønske 
om at skabe hjem og give den enkelte så respektfuldt om at skabe hjem og give den enkelte så respektfuldt 
og indholdsrigt et liv som muligt. Det indebærer bl.a., og indholdsrigt et liv som muligt. Det indebærer bl.a., 
at her arbejdes ud fra en anerkendende pædagogik at her arbejdes ud fra en anerkendende pædagogik 
med struktur og kontinuerlighed. Kendskab til KRAP og med struktur og kontinuerlighed. Kendskab til KRAP og 
autismepædagogik en fordel. autismepædagogik en fordel. 

Yderligere beskrivelse på www.elmebo.dk.Yderligere beskrivelse på www.elmebo.dk.

Ansøgningsfrist: onsdag den 26. august.Ansøgningsfrist: onsdag den 26. august.

Bofællesskabet ElmeboBofællesskabet Elmebo
Elmevej 4B, 4291 DianalundElmevej 4B, 4291 Dianalund
Tlf. 20 21 18 60Tlf. 20 21 18 60
Ledere: Jette og Preben NielsenLedere: Jette og Preben Nielsen

Souschef til bofællesskabet Souschef til bofællesskabet 
Sydhjørnet i VamdrupSydhjørnet i Vamdrup
Bofællesskabet Sydhjørnet ønsker i fremtiden at ud-Bofællesskabet Sydhjørnet ønsker i fremtiden at ud-
vide til et ledelsesteam bestående af daglig leder og en vide til et ledelsesteam bestående af daglig leder og en 
souschef. Den samlede normering for teamet vil være souschef. Den samlede normering for teamet vil være 
1,5 årsværk.  1,5 årsværk.  

Stillingen som souschef opslås herved med tiltrædel-Stillingen som souschef opslås herved med tiltrædel-
se den 1. november 2020.se den 1. november 2020. 

Ansøgningsfrist er den 1. september 2020. Ansøgningsfrist er den 1. september 2020. 

Sydhjørnet er et bofællesskab oprettet under fripleje-Sydhjørnet er et bofællesskab oprettet under fripleje-
loven for 13 beboere med diagnoser inden for ASF/hjer-loven for 13 beboere med diagnoser inden for ASF/hjer-
neskader eller lign. og drives med tilknytning til Kristelig neskader eller lign. og drives med tilknytning til Kristelig 
Handicapforening.  Handicapforening.  

Se stillingsopslag på www.sydhjornet.dk  og kontakt Se stillingsopslag på www.sydhjornet.dk  og kontakt 
gerne undertegnede.gerne undertegnede.

Leder Knud DideriksenLeder Knud Dideriksen
knud@sydhjornet.dkknud@sydhjornet.dk
Tlf. 28 55 24 11Tlf. 28 55 24 11

Sydhjørnet



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

Per Arne Dahl:Per Arne Dahl:
Sårbarhedens kraftSårbarhedens kraft
Kristeligt Dagblads Forlag Kristeligt Dagblads Forlag 
20202020

264 sider – 249,95 kroner264 sider – 249,95 kroner

Sårbarheden voksede frem, Sårbarheden voksede frem, 
da hørelsen forsvandt hos da hørelsen forsvandt hos 
den tidligere norske biskop den tidligere norske biskop 
Per Arne Dahl.Per Arne Dahl.

I en kultur præget af at I en kultur præget af at 
mestre, præstere og lyk-mestre, præstere og lyk-
kes, opleves det skamfuldt kes, opleves det skamfuldt 
ikke at kunne præstere. Den ikke at kunne præstere. Den 
ubehagelige følelse af at ubehagelige følelse af at 
forlade broen, mens man forlade broen, mens man 
er på vagt, var skamfuld for er på vagt, var skamfuld for 
Per Arne. Sårbarheden blev Per Arne. Sårbarheden blev 
tydelig, og det gjorde ondt, tydelig, og det gjorde ondt, 
men han fandt også styrken men han fandt også styrken 
i svagheden!i svagheden!

Per Arne, der har hjulpet Per Arne, der har hjulpet 
utallige folk til trøst gennem utallige folk til trøst gennem 
sjælesorg, mærkede plud-sjælesorg, mærkede plud-
selig selv skyldfølelsen over selig selv skyldfølelsen over 
at være skamfuld. Skyld-at være skamfuld. Skyld-

”I magtesløshed er jeg 
stærk” i ny formulering

følelsen var velkendt, men følelsen var velkendt, men 
skamfølelsen i betydning skamfølelsen i betydning 
af at miste sin selvfølelse, af at miste sin selvfølelse, 
kontrol og betydningsfuld-kontrol og betydningsfuld-
hed var en ny og tungere hed var en ny og tungere 
erfaring. ”Skylden kunne jeg erfaring. ”Skylden kunne jeg 
jo som regel gøre noget ved, jo som regel gøre noget ved, 
hvorimod skammen gjorde hvorimod skammen gjorde 
noget ved mig,” skriver han. noget ved mig,” skriver han. 

Vi læsere har et behov for Vi læsere har et behov for 
at høre andres historier for at høre andres historier for 
at genkende og sætte ord på at genkende og sætte ord på 
vores egne erfaringer. Igen-vores egne erfaringer. Igen-
nem skam, sygdom og lidel-nem skam, sygdom og lidel-
se kan vi hjælpes til at for-se kan vi hjælpes til at for-
stå Guds ledelse. Vi bruges stå Guds ledelse. Vi bruges 
ikke på trods af livets torne ikke på trods af livets torne 
og sårbarhed, men i kraft af og sårbarhed, men i kraft af 
dem og igennem dem. Ved dem og igennem dem. Ved 
brug af mange menneskeli-brug af mange menneskeli-
ge beretninger understreger ge beretninger understreger 
bogen den paulinske tanke: I bogen den paulinske tanke: I 
magtesløshed er jeg stærk. magtesløshed er jeg stærk. 

Per Arnes personlige er-Per Arnes personlige er-
faringer forhindrer ham i faringer forhindrer ham i 
at idyllisere magtesløshe-at idyllisere magtesløshe-
den, men i stedet acceptere den, men i stedet acceptere 
dens vilkår. Gud tillader, at vi dens vilkår. Gud tillader, at vi 
mærkes af livet. Vi har brug mærkes af livet. Vi har brug 
for det ærlige fællesskab, for det ærlige fællesskab, 
hvor vi skal blive bedre til at hvor vi skal blive bedre til at 
tage imod, frem for at tage tage imod, frem for at tage 
os sammen, når skammen os sammen, når skammen 
og sårbarheden viser sit an-og sårbarheden viser sit an-

sigt frem. sigt frem. 
Jeg ærgrer mig dog over Jeg ærgrer mig dog over 

bogens sidste lille kapitel bogens sidste lille kapitel 
om splittelse og sårbarhed, om splittelse og sårbarhed, 
som forstyrrer den fi ne hel-som forstyrrer den fi ne hel-
hed med fl ere synspunkter. hed med fl ere synspunkter. 
Jeg er simpelthen i tvivl, om Jeg er simpelthen i tvivl, om 
forfatteren mener, at man forfatteren mener, at man 
indskrænker kirken og be-indskrænker kirken og be-
grænser nåden, hvis man grænser nåden, hvis man 
fastholder et fromt pieti-fastholder et fromt pieti-
stisk livssyn. Vi må kunne stisk livssyn. Vi må kunne 

italesætte sårbarhedens italesætte sårbarhedens 
fællesskab uden at ud-fællesskab uden at ud-
skamme dem, som ønsker skamme dem, som ønsker 
at leve et inderligt og per-at leve et inderligt og per-
sonligt liv med Jesus. Det sonligt liv med Jesus. Det 
er ikke bogens centrum og er ikke bogens centrum og 
sigte, hvorfor det også irrite-sigte, hvorfor det også irrite-
rer mig, at bedehustraditio-rer mig, at bedehustraditio-
nen pludselig skal udsættes nen pludselig skal udsættes 
for kritik på den måde. Men for kritik på den måde. Men 
bortset fra den sten i skoen bortset fra den sten i skoen 
vil jeg varmt anbefale bogen.vil jeg varmt anbefale bogen.

inspiration            nærvær            holdning

DET HAR VÆRET DET HAR VÆRET en sommer som aldrig før i LM. en sommer som aldrig før i LM. 
Sommer-aktiviteter, der for nogles vedkommende har Sommer-aktiviteter, der for nogles vedkommende har 
været et fast årligt element i mange år, måtte enten været et fast årligt element i mange år, måtte enten 
afl yses eller omformuleres, så de levede op til coro-afl yses eller omformuleres, så de levede op til coro-
na-restriktionerne. Både deltagere og arrangører har na-restriktionerne. Både deltagere og arrangører har 
gjort sig overvejelser om, hvordan det hele mon ville gjort sig overvejelser om, hvordan det hele mon ville 
gå. Og hvordan gik det så?gå. Og hvordan gik det så?

En lang række arrangementer måtte afl yses, men En lang række arrangementer måtte afl yses, men 
andre arrangementer kunne gennemføres. Diverse andre arrangementer kunne gennemføres. Diverse 
sikkerhedsforanstaltninger betød, at arrangemen-sikkerhedsforanstaltninger betød, at arrangemen-
terne kunne afholdes og både være i pagt med ar-terne kunne afholdes og både være i pagt med ar-
rangementets intention og tradition på den ene side rangementets intention og tradition på den ene side 
og med myndighedernes corona-restriktioner på den og med myndighedernes corona-restriktioner på den 
anden side. Arrangører over hele landet har i høj grad anden side. Arrangører over hele landet har i høj grad 
noget at være stolt over. De har taget sagen i egen noget at være stolt over. De har taget sagen i egen 
hånd, vurderet, mærket efter og sat sig ind i reg-hånd, vurderet, mærket efter og sat sig ind i reg-
lerne eller forhørt sig hos folk, der har. De har sørget lerne eller forhørt sig hos folk, der har. De har sørget 
for rengøring, afspritning, afstand og samtidig lagt for rengøring, afspritning, afstand og samtidig lagt 
rammer til rette for fællesskab, forkyndelse, sang og rammer til rette for fællesskab, forkyndelse, sang og 
hygge.hygge.

EN SOMMER MED EN SOMMER MED corona er ikke noget at glæde sig corona er ikke noget at glæde sig 
over, men håndteringen af coronaen vækker glæde. over, men håndteringen af coronaen vækker glæde. 
Det viser nemlig, at der stadig er mange, der synes, at Det viser nemlig, at der stadig er mange, der synes, at 
LM’s lejre, bibelcampings, menigheder og mange an-LM’s lejre, bibelcampings, menigheder og mange an-
dre fællesskaber er så vigtige, at de er værd at holde dre fællesskaber er så vigtige, at de er værd at holde 
fast i - også i en tid, hvor restriktioner gør det ekstra fast i - også i en tid, hvor restriktioner gør det ekstra 
vanskeligt.vanskeligt.

Med 152 år på bagen kunne man måske tro, at Med 152 år på bagen kunne man måske tro, at 
græsrodsidentiteten i LM var blevet lidt stivbenet og græsrodsidentiteten i LM var blevet lidt stivbenet og 
rusten i kanten. Men med den store indsats har unge rusten i kanten. Men med den store indsats har unge 
såvel som ældre landet over vist, at LM’s græsrods-såvel som ældre landet over vist, at LM’s græsrods-
bevægelse tværtimod er i fuld vigør og lever i bedste bevægelse tværtimod er i fuld vigør og lever i bedste 
velgående.velgående.

DET VÆKKER HÅBDET VÆKKER HÅB for fremtiden. Ikke bare for den  for fremtiden. Ikke bare for den 
umiddelbare fremtid, hvor coronaen ser ud til igen at umiddelbare fremtid, hvor coronaen ser ud til igen at 
blusse op med dertil hørende behov for rengøring og blusse op med dertil hørende behov for rengøring og 
afstand, men også for den fremtid, der ligger på den afstand, men også for den fremtid, der ligger på den 
anden side. For LM’s sag – ”evangeliets fremme”, som anden side. For LM’s sag – ”evangeliets fremme”, som 
stifterne kaldte det, og som det stadig hedder i ved-stifterne kaldte det, og som det stadig hedder i ved-
tægterne - har fortsat behov for handlekraftige, be-tægterne - har fortsat behov for handlekraftige, be-
slutningsdygtige græsrødder. Ikke at evangeliet i sig slutningsdygtige græsrødder. Ikke at evangeliet i sig 
selv mangler noget. Nej snarere, at det, som prægede selv mangler noget. Nej snarere, at det, som prægede 
den unge bevægelse for 152 år siden, også må præge den unge bevægelse for 152 år siden, også må præge 
i dag: Fællesskab om Bibelens ord, den personlige til-i dag: Fællesskab om Bibelens ord, den personlige til-
slutning til ordet om Jesus og kaldet til et liv i mission.slutning til ordet om Jesus og kaldet til et liv i mission.

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

En sommer, 
der vækker håb
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SØREN SKOVGAARD SØRENSEN  Vi skal blive 
bedre til at tage imod, frem for at tage os sammen, når 
skammen og sårbarheden viser sig ansigt frem

LEDER 

UNDERVISER TIL 
PHNOM PENH BIBLE SCHOOL

Bibelskolen, der ligger i Cambodjas hovedstad, Bibelskolen, der ligger i Cambodjas hovedstad, 
giver den højeste teologiske uddannelse, der kan giver den højeste teologiske uddannelse, der kan 
opnås i landet.opnås i landet.

Din opgave bliver at
• • UnUndervise i bibelfag og teologiske fagområderdervise i bibelfag og teologiske fagområder

• • Være vejleder og mentor for studerendeVære vejleder og mentor for studerende

• • Tage ansvar for nogle af skolens arbejdsområder Tage ansvar for nogle af skolens arbejdsområder

Ansøgningsfrist: snarest muligt. Ansøgningsfrist: snarest muligt.
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/ Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent  missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent 
Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.

Den 29. juni kaldte Herren Den 29. juni kaldte Herren 
Birthe Riis, Hillerød, hjem, Birthe Riis, Hillerød, hjem, 
85 år gammel. Hun blev 85 år gammel. Hun blev 
ramt af en stor hjerneblød-ramt af en stor hjerneblød-
ning. Hendes mand, Karl, ning. Hendes mand, Karl, 
var ved hendes side, da hun var ved hendes side, da hun 
døde.døde.

Birthe blev født i Øster Birthe blev født i Øster 
Snede, hvor hendes hjem Snede, hvor hendes hjem 
var tilknyttet Indre Mission.var tilknyttet Indre Mission.

Efter uddannelsen til sy-Efter uddannelsen til sy-
geplejerske tog Birthe på geplejerske tog Birthe på 
LMH i 1959. Her mødte hun LMH i 1959. Her mødte hun 
Karl, og de blev gift i 1963. Karl, og de blev gift i 1963. 
Sammen fi k de Elisa, Mo-Sammen fi k de Elisa, Mo-
gens og Jakob. gens og Jakob. 

Det lå Birthe meget på Det lå Birthe meget på 
sinde, at mennesker fi k sinde, at mennesker fi k 
evangeliet om Jesus at høre, evangeliet om Jesus at høre, 
og hun fi k hurtigt samlet de og hun fi k hurtigt samlet de 
ti piger på holdet til bede-ti piger på holdet til bede-
møder for skolen, eleverne, møder for skolen, eleverne, 
lærerne og for missionsar-lærerne og for missionsar-
bejdetbejdet

Birthe havde omsorg for Birthe havde omsorg for 
alle, hun mødte, og en stor alle, hun mødte, og en stor 
kærlighed til syge og svage kærlighed til syge og svage 
mennesker.mennesker.

Begravelsen skete ud fra Begravelsen skete ud fra 

Skansekirkegårdens kapel, Skansekirkegårdens kapel, 
hvor Birger Reuss Schmidt hvor Birger Reuss Schmidt 
talte ud fra Fil 3,20-21. talte ud fra Fil 3,20-21. 

En smuk højtidelighed, En smuk højtidelighed, 
hvor vi blev mindet om, at hvor vi blev mindet om, at 
det er Himlen, det gælder.det er Himlen, det gælder.

Efterfølgende var mange Efterfølgende var mange 
samlet på Hillerød Kirke-samlet på Hillerød Kirke-
gård til jordpåkastelse ved gård til jordpåkastelse ved 
Hakon Christensen. Hakon Christensen. 

Lad os bede for Karl og fa-Lad os bede for Karl og fa-
milien, at de må blive trøstet milien, at de må blive trøstet 
over tabet af en god hustru, over tabet af en god hustru, 
mor, svigermor, farmor og mor, svigermor, farmor og 
oldemor.oldemor.

Æret være Birthes minde.Æret være Birthes minde.

Grethe og Børge MortensenGrethe og Børge Mortensen
ÅlsgårdeÅlsgårde

Tro & Mission bringer gerne Tro & Mission bringer gerne 
mindeord. Hvis det er læn-mindeord. Hvis det er læn-
gere end 1.000 anslag inklu-gere end 1.000 anslag inklu-
sive mellemrum, forbehol-sive mellemrum, forbehol-
der redaktionen sig ret til at der redaktionen sig ret til at 
forkorte det.forkorte det.

MINDEORD 
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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FIK DU SET PÅ FACEBOOK

LMU-artikler som podcast
Podcasten indeholder oplæsning af tema-artikler fra lmu.dk.Podcasten indeholder oplæsning af tema-artikler fra lmu.dk.

Jeg har fået en Tanzania-familie
Stine fortæller om sit år som volontør i Tanzania.Stine fortæller om sit år som volontør i Tanzania.

facebook.com/dlmdkfacebook.com/dlmdk

FOTO: MUSIKLEJR

Kontakt 44 51 73 37
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Lejrdag i Pedersker
LM på Bornholm holdt endags-lejre for børn og juniorer.LM på Bornholm holdt endags-lejre for børn og juniorer.

facebook.com/dlmdkfacebook.com/dlmdk facebook.com/dlmdkfacebook.com/dlmdk
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