
LM støtter i et nyt projekt de lokale kirker i Tanzania i at forbedre 
levevilkårene i deres lokalsamfund

Hjælp til selvhjælp i Dar es Salaam

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM er en del af et nyt pro-LM er en del af et nyt pro-
jekt i Dar es Salaam. Det går jekt i Dar es Salaam. Det går 
ud på, via de lokale kirker i ud på, via de lokale kirker i 
Tanzanias største by, at give Tanzanias største by, at give 
kirkerne og lokalsamfun-kirkerne og lokalsamfun-
dene selvtillid, forståelse og dene selvtillid, forståelse og 
information med henblik på information med henblik på 
at forandre livsvilkår og løfte at forandre livsvilkår og løfte 
fl ere mennesker ud af fat-fl ere mennesker ud af fat-
tigdom. tigdom. 

Projektet begynder med Projektet begynder med 
grundlæggende bibelunder-grundlæggende bibelunder-
visning om kirkens formål visning om kirkens formål 
og rolle i samfundet og skal og rolle i samfundet og skal 
munde ud i, at lokalbefolk-munde ud i, at lokalbefolk-
ningen med menighedens ningen med menighedens 
hjælp tager ansvar og selv hjælp tager ansvar og selv 
arbejder på de forandrin-arbejder på de forandrin-
ger, som, de selv vurderer, er ger, som, de selv vurderer, er 
nødvendige.nødvendige.

Projektet er fi nansieret Projektet er fi nansieret 
af Danida via Dansk Mis-af Danida via Dansk Mis-
sionråds Udviklingsafde-sionråds Udviklingsafde-
ling (DMRU). LM’s rolle er at ling (DMRU). LM’s rolle er at 

”Bed for ofrene. Mange men-”Bed for ofrene. Mange men-
nesker er blevet alvorligt nesker er blevet alvorligt 
skadet både fysisk og psy-skadet både fysisk og psy-
kisk. Kristne kan minde om, kisk. Kristne kan minde om, 
hvad der sker i Hviderusland hvad der sker i Hviderusland 
og sige, at det ikke er i orden.” og sige, at det ikke er i orden.” 

Sådan lyder opfordringen Sådan lyder opfordringen 
fra den kristne, hviderus-fra den kristne, hviderus-
siske journalist Tatjana siske journalist Tatjana 
Belashova til webmediet Belashova til webmediet 
Evangelical FocusEvangelical Focus. I maj sad . I maj sad 
hun selv tre dage i fængsel hun selv tre dage i fængsel 
uden anklage, fordi hun led-uden anklage, fordi hun led-
te efter sin mand, der også te efter sin mand, der også 
er journalist, i hovedstaden er journalist, i hovedstaden 
Minsk.Minsk.

Hviderusland er i alverdens Hviderusland er i alverdens 
medier efter massedemon-medier efter massedemon-
strationer mod præsident strationer mod præsident 
Lukasjenko over et valg, som Lukasjenko over et valg, som 

Brutal vold og usikkerhed rammer kristne i landet, hvor politiet slår hårdt ned på demonstranter

Hviderussiske kristne beder om forbøn

ifølge EU hverken var frit el-ifølge EU hverken var frit el-
ler retfærdigt..ler retfærdigt..

Brutal tortur
Også fl ere hviderussiske Også fl ere hviderussiske 
kristne har været på gader-kristne har været på gader-
ne i en kamp for demokra-ne i en kamp for demokra-
tiet. Flere af dem er blevet tiet. Flere af dem er blevet 
mødt med brutalitet. Bap-mødt med brutalitet. Bap-
tisten Sergej Melianets gik tisten Sergej Melianets gik 
dog ikke på gaden for at de-dog ikke på gaden for at de-
monstrere, men for at bede monstrere, men for at bede 
sammen med sine to brødre, sammen med sine to brødre, 
fortæller han til det russiske fortæller han til det russiske 
medie medie MKRUMKRU.

Selv om de ikke deltog i Selv om de ikke deltog i 
demonstrationerne, blev de demonstrationerne, blev de 
alligevel angrebet af politiet, alligevel angrebet af politiet, 
der bortførte dem og ud-der bortførte dem og ud-
satte dem for brutal tortur. satte dem for brutal tortur. 

Melianets blev frigivet, da Melianets blev frigivet, da 
han mistede bevidstheden han mistede bevidstheden 
på grund af vold og mangel på grund af vold og mangel 
på vand og blev bragt på ho-på vand og blev bragt på ho-
spitalet. Han ved dog ikke, spitalet. Han ved dog ikke, 
hvad der er blevet af hans to hvad der er blevet af hans to 
brødre.brødre.

”Politiet kan fi nde mig når ”Politiet kan fi nde mig når 
som helst. Jeg er virkelig som helst. Jeg er virkelig 
bange. Nu begynder de at bange. Nu begynder de at 
frigive folk, og det, de for-frigive folk, og det, de for-
tæller, er skræmmende.”tæller, er skræmmende.”

Solidaritet og bøn
De hviderussiske kristne De hviderussiske kristne 
kirker og organisationer har kirker og organisationer har 
generelt holdt lav profi l og generelt holdt lav profi l og 
ikke udtalt sig for eller imod ikke udtalt sig for eller imod 
regimet. Men en kvinde, der regimet. Men en kvinde, der 
kun identifi ceres med dæk-kun identifi ceres med dæk-
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overvåge projektet, fortæller overvåge projektet, fortæller 
missionskonsulent Christi-missionskonsulent Christi-
an Lund Pedersen. an Lund Pedersen. 

Projektet i sig selv drives Projektet i sig selv drives 
af DMRU med støtte fra den af DMRU med støtte fra den 
kristne organisation Tear-kristne organisation Tear-
fund, der allerede har rullet fund, der allerede har rullet 
lignende projekter ud over lignende projekter ud over 
hele Afrika.hele Afrika.

”Vores håb med projektet ”Vores håb med projektet 
er, at det kan være med til er, at det kan være med til 
at forbedre levevilkårene og at forbedre levevilkårene og 
lokalsamfundene i Dar es lokalsamfundene i Dar es 
Salaam på borgernes initia-Salaam på borgernes initia-
tiv og ud fra deres behov,” tiv og ud fra deres behov,” 
siger missionskonsulenten siger missionskonsulenten 
og forklarer:og forklarer:

”Projektet er lavet ud fra ”Projektet er lavet ud fra 
den tanke, at de lokale ikke den tanke, at de lokale ikke 
altid har brug for nogen altid har brug for nogen 
udefra, der kommer og løser udefra, der kommer og løser 
deres problemer. De kan i deres problemer. De kan i 
stedet selv være en motor stedet selv være en motor 
for deres egen forandring.”for deres egen forandring.”

Han tilføjer, at LM ønsker Han tilføjer, at LM ønsker 
at engagere sig i fl ere diako-at engagere sig i fl ere diako-
niprojekter.niprojekter.

navnet Natasha, fortæller til navnet Natasha, fortæller til 
Evangelical Focus, at de fl e-Evangelical Focus, at de fl e-
ste af de evangeliske krist-ste af de evangeliske krist-
ne, hun kender, har deltaget ne, hun kender, har deltaget 
i demonstrationerne. Andre i demonstrationerne. Andre 
har dog forsøgt at prote-har dog forsøgt at prote-
stere på alternative måder stere på alternative måder 
af frygt for de voldsomme af frygt for de voldsomme 
repressalier, som Lukasjen-repressalier, som Lukasjen-
ko-regimet har mødt prote-ko-regimet har mødt prote-
sterne med. sterne med. 

Hun beder kristne i an-Hun beder kristne i an-
dre lande om på de sociale dre lande om på de sociale 
medier at vise solidaritet medier at vise solidaritet 
med og bede for de kristne med og bede for de kristne 
i landet, der ligger blot 550 i landet, der ligger blot 550 
kilometer fra Bornholm på kilometer fra Bornholm på 
grænsen til både EU og Rus-grænsen til både EU og Rus-
land.land.

nlmnlm

Profeten Jonas var inde i den store fi sk 
i tre dage og tre nætter, og på samme 

måde vil jeg, Menneskesønnen, være i 
jordens dyb i tre dage og tre nætter. 

...
De mennesker, der boede i Nineve, 
ændrede deres liv, da Jonas fortalte, 

hvad der ellers ville ske, og her er noget, 
der er større end Jonas.

Matthæusevangeliet 12,40-41Matthæusevangeliet 12,40-41

Lukasjenko blev for nylig genvalgt som præsident i Hviderus-Lukasjenko blev for nylig genvalgt som præsident i Hviderus-
land. Ifølge EU var valget hverken frit eller retfærdigt.land. Ifølge EU var valget hverken frit eller retfærdigt.
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AF SØREN S. SØRENSENAF SØREN S. SØRENSEN

GENERALSEKRETÆRGENERALSEKRETÆR

SSS@DLM.DKSSS@DLM.DK

”Jeres gamle skal have ”Jeres gamle skal have 
drømme, jeres unge skal se drømme, jeres unge skal se 
syner,” lyder profetien fra syner,” lyder profetien fra 
Joels bog (3,1b), som har Joels bog (3,1b), som har 
fået en af de fornemmeste fået en af de fornemmeste 
pladser i NT. Det er Peter, pladser i NT. Det er Peter, 
der citerer herfra i pinse-der citerer herfra i pinse-
prædikenen (ApG 2,17). Og prædikenen (ApG 2,17). Og 
det vigtigste er ikke, hvem det vigtigste er ikke, hvem 
der skal have drømme, og der skal have drømme, og 
hvem der skal se syner, men hvem der skal se syner, men 
snarere, at åndsudgydelsen snarere, at åndsudgydelsen 
skal ske til både gamle og skal ske til både gamle og 
unge. unge. 

Som missionsforening kan Som missionsforening kan 

Byg broer i stedet for mure
og skal vi ikke spille de unge og skal vi ikke spille de unge 
ud mod de gamle. Apostlen ud mod de gamle. Apostlen 
Peter er meget tydelig ved Peter er meget tydelig ved 
kirkens første prædiken, at kirkens første prædiken, at 
Bibelen ikke opererer med Bibelen ikke opererer med 
ordet pension for kristne, og ordet pension for kristne, og 
samtidig gives der ikke en samtidig gives der ikke en 
større missionsplatform til større missionsplatform til 
de gamle frem for de unge. de gamle frem for de unge. 
I missionens sag går vi fæl-I missionens sag går vi fæl-
les ad samme vej, om end les ad samme vej, om end 
vi måske ikke går i takt med vi måske ikke går i takt med 
hinanden. Musikken spiller hinanden. Musikken spiller 
forskelligt, og erfaringen er forskelligt, og erfaringen er 
ikke jævnt fordelt mellem ikke jævnt fordelt mellem 
disse to grupper, men vi er disse to grupper, men vi er 
alligevel fælles om at bygge alligevel fælles om at bygge 
kirke. kirke. 

I LM er vi heldigvis beriget I LM er vi heldigvis beriget 
med alle aldersgrupper, om med alle aldersgrupper, om 
end vi har fl ere ældre end end vi har fl ere ældre end 
unge. Men det er nok ikke unge. Men det er nok ikke 
så nyt endda. På landsplan så nyt endda. På landsplan 
har de unge nok altid været har de unge nok altid været 
færre i antal, men i dag er færre i antal, men i dag er 
det nyet at fl ere vælger LM det nyet at fl ere vælger LM 

fra end tidligere. Det kan vi fra end tidligere. Det kan vi 
begræde, men vi må stadig begræde, men vi må stadig 
aldrig spille disse to alders-aldrig spille disse to alders-
grupper ud imod hinanden. grupper ud imod hinanden. 
For vi er fælles om kirkens For vi er fælles om kirkens 
mission, og vi er alle afhæn-mission, og vi er alle afhæn-
gige af Guds Ånd. gige af Guds Ånd. 

Derfor gør det ondt, når Derfor gør det ondt, når 
jeg hører fra nogle seniorer, jeg hører fra nogle seniorer, 
at de ikke føler sig hjemme i at de ikke føler sig hjemme i 
LM mere, fordi det hele skal LM mere, fordi det hele skal 
foregå på de unges præmis-foregå på de unges præmis-
ser. Det gør også ondt, når ser. Det gør også ondt, når 
jeg hører fra nogle unge, at jeg hører fra nogle unge, at 
de ikke magter at komme de ikke magter at komme 
i LM, fordi det hele skal i LM, fordi det hele skal 
være, som det plejer. Jeg har være, som det plejer. Jeg har 
mødt begge udsagn denne mødt begge udsagn denne 
sommer! Kunne vi overra-sommer! Kunne vi overra-
ske hinanden ved at bruge ske hinanden ved at bruge 
begge aldersgrupper sam-begge aldersgrupper sam-
men i for eksempel genbrug men i for eksempel genbrug 
og børnekirke.og børnekirke.

Jeg tror ikke, vores gene-Jeg tror ikke, vores gene-
rationskløft er dybere, end rationskløft er dybere, end 
den er mange andre steder. den er mange andre steder. 

Men vi har mistet en del i Men vi har mistet en del i 
generationen, som i dag er generationen, som i dag er 
mellem 30-50 år. Jeg oplever mellem 30-50 år. Jeg oplever 
dog ikke, at den udvikling dog ikke, at den udvikling 
fortsætter. Det ser vi blandt fortsætter. Det ser vi blandt 
andet på opbakningen på andet på opbakningen på 
vores bibelcampings, men vores bibelcampings, men 
også det gåpåmod, jeg mø-også det gåpåmod, jeg mø-
der hos mange af de unge i der hos mange af de unge i 
dag. Vi må blot ikke glemme, dag. Vi må blot ikke glemme, 
at det altid koster tid og ar-at det altid koster tid og ar-
bejde at bygge en bro, og at bejde at bygge en bro, og at 
denne bro er altafgørende denne bro er altafgørende 
mellem generationer. Hvis mellem generationer. Hvis 
ikke man er brobygger, kom-ikke man er brobygger, kom-
mer man automatisk til at mer man automatisk til at 
bygge mure i stedet for. Lad bygge mure i stedet for. Lad 
os forhindre murene i at os forhindre murene i at 
vokse og i stedet spørge os vokse og i stedet spørge os 
selv, hvordan vi helst vil have selv, hvordan vi helst vil have 
vores børnebørns kirke til at vores børnebørns kirke til at 
se ud i morgen. se ud i morgen. 

Og I unge skal spørge jer Og I unge skal spørge jer 
selv, hvordan I bedst kan selv, hvordan I bedst kan 
lære af seniorerne om livet lære af seniorerne om livet 
med Jesus. med Jesus. 
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tede, hvordan vi får menighederne med på visionen gennem tede, hvordan vi får menighederne med på visionen gennem 
forkyndelse, ledelse og samarbejde. Det bibelske budskab forkyndelse, ledelse og samarbejde. Det bibelske budskab 
om oplæring og discipelskab har stået for svagt, og det skal om oplæring og discipelskab har stået for svagt, og det skal 
forkyndes frem. LMBU ønsker et strategisk samarbejde med forkyndes frem. LMBU ønsker et strategisk samarbejde med 
LM om dette blandt andet på landsleder-kurset. Der er be-LM om dette blandt andet på landsleder-kurset. Der er be-
hov for en kulturændring i menigheder, klubber og hjem.hov for en kulturændring i menigheder, klubber og hjem.
Når børnene fl ytter hjemmefra, må det være en målsætning, Når børnene fl ytter hjemmefra, må det være en målsætning, 
at de gør det med en grundlæggende taknemmelighed over at de gør det med en grundlæggende taknemmelighed over 
for deres barndoms menighed.for deres barndoms menighed.

Projekt Discipel 24-7

LS godkendte ansættelse af en projektmedarbejder på halv LS godkendte ansættelse af en projektmedarbejder på halv 
tid som afl øser for  Peter Leif Mostrup Hansen, som er blevet tid som afl øser for  Peter Leif Mostrup Hansen, som er blevet 
forstander på LTC. Samtidig godkendte LS at forlænge pro-forstander på LTC. Samtidig godkendte LS at forlænge pro-
jektperioden med to år frem til 30. juni 2023. Der er udgivet jektperioden med to år frem til 30. juni 2023. Der er udgivet 
meget godt materiale i projektet, og mange tager det til sig. meget godt materiale i projektet, og mange tager det til sig. 
Ved at forlænge projektet bliver der mulighed for at gøre en Ved at forlænge projektet bliver der mulighed for at gøre en 
målbevidst indsats, for at materialerne kommer i brug og bli-målbevidst indsats, for at materialerne kommer i brug og bli-
ver til hjælp for den enkelte LM’er.ver til hjælp for den enkelte LM’er.

Øvrige drøftelser

Derudover blev drøftet opgaven for det nye ledelsesteam ef-Derudover blev drøftet opgaven for det nye ledelsesteam ef-
ter strukturændringen, forberedelse af Lærerådsmødet den ter strukturændringen, forberedelse af Lærerådsmødet den 
5/9 og Landsgeneralforsamlingen. LS blev orienteret om en 5/9 og Landsgeneralforsamlingen. LS blev orienteret om en 
ny vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser.ny vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser.

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

Evaluering af landestrategier

LS havde besøg af missionskonsulenterne. Vi evaluerede LS havde besøg af missionskonsulenterne. Vi evaluerede 
igangværende femårsplan for international strategi 2017-21 igangværende femårsplan for international strategi 2017-21 
og drøftede både muligheder og udfordringer. Denne drøftelse og drøftede både muligheder og udfordringer. Denne drøftelse 
vil vi fortsætte på Landsgeneralforsamlingen om to måneder. vil vi fortsætte på Landsgeneralforsamlingen om to måneder. 

Økonomi

De særlige initiativer, som corona-epidemien har medført, De særlige initiativer, som corona-epidemien har medført, 
påvirker ikke mindst vores udgifter til international mission. påvirker ikke mindst vores udgifter til international mission. 
Her står vi foran en stor ubekendt faktor, som bestemmes af, Her står vi foran en stor ubekendt faktor, som bestemmes af, 
hvornår missionslandene gør det muligt at rejse ud igen. En hvornår missionslandene gør det muligt at rejse ud igen. En 
missionær-”hjemmeløn” er knap dobbelt udgift, når opholdet missionær-”hjemmeløn” er knap dobbelt udgift, når opholdet 
i DK overskrider tidsgrænsen for skattefritagelsen. Missionæ-i DK overskrider tidsgrænsen for skattefritagelsen. Missionæ-
rerne er opmærksomme på at fi nde relevante arbejdsopgaver, rerne er opmærksomme på at fi nde relevante arbejdsopgaver, 
mens de venter på udsendelse. mens de venter på udsendelse. 

Vi er taknemmelige for alle trofaste givere, som har gjort det Vi er taknemmelige for alle trofaste givere, som har gjort det 
muligt, at vi endnu ikke i år har skullet trække på kassekredit-muligt, at vi endnu ikke i år har skullet trække på kassekredit-
ten. Det er faktisk historisk! Vi ved samtidig, at vi er afhængige ten. Det er faktisk historisk! Vi ved samtidig, at vi er afhængige 

af en meget god slutspurt. LM’s genbrugsbutikker er godt i af en meget god slutspurt. LM’s genbrugsbutikker er godt i 
gang igen, og sommeren har været særdeles indbringende. gang igen, og sommeren har været særdeles indbringende. 
Stor tak til genbrugsfolkene. Stor tak til genbrugsfolkene. 

I det kommende budget-år får vi for alvor at mærke, at vi er I det kommende budget-år får vi for alvor at mærke, at vi er 
blevet bønhørt med fl ere missionærer. Det er fantastisk, at vi blevet bønhørt med fl ere missionærer. Det er fantastisk, at vi 
har missionærer at sende. Nu må vi bede høstens Herre om har missionærer at sende. Nu må vi bede høstens Herre om 
også at kalde giverglade venner til at betale deres løn. Vi har også at kalde giverglade venner til at betale deres løn. Vi har 
en bøn om, at endnu fl ere vil oprette gavebreve.en bøn om, at endnu fl ere vil oprette gavebreve.

Besøg af LMBU-bestyrelsen

Vi drøftede særligt lejrarbejdet og udvikling af nye materialer. Vi drøftede særligt lejrarbejdet og udvikling af nye materialer. 
Lejroplevelser er højdepunkter for både børn og ledere. Der Lejroplevelser er højdepunkter for både børn og ledere. Der 

er akut behov for at rekruttere nye lejrledere (samt køkken-er akut behov for at rekruttere nye lejrledere (samt køkken-
ledere). Eventuelt kunne der fokuseres på at rekruttere nye ledere). Eventuelt kunne der fokuseres på at rekruttere nye 
lejrteams fra LMH-elever med ungledere fra efterskolerne. lejrteams fra LMH-elever med ungledere fra efterskolerne. 

LMBU har droppet at oversætte AWANA-materialet, men LMBU har droppet at oversætte AWANA-materialet, men 
fastholder visionen: fastholder visionen: 
1. Elske – ved at forkynde evangeliet: Skabe kærlighed til  1. Elske – ved at forkynde evangeliet: Skabe kærlighed til  

Jesus og mennesker. Jesus og mennesker. 
2. Kende – oplæring. Forståelse for, hvem mennesket er, og 2. Kende – oplæring. Forståelse for, hvem mennesket er, og 

hvem Gud er. hvem Gud er. 
3. Tjene – levendegøre. Formidle troen gennem handlinger 3. Tjene – levendegøre. Formidle troen gennem handlinger 

og ord.og ord.
Visionen kan også kaldes ”Discipelskab i børnehøjde”, og Visionen kan også kaldes ”Discipelskab i børnehøjde”, og 
derfor er det vigtigt at få etableret et samarbejde med pro-derfor er det vigtigt at få etableret et samarbejde med pro-
jekt Discipel 24-7. jekt Discipel 24-7. 

LMBU skal være hele menighedens børnearbejde. Vi drøf-LMBU skal være hele menighedens børnearbejde. Vi drøf-

LS-NYT   

Landsstyrelsen ændrer i 
LM’s daglige ledelse
LM justerer nu sin organisation ved at gennemføre en LM justerer nu sin organisation ved at gennemføre en 
klar ledelsesmæssig opdeling mellem international mis-klar ledelsesmæssig opdeling mellem international mis-
sion og missionsindsatsen i Danmark. sion og missionsindsatsen i Danmark. 

Indtil nu har vicegeneralsekretæren været missions-Indtil nu har vicegeneralsekretæren været missions-
leder og haft det overordnede ansvar for både den inter-leder og haft det overordnede ansvar for både den inter-
nationale og den hjemlige mission. Fremover vil gene-nationale og den hjemlige mission. Fremover vil gene-
ralsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der selv har en ralsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der selv har en 
baggrund som missionær i Etiopien, imidlertid få ansva-baggrund som missionær i Etiopien, imidlertid få ansva-
ret for LM’s internationale mission i Tanzania, Cambodja ret for LM’s internationale mission i Tanzania, Cambodja 
og Peru. Han vil også få ansvaret for relationen til Norea og Peru. Han vil også få ansvaret for relationen til Norea 
Mediemission. Mediemission. 

Samtidig sker der en rokade på sekretariatet, så me-Samtidig sker der en rokade på sekretariatet, så me-
nighedskonsulent Birger Reuss Schmidt bliver ny vice-nighedskonsulent Birger Reuss Schmidt bliver ny vice-
generalsekretær med ansvar for missionsindsatsen i generalsekretær med ansvar for missionsindsatsen i 
Danmark. Her skal han blandt andet arbejde videre med Danmark. Her skal han blandt andet arbejde videre med 
projekt ”Discipel 24-7”.projekt ”Discipel 24-7”.

Han afl øser Carsten Skovgaard-Holm, der nu bliver ud-Han afl øser Carsten Skovgaard-Holm, der nu bliver ud-
viklingskonsulent og kommer til at arbejde med blandt viklingskonsulent og kommer til at arbejde med blandt 
andet forkyndelse, undervisning og rekruttering af unge andet forkyndelse, undervisning og rekruttering af unge 
forkyndere. Med sin brede erfaring som missionsleder forkyndere. Med sin brede erfaring som missionsleder 
skal han også arbejde for at bære det internationale ar-skal han også arbejde for at bære det internationale ar-
bejde ind i forkyndelsen. Et andet fokusområde bliver at bejde ind i forkyndelsen. Et andet fokusområde bliver at 
være bindeled til LM’s syv afdelinger. være bindeled til LM’s syv afdelinger. 

Landsformand Henrik P. Jensen siger: Landsformand Henrik P. Jensen siger: 
”Vi ønsker maksimalt fokus på både international mis-”Vi ønsker maksimalt fokus på både international mis-

sion og hjemmemission, og vi tror, at denne nye og klare sion og hjemmemission, og vi tror, at denne nye og klare 
opdeling er en optimal platform til det.” opdeling er en optimal platform til det.” 

LM’s LandsstyrelseLM’s Landsstyrelse



03Nr. 14 | 28. august 2020

Skal give unge lyst til at forkynde
Anders Landkildehus er LM’s nye afdelingskonsulent i København. 

Hans opgave er at fremelske nye prædikanter og ledere blandt LMU’ere i hovedstaden

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det er august måned og en Det er august måned og en 
tid, hvor mange unge fl ytter tid, hvor mange unge fl ytter 
til storbyerne for at studere. til storbyerne for at studere. 
Også mange LMU’ere rejser Også mange LMU’ere rejser 
hjemmefra og starter en ny hjemmefra og starter en ny 
tilværelse som studerende, tilværelse som studerende, 
og der er brug for at tage og der er brug for at tage 
godt imod dem og styrke godt imod dem og styrke 
deres lyst til at være aktive i deres lyst til at være aktive i 
LM’s arbejde.LM’s arbejde.

Det mener i hvert fald Det mener i hvert fald 
LM’s afdelingsstyrelse i Kø-LM’s afdelingsstyrelse i Kø-
benhavn, der har ansat en benhavn, der har ansat en 
ung DBI-studerende i en ny ung DBI-studerende i en ny 
stilling som afdelingskon-stilling som afdelingskon-
sulent. Han hedder An-sulent. Han hedder An-
ders Landkildehus, er 24 år ders Landkildehus, er 24 år 
og har netop afsluttet sin og har netop afsluttet sin 
bachelor. Det kommende bachelor. Det kommende 
skoleår tager han en pause skoleår tager han en pause 
fra teologistudierne for at fra teologistudierne for at 
engagere andre unge med engagere andre unge med 
tilknytning til LM. tilknytning til LM. 

”Det kommer i særlig grad ”Det kommer i særlig grad 
til at have fokus på prædi-til at have fokus på prædi-
kantområdet, men også på kantområdet, men også på 
profet-, evangelist- og le-profet-, evangelist- og le-
derområdet,” fortæller han.derområdet,” fortæller han.

Skræddersyet stilling
Anders Landkildehus er Anders Landkildehus er 
også ansat 25 procent som også ansat 25 procent som 
rejsesekretær for DBI. Den rejsesekretær for DBI. Den 

nyoprettede stilling for LM nyoprettede stilling for LM 
København er på 50 pro-København er på 50 pro-
cent, men det er planen, at cent, men det er planen, at 
den fortsætter i en mindre den fortsætter i en mindre 
procentgrad efter somme-procentgrad efter somme-
ren 2021, hvor han gerne vil ren 2021, hvor han gerne vil 
fortsætte med en master i fortsætte med en master i 
teologi. teologi. 

Han fortæller, at stillingen Han fortæller, at stillingen 
i den grad er skræddersyet i den grad er skræddersyet 
til ham og blev til i et samar-til ham og blev til i et samar-
bejde, efter han kontaktede bejde, efter han kontaktede 
afdelingsstyrelsen og delte afdelingsstyrelsen og delte 
nogle af sine idéer med dem.  nogle af sine idéer med dem.  

”Jeg skal være med til at ”Jeg skal være med til at 
tilskynde andre unge til at tilskynde andre unge til at 
gå ind i en tjeneste og opda-gå ind i en tjeneste og opda-

ge dem, der går og overvejer ge dem, der går og overvejer 
deres egen rolle. Det kom-deres egen rolle. Det kom-
mer dels til at foregå ved, mer dels til at foregå ved, 
at jeg rejser rundt til LMU-at jeg rejser rundt til LMU-
foreninger og taler om det, foreninger og taler om det, 
men det kommer også i høj men det kommer også i høj 
grad til at ske i mødet med grad til at ske i mødet med 
den enkelte LMU’er. Jeg tror, den enkelte LMU’er. Jeg tror, 
det er noget, som mange har det er noget, som mange har 
brug for at snakke om på to-brug for at snakke om på to-
mandshånd.”mandshånd.”

Anders Landkildehus Anders Landkildehus 

Som ny afdelingskonsulent Som ny afdelingskonsulent 
i København skal Anders i København skal Anders 
Landkildehus som noget Landkildehus som noget 

af det første tage rundt og af det første tage rundt og 
møde LM’ere og LMU’ere og møde LM’ere og LMU’ere og 
få afdækket nogle af de be-få afdækket nogle af de be-
hov, der er, for at hjælpe nye hov, der er, for at hjælpe nye 

forkyndere på vej.forkyndere på vej.

kommer selv i LM’s frime-kommer selv i LM’s frime-
nighed Nordvestkirken i Kø-nighed Nordvestkirken i Kø-
benhavn og er allerede godt benhavn og er allerede godt 
kendt med LMU-miljøet, da kendt med LMU-miljøet, da 
han for to år siden var ansat han for to år siden var ansat 
som ungdomsforkynder for som ungdomsforkynder for 
LMH og rejste rundt i landet LMH og rejste rundt i landet 
og holdt ungdomsmøder. Fra og holdt ungdomsmøder. Fra 
barnsben kender han LM, da barnsben kender han LM, da 
han de første syv år boede i han de første syv år boede i 
Tanzania, hvor hans foræl-Tanzania, hvor hans foræl-
dre var missionærer for LM, dre var missionærer for LM, 

og siden har været en del af og siden har været en del af 
LM i Sønderjylland.LM i Sønderjylland.

Mærkede selv behovet
Han mærkede selv lysten til Han mærkede selv lysten til 
at blive forkynder i slutnin-at blive forkynder i slutnin-
gen af gymnasiet.gen af gymnasiet.

”Der oplevede jeg et behov ”Der oplevede jeg et behov 
for at tale med ligesindede. for at tale med ligesindede. 
Jeg syntes, jeg manglede Jeg syntes, jeg manglede 
nogle strukturer omkring nogle strukturer omkring 
det, for eksempel et net-det, for eksempel et net-

værk, der kunne give ud-værk, der kunne give ud-
rustning og mulighed for at rustning og mulighed for at 
prøve at forkynde samtidig prøve at forkynde samtidig 
med, at der var plads til at med, at der var plads til at 
være på vej,” siger han.være på vej,” siger han.

Det bliver noget af det, Det bliver noget af det, 
den nye afdelingskonsulent den nye afdelingskonsulent 
i København skal være med i København skal være med 
til at facilitere, blandt andet til at facilitere, blandt andet 
ved at tage rundt og møde ved at tage rundt og møde 
LM’ere og LMU’ere og få af-LM’ere og LMU’ere og få af-
dækket nogle af de behov, dækket nogle af de behov, 
der er. Hvad arbejdet konkret der er. Hvad arbejdet konkret 
kommer til at bestå af, er lidt kommer til at bestå af, er lidt 
tidligt at sige endnu, men tidligt at sige endnu, men 
han skal være med til at sæt-han skal være med til at sæt-
te nogle konkrete initiativer i te nogle konkrete initiativer i 
gang som for eksempel net-gang som for eksempel net-
værksgrupper, studiegrup-værksgrupper, studiegrup-
per, temadage, kursusdage, per, temadage, kursusdage, 
LMU-aftener med mere. LMU-aftener med mere. 

”Her i starten er jeg i gang ”Her i starten er jeg i gang 
med at stikke fi ngeren i jor-med at stikke fi ngeren i jor-
den rundt omkring ved at den rundt omkring ved at 
tale med lokale formænd, tale med lokale formænd, 
bestyrelser, afdelingsfor-bestyrelser, afdelingsfor-
mænd fra andre afdelinger, mænd fra andre afdelinger, 
LM-ansatte, LMH-ansatte LM-ansatte, LMH-ansatte 
og mange fl ere. Det giver og mange fl ere. Det giver 
mig en fornemmelse af, mig en fornemmelse af, 
hvilke konkrete retninger hvilke konkrete retninger 
arbejdet kan gå i. Der har arbejdet kan gå i. Der har 
indtil videre været positiv indtil videre været positiv 
kontakt med folk, og jeg tror, kontakt med folk, og jeg tror, 
at der er grundlag for meget at der er grundlag for meget 
frugtbart arbejde.”frugtbart arbejde.”

Flere gaver til LM giver opmuntring i corona-usikkerhed

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Antallet af gaver til LM’s ar-Antallet af gaver til LM’s ar-
bejde i 2020 går kun én vej bejde i 2020 går kun én vej 
– opad. Siden marts er ga-– opad. Siden marts er ga-
verne strømmet ind i en fart, verne strømmet ind i en fart, 
der overgår de tre forgangne der overgår de tre forgangne 
år. Totalt er der indsam-år. Totalt er der indsam-
let knap 1,5 million kroner let knap 1,5 million kroner 
mere i 2020 end i 2019 på mere i 2020 end i 2019 på 
samme tidspunkt.samme tidspunkt.

”Det er virkelig opmun-”Det er virkelig opmun-
trende. Jeg vil gerne sige en trende. Jeg vil gerne sige en 
stor tak til alle vores givere,” stor tak til alle vores givere,” 
siger LM’s resursechef siger LM’s resursechef 
Johnny Lindgreen, der kal-Johnny Lindgreen, der kal-
der det en trøst i en svær og der det en trøst i en svær og 
overskuelig tid.overskuelig tid.

Det svære og overskuelige Det svære og overskuelige 
er dog ikke slut endnu. Flere er dog ikke slut endnu. Flere 
missionærer kan fortsat missionærer kan fortsat 
ikke rejse tilbage til deres ikke rejse tilbage til deres 

arbejdslande, og reglerne arbejdslande, og reglerne 
om skattefritagelse for dan-om skattefritagelse for dan-
skere i udlandet kan betyde skere i udlandet kan betyde 
en stor ekstraregning til LM.en stor ekstraregning til LM.

Skattesmæk
Når det gælder gaver, er in-Når det gælder gaver, er in-
tet afgjort før jul. På et gen-tet afgjort før jul. På et gen-
nemsnitligt år modtager LM nemsnitligt år modtager LM 
en fjerdedel af de samlede en fjerdedel af de samlede 
gaver, der er rygraden i LM’s gaver, der er rygraden i LM’s 
økonomi, i december. I 2020 økonomi, i december. I 2020 
er der budgetteret med er der budgetteret med 
sammenlagt 16,1 millioner sammenlagt 16,1 millioner 
i gaver til at drive LM’s ar-i gaver til at drive LM’s ar-
bejde i ind- og udland. Til og bejde i ind- og udland. Til og 
med juli er knap halvdelen – med juli er knap halvdelen – 
7,8 millioner – i hus. Og der 7,8 millioner – i hus. Og der 
er brug for resten, minder er brug for resten, minder 
resursechefen om.resursechefen om.

”Vi ved stadig ikke, hvor ”Vi ved stadig ikke, hvor 
længe der går, før alle vo-længe der går, før alle vo-
res missionærer er tilbage res missionærer er tilbage 

i deres arbejdslande. Det i deres arbejdslande. Det 
betyder, at vi i øjeblikket har betyder, at vi i øjeblikket har 
ekstra udgifter til missio-ekstra udgifter til missio-
nærlønninger, og at vi sand-nærlønninger, og at vi sand-
synligvis skubber et stort synligvis skubber et stort 
skattesmæk foran os.”skattesmæk foran os.”

LM’s udsendte afl ønnes LM’s udsendte afl ønnes 
delvist efter lokale forhold. delvist efter lokale forhold. 
Det betyder, at de får udbe-Det betyder, at de får udbe-
talt mere, når de er på orlov, talt mere, når de er på orlov, 
eller når de som nu er rejst eller når de som nu er rejst 
fra deres arbejdsland på fra deres arbejdsland på 
grund af corona.grund af corona.

Samtidig er missionæ-Samtidig er missionæ-
rerne fritaget for skat i rerne fritaget for skat i 
Danmark, når de arbejder Danmark, når de arbejder 
i udlandet. Men hvis de er i udlandet. Men hvis de er 
i Danmark mere end tre i Danmark mere end tre 
måneder, skal der betales måneder, skal der betales 
dansk skat. Den grænse er dansk skat. Den grænse er 
overskredet, og det betyder overskredet, og det betyder 
ekstra udgifter for LM.ekstra udgifter for LM.

”Vi ved ikke, om skatte-”Vi ved ikke, om skatte-

smækket kun gælder den smækket kun gælder den 
periode, de er i Danmark, periode, de er i Danmark, 
eller om den gælder hele eller om den gælder hele 
skatteåret. Der kan komme skatteåret. Der kan komme 
særlige skatteordninger på særlige skatteordninger på 
grund af corona,” forklarer grund af corona,” forklarer 
Johnny Lindgreen, der med Johnny Lindgreen, der med 
et forsigtigt gæt regner med et forsigtigt gæt regner med 
ekstraudgifter på omkring ekstraudgifter på omkring 
en halv million, når 2020 en halv million, når 2020 
skal gøres op.skal gøres op.

Genbrugsboom
Ud over de øgede gaveind-Ud over de øgede gaveind-
tægter tæller det også po-tægter tæller det også po-
sitivt i regnskabet, at LM’s sitivt i regnskabet, at LM’s 
genbrugsbutikker er kom-genbrugsbutikker er kom-
met meget godt fra land, da met meget godt fra land, da 
de åbnede efter Danmarks de åbnede efter Danmarks 
corona-lukning i foråret.corona-lukning i foråret.
Stort set alle genbrugsbu-Stort set alle genbrugsbu-
tikkerne har haft en større tikkerne har haft en større 
omsætning i løbet af som-omsætning i løbet af som-

ANDERS LANDKILDEHUS   Jeg skal tilskynde andre unge 
til at gå ind i en tjeneste. Jeg tror, det er noget, som mange 
har brug for at snakke om på tomandshånd
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meren, end de plejer. Sær-meren, end de plejer. Sær-
ligt godt gik det i Nexø i juli ligt godt gik det i Nexø i juli 
måned, hvor LUMI-butikken måned, hvor LUMI-butikken 
havde den største omsæt-havde den største omsæt-
ning i butikkens historie på ning i butikkens historie på 

Rekordhøjt gavetal giver håb om, at LM kan komme godt igennem en tid med ekstra udgifter

388.000 kroner.388.000 kroner.
”Det giver os et håb om, at ”Det giver os et håb om, at 

vi kan hente det ind igen, vi vi kan hente det ind igen, vi 
har tabt under nedluknin-har tabt under nedluknin-
gen,” siger resursechefen.gen,” siger resursechefen.
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AF OLE SOLGAARD

”Håbet om det evige liv fyl-”Håbet om det evige liv fyl-
der mere hos mig nu end der mere hos mig nu end 
tidligere. Jo ældre jeg bliver, tidligere. Jo ældre jeg bliver, 
des mere længes jeg efter, des mere længes jeg efter, 
at Jesus kommer igen og gør at Jesus kommer igen og gør 
alting nyt. Hvor er det godt, alting nyt. Hvor er det godt, 
at vi har noget at se frem at vi har noget at se frem 
til! Samtidig glæder jeg mig til! Samtidig glæder jeg mig 
over hverdagen og lever li-over hverdagen og lever li-
vet fuldt ud her og nu,” siger vet fuldt ud her og nu,” siger 
74-årige Britta Vinther fra 74-årige Britta Vinther fra 
Silkeborg.Silkeborg.

Der er en, der passer  
på mig
At hun hverken er bange At hun hverken er bange 
for livet eller døden, kom for livet eller døden, kom 
til udtryk for ikke så længe til udtryk for ikke så længe 
siden, hvor hun pludselig siden, hvor hun pludselig 
lå i en ambulance på vej til lå i en ambulance på vej til 
sygehuset. Hun havde slugt sygehuset. Hun havde slugt 
en pille, som satte sig fast i en pille, som satte sig fast i 
luftrøret. luftrøret. 

”Mens jeg lå i ambulan-”Mens jeg lå i ambulan-
cen, spurgte sygeplejersken cen, spurgte sygeplejersken 
mig undrende: ’Er du slet mig undrende: ’Er du slet 
ikke bange?’, men det var jeg ikke bange?’, men det var jeg 
faktisk ikke, selv om situa-faktisk ikke, selv om situa-
tionen egentlig var alvorlig.” tionen egentlig var alvorlig.” 

”Da det hele var godt over-”Da det hele var godt over-
stået, blev jeg sendt hjem, stået, blev jeg sendt hjem, 
og to dage senere ringede og to dage senere ringede 
lægen og spurgte ind til, om lægen og spurgte ind til, om 

Omsorg til afviste 
asylansøgere
AF KAJA LAUTERBACH

Kørsel til tandlæge og speciallæge. Bisidder i retten og Kørsel til tandlæge og speciallæge. Bisidder i retten og 
i familieretshuset. Køb af telefonkort og rejsekort. Køb i familieretshuset. Køb af telefonkort og rejsekort. Køb 
af briller, gaver, sko og vintertøj. Fejring af fødselsdage. af briller, gaver, sko og vintertøj. Fejring af fødselsdage. 
Oversættelse af breve fra myndighederne, kontakt til ad-Oversættelse af breve fra myndighederne, kontakt til ad-
vokater – og mange gåture og samtaler.vokater – og mange gåture og samtaler.

Det er bare nogle af de ting, der falder ind under begre-Det er bare nogle af de ting, der falder ind under begre-
bet ”omsorgsopgaver” i Anna Lisbeth Sonnes arbejdsbe-bet ”omsorgsopgaver” i Anna Lisbeth Sonnes arbejdsbe-
skrivelse.skrivelse.

Siden januar 2019 har hun været ansat af Luthersk Siden januar 2019 har hun været ansat af Luthersk 
Mission til at arbejde med lovsang og kristendomsoplæ-Mission til at arbejde med lovsang og kristendomsoplæ-
ring blandt konvertitter først og fremmest på Udrejse-ring blandt konvertitter først og fremmest på Udrejse-
center Kærshovedgård. Ansættelsen har lydt på en dag center Kærshovedgård. Ansættelsen har lydt på en dag 
om ugen, og hendes primære fokus har været Asylkoret. om ugen, og hendes primære fokus har været Asylkoret. 

Hjælp til at sætte ord på troen
Fra 1. august er Anna Lisbeth Sonnes ansættelse imid-Fra 1. august er Anna Lisbeth Sonnes ansættelse imid-
lertid blevet hævet til 50 procent for at imødekomme et lertid blevet hævet til 50 procent for at imødekomme et 
øget behov for at hjælpe med mange ting.øget behov for at hjælpe med mange ting.

Mange af de afviste asylansøgere har svært ved at fi n-Mange af de afviste asylansøgere har svært ved at fi n-
de ro, fordi de er bange, traumatiserede og stressede.de ro, fordi de er bange, traumatiserede og stressede.

”Der er det en kæmpe hjælp for dem, at vi kan dele ”Der er det en kæmpe hjælp for dem, at vi kan dele 
Guds ord og bede sammen,” siger hun og tilføjer, at hun Guds ord og bede sammen,” siger hun og tilføjer, at hun 
om et par måneder går i gang med at læse traumepsyko-om et par måneder går i gang med at læse traumepsyko-
logi for at få fl ere redskaber til at kunne hjælpe.logi for at få fl ere redskaber til at kunne hjælpe.

Allerede nu samler hun og Niels Simonsen, der også ar-Allerede nu samler hun og Niels Simonsen, der også ar-
bejder med Asylkoret, de afviste asylansøgere i små grup-bejder med Asylkoret, de afviste asylansøgere i små grup-
per, hvor de hjælper dem med at sætte ord på deres tro. per, hvor de hjælper dem med at sætte ord på deres tro. 

”Det er noget helt uvant for dem, som de skal tilegne ”Det er noget helt uvant for dem, som de skal tilegne 
sig. I islam er det kun imamen, der sætter ord på troen,” sig. I islam er det kun imamen, der sætter ord på troen,” 
forklarer hun.forklarer hun.

De er også begyndt at bruge Bibelselskabets koncept De er også begyndt at bruge Bibelselskabets koncept 
bibelsk sjælesorgbibelsk sjælesorg. Det er et internationalt materiale, som . Det er et internationalt materiale, som 
går ud på at skrive det, der er svært, ned. Det er en form går ud på at skrive det, der er svært, ned. Det er en form 
for klagesange, og det er bibelsk at synge klagesange, for klagesange, og det er bibelsk at synge klagesange, 
forklarer Anna Lisbeth Sonne og understreger:forklarer Anna Lisbeth Sonne og understreger:

”Vi skylder at hjælpe dem også på det menneskelige ”Vi skylder at hjælpe dem også på det menneskelige 
område – og så kombinere med, at der er hjælp og trøst område – og så kombinere med, at der er hjælp og trøst 
i Bibelen.”i Bibelen.”

Jeg er hverken bange 
for at leve eller dø

74-årige Britta Vinther har fl ere gange været tæt på døden, 
men er overbevist om, at Gud passer på hende

jeg var bange, når jeg nu var jeg var bange, når jeg nu var 
alene. ’Nej, men der er også alene. ’Nej, men der er også 
en, der passer på mig; og jeg en, der passer på mig; og jeg 
dør, når jeg skal dø’, fi k jeg dør, når jeg skal dø’, fi k jeg 
vist sagt i telefonen.”vist sagt i telefonen.”

Vi har det 
bedste i vente
Brittas mand døde for fem Brittas mand døde for fem 
år siden. På det tidspunkt år siden. På det tidspunkt 
havde han været på pleje-havde han været på pleje-
hjem i syv år på grund af hjem i syv år på grund af 
Alzheimers, en tid, hvor hun Alzheimers, en tid, hvor hun 
følte sig noget isoleret. Lige følte sig noget isoleret. Lige 
nu er hun berørt af svær nu er hun berørt af svær 
sygdom hos både familie og sygdom hos både familie og 
venner.venner.

Ikke mindst på den bag-Ikke mindst på den bag-
grund er det vigtigt for grund er det vigtigt for 
hende, at hun i det kristne hende, at hun i det kristne 
fællesskab kan dele livets fællesskab kan dele livets 
bekymringer, sorger og bekymringer, sorger og 
glæder med andre. Derfor glæder med andre. Derfor 
sætter hun også stor pris på sætter hun også stor pris på 
fællesskabet i frimenighe-fællesskabet i frimenighe-
den Kirken ved Søerne og i den Kirken ved Søerne og i 
Klub Eva, som er et netværk Klub Eva, som er et netværk 
for enlige kvinder i Silkeborg for enlige kvinder i Silkeborg 
og omegn.  og omegn.  

”Jeg lægger dagen, natten ”Jeg lægger dagen, natten 
og livet i Guds hånd. Det er og livet i Guds hånd. Det er 
ham, der har det overordne-ham, der har det overordne-
de overblik. Han er mit faste de overblik. Han er mit faste 
holdepunkt. Selv om jeg har holdepunkt. Selv om jeg har 
oplevet svære ting, har jeg oplevet svære ting, har jeg 
fået hjælp hver dag og ople-fået hjælp hver dag og ople-

ver stor velsignelse i mit liv,” ver stor velsignelse i mit liv,” 
fortæller den tidligere so-fortæller den tidligere so-
cial- og sundhedsassistent cial- og sundhedsassistent 
med en klump i halsen.med en klump i halsen.

Nogle linjer fra nummer Nogle linjer fra nummer 
479 i 479 i Sange og SalmerSange og Salmer be- be-
tyder meget for Brittas per-tyder meget for Brittas per-
spektiv på livet:spektiv på livet:
Salig vandrer jeg her på jord,Salig vandrer jeg her på jord,
sukker dog tit i støvet,sukker dog tit i støvet,
arven har jeg i Himlens kor!arven har jeg i Himlens kor!
Hvorfor dog gå bedrøvet?Hvorfor dog gå bedrøvet?

”Vi har det bedste i vente. ”Vi har det bedste i vente. 
Så der er ikke grund til at Så der er ikke grund til at 
være bekymret. Jesus har jo være bekymret. Jesus har jo 
sørget for mig, så der også sørget for mig, så der også 
er en plads til mig på den er en plads til mig på den 
nye jord,” lyder det frimodigt nye jord,” lyder det frimodigt 
fra Britta.fra Britta.

Jeg er bare kristen,  
hvor jeg er
Hun snakker med mange Hun snakker med mange 
mennesker, som hun støder mennesker, som hun støder 
på i nabolaget, i Loop-træ-på i nabolaget, i Loop-træ-
ningscentret, på engelsk-ningscentret, på engelsk-
holdet og i køen i supermar-holdet og i køen i supermar-
kedet. Nogle gange giver det kedet. Nogle gange giver det 
også anledning til at tale om også anledning til at tale om 
troen og håbet.troen og håbet.

”Nogle synes, jeg er ret ir-”Nogle synes, jeg er ret ir-
riterende, fordi jeg bringer riterende, fordi jeg bringer 
min kristne tro på banen min kristne tro på banen 
alle steder. Jeg har ikke lyst alle steder. Jeg har ikke lyst 
til at engagere mig i speci-til at engagere mig i speci-
fi kke ’sociale projekter’, for fi kke ’sociale projekter’, for 

”Vi har det bedste i vente. Så der er ikke grund til at være bekymret,” siger Britta Vinther fra Silkeborg.”Vi har det bedste i vente. Så der er ikke grund til at være bekymret,” siger Britta Vinther fra Silkeborg.

mit liv er blevet sådan, at jeg mit liv er blevet sådan, at jeg 
ganske enkelt bare er kri-ganske enkelt bare er kri-
sten, hvor jeg er. Jeg vil være sten, hvor jeg er. Jeg vil være 
ærlig og tilgængelig over for ærlig og tilgængelig over for 
dem, jeg møder.”dem, jeg møder.”

Britta holder meget af sine Britta holder meget af sine 
naboer, og en dag, da en af naboer, og en dag, da en af 
dem sagde: ”Jeg fatter ikke, dem sagde: ”Jeg fatter ikke, 
at du kan tro på sådan noget at du kan tro på sådan noget 
vrøvl som et liv efter døden,” vrøvl som et liv efter døden,” 
spurgte hun bramfrit: ”Hvad spurgte hun bramfrit: ”Hvad 
har du tænkt dig at gøre ef-har du tænkt dig at gøre ef-
ter døden?” ter døden?” 

Britta gider i øvrigt ikke Britta gider i øvrigt ikke 
høre på sladder, når hun er høre på sladder, når hun er 
sammen med andre, men sammen med andre, men 
spørger i stedet ind til men-spørger i stedet ind til men-
neskers livshistorie, hvilket neskers livshistorie, hvilket 
ofte åbner op for samtale. ofte åbner op for samtale. 
En dag, hun var på indkøb, En dag, hun var på indkøb, 
udfordrede hun ret kontant udfordrede hun ret kontant 
en alkoholiker til at prøve at en alkoholiker til at prøve at 
få noget hjælp.få noget hjælp.

”De indvendinger mod den ”De indvendinger mod den 
kristne tro, som jeg møder, kristne tro, som jeg møder, 
anfægter mig ikke en høst-anfægter mig ikke en høst-
blomst. Der er så meget, jeg blomst. Der er så meget, jeg 
ikke forstår om Gud og hans ikke forstår om Gud og hans 
handlemåde, men jeg stoler handlemåde, men jeg stoler 
på det, han har sagt,” siger på det, han har sagt,” siger 
Britta.Britta.

”Og så beder jeg om, at han ”Og så beder jeg om, at han 
også må røre ved de menne-også må røre ved de menne-
sker, jeg holder af, der endnu sker, jeg holder af, der endnu 
ikke har taget imod frelsen ikke har taget imod frelsen 
og det evige håb.”og det evige håb.”

BRITTA VINTHER   Selv om jeg har oplevet svære 
ting, har jeg fået hjælp hver dag og oplever stor 
velsignelse i mit liv

Ansat forkynder i Hvidovre
Fra 1. august er Kasper Beck Drejer ansat som forkynder Fra 1. august er Kasper Beck Drejer ansat som forkynder 
i Hvidovre Frimenighed i en 20 procent-stilling.i Hvidovre Frimenighed i en 20 procent-stilling.

24-årige Kasper læser teologi – dels på DBI og dels på 24-årige Kasper læser teologi – dels på DBI og dels på 
Københavns Universitet.Københavns Universitet.

”Jeg er spændt på at blive brugt til at udfordre og in-”Jeg er spændt på at blive brugt til at udfordre og in-
spirere menigheden og mig selv gennem en forkyndelse spirere menigheden og mig selv gennem en forkyndelse 
med fokus på, hvad Jesus har gjort for os og nu ønsker med fokus på, hvad Jesus har gjort for os og nu ønsker 
at gøre gennem os,” siger han. Han glæder sig over mu-at gøre gennem os,” siger han. Han glæder sig over mu-
ligheden for at få fl ere erfaringer og oplevelser for at se, ligheden for at få fl ere erfaringer og oplevelser for at se, 
hvor Guds plan leder ham hen.                    hvor Guds plan leder ham hen.                    

For et år siden vandt Asylkoret Kristeligt Dagblads initia-For et år siden vandt Asylkoret Kristeligt Dagblads initia-
tivpris. Siden da har de været meget ude at synge.tivpris. Siden da har de været meget ude at synge.

A
R

K
IV

F
O

TO

kl



Den globale covid-19-epi-Den globale covid-19-epi-
demi har sat sit præg – også demi har sat sit præg – også 
på de lande, hvor LM’s mis-på de lande, hvor LM’s mis-
sionærer arbejder.sionærer arbejder.

I slutningen af marts an-I slutningen af marts an-
befalede LM’s Landssty-befalede LM’s Landssty-
relse alle LM’s udsendte at relse alle LM’s udsendte at 
rejse hjem til Danmark på rejse hjem til Danmark på 
grund af den usikkerhed, grund af den usikkerhed, 
corona-virussen skabte. Det corona-virussen skabte. Det 
var der omkring halvdelen af var der omkring halvdelen af 
missionærerne, der gjorde – missionærerne, der gjorde – 
nogle i sidste øjeblik inden nogle i sidste øjeblik inden 
alle fl yruter ud af missions-alle fl yruter ud af missions-
landet blev afl yst.landet blev afl yst.

Nu er situationen den, at Nu er situationen den, at 
det er rigtig vanskeligt for det er rigtig vanskeligt for 
nogle af missionærerne at nogle af missionærerne at 
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Corona bremser missionærer i at rejse ud
Usikkerhed, afl yste fl y og stramme regler vanskeliggør tilbagerejse til missionslandene 
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Det er et langt sejt træk at Det er et langt sejt træk at 
trænge gennem masaiernes trænge gennem masaiernes 
kultur med evangeliet. I sit kultur med evangeliet. I sit 
arbejde i området omkring arbejde i området omkring 
Arusha i det nordlige Tanza-Arusha i det nordlige Tanza-
nia møder LM’s missionær nia møder LM’s missionær 
Ruth Bach-Svendsen man-Ruth Bach-Svendsen man-
ge kvinder fra masaistam-ge kvinder fra masaistam-
men. De fortæller om de men. De fortæller om de 
hårde vilkår, de lever under, hårde vilkår, de lever under, 
og de skadelige traditioner, og de skadelige traditioner, 
der dominerer deres liv – til der dominerer deres liv – til 
trods for, at kristendommen trods for, at kristendommen 
har været forkyndt i deres har været forkyndt i deres 
stamme igennem mange år. stamme igennem mange år. 

”Det er tydeligt at se, ”Det er tydeligt at se, 
hvilke masai-mænd, der er hvilke masai-mænd, der er 
kristne, og hvilke der ikke er. kristne, og hvilke der ikke er. 
Den kristne mand slår ikke Den kristne mand slår ikke 
sin kone. Han behandler sin kone. Han behandler 
hende meget bedre, og hun hende meget bedre, og hun 
er ikke så undertrykt som de er ikke så undertrykt som de 
andre kvinder. Derfor er det andre kvinder. Derfor er det 
en smerte, at der stadigvæk en smerte, at der stadigvæk 
er så få mænd blandt ma-er så få mænd blandt ma-
saierne, der er kristne.” saierne, der er kristne.” 

”Det siger noget om, hvor ”Det siger noget om, hvor 
vanskeligt det er at trænge vanskeligt det er at trænge 
igennem kulturen og lade igennem kulturen og lade 
Guds ord tale ind i traditio-Guds ord tale ind i traditio-
nerne – og især de traditio-nerne – og især de traditio-
ner, der skader kvinderne, ner, der skader kvinderne, 
som bliver behandlet dårli-som bliver behandlet dårli-
gere end masaiernes kvæg,” gere end masaiernes kvæg,” 
siger hun og fortæller om siger hun og fortæller om 
hustruvold, fl erkoneri, pige-hustruvold, fl erkoneri, pige-
spædbørn, der bliver om-spædbørn, der bliver om-
skåret, og døtre helt ned til skåret, og døtre helt ned til 

10-12 år, som bliver bortgif-10-12 år, som bliver bortgif-
tet til en meget ældre mand. tet til en meget ældre mand. 

Lever som slaver
Historierne hører hun fra Historierne hører hun fra 
kvindernes egen mund, når kvindernes egen mund, når 
hun er ude i landsbyerne hun er ude i landsbyerne 
sammen med de øvrige an-sammen med de øvrige an-
satte i den lutherske kirkes satte i den lutherske kirkes 
kvindearbejde for at holde kvindearbejde for at holde 
kurser om ”Skikke, der ikke kurser om ”Skikke, der ikke 
er gode for os”.er gode for os”.

Til kurserne inviterer de Til kurserne inviterer de 
også mænd med. Både også mænd med. Både 
mændene og kvinderne er mændene og kvinderne er 

enige om, hvilke skikke, der enige om, hvilke skikke, der 
er skadelige for deres liv og er skadelige for deres liv og 
samliv. Alligevel er de meget samliv. Alligevel er de meget 
svære at bryde med. svære at bryde med. 

”Det er hårdt for en ma-”Det er hårdt for en ma-
saimand, der har så meget saimand, der har så meget 
magt og status, at lade magt og status, at lade 
evangeliet komme ind på evangeliet komme ind på 
den plads, som traditioner-den plads, som traditioner-
ne har. Mange vil ikke opgive ne har. Mange vil ikke opgive 
retten til at have fl ere koner retten til at have fl ere koner 
eller til at slå dem. Det er eller til at slå dem. Det er 
nogle af de skikke, de ved, nogle af de skikke, de ved, 
de må bryde med, hvis de vil de må bryde med, hvis de vil 
være kristne,” forklarer mis-være kristne,” forklarer mis-
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sionæren.sionæren.
Hos masaierne er kvinden Hos masaierne er kvinden 

mandens ejendom. Hun skal mandens ejendom. Hun skal 
føde børn og passe kvæ-føde børn og passe kvæ-
get. Hun er altid under hans get. Hun er altid under hans 
kontrol, slår missionæren kontrol, slår missionæren 
fast og tilføjer, at masaikvin-fast og tilføjer, at masaikvin-
den ikke har mulighed for den ikke har mulighed for 
at fl ygte fra sådan et liv, li-at fl ygte fra sådan et liv, li-
gesom en kvinde i Danmark gesom en kvinde i Danmark 
ville gøre.ville gøre.

Omkring 90 procent i en Omkring 90 procent i en 
menighed i udkantsområ-menighed i udkantsområ-
derne består af kvinder. Me-derne består af kvinder. Me-
nigheden er for nogle kvin-nigheden er for nogle kvin-

der et fristed, hvor de kan der et fristed, hvor de kan 
fi nde trøst i deres håbløse fi nde trøst i deres håbløse 
situation, fortæller Ruth situation, fortæller Ruth 
Bach-Svendsen.Bach-Svendsen.

”Her kan de leve deres ”Her kan de leve deres 
åndelige liv og råbe deres åndelige liv og råbe deres 
smerte ud sammen med smerte ud sammen med 
andre kvinder. Når jeg hører andre kvinder. Når jeg hører 
deres bønner, forstår jeg, deres bønner, forstår jeg, 
hvad det vil sige at fi nde hvad det vil sige at fi nde 
lindring hos Jesus. Det har lindring hos Jesus. Det har 
været enormt stærkt for mig været enormt stærkt for mig 
at møde det.”at møde det.”

Forvandlet indefra
Det er ikke let at ændre på Det er ikke let at ændre på 
kultur. Det preller af på folk, kultur. Det preller af på folk, 
hvis man siger til dem, at de hvis man siger til dem, at de 
skal ændre på deres skikke, skal ændre på deres skikke, 
mener missionæren.mener missionæren.

”Det er kun evangeliet, der ”Det er kun evangeliet, der 
kan forvandle indefra. Der kan forvandle indefra. Der 
er mænd, som får øjnene er mænd, som får øjnene 
op for evangeliet, og som op for evangeliet, og som 
begynder at behandle piger begynder at behandle piger 
og kvinder med respekt. Jeg og kvinder med respekt. Jeg 
hørte en masaikvinde, der hørte en masaikvinde, der 
ikke var kristen, fortælle, at ikke var kristen, fortælle, at 
hun ikke kunne forstå, hvad hun ikke kunne forstå, hvad 
der var sket med hendes der var sket med hendes 
mand, fordi han pludse-mand, fordi han pludse-
lig holdt op med at være så lig holdt op med at være så 
hård ved hende. Evangeliet hård ved hende. Evangeliet 

havde forandret hans hjerte. havde forandret hans hjerte. 
Det er jo fantastisk, når så-Det er jo fantastisk, når så-
dan noget sker!”dan noget sker!”

Selvom det er et langt sejt Selvom det er et langt sejt 
træk at trænge gennem ma-træk at trænge gennem ma-
saiernes kultur med evan-saiernes kultur med evan-
geliet, oplever Ruth Bach-geliet, oplever Ruth Bach-
Svendsen det som meget Svendsen det som meget 
meningsfuldt: meningsfuldt: 

”Det giver dyb mening at ”Det giver dyb mening at 
arbejde blandt mennesker, arbejde blandt mennesker, 
som lever under så utroligt som lever under så utroligt 
vanskelige vilkår. Stille og vanskelige vilkår. Stille og 
roligt forvandler Gud men-roligt forvandler Gud men-
neskers hjerter, selv om det neskers hjerter, selv om det 
godt nok sker langsomt. Vi godt nok sker langsomt. Vi 
beder om, at deres hjerter beder om, at deres hjerter 
må åbnes for Guds ord og må åbnes for Guds ord og 
blive forandret.” blive forandret.” 

En af de store oplevelser En af de store oplevelser 
sidste år var, da en højt-sidste år var, da en højt-
stående masai og medi-stående masai og medi-
cinmand blev døbt på sin cinmand blev døbt på sin 
boplads sammen med hele boplads sammen med hele 
sin klan på i alt 317 men-sin klan på i alt 317 men-
nesker. nesker. 

”Det er noget, der gør ”Det er noget, der gør 
indtryk på mange i masai-indtryk på mange i masai-
kulturen og kan være med kulturen og kan være med 
til at forandre de skadelige til at forandre de skadelige 
traditioner, som strider med traditioner, som strider med 
Bibelens ord om forholdet Bibelens ord om forholdet 
mellem mænd og kvinder.”  mellem mænd og kvinder.”  

Kvinder udgør omkring 90 procent af en menighed i udkantsområderne i Tanzania. Her er det i Kvinder udgør omkring 90 procent af en menighed i udkantsområderne i Tanzania. Her er det i 
landsbyen Kiwele i den sydlige del af landet.landsbyen Kiwele i den sydlige del af landet.

RUTH BACH-SVENDSEN   Det giver dyb 
mening at arbejde blandt mennesker, som lever 
under så utroligt vanskelige vilkår

Her er koen vigtigere end konen
Missionær blandt masaier i Tanzania glæder sig over, hvordan evangeliet forandrer mænds hjerter, 

så de holder op med at udøve vold mod deres kvinder

Støt LM’s arbejde blandt masaier

Giv en gave mærket ”Masai” via MobilePay til 66288 Giv en gave mærket ”Masai” via MobilePay til 66288 
eller bankoverførsel til konto 2230-0726496390eller bankoverførsel til konto 2230-0726496390

rejse tilbage igen til missi-rejse tilbage igen til missi-
onsarbejdet. onsarbejdet. 

De fl este Tanzania-missi-De fl este Tanzania-missi-
onærer er tilbage, men an-onærer er tilbage, men an-
derledes vanskeligt ser det derledes vanskeligt ser det 
ud for udrejse til Cambodja ud for udrejse til Cambodja 
og Peru.og Peru.

Stramme indrejseregler 
til Cambodja
Der er lige nu en del vanske-Der er lige nu en del vanske-
ligheder i forbindelse med ligheder i forbindelse med 
at få missionærerne tilbage at få missionærerne tilbage 
på plads i Cambodja.på plads i Cambodja.

”Landet har egentlig ikke ”Landet har egentlig ikke 
været særlig hårdt ramt af været særlig hårdt ramt af 
corona, men der er nogle corona, men der er nogle 
meget stramme indrejse-meget stramme indrejse-

regler, der gør det vanske-regler, der gør det vanske-
ligt for missionærerne at ligt for missionærerne at 
komme dertil, og det skaber komme dertil, og det skaber 
naturligt nok en del frustra-naturligt nok en del frustra-
tion,” siger missionskonsu-tion,” siger missionskonsu-
lent Bent OIsen.lent Bent OIsen.

Han forklarer blandt an-Han forklarer blandt an-
det, at særlige krav omkring det, at særlige krav omkring 
visum og ekstra forsikringer visum og ekstra forsikringer 
gør arbejdet omkring ud-gør arbejdet omkring ud-
sendelsen mere besværligt. sendelsen mere besværligt. 
Der er kun få fl y til landet, Der er kun få fl y til landet, 
ingen afgange til Siem Reap, ingen afgange til Siem Reap, 
og desuden stramme krav og desuden stramme krav 
om karantæne efter an-om karantæne efter an-
komst.komst.

”Det gør det vanskeligt for ”Det gør det vanskeligt for 
vores missionærer, særligt vores missionærer, særligt 

børnefamilierne og de unge børnefamilierne og de unge 
volontører, der rejser ud for volontører, der rejser ud for 
første gang, men vi håber, første gang, men vi håber, 
det bliver muligt at få dem det bliver muligt at få dem 
af sted alligevel.”af sted alligevel.”

Længere udsigter 
for rejse til Peru
Peru, der har været hårdt Peru, der har været hårdt 
ramt af corona, er fortsat ramt af corona, er fortsat 
helt lukket for indrejse.helt lukket for indrejse.

Der er dog planlagt ud-Der er dog planlagt ud-
sendelsesfester for de to sendelsesfester for de to 
nyansatte missionærpar nyansatte missionærpar 
og aftalt relevante opgaver og aftalt relevante opgaver 
i Danmark, indtil det bliver i Danmark, indtil det bliver 
muligt for dem at rejse ud.muligt for dem at rejse ud.

kbrkbr
Corona har også påvirket opgaverne for de missionærer, der er Corona har også påvirket opgaverne for de missionærer, der er 
blevet i missionslandene. Her deler Dina B. Jacobsen mad ud.blevet i missionslandene. Her deler Dina B. Jacobsen mad ud.
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AF KAJA LAUTERBACH

”En undervisningsminister, ”En undervisningsminister, 
der utvetydigt siger, at bør-der utvetydigt siger, at bør-
nene tilhører fællesskabet, nene tilhører fællesskabet, 
det vil sige staten, og at man det vil sige staten, og at man 
ikke kan overlade dem til ikke kan overlade dem til 
forældrenes mere eller min-forældrenes mere eller min-
dre tilfældige opdragelse.”dre tilfældige opdragelse.”

Hans Jørgen Hansen, der Hans Jørgen Hansen, der 
er sekretariatsleder i For-er sekretariatsleder i For-
eningen af Kristne Friskoler eningen af Kristne Friskoler 
(FKF), udtrykker med disse (FKF), udtrykker med disse 
ord kort og tydeligt, hvad ord kort og tydeligt, hvad 
der efter hans mening er de der efter hans mening er de 
kristne skolers største fæl-kristne skolers største fæl-
les udfordring lige nu.les udfordring lige nu.

”Vores skoler hviler jo i ”Vores skoler hviler jo i 
den grad på forældrenes den grad på forældrenes 
mandat.”mandat.”

I det hele taget oplever I det hele taget oplever 
han det politiske klima som han det politiske klima som 
anspændt.anspændt.

”Vi sidder lidt på nåle og ”Vi sidder lidt på nåle og 
tænker: Hvad mon der kom-tænker: Hvad mon der kom-
mer næste gang?” siger Hans mer næste gang?” siger Hans 
Jørgen Hansen og fortæller, Jørgen Hansen og fortæller, 
at der er et lovforslag under-at der er et lovforslag under-
vejs om elevfordeling, så en-vejs om elevfordeling, så en-
hver skole afspejler befolk-hver skole afspejler befolk-
ningssammensætningen, og ningssammensætningen, og 
at der ikke kommer mange af at der ikke kommer mange af 
samme slags på hver skole.  samme slags på hver skole.  

”Jeg tror ikke, at der er po-”Jeg tror ikke, at der er po-
litisk fl ertal for det, men det litisk fl ertal for det, men det 
er chokerende, at vi har en er chokerende, at vi har en 
undervisningsminister, der undervisningsminister, der 
går med tanker om så stor går med tanker om så stor 
statsstyring,” siger han.statsstyring,” siger han.

Sekretariatslederen un-Sekretariatslederen un-
derstreger, at det ikke nød-derstreger, at det ikke nød-
vendigvis er mainstream vendigvis er mainstream 
socialdemokratisk tænk-socialdemokratisk tænk-

Der er brug for fl ere kristne friskoler
Forældres ret til at vælge for deres børn er udfordret, siger sekretariatsleder i FKF

ning, men det viser, at mini-ning, men det viser, at mini-
steren har taget sin ideologi steren har taget sin ideologi 
med sig fra Enhedslisten, med sig fra Enhedslisten, 
som hun tidligere har været som hun tidligere har været 
medlem af.medlem af.

Vil ikke have   
100 procent støtte
Undervisningsministeren har Undervisningsministeren har 
også meldt ud, at hun gerne også meldt ud, at hun gerne 
vil skære i koblingsprocen-vil skære i koblingsprocen-
ten, det vil sige det statstil-ten, det vil sige det statstil-
skud, friskolerne får,  som skud, friskolerne får,  som 
svarer til en procentdel af svarer til en procentdel af 
udgiften til folkeskolerne.udgiften til folkeskolerne.

Hans Jørgen Hansen tror Hans Jørgen Hansen tror 
dog, at friskolerne beholder dog, at friskolerne beholder 
den nuværende sats på 76  den nuværende sats på 76  
procent, men at skolerne bli-procent, men at skolerne bli-
ver pålagt at bruge en vis del ver pålagt at bruge en vis del 
til specialundervisning og til specialundervisning og 
elever med særlige behov. elever med særlige behov. 

Her bliver ministeren bak-Her bliver ministeren bak-
ket op af SF, der også er ket op af SF, der også er 
kommet med et forslag om kommet med et forslag om 
100 procent støtte for at få 100 procent støtte for at få 
fl ere friskoler.fl ere friskoler.

”Det er slet ikke et spi-”Det er slet ikke et spi-
seligt forslag for de kristne seligt forslag for de kristne 
friskoler. 100 procent støtte friskoler. 100 procent støtte 
betyder nemlig, at de så også betyder nemlig, at de så også 
vil bestemme, hvad man skal vil bestemme, hvad man skal 
undervise i,” siger han.undervise i,” siger han.

”Men jeg forstår godt SF’s ”Men jeg forstår godt SF’s 
forslag, når det gælder de forslag, når det gælder de 
mange friskoler på landet, mange friskoler på landet, 
som forældrene har valgt som forældrene har valgt 
at oprette for at bevare den at oprette for at bevare den 
lokale skole – for de er jo lokale skole – for de er jo 
reelt folkeskoler, som de reelt folkeskoler, som de 
lokale politikere burde tage lokale politikere burde tage 
ansvar for.”ansvar for.”

Selv om koblingsprocen-Selv om koblingsprocen-
ten skulle blive sat ned, tror ten skulle blive sat ned, tror 
Hans Jørgen Hansen ikke, Hans Jørgen Hansen ikke, 
det vil resultere i lukning af det vil resultere i lukning af 
kristne friskoler: kristne friskoler: 

”Kristne lever også i Vel-”Kristne lever også i Vel-
færdsdanmark, og mange færdsdanmark, og mange 
siger, at så må de jo bare siger, at så må de jo bare 
betale lidt mere. Men jeg ser betale lidt mere. Men jeg ser 
en risiko for, at skolerne bli-en risiko for, at skolerne bli-
ver til en slags ’eliteskoler’, ver til en slags ’eliteskoler’, 
som kun de rige har råd til, som kun de rige har råd til, 
at deres børn går på.”at deres børn går på.”

Vigtigt med 
kristne lærere
Lærersituationen er en an-Lærersituationen er en an-
den udfordring for de krist-den udfordring for de krist-
ne friskoler.ne friskoler.

”Der har i adskillige år ikke ”Der har i adskillige år ikke 
været noget stort udbud af været noget stort udbud af 
kristne lærere. Derfor kører kristne lærere. Derfor kører 
vi i FKF en ’bliv lærer-kam-vi i FKF en ’bliv lærer-kam-
pagne’, hvor vi har stande på pagne’, hvor vi har stande på 

events og på højskoler. Her events og på højskoler. Her 
fortæller vi om, hvor vigtigt fortæller vi om, hvor vigtigt 
det er at blive kristen lærer,” det er at blive kristen lærer,” 
siger Hans Jørgen Hansen.siger Hans Jørgen Hansen.

”Vi arrangerer også noget, ”Vi arrangerer også noget, 
vi kalder speeddating, hvor vi kalder speeddating, hvor 
skoler under FKF kommer skoler under FKF kommer 
ind og præsenterer sig på ind og præsenterer sig på 
læreruddannelserne. Det er læreruddannelserne. Det er 
med til at rette op på det bil-med til at rette op på det bil-
lede, som nogle af de stude-lede, som nogle af de stude-
rende har af kristne skoler, rende har af kristne skoler, 
der ikke svarer til virkelig-der ikke svarer til virkelig-
heden.”heden.”

FKF bygger på et evange-FKF bygger på et evange-
lisk-luthersk grundlag, hvor lisk-luthersk grundlag, hvor 
frikirkefolkene hele tiden frikirkefolkene hele tiden 
har bakket op, fortæller se-har bakket op, fortæller se-
kretariatslederen.kretariatslederen.

”Vi glæder os over gode ”Vi glæder os over gode 
forhold til andre skolefor-forhold til andre skolefor-
eninger og også til andre eninger og også til andre 
holdningsbaserede skoler,” holdningsbaserede skoler,” 
siger han.siger han.

”Men desværre ønsker de ”Men desværre ønsker de 
katolske skoler ikke at blive katolske skoler ikke at blive 
regnet med som religiøse regnet med som religiøse 
skoler mere. I stedet defi ne-skoler mere. I stedet defi ne-
rer de sig som ’private skoler rer de sig som ’private skoler 
med religiøst grundlag’, og med religiøst grundlag’, og 
for mig virker det som et for mig virker det som et 
forsøg på at distancere sig forsøg på at distancere sig 
både fra de muslimske sko-både fra de muslimske sko-

TEMA HVORFOR FRISKOLE?

HANS JØRGEN HANSEN  Der er brug for en 
friskolevækkelse, hvis vi skal blive ved med at 
have en kristen kirke i Danmark

ler og fra os, der taler klart ler og fra os, der taler klart 
og eksplicit om vores kristne og eksplicit om vores kristne 
værdier.” værdier.” 

Vi er samme sted 
som i 1970’erne
De første kristne frisko-De første kristne frisko-
ler blev oprettet i 70’erne i ler blev oprettet i 70’erne i 
protest mod skolesystemet protest mod skolesystemet 
– især mod den tvungne – især mod den tvungne 
seksualundervisning og æn-seksualundervisning og æn-
dringerne i kristendomsun-dringerne i kristendomsun-
dervisningen.dervisningen.

”Som jeg ser det, er vi ”Som jeg ser det, er vi 
samme sted i dag, når det samme sted i dag, når det 
gælder seksualundervis-gælder seksualundervis-
ning, kønsidentitet og kri-ning, kønsidentitet og kri-
stendomsundervisning,” si-stendomsundervisning,” si-
ger Hans Jørgen Hansen.ger Hans Jørgen Hansen.

”Derfor er der virkelig brug ”Derfor er der virkelig brug 
for fl ere kristne friskoler i for fl ere kristne friskoler i 
Danmark. Ja, man kan sige, Danmark. Ja, man kan sige, 
at der er brug for en frisko-at der er brug for en frisko-
levækkelse, hvis vi skal blive levækkelse, hvis vi skal blive 
ved at have en kristen kirke i ved at have en kristen kirke i 
Danmark.”Danmark.”

At der er brug for fl ere At der er brug for fl ere 
kristne friskoler, begrunder kristne friskoler, begrunder 
han med, at kristne altid vil han med, at kristne altid vil 
være et mindretal i samfun-være et mindretal i samfun-
det. Derfor skal de kristne det. Derfor skal de kristne 
værdier og holdninger lyde værdier og holdninger lyde 
tydeligt i undervisningen – tydeligt i undervisningen – 

For øjeblikket er 34 skoler med i Foreningen af Kristne Fri-For øjeblikket er 34 skoler med i Foreningen af Kristne Fri-
skoler. Skolerne i Syd- og Sønderjylland er fortrinsvis drevet skoler. Skolerne i Syd- og Sønderjylland er fortrinsvis drevet 
af LM. I Vest- og Midtjylland er det en blanding af IM og LM, af LM. I Vest- og Midtjylland er det en blanding af IM og LM, 
mens der i Østjylland og på Fyn ligger fl est tværkirkelige sko-mens der i Østjylland og på Fyn ligger fl est tværkirkelige sko-
ler. På Bornholm er det LM, IM og ELM, der i fællesskab står ler. På Bornholm er det LM, IM og ELM, der i fællesskab står 
bag skolerne. På Sjælland er baglandet meget blandet.bag skolerne. På Sjælland er baglandet meget blandet.

KRISTNE 
FRISKOLER

2020

SKOLER

34
ELEVER

7.623
Den første kristne friskole Den første kristne friskole 
i Danmark blev oprettet i i Danmark blev oprettet i 
1972 med 35 elever. Antal-1972 med 35 elever. Antal-
let af skoler toppede i 2007, let af skoler toppede i 2007, 
men elevtallet har været men elevtallet har været 
konstant stigende. konstant stigende. 

selvfølgelig med frihed for selvfølgelig med frihed for 
den enkelte. ”den enkelte. ”

Kristne daginstitutioner 
er fødekæder
Inden for de sidste ti år er Inden for de sidste ti år er 
der kun oprettet én kristen der kun oprettet én kristen 
friskole, men det skyldes friskole, men det skyldes 
ikke, at forældrene har et ikke, at forældrene har et 
mindre engagement i deres mindre engagement i deres 
børn end for 50 år siden, børn end for 50 år siden, 
mener Hans Jørgen Hansen.mener Hans Jørgen Hansen.

”Unge familier i dag har ”Unge familier i dag har 
behov for et trygt sted at behov for et trygt sted at 
sende deres børn, og det be-sende deres børn, og det be-
tyder, at der nu bliver opret-tyder, at der nu bliver opret-
tet kristne daginstitutioner,” tet kristne daginstitutioner,” 
siger han og fortæller, at der siger han og fortæller, at der 
er en håndfuld undervejs.er en håndfuld undervejs.

”Det er et stort arbejde, ”Det er et stort arbejde, 
og FKF har fået midler fra og FKF har fået midler fra 
Borgfonden til at ansætte Borgfonden til at ansætte 
en mand, der skal hjælpe en mand, der skal hjælpe 
forældrene i gang,” siger forældrene i gang,” siger 
Hans Jørgen Hansen.Hans Jørgen Hansen.

”Måske bliver nogle af de ”Måske bliver nogle af de 
kristne daginstitutioner til kristne daginstitutioner til 
kristne friskoler? I hvert fald kristne friskoler? I hvert fald 
er kristne daginstitutioner er kristne daginstitutioner 
gode fødekæder til skolerne. gode fødekæder til skolerne. 
Og der kan sagtens være Og der kan sagtens være 
to-tre daginstitutioner til én to-tre daginstitutioner til én 
skole.”skole.”

SKOLER MED LM-REPRÆSENTANTER 

I BESTYRELSEN

ØVRIGE KRISTNE FRISKOLER

SKOLER MED LM-REEPRÆSSENTTANTER 

I BESTYRRELSEN

ØVRIGE KKRISTNE FRISKOLLER
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Mødet med folkeskolen har været godt
Camilla og Martins børn har mødt nysgerrige spørgsmål om tro og kirke i folkeskolen

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Sender man sine børn i en Sender man sine børn i en 
folkeskole, skal man være folkeskole, skal man være 
klar til at tage en masse klar til at tage en masse 
snakke med sine børn om snakke med sine børn om 
livssyn, etik, tro og man-livssyn, etik, tro og man-
ge andre store emner. Og ge andre store emner. Og 
spørgsmålene kommer nok spørgsmålene kommer nok 
tidligere, end hvis børnene tidligere, end hvis børnene 
var sendt i friskole.var sendt i friskole.

Det mener i hvert fald Ca-Det mener i hvert fald Ca-
milla og Martin Lysgaard, milla og Martin Lysgaard, 
der har været forstanderpar der har været forstanderpar 
på Efterskolen Alterna i Hil-på Efterskolen Alterna i Hil-
lerød de sidste to år. Da de lerød de sidste to år. Da de 
kom til Hillerød, valgte de at kom til Hillerød, valgte de at 
sende deres børn i en folke-sende deres børn i en folke-
skole frem for den nærme-skole frem for den nærme-
ste friskole, selv om begge ste friskole, selv om begge 
forældrene selv har gået forældrene selv har gået 
på friskole, og selv om de på friskole, og selv om de 
ældste af deres børn også ældste af deres børn også 
tidligere har gået på friskole. tidligere har gået på friskole. 
Det var desuden en medvir-Det var desuden en medvir-
kende årsag, at der ikke var kende årsag, at der ikke var 
plads til alle deres fi re børn plads til alle deres fi re børn 
på den nærmeste friskole.på den nærmeste friskole.

”Det har været godt at ”Det har været godt at 
møde folkeskolen, men man møde folkeskolen, men man 
skal turde tage de svære skal turde tage de svære 
snakke som forældre, og snakke som forældre, og 
børnene skal tidligt stå ved børnene skal tidligt stå ved 
deres og hjemmets holdnin-deres og hjemmets holdnin-

ger i skolen,” siger Camilla ger i skolen,” siger Camilla 
og suppleres af sin mand:og suppleres af sin mand:

”Børnene bliver tidligt ”Børnene bliver tidligt 
mødt af den humanistiske mødt af den humanistiske 
dug, der ligger over hele dug, der ligger over hele 
samfundet. Vores børn har samfundet. Vores børn har 
oplevet, at de har kunnet oplevet, at de har kunnet 
rykke ved den dug. Det har rykke ved den dug. Det har 
nogle gange været hårdt, nogle gange været hårdt, 
men det er også en styrke.”men det er også en styrke.”

Relationer afmystifi cerer
Styrken har forældrene ople-Styrken har forældrene ople-
vet, når klassekammeraterne vet, når klassekammeraterne 
og deres forældre kommer på og deres forældre kommer på 
besøg i hjemmet.besøg i hjemmet.

”Jeg tror, relationer kan ”Jeg tror, relationer kan 
afmystifi cere fordomme. Og afmystifi cere fordomme. Og 
relationerne til klassekam-relationerne til klassekam-
merater og forældre har merater og forældre har 
givet en berøring med andre givet en berøring med andre 
end dem, man ville møde i end dem, man ville møde i 
kirken,” siger Martin og siger, kirken,” siger Martin og siger, 
at det særligt har været godt at det særligt har været godt 
i deres families tilfælde, i deres families tilfælde, 
fordi han og Camilla i fl ere fordi han og Camilla i fl ere 
år har arbejdet på kristne år har arbejdet på kristne 
efterskoler.efterskoler.

”Børnene har også oplevet ”Børnene har også oplevet 
en interesse fra deres klas-en interesse fra deres klas-
sekammerater for, hvilken sekammerater for, hvilken 
kirke de kommer i, og for, at kirke de kommer i, og for, at 
de har været på Sommer-de har været på Sommer-
camp i sommerferien,” siger camp i sommerferien,” siger 
Camilla.Camilla.

Mette Reuss Haahr Andersen måtte erkende, at arbejdsforholdene var blevet uholdbare

Lærer skifter fra folkeskole til friskole efter 11 år

AF KAJA LAUTERBACH

Da Mette Reuss Haahr An-Da Mette Reuss Haahr An-
dersen var blevet uddannet dersen var blevet uddannet 
som lærer for 12 år siden, fi k som lærer for 12 år siden, fi k 
hun arbejde på en folkesko-hun arbejde på en folkesko-
le i Tårnby. le i Tårnby. 

”Jeg kendte skolen lidt, ”Jeg kendte skolen lidt, 
fordi jeg havde været i prak-fordi jeg havde været i prak-
tik der, mens jeg studerede i tik der, mens jeg studerede i 
København. Derfor søgte jeg København. Derfor søgte jeg 
stillingen, da jeg så, at de stillingen, da jeg så, at de 
søgte en ny lærer – og jeg fi k søgte en ny lærer – og jeg fi k 
den,” siger hun.den,” siger hun.

Selv om den første ansæt-Selv om den første ansæt-
telse var lidt tilfældig, har telse var lidt tilfældig, har 
Mette egentlig hele tiden Mette egentlig hele tiden 
haft lyst til at arbejde i fol-haft lyst til at arbejde i fol-
keskolen. Det betød også, at keskolen. Det betød også, at 
hun søgte og fi k ansættelse hun søgte og fi k ansættelse 
i en lokal folkeskole, da fa-i en lokal folkeskole, da fa-
milien nogle år senere fl yt-milien nogle år senere fl yt-
tede til Silkeborg-området.tede til Silkeborg-området.

”Det er meget menings-”Det er meget menings-

fuldt at være kristen lærer fuldt at være kristen lærer 
i folkeskolen, der står og i folkeskolen, der står og 
blafrer holdningsmæssigt,” blafrer holdningsmæssigt,” 
siger hun.siger hun.

”Som kristen lærer må ”Som kristen lærer må 
man godt nok ikke forkynde man godt nok ikke forkynde 
i kristendomstimerne, men i kristendomstimerne, men 
man har masser af mulig-man har masser af mulig-
heder for at fortælle. Og så heder for at fortælle. Og så 
handler det meget om at handler det meget om at 
være bevidst om, at man er være bevidst om, at man er 
lys og salt, der hvor man er – lys og salt, der hvor man er – 
også blandt ens kolleger.”også blandt ens kolleger.”

Proces over to år
”De dele kommer jeg til at ”De dele kommer jeg til at 
savne fremadrettet, selv om savne fremadrettet, selv om 
jeg også glæder mig til det jeg også glæder mig til det 
nye kapitel, jeg står over for,” nye kapitel, jeg står over for,” 
siger Mette.siger Mette.

Her efter sommerferien Her efter sommerferien 
er hun nemlig tiltrådt en ny er hun nemlig tiltrådt en ny 
stilling som lærer på Tange stilling som lærer på Tange 
Kristne Friskole.Kristne Friskole.

Og skiftet fra folkeskole Og skiftet fra folkeskole 

har i det offentlige,” siger har i det offentlige,” siger 
hun og slår fast, at hun ikke hun og slår fast, at hun ikke 
ville stå model til det mere.ville stå model til det mere.

”Jeg ville enten gå ned ”Jeg ville enten gå ned 
med fl aget eller blive kynisk, med fl aget eller blive kynisk, 
hvis jeg blev. Og så måtte hvis jeg blev. Og så måtte 
det være sådan, selv om jeg det være sådan, selv om jeg 
sidder tilbage med en fø-sidder tilbage med en fø-
lelse af at svigte.” lelse af at svigte.” 

Tydelige holdninger
Ifølge Mette har folkeskolen Ifølge Mette har folkeskolen 
en fantastisk mulighed for en fantastisk mulighed for 
at nå ud til den brede be-at nå ud til den brede be-
folkning lige fra fl ygtningen folkning lige fra fl ygtningen 
til direktøren, hvor friskoler til direktøren, hvor friskoler 
oftere er små subkulturer. oftere er små subkulturer. 

Imidlertid er hun som læ-Imidlertid er hun som læ-
rer ikke den eneste, der når rer ikke den eneste, der når 
frem til, at hun ikke trives i frem til, at hun ikke trives i 
folkeskolen. Det er der også folkeskolen. Det er der også 
en del elever, der ikke gør, en del elever, der ikke gør, 
og hun peger på, at for dem og hun peger på, at for dem 
opfylder friskolen ofte et be-opfylder friskolen ofte et be-
hov, ved at de ofte er mindre hov, ved at de ofte er mindre 

Med valget af en folke-Med valget af en folke-
skole har det været vigtigt skole har det været vigtigt 
for Camilla og Martin, at for Camilla og Martin, at 
børnene fi k nogle jævnald-børnene fi k nogle jævnald-
rende, kristne venner.rende, kristne venner.

”Hvis ingen af ens ven-”Hvis ingen af ens ven-
ner deler ens tro, bliver man ner deler ens tro, bliver man 
måske farvet af det. Derfor måske farvet af det. Derfor 
har vi været meget opmærk-har vi været meget opmærk-
somme på at tage i kirke somme på at tage i kirke 

Camilla og Martin Lysgaard kan se fordele ved både folke- og friskolen.Camilla og Martin Lysgaard kan se fordele ved både folke- og friskolen.

som familie og prioritere som familie og prioritere 
teenage- og børneaktiviteter teenage- og børneaktiviteter 
i kirken,” forklarer Martin og i kirken,” forklarer Martin og 
tilføjer, at en kristen efter-tilføjer, at en kristen efter-
skole også er vigtig.skole også er vigtig.

Omsorg og tryghed
Selv om mødet med folke-Selv om mødet med folke-
skolen har været godt, valg-skolen har været godt, valg-
te familien alligevel, at de te familien alligevel, at de 

to ældste børn efter noget to ældste børn efter noget 
tid skulle på henholdsvis en tid skulle på henholdsvis en 
kristen friskole og efterskole kristen friskole og efterskole 
på grund af mistrivsel og på grund af mistrivsel og 
faglige udfordringer. faglige udfordringer. 

”Vi fl yttede vores ældste til ”Vi fl yttede vores ældste til 
friskolen Johannesskolen, friskolen Johannesskolen, 
og så begyndte han at stor-og så begyndte han at stor-
trives,” siger Martin. Som trives,” siger Martin. Som 
tidligere inklusionsvejleder tidligere inklusionsvejleder 

i folkeskolen synes han, at i folkeskolen synes han, at 
den ensartede pallette af den ensartede pallette af 
tilbud i folkeskolen er rigtig tilbud i folkeskolen er rigtig 
god, selv om der ofte mang-god, selv om der ofte mang-
ler resurser. ler resurser. 

”På en friskole er det en ”På en friskole er det en 
risiko, at man kommer til at risiko, at man kommer til at 
lave skole ud fra tryghed og lave skole ud fra tryghed og 
tro. Der kan være en tendens tro. Der kan være en tendens 
til, at den læringsmæssige til, at den læringsmæssige 
og pædagogiske diskurs og pædagogiske diskurs 
ikke bliver prioriteret, så ikke bliver prioriteret, så 
indhold og læring bliver me-indhold og læring bliver me-
get forskellig fra klasse til get forskellig fra klasse til 
klasse,” mener han.klasse,” mener han.

Men han konstaterer, at Men han konstaterer, at 
friskolen alligevel kunne no-friskolen alligevel kunne no-
get særligt i deres tilfælde:get særligt i deres tilfælde:

”Vi har haft vores børn på ”Vi har haft vores børn på 
mange skoler, og der er en mange skoler, og der er en 
tryghed i at lande på en fri-tryghed i at lande på en fri-
skole. Dét skal virkelig hed-skole. Dét skal virkelig hed-
de sig. Fagligt må jeg bare de sig. Fagligt må jeg bare 
sluge nogle hellige køer, for sluge nogle hellige køer, for 
tryghed i troen og omsorg tryghed i troen og omsorg 
for hinanden har gjort noget for hinanden har gjort noget 
for vores børn.”for vores børn.”

Camilla tilføjer: Camilla tilføjer: 
”I folkeskoleregi er opga-”I folkeskoleregi er opga-

ven med at tage hånd om ven med at tage hånd om 
elever med udfordringer elever med udfordringer 
større, og bureaukratiet er større, og bureaukratiet er 
nok også. På en friskole kan nok også. På en friskole kan 
man lettere sætte ind med man lettere sætte ind med 
det samme, oplevede vi.”det samme, oplevede vi.”

og har tydelige holdninger. og har tydelige holdninger. 
”De kristne friskoler har ”De kristne friskoler har 

også mulighed for at for-også mulighed for at for-
kynde kristendom, samtidig kynde kristendom, samtidig 
med at de driver skolevirk-med at de driver skolevirk-
somhed. Og det er en væ-somhed. Og det er en væ-
sentlig identitetsmarkør for sentlig identitetsmarkør for 
dem,” siger hun.dem,” siger hun.

”Og så har de mulighed for ”Og så har de mulighed for 
at afslutte forhold til famili-at afslutte forhold til famili-
er, hvor det er bedst, at skole er, hvor det er bedst, at skole 
og elev går hver sin vej.”og elev går hver sin vej.”

Den erfarne lærer slår Den erfarne lærer slår 
fast, at friskolerne bestemt fast, at friskolerne bestemt 
også kan og skal rumme også kan og skal rumme 
sårbare børn og elever med sårbare børn og elever med 
særlige behov. særlige behov. 

”Men det er klart, at der ”Men det er klart, at der 
skal være en grænse, for skal være en grænse, for 
det er efter min mening det er efter min mening 
naivt at tro, at en skole kan naivt at tro, at en skole kan 
– og skal – tolerere al slags – og skal – tolerere al slags 
opførsel. Og da er det væl-opførsel. Og da er det væl-
dig fi nt, at friskolerne har dig fi nt, at friskolerne har 
mulighed for at afslutte et mulighed for at afslutte et 

samarbejde, når det des-samarbejde, når det des-
værre engang imellem er værre engang imellem er 
nødvendigt.”nødvendigt.”

TEMA

MARTIN LYSGAARD   På en friskole er det en risiko, at 
man kommer til at lave skole ud fra tryghed og ro, så indhold 
og læring bliver meget forskellig fra klasse til klasse

til friskole var ikke en let til friskole var ikke en let 
beslutning at komme frem beslutning at komme frem 
til. Mette fortæller, at den til. Mette fortæller, at den 
modnede gennem en proces modnede gennem en proces 
over to år.over to år.

”Men jeg blev nødt til at ”Men jeg blev nødt til at 
erkende, at arbejdsforhol-erkende, at arbejdsforhol-
dene i forhold til inklusion af dene i forhold til inklusion af 
børn med særlige behov var børn med særlige behov var 
uholdbare på den folkesko-uholdbare på den folkesko-
le, hvor jeg var,” siger hun. le, hvor jeg var,” siger hun. 

”Jeg kunne ikke stå inde ”Jeg kunne ikke stå inde 
for det hverken over for bør-for det hverken over for bør-
nene, forældrene eller mig nene, forældrene eller mig 
selv.”selv.”

Mette fortæller, at de Mette fortæller, at de 
krav, eleverne mødte, var for krav, eleverne mødte, var for 
store, og deres hverdag var store, og deres hverdag var 
uoverskuelig, og hun ople-uoverskuelig, og hun ople-
vede ikke, at skolens ledelse vede ikke, at skolens ledelse 
hørte elevernes råb om hørte elevernes råb om 
hjælp og tog sig godt nok af hjælp og tog sig godt nok af 
problemerne.problemerne.

”Desværre afspejler det, ”Desværre afspejler det, 
hvor få handlemåder man hvor få handlemåder man 

Mette Reuss Haahr Ander-Mette Reuss Haahr Ander-
sen mener, det er meget sen mener, det er meget 
meningsfuldt at være kristen meningsfuldt at være kristen 
lærer i folkeskolen, men lærer i folkeskolen, men 
er skiftet til en friskole på er skiftet til en friskole på 
grund af arbejdsforholdene i grund af arbejdsforholdene i 
forbindelse med inklusion.forbindelse med inklusion.
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Friskoleleder: Vi må ikke isolere os
Befriende at komme tilbage til en skole, hvor man kan fortælle i ord, hvad kristendommen går ud på

AF KAJA LAUTERBACH

Anders Vestergård tænker Anders Vestergård tænker 
med glæde tilbage på sko-med glæde tilbage på sko-
leåret 2019-2020. Det blev leåret 2019-2020. Det blev 
ikke helt som planlagt, men ikke helt som planlagt, men 
erfaringen har lært ham, at erfaringen har lært ham, at 
det skal han ikke have for-det skal han ikke have for-
ventninger om, for virkelig-ventninger om, for virkelig-
heden har det med at ændre heden har det med at ændre 
sig. sig. 

Han er lige begyndt på sit Han er lige begyndt på sit 
andet skoleår som skolele-andet skoleår som skolele-
der på den kristne friskole der på den kristne friskole 
Alme Skole ved Græsted.Alme Skole ved Græsted.

”Når man arbejder med ”Når man arbejder med 
mennesker, er mange ting mennesker, er mange ting 
dynamiske. Derfor skal man dynamiske. Derfor skal man 
hele tiden være klar til at hele tiden være klar til at 
ændre undervisning og stra-ændre undervisning og stra-
tegi – ikke mindst når man tegi – ikke mindst når man 
arbejder med børn,” uddyber arbejder med børn,” uddyber 
han.han.

Lærerig tid på folkeskole
Som nyuddannet lærer blev Som nyuddannet lærer blev 
Anders Vestergård ansat på Anders Vestergård ansat på 
den kristne friskole Johan-den kristne friskole Johan-
nesskolen i Hillerød, hvor nesskolen i Hillerød, hvor 
han var i omkring 14 år. Efter han var i omkring 14 år. Efter 
godt og vel ti år som lærer godt og vel ti år som lærer 
fi k han et ønske om at være fi k han et ønske om at være 
med til at præge skolen med til at præge skolen 
mere, end man kan som al-mere, end man kan som al-
mindelig lærer, og det førte mindelig lærer, og det førte 
til, at han blev afdelings-til, at han blev afdelings-
leder. leder. 

På et tidspunkt fi k han På et tidspunkt fi k han 
den tanke, at det kunne den tanke, at det kunne 
være interessant at opleve være interessant at opleve 
en skole i det offentlige. Det en skole i det offentlige. Det 
gjorde, at han søgte og fi k gjorde, at han søgte og fi k 
en stilling som afdelings-en stilling som afdelings-
leder på Nordstjernesko-leder på Nordstjernesko-
len i Helsinge, hvor han var len i Helsinge, hvor han var 
i fem år. i fem år. 

”Det var meget lærerigt og ”Det var meget lærerigt og 
udviklende både personligt udviklende både personligt 
og i forhold til erfaring af og i forhold til erfaring af 
ledelse,” siger han og tilføjer, ledelse,” siger han og tilføjer, 

at det også var et hårdt pres.at det også var et hårdt pres.
”Folkeskolen er en politisk ”Folkeskolen er en politisk 

organisation, hvor man i en organisation, hvor man i en 
friskole kan bestemme mere friskole kan bestemme mere 
selv. Samtidig er økonomien selv. Samtidig er økonomien 
i folkeskolen meget stram, i folkeskolen meget stram, 
og man står over for en me-og man står over for en me-
get stor og udfordrende in-get stor og udfordrende in-
klusionsopgave.”klusionsopgave.”

Leder på veldrevet skole
45-årige Anders Vestergård 45-årige Anders Vestergård 
tøver ikke med at bruge ud-tøver ikke med at bruge ud-
trykket ”Guds ledelse” om trykket ”Guds ledelse” om 
de forskellige jobs, han har de forskellige jobs, han har 
haft. Både da han startede haft. Både da han startede 
på Johannesskolen, da han på Johannesskolen, da han 
fi k mulighed for ansæt-fi k mulighed for ansæt-
telse på Nordstjerneskolen telse på Nordstjerneskolen 
og ikke mindst da han blev og ikke mindst da han blev 
skoleleder på Alme Skole.skoleleder på Alme Skole.

”Som udgangspunkt har ”Som udgangspunkt har 
jeg været rigtig glad for at jeg været rigtig glad for at 
starte på Alme Skole. Det starte på Alme Skole. Det 
er en veldrevet skole i en er en veldrevet skole i en 
god udvikling, som jeg kan god udvikling, som jeg kan 
gå ind og fortsætte. Det er gå ind og fortsætte. Det er 
min oplevelse, at jeg har min oplevelse, at jeg har 
en medarbejderstab, som en medarbejderstab, som 
er med på mine ideer – og er med på mine ideer – og 
heldigvis også selv kommer heldigvis også selv kommer 
med ideer,” siger han.med ideer,” siger han.

”Det gør mig så glad, når ”Det gør mig så glad, når 
medarbejderne kommer og medarbejderne kommer og 
spørger: Kan vi ikke prøve det spørger: Kan vi ikke prøve det 
her? Hvad tænker du om ...?”her? Hvad tænker du om ...?”

Ikke tale, men gøre ord
Alme Skole er lille i forhold Alme Skole er lille i forhold 

til Nordstjerneskolen, der til Nordstjerneskolen, der 
har fem gamge så mange har fem gamge så mange 
elever, men netop mulig-elever, men netop mulig-
heden for nærhed mellem heden for nærhed mellem 
voksne og børn var et af An-voksne og børn var et af An-
ders Vestergårds incitamen-ders Vestergårds incitamen-
ter til at skifte.ter til at skifte.

”Og så ville jeg gerne til-”Og så ville jeg gerne til-
bage til en skole, hvor jeg bage til en skole, hvor jeg 
tydeligt kan give udtryk tydeligt kan give udtryk 
for det, der betyder mest i for det, der betyder mest i 
mit liv. Det er befriende at mit liv. Det er befriende at 
komme tilbage til en verden, komme tilbage til en verden, 
hvor kristendom defi ne-hvor kristendom defi ne-
rer dagligdagen, og hvor jeg rer dagligdagen, og hvor jeg 
både kan leve kristendom-både kan leve kristendom-
men ud i praksis over for en men ud i praksis over for en 
fl ok børn og fortælle dem i fl ok børn og fortælle dem i 
ord, hvad kristendom går ud ord, hvad kristendom går ud 
på,” siger han.på,” siger han.

”Det handler ikke om at ”Det handler ikke om at 
indoktrinere eller pådutte indoktrinere eller pådutte 
dem et kristent livssyn, men dem et kristent livssyn, men 
om at vise, hvad kristendom om at vise, hvad kristendom 
er i praksis.”er i praksis.”

Han ønsker også, at børn Han ønsker også, at børn 
og forældre kan mærke det og forældre kan mærke det 
kristne livssyn i den måde, kristne livssyn i den måde, 
de voksne er på over for bør-de voksne er på over for bør-
nene – både ved konfl ikt-nene – både ved konfl ikt-
håndtering og ved at se det håndtering og ved at se det 
enkelte barns potentiale enkelte barns potentiale 
som skabt i Guds billede. som skabt i Guds billede. 

”Det lykkes ikke altid, men ”Det lykkes ikke altid, men 
så håber vi, det kan være så håber vi, det kan være 
med til at vise, at kristne med til at vise, at kristne 
heller ikke er perfekte,” siger heller ikke er perfekte,” siger 
Anders Vestergaard.Anders Vestergaard.

Han understreger, at tiden Han understreger, at tiden 

på Nordstjerneskolen lærte på Nordstjerneskolen lærte 
ham meget om at være et ham meget om at være et 
vidnesbyrd for børn og foræl-vidnesbyrd for børn og foræl-
dre i den måde, han var på. dre i den måde, han var på. 

”Jeg kunne ikke tale ord, ”Jeg kunne ikke tale ord, 
men måtte gøre ord,” siger men måtte gøre ord,” siger 
han og slår fast, at han er han og slår fast, at han er 
overbevist om, at kristne overbevist om, at kristne 
bringer velsignelse med alle bringer velsignelse med alle 
steder, hvor de er.steder, hvor de er.

En del af pakken
Eleverne på Alme Skole er Eleverne på Alme Skole er 
en broget fl ok. Mange kom-en broget fl ok. Mange kom-
mer fra praktiserende krist-mer fra praktiserende krist-
ne hjem, men der er også ne hjem, men der er også 
mange børn og forældre, der mange børn og forældre, der 
kommer fra ikke-kirkevante kommer fra ikke-kirkevante 
hjem, men har hørt rygter hjem, men har hørt rygter 
om, at det er en god skole. om, at det er en god skole. 

Anders Vestergård ser Anders Vestergård ser 
skolen som en regulær mis-skolen som en regulær mis-
sionsmark. Han er meget sionsmark. Han er meget 
tydelig over for forældrene tydelig over for forældrene 
om, at de skal være indstil-om, at de skal være indstil-
let på, at kristendommen er let på, at kristendommen er 
en del af pakken.en del af pakken.

”Og jeg har endnu ikke ”Og jeg har endnu ikke 
oplevet forældre, der afviser oplevet forældre, der afviser 
Alme Skole på grund af det. Alme Skole på grund af det. 
Mange forældre vil gerne Mange forældre vil gerne 
abonnere på de kristne vær-abonnere på de kristne vær-
dier, også selv om det ikke dier, også selv om det ikke 
har nogen personlig betyd-har nogen personlig betyd-
ning for dem,” siger han.ning for dem,” siger han.

Skolelederen oplever også Skolelederen oplever også 
et helt andet engagement et helt andet engagement 
fra forældrene end i folke-fra forældrene end i folke-
skolen. Han vurderer, at det skolen. Han vurderer, at det 

skyldes, at skolen er et ak-skyldes, at skolen er et ak-
tivt tilvalg for forældrene.tivt tilvalg for forældrene.

”Som udgangspunkt er det ”Som udgangspunkt er det 
positivt, og det er med til, at positivt, og det er med til, at 
vi som skole stiller os på tæ-vi som skole stiller os på tæ-
erne for at levere så god un-erne for at levere så god un-
dervisning som overhovedet dervisning som overhovedet 
muligt, så de får den vare, muligt, så de får den vare, 
de har betalt for,” siger han.de har betalt for,” siger han.

”Vi ønsker nemlig, at for-”Vi ønsker nemlig, at for-
ældre vælger Alme Skole, ældre vælger Alme Skole, 
fordi den leverer kvalitet.”fordi den leverer kvalitet.”

Del af samfundet
Anders Vestergård er af Anders Vestergård er af 
den klare overbevisning, at den klare overbevisning, at 
kristne friskoler har en me-kristne friskoler har en me-
get afgørende betydning i get afgørende betydning i 
Danmark. Danmark. 

Derfor er det også hans Derfor er det også hans 
ønske at være en del af det ønske at være en del af det 
omkringliggende samfund.omkringliggende samfund.

”Med samarbejdspartne-”Med samarbejdspartne-
re, som ikke har en kristen re, som ikke har en kristen 
profi l, bliver skolen lukket profi l, bliver skolen lukket 
op. Det betyder dels, at vi op. Det betyder dels, at vi 
ikke kommer til at lukke os ikke kommer til at lukke os 
om os selv og bevæge os om os selv og bevæge os 
længere og længere væk fra længere og længere væk fra 
samfundet, og dels at vi kan samfundet, og dels at vi kan 
tilrettelægge en dagligdag tilrettelægge en dagligdag 
for børnene, som ikke er for børnene, som ikke er 
ghettoagtig,” siger han.ghettoagtig,” siger han.

Lige nu har Alme Skole Lige nu har Alme Skole 
indledt et samarbejde med indledt et samarbejde med 
kulturinstitutionen Munke-kulturinstitutionen Munke-
ruphus i Gilleleje om ude-ruphus i Gilleleje om ude-
undervisning. undervisning. 

Skyer fra Christiansborg
Når det gælder relationerne Når det gælder relationerne 
til de lokale politikere, føler til de lokale politikere, føler 
Anders Vestergård sig lidt Anders Vestergård sig lidt 
privilegeret, fordi han har privilegeret, fordi han har 
arbejdet i kommunen i fem arbejdet i kommunen i fem 
år. år. 

”Det giver mig den kæmpe ”Det giver mig den kæmpe 
fordel, at jeg har et netværk, fordel, at jeg har et netværk, 
som kan trække på,” siger som kan trække på,” siger 
han og fortæller, at han op-han og fortæller, at han op-
lever stor imødekommen-lever stor imødekommen-
hed fra kommunens side.hed fra kommunens side.

”Det er måske lidt usæd-”Det er måske lidt usæd-
vanligt, men jeg ser en lys vanligt, men jeg ser en lys 
fremtid for Alme Skole lokalt fremtid for Alme Skole lokalt 
set.”set.”

Til gengæld oplever han de Til gengæld oplever han de 
meldinger, der kommer fra meldinger, der kommer fra 
Christiansborg, som mørke Christiansborg, som mørke 
skyer, der kan give søvnløse skyer, der kan give søvnløse 
nætter.nætter.

”Jeg kan ikke lade være at ”Jeg kan ikke lade være at 
bekymre mig, om vi får lov til bekymre mig, om vi får lov til 
at beholde det privilegium, at beholde det privilegium, 
det er at have en kristen det er at have en kristen 
skole som nu. Hvor vi frit får skole som nu. Hvor vi frit får 
lov at være kristne og vidne lov at være kristne og vidne 
om Jesus som frelser,” siger om Jesus som frelser,” siger 
skolelederen.skolelederen.

”Der er nogle stramninger ”Der er nogle stramninger 
i gang, som kan gøre det rig-i gang, som kan gøre det rig-
tig svært, og vi må kæmpe tig svært, og vi må kæmpe 
for at fastholde politikerne for at fastholde politikerne 
på, at de kristne skoler har på, at de kristne skoler har 
en berettigelse i Danmark.”en berettigelse i Danmark.”

Han slår dog fast, at han  Han slår dog fast, at han  
samtidig med bekymringer-samtidig med bekymringer-
ne tror, at Gud har en plan ne tror, at Gud har en plan 
med, at der er kristne skoler med, at der er kristne skoler 
i Danmark. i Danmark. 

”Jeg er sikker på, at han ”Jeg er sikker på, at han 
fi nder vej igennem stram-fi nder vej igennem stram-
ningerne. Vi må tro på, at det ningerne. Vi må tro på, at det 
her er en del af hans plan  her er en del af hans plan  
– og huske, at vi ikke altid – og huske, at vi ikke altid 
kan se, hvad han har gang i,” kan se, hvad han har gang i,” 
siger han.siger han.

”Og så må vi med al mulig ”Og så må vi med al mulig 
kreativitet gøre, hvad vi kan kreativitet gøre, hvad vi kan 
inden for rammerne. Vi må inden for rammerne. Vi må 
påvirke og vide, at der er påvirke og vide, at der er 
en organisation af kristne en organisation af kristne 
friskoler, som kæmper for friskoler, som kæmper for 
vores berettigelse.”vores berettigelse.”
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Anders Vestergård har endnu ikke oplevet forældre, der afviser Alme Skole på grund af, at det er en kristen skole. ”Mange foræl-Anders Vestergård har endnu ikke oplevet forældre, der afviser Alme Skole på grund af, at det er en kristen skole. ”Mange foræl-
dre vil gerne abonnere på de kristne værdier, også selv om det ikke har nogen personlig betydning for dem,” siger han.dre vil gerne abonnere på de kristne værdier, også selv om det ikke har nogen personlig betydning for dem,” siger han.

 
Jeg kan ikke lade 
være at bekymre 
mig, om vi får lov 
til at beholde det 
privilegium, det er 
at have en kristen 
skole som nu

Anders VestergårdAnders Vestergård
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ANDERS VESTERGÅRD   Det handler ikke om 
at indoktrinere eller pådutte, men om at vise, hvad 
kristendom er i praksisTEMA

 
Stort forældreenga-
gement er positivt 
og med til, at vi 
som skole stiller os 
på tæerne for at le-
vere så god under-
visning som over-
hovedet muligt, så 
de får den vare, de 
har betalt for

Anders VestergårdAnders Vestergård



SMF er opløst
På sin generalforsamling lørdag den8. august blev det På sin generalforsamling lørdag den8. august blev det 
vedtaget at opløse Sundhedspersonalets Missions vedtaget at opløse Sundhedspersonalets Missions 
Fællesskab efter 98 år. Ifølge vedtægterne skal SMF’s Fællesskab efter 98 år. Ifølge vedtægterne skal SMF’s 
værdier anvendes til dansk ydre missions arbejde, og be-værdier anvendes til dansk ydre missions arbejde, og be-
styrelsen har derfor besluttet at opfordre SMFs venner, styrelsen har derfor besluttet at opfordre SMFs venner, 
medlemmer, samarbejdspartnere og andre i dansk ydre medlemmer, samarbejdspartnere og andre i dansk ydre 
mission til at søge af foreningens midler til dette formål. mission til at søge af foreningens midler til dette formål. 

Der kan søges engangsbeløb på op til 100.000kroner pr Der kan søges engangsbeløb på op til 100.000kroner pr 
projekt. Ansøgning om mindre beløb er også velkomne.  projekt. Ansøgning om mindre beløb er også velkomne.  
Sundhedsrelateret arbejde vil blive prioriteret, ligesom Sundhedsrelateret arbejde vil blive prioriteret, ligesom 
det hovedsageligt ønskes at støtte eksisterende arbejde det hovedsageligt ønskes at støtte eksisterende arbejde 
eller projekter i relation til dette.                    eller projekter i relation til dette.                    klkl
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Der er præstemangel i Den Der er præstemangel i Den 
danske Folkekirke, og en ny danske Folkekirke, og en ny 
lov i høring vil dæmme op for lov i høring vil dæmme op for 
manglen ved at give perso-manglen ved at give perso-
ner med en kandidatuddan-ner med en kandidatuddan-
nelse mulighed for at blive nelse mulighed for at blive 
præster. præster. 

Men forslaget gør ikke op Men forslaget gør ikke op 
med det loft, der har forhin-med det loft, der har forhin-
dret fl ere bachelorer fra Me-dret fl ere bachelorer fra Me-
nighedsfakultet i Aarhus i at nighedsfakultet i Aarhus i at 
få plads på kandidatdelen få plads på kandidatdelen 
på universitetet, og det er på universitetet, og det er 
”helt vildt skævt”, lyder det ”helt vildt skævt”, lyder det 
fra fakultetsleder Thomas fra fakultetsleder Thomas 
Bjerg Mikkelsen.Bjerg Mikkelsen.

”Det er nærmest grotesk, ”Det er nærmest grotesk, 
at man laver et forslag om at man laver et forslag om 
at ansætte præster uden en at ansætte præster uden en 
teologisk uddannelse, når teologisk uddannelse, når 
der er folk med teologisk der er folk med teologisk 
uddannelse, som ikke kan uddannelse, som ikke kan 
komme ind på kandidatud-komme ind på kandidatud-
dannelsen.”dannelsen.”

Forslaget åbner heller Forslaget åbner heller 
ikke for, at personer med en ikke for, at personer med en 
udenlandsk master i teologi udenlandsk master i teologi 
fra eksempelvis Norge kan fra eksempelvis Norge kan 
blive præster i folkekirken. blive præster i folkekirken. 

Agerskov Valgmenighed 
fejrer tiårs jubilæum
På ti år er Sønderjylland eneste valgmenighed vokset til På ti år er Sønderjylland eneste valgmenighed vokset til 
150 medlemmer. Agerskov Valgmenighed er tilknyttet 150 medlemmer. Agerskov Valgmenighed er tilknyttet 
Evangelisk Luthersk Netværk og har sit primære bagland Evangelisk Luthersk Netværk og har sit primære bagland 
i Luthersk Mission i byen.i Luthersk Mission i byen.

Ud over gudstjenester har menigheden et rigt menig-Ud over gudstjenester har menigheden et rigt menig-
hedsliv med Gospelkids-gruppe, legestue og en teenklub. hedsliv med Gospelkids-gruppe, legestue og en teenklub. 
Første onsdag hver måned kommer en stor gruppe men-Første onsdag hver måned kommer en stor gruppe men-
nesker fra byen til onsdagsmiddag, hvor de får et godt nesker fra byen til onsdagsmiddag, hvor de får et godt 
måltid mad og en andagt.                     måltid mad og en andagt.                     klkl

Kristne indere blev 
overfaldet og anholdt
Da den indiske præst Ramnivas Kumar delte evangeliet Da den indiske præst Ramnivas Kumar delte evangeliet 
og bad med to kristne mænd og deres hinduistiske na-og bad med to kristne mænd og deres hinduistiske na-
boer, som var kommet for at høre evangeliet, blev de to boer, som var kommet for at høre evangeliet, blev de to 
kristne mænd overfaldet af præstens naboer og slået til kristne mænd overfaldet af præstens naboer og slået til 
blods med jernrør. Da politiet kom, var det dog ikke over-blods med jernrør. Da politiet kom, var det dog ikke over-
faldsmændene, der blev arresteret, men de to kristne faldsmændene, der blev arresteret, men de to kristne 
gæster under mistanke om røveri. Sagen skal for retten gæster under mistanke om røveri. Sagen skal for retten 
den 13. september, skriver den 13. september, skriver Morning Star NewsMorning Star News.

Indien ligger på en tiendeplads på Open Doors’ liste Indien ligger på en tiendeplads på Open Doors’ liste 
over lande, hvor kristne bliver mest forfulgt. Vold mod over lande, hvor kristne bliver mest forfulgt. Vold mod 
kristne har taget til siden det nuværende regeringsparti kristne har taget til siden det nuværende regeringsparti 
med Narendra Modi i spidsen kom til magten i 2014.  med Narendra Modi i spidsen kom til magten i 2014.  nlmnlm

Kritik: NLM lytter ikke 
til intern kritik
”Loyaliteten til egne ledere i Norsk Luthersk Misjons-”Loyaliteten til egne ledere i Norsk Luthersk Misjons-
samband (NLM) er så stærk, at intern kritik knap nok samband (NLM) er så stærk, at intern kritik knap nok 
eksisterer,” udtaler Endre Stene, der i tyve år har været eksisterer,” udtaler Endre Stene, der i tyve år har været 
ansat i forskellige leder- og forkynderstillinger i NLM. I ansat i forskellige leder- og forkynderstillinger i NLM. I 
et debatindlæg i et debatindlæg i DagenDagen peger han på, at tilknytningen til  peger han på, at tilknytningen til 
NLM ofte er så tæt sammenknyttet med relationelle og NLM ofte er så tæt sammenknyttet med relationelle og 
trosmæssige bånd, at mange vælger tavshed frem for trosmæssige bånd, at mange vælger tavshed frem for 
kritik. kritik. 

Han fortæller, at fl ere i NLM har følt sig krænket af cen-Han fortæller, at fl ere i NLM har følt sig krænket af cen-
trale ledere, men at deres fortælling ikke blev hørt, an-trale ledere, men at deres fortælling ikke blev hørt, an-
erkendt eller besvaret. Desuden peger han på en række erkendt eller besvaret. Desuden peger han på en række 
eksempler, hvor udtalt kritik ikke har medført en efterføl-eksempler, hvor udtalt kritik ikke har medført en efterføl-
gende debat.gende debat.

Generalsekretær Øyvind Åsland er overrasket over Generalsekretær Øyvind Åsland er overrasket over 
kritikken, som han ikke genkender. Over for kritikken, som han ikke genkender. Over for DagenDagen peger  peger 
han på, at NLM har medarbejderforeninger, arbejdsmil-han på, at NLM har medarbejderforeninger, arbejdsmil-
jøudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter for netop at jøudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter for netop at 
forhindre, at familie- og venskabsbånd bliver styrende. forhindre, at familie- og venskabsbånd bliver styrende. 
Heller ikke formanden for NLM, Raymond Bjuland, gen-Heller ikke formanden for NLM, Raymond Bjuland, gen-
kender kritikken. Han peger dog på, at NLM ønsker at kender kritikken. Han peger dog på, at NLM ønsker at 
lytte til krævende indspil i personalesager.lytte til krævende indspil i personalesager.

NLM og LM arbejder tæt sammen i Peru, og NLM har i NLM og LM arbejder tæt sammen i Peru, og NLM har i 
årenes løb været en stor inspirationskilde i LM.             årenes løb været en stor inspirationskilde i LM.             nlmnlm

Lovforslag, der skal afhjælpe 
præstemangel, bør ændres

MF og DBI ønsker åbning for teologer med udenlandsk 
uddannelse og fl ere universitetspladser til kandidatstuderende

Den fl eksibilitet håber rek-Den fl eksibilitet håber rek-
tor Børge Haahr Andersen tor Børge Haahr Andersen 
fra Dansk Bibel-Institut dog fra Dansk Bibel-Institut dog 
på, når loven foreligger i sin på, når loven foreligger i sin 
endelige form.endelige form.

”Kan man blive teolog på ”Kan man blive teolog på 
to et halvt års ekstraud-to et halvt års ekstraud-
dannelse, der kun inklude-dannelse, der kun inklude-
rer græsk, så vil det være rer græsk, så vil det være 
svært at sige nej, hvis man svært at sige nej, hvis man 
kommer fra Fjellhaug med kommer fra Fjellhaug med 
noget, der ligner en dansk noget, der ligner en dansk 
uddannelse.”uddannelse.”

Optageloft spærrer
De danske universiteter De danske universiteter 
opererer med et optageloft opererer med et optageloft 
på deres uddannelser. Den på deres uddannelser. Den 
såkaldte dimensionerings-såkaldte dimensionerings-
politik afgør antallet af ba-politik afgør antallet af ba-
chelorer eller kandidater på chelorer eller kandidater på 
eksempelvis teologi. I 2020 eksempelvis teologi. I 2020 
var loftet for kandidatstu-var loftet for kandidatstu-
derende i teologi på Aarhus derende i teologi på Aarhus 
Universitet på 26, mens det Universitet på 26, mens det 
på Københavns Universitet på Københavns Universitet 
lå på 50.lå på 50.

Det skaber præsteman-Det skaber præsteman-
gel, lyder det fra både DBI gel, lyder det fra både DBI 
og MF. Særligt i Aarhus har og MF. Særligt i Aarhus har 
MF oplevet, at deres ba-MF oplevet, at deres ba-
chelorer ikke kan fortsætte chelorer ikke kan fortsætte 

på universitetet på grund på universitetet på grund 
af pladsmangel. Men både af pladsmangel. Men både 
Thomas Bjerg Mikkelsen Thomas Bjerg Mikkelsen 
og Børge Haahr Andersen og Børge Haahr Andersen 
peger på, at man også vil peger på, at man også vil 
opleve samme problematik opleve samme problematik 
i København om få år, fordi i København om få år, fordi 
der er fl ere teologistude-der er fl ere teologistude-
rende på universiteterne rende på universiteterne 
end tidligere.end tidligere.

”Vores primære budskab ”Vores primære budskab 
er at få åbnet op for dimen-er at få åbnet op for dimen-
sioneringspolitikken. Den sioneringspolitikken. Den 
bliver strammere og stram-bliver strammere og stram-
mere,” lyder det fra Thomas mere,” lyder det fra Thomas 
Bjerg Mikkelsen.Bjerg Mikkelsen.

Norsk master 
I dag kan man på DBI læse I dag kan man på DBI læse 
en master i teologi via fjern-en master i teologi via fjern-
studier på Fjellhaug Inter-studier på Fjellhaug Inter-
national University College national University College 
i Norge. i Norge. 

Masteruddannelsen giver Masteruddannelsen giver 
dog ikke adgang til præste-dog ikke adgang til præste-
embede i Danmark i dag, embede i Danmark i dag, 
men i en situation med men i en situation med 
præstemangel og en ny lov, præstemangel og en ny lov, 
der skal åbne muligheden der skal åbne muligheden 
for, at fl ere kan blive præ-for, at fl ere kan blive præ-
ster, håber DBI, at det også ster, håber DBI, at det også 
bliver muligt for Fjellhaug-bliver muligt for Fjellhaug-

Den 17. august bød Dansk Bibel-Institut velkommen til 37 nye studerende: 14 bachelorstuderende i teologi og mission, 4 bache-Den 17. august bød Dansk Bibel-Institut velkommen til 37 nye studerende: 14 bachelorstuderende i teologi og mission, 4 bache-
lorstuderende i praktisk teologi og 19, der læser enkeltfag/netstudier.lorstuderende i praktisk teologi og 19, der læser enkeltfag/netstudier.

kandidater at få embede i kandidater at få embede i 
folkekirken.folkekirken.

Samme masteruddannel-Samme masteruddannel-
se overvejer MF også, men se overvejer MF også, men 
det er en plan B, forklarer det er en plan B, forklarer 
Thomas Bjerg Mikkelsen.Thomas Bjerg Mikkelsen.

”Det er jo attraktivt for de ”Det er jo attraktivt for de 
studerende. De får en rigtig studerende. De får en rigtig 
fi n uddannelse i Norge. Men fi n uddannelse i Norge. Men 
de fl este af vores stude-de fl este af vores stude-
rende skal være ansat i fol-rende skal være ansat i fol-
kekirken, så for os er det en kekirken, så for os er det en 
B-løsning,” siger han og pe-B-løsning,” siger han og pe-
ger på, at det er MF’s profi l, ger på, at det er MF’s profi l, 
at man uddanner præster til at man uddanner præster til 
folkekirken. For de stude-folkekirken. For de stude-
rendes skyld kan det dog rendes skyld kan det dog 
være nødvendigt at tænke i være nødvendigt at tænke i 
alternativer, hvis optagelof-alternativer, hvis optagelof-
tet ikke hæves.tet ikke hæves.

”I folkekirken vil man ”I folkekirken vil man 
gerne have præster, der har gerne have præster, der har 
en uddannelse som cand.en uddannelse som cand.
theol. Det er også det, vi theol. Det er også det, vi 
ønsker. Vi ønsker, at vores ønsker. Vi ønsker, at vores 
studerende skal møde det studerende skal møde det 
almindelige danske uni-almindelige danske uni-
versitet. Det er sundt, at de versitet. Det er sundt, at de 
mærker de teologiske for-mærker de teologiske for-
skelle allerede på uddan-skelle allerede på uddan-
nelsen. Det giver en god vej nelsen. Det giver en god vej 
ind i folkekirken.”ind i folkekirken.”
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THOMAS B. MIKKELSEN   Vi ønsker, at vores studerende 
skal møde det almindelige danske universitet. Det er sundt, at 
de mærker de teologiske forskelle allerede på uddannelsenKIRKE  
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Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

EVANGELIST 
TIL CAMBODJA

LM er på vej ind i nye opgaver i det vestlige Cambod-LM er på vej ind i nye opgaver i det vestlige Cambod-
ja og søger en missionær/-familie, som vil være med ja og søger en missionær/-familie, som vil være med 
til at fortælle om Jesus i området.til at fortælle om Jesus i området.

Din opgave bliver
• • EvangeliseringEvangelisering
• • MenighedsdannelseMenighedsdannelse
• • Oplæring af nye i troenOplæring af nye i troen

AnsøgningsfristAnsøgningsfrist: snarest muligt. : 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.

Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels  Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________

Aarhus
Studievenlige lejligheder

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

uddannelsesinstitutioner.

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

Nyttehaver

Grønne 
områder

Delebil

Lynhurtigt 

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

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

TID TIL ...
  AT VÆRE DIG

#tid_til_dig

EFTERSKOLENEFTERSKOLEN

Tilmeld dig til dit bedste år 
– solgaarden.dk

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1000 titler 
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

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

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

SKOLELEDER TIL JAKOBSKOLEN, 
FREDERIKSBERG

Vil du stå i spidsen for en kristen friskole i hjertet af København? 

Vi forventer, at du
• er personlig kristen og deltager aktivt i kirke/ 

menighedsarbejde
• trives med at stå i spidsen for medarbejdere og  

ledelsesteam på skolen
• er en tydelig og rummelig leder
• har talent og gerne erfaring med ledelse
• har en positiv og involverende tilgang til forældre  

og medarbejdere

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet
• skolens drift, herunder personale, økonomi og pædagogisk 

retning
• at rammesætte skolens fortsatte udvikling i samarbejde 

med bestyrelse såvel som lærerkollegie
• at understøtte elevernes demokratiske dannelse 
• at drive en skole, hvor den kristne tro fremstår tydeligt, med 

respekt for alle

Der kan findes mere information på skolens hjemmeside:  
www.jakobskolen.dk
Vi ønsker, at du kan tiltræde 1. november 2020.
Yderligere oplysninger: Skolens bestyrelsesformand, Peter Holm 
tlf. 2636 2430, e-mail: peter@mpholm.dk
Ansøgningsfrist: 6. september 2020.  
Ansøgning og CV sendes pr. mail til peter@mpholm.dk

Kollega med stedfortræderfunktion til Kollega med stedfortræderfunktion til 
Solsikken, SkjernSolsikken, Skjern
Er du pædagog, diakon, ergoterapeut, lærer eller har an-Er du pædagog, diakon, ergoterapeut, lærer eller har an-
den faglig relevant uddannelse,den faglig relevant uddannelse,
så se mere på så se mere på 

www.solsikken.name www.solsikken.name 
eller jobnet”. eller jobnet”. 

TEAMLEDER TIL 
CAMBODJA

Teamlederen skal som personaleansvarlig sikre Teamlederen skal som personaleansvarlig sikre 
trivsel og gode rammer for LM’s udsendte i Cam-trivsel og gode rammer for LM’s udsendte i Cam-
bodja, tage hånd om praktiske og administrative bodja, tage hånd om praktiske og administrative 
forhold og være LM’s primære kontakt til lokale forhold og være LM’s primære kontakt til lokale 
samarbejdspartnere og til LM’s sekretariat.samarbejdspartnere og til LM’s sekretariat.

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.

Bestil 24:12 senest 20. sept. 
og få gode rabatter:
100 stk. eller mere: 15 kr./stk.
50-99 stk.: 20 kr./stk.
25-49 stk.: 25 kr./stk.

Normalpris: 49,95 kr.

FORUDBESTIL NU

Besti l les på lohse.dk/24-12-2020



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF BIRGIT OG ANDERS AAGAARDAF BIRGIT OG ANDERS AAGAARD

FORÆLDRE TIL FIREFORÆLDRE TIL FIRE

Andy Crouch:Andy Crouch:
Den teknologibevidste Den teknologibevidste 
familiefamilie
LogosMedia 2020LogosMedia 2020

224 sider – 199,95 kroner224 sider – 199,95 kroner

Gå ikke glip af meningen Gå ikke glip af meningen 
med familien!med familien!

Vil du som familie have et Vil du som familie have et 
spark til at gennemtænke, spark til at gennemtænke, 
hvad der er meningen med hvad der er meningen med 
en familie, så kommer her en familie, så kommer her 
en anbefalet mulighed.en anbefalet mulighed.

Hvis jeres familie lig-Hvis jeres familie lig-
ner vores, kan I ikke heller ner vores, kan I ikke heller 
ikke lide at gå glip af noget. ikke lide at gå glip af noget. 
Far vil gerne følge med i Far vil gerne følge med i 
nyhedsstrømmen, mor på nyhedsstrømmen, mor på 
Facebook og Messenger, Facebook og Messenger, 
teenageren på Snapchat og teenageren på Snapchat og 
de tre yngste vil ikke gå glip de tre yngste vil ikke gå glip 
af mobilspil samt mere eller af mobilspil samt mere eller 
mindre underlige YouTube-mindre underlige YouTube-
videoer. videoer. 

Forfatteren Andy Crouch Forfatteren Andy Crouch 
kommer med et tiltrængt kommer med et tiltrængt 

Ærlig bog om familieliv 
uden teknologiforskrækkelse

budskab til mange familier, budskab til mange familier, 
der ligesom vores bøvler med der ligesom vores bøvler med 
at fi nde teknologibalancen – at fi nde teknologibalancen – 
kæmp indædt, der er virkelig kæmp indædt, der er virkelig 
noget stort på spil. noget stort på spil. 

Den allestedsnærværende Den allestedsnærværende 
teknologi har så let ved at teknologi har så let ved at 
bedøve os til at negligere bedøve os til at negligere 
selve livet. Dette gør Andy selve livet. Dette gør Andy 
klart med sine positive be-klart med sine positive be-
skrivelser af alt det værdi-skrivelser af alt det værdi-
fulde, vi som Guds skabnin-fulde, vi som Guds skabnin-
ger har muligheder for at ger har muligheder for at 
erhverve os. Visdom, mod og erhverve os. Visdom, mod og 
skaberglæde er elementer, skaberglæde er elementer, 
som ikke kommer med et som ikke kommer med et 
klik, men som igennem prio-klik, men som igennem prio-
riteringer af samtale, samliv riteringer af samtale, samliv 
og øvelse udvikles og foræd-og øvelse udvikles og foræd-
les i vores familieliv. les i vores familieliv. 

Andy ønsker med sin bog Andy ønsker med sin bog 
at hjælpe familier til valg, at hjælpe familier til valg, 
vi er nødt til at træffe for at vi er nødt til at træffe for at 
få et bedre familieliv under få et bedre familieliv under 
teknologinvasionen. På god teknologinvasionen. På god 
amerikansk vis kommer han amerikansk vis kommer han 
med ti råd, som udfoldes i med ti råd, som udfoldes i 
bogen. bogen. 

Bogen kommer ikke med Bogen kommer ikke med 
teknologiforskrækkede teknologiforskrækkede 
pegefi ngre. Faktisk er den pegefi ngre. Faktisk er den 
meget ærlig omkring, at det meget ærlig omkring, at det 
er en konstant kamp, og at er en konstant kamp, og at 

man ikke vinder alle slag. man ikke vinder alle slag. 
Forfatterens egen families Forfatterens egen families 
erfaringer af udfordrin-erfaringer af udfordrin-
gerne med de ti råd giver et gerne med de ti råd giver et 
ærligt udtryk, som polerede ærligt udtryk, som polerede 
selvhjælpsbøger ofte viger selvhjælpsbøger ofte viger 
uden om. uden om. 

Vi fandt særligt Andys Vi fandt særligt Andys 
brug af billedet om menne-brug af billedet om menne-

skets immunforsvar inspi-skets immunforsvar inspi-
rerende. Ligesom kroppen rerende. Ligesom kroppen 
forsvarer sig mod indtræn-forsvarer sig mod indtræn-
gende bakterier, skal vi sør-gende bakterier, skal vi sør-
ge for at bygge os selv og vo-ge for at bygge os selv og vo-
res børn op med kreativitet, res børn op med kreativitet, 
leg og fantasi, så tilværelsen leg og fantasi, så tilværelsen 
som passiv teknologiforbru-som passiv teknologiforbru-
ger er mindre appellerende.ger er mindre appellerende.

AF MICHAEL AGERBO MØRCHAF MICHAEL AGERBO MØRCH

ERRITSØERRITSØ

Jeg har efterhånden stået Jeg har efterhånden stået 
ved valgurnen en del gange, ved valgurnen en del gange, 
og alle gange har Kristen-og alle gange har Kristen-
demokraterne (KD) fået min demokraterne (KD) fået min 
sikre stemme. Alligevel både sikre stemme. Alligevel både 
irriterer og forundrer det irriterer og forundrer det 
mig, når andre KD-sympati-mig, når andre KD-sympati-
sører forsøger at hævde, at sører forsøger at hævde, at 
partiet er det eneste rigtige partiet er det eneste rigtige 
for kristne. for kristne. 

Dog: Eftersom jeg mener, Dog: Eftersom jeg mener, 
at kristne primært har to at kristne primært har to 
mærkesager at kæmpe for mærkesager at kæmpe for 
i det politiske rum – nemlig i det politiske rum – nemlig 
religionsfrihed og modstand religionsfrihed og modstand 
mod abort – ville det for mod abort – ville det for 
mange ellers være naturligt, mange ellers være naturligt, 
at jeg entydigt anbefalede at jeg entydigt anbefalede 
at støtte KD. Som bekendt at støtte KD. Som bekendt 
er det jo det eneste parti, er det jo det eneste parti, 
der landspolitisk er mod-der landspolitisk er mod-

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

inspiration            nærvær            holdning

SKAL DANSKERNE MØDE SKAL DANSKERNE MØDE kristendommen, skal de kristendommen, skal de 
møde kristne. Gud kan handle på mirakuløs vis for møde kristne. Gud kan handle på mirakuløs vis for 
at nå mennesker med evangeliet, men i de fl este si-at nå mennesker med evangeliet, men i de fl este si-
tuationer går der et møde med en eller fl ere kristne, tuationer går der et møde med en eller fl ere kristne, 
forud for at et menneske kommer til tro. Skal det ske, forud for at et menneske kommer til tro. Skal det ske, 
må kristne leve åbne liv i verden. Det kan for eksem-må kristne leve åbne liv i verden. Det kan for eksem-
pel ske ved at sende sine børn i en folkeskole. Gen-pel ske ved at sende sine børn i en folkeskole. Gen-
nem legeaftaler og et engagement i skolen kan der nem legeaftaler og et engagement i skolen kan der 
dannes relationer både mellem forældrene og mellem dannes relationer både mellem forældrene og mellem 
børnene, og relationer kan afmystifi cere de fordom-børnene, og relationer kan afmystifi cere de fordom-
me, der måtte være om kristne, og skabe åbenhed for me, der måtte være om kristne, og skabe åbenhed for 
samtaler om tro. samtaler om tro. 

På den anden side ønsker enhver kristen far og mor, På den anden side ønsker enhver kristen far og mor, 
at deres børn må blive bevaret i troen, og her kan den at deres børn må blive bevaret i troen, og her kan den 
kristne friskole være med til at trække i samme ret-kristne friskole være med til at trække i samme ret-
ning som hjemmet. Her kan man dagligt høre et ord ning som hjemmet. Her kan man dagligt høre et ord 
fra Bibelen. Her kan man få kristne venner, som kan fra Bibelen. Her kan man få kristne venner, som kan 
være med til at trække en i en sund retning. Det ska-være med til at trække en i en sund retning. Det ska-
ber selvsagt ikke nogen tro, men det kan være med-ber selvsagt ikke nogen tro, men det kan være med-
virkende til, at man lytter til en forkyndelse, som kan virkende til, at man lytter til en forkyndelse, som kan 
skabe og bevare en i troen.skabe og bevare en i troen.

ENHVER KRISTEN FORÆLDER ENHVER KRISTEN FORÆLDER står i dette valg. Og står i dette valg. Og 
enhver forælder må – ud fra kendskabet til sit eget enhver forælder må – ud fra kendskabet til sit eget 
barn – vurdere, hvad der tjener det bedst. Men hvor barn – vurdere, hvad der tjener det bedst. Men hvor 
ville det være en skam, hvis der for LM’s forældre gik ville det være en skam, hvis der for LM’s forældre gik 
automatpilot i at sende sine børn på kristne frisko-automatpilot i at sende sine børn på kristne frisko-
ler. For så går naboerne og lokalsamfundet jo glip af ler. For så går naboerne og lokalsamfundet jo glip af 
noget af den velsignelse, der kan være i at lære en kri-noget af den velsignelse, der kan være i at lære en kri-
sten familie at kende. Hvis kristne familier med børn sten familie at kende. Hvis kristne familier med børn 
i skolealderen ikke bruger den indgang til lokalsam-i skolealderen ikke bruger den indgang til lokalsam-
fundet, som den lokale skole kan være, risikerer vi, fundet, som den lokale skole kan være, risikerer vi, 
at kristendommen trænges i baggrunden i Danmark, at kristendommen trænges i baggrunden i Danmark, 
fordi der aldrig er nogle ikke-troende, der møder fordi der aldrig er nogle ikke-troende, der møder 
nogle troende. Så får vi en generation af danskere, der nogle troende. Så får vi en generation af danskere, der 
kender meget lidt til kristne og kristendom. Eller ret-kender meget lidt til kristne og kristendom. Eller ret-
tere sagt: Vi får en generation tere sagt: Vi får en generation meremere, der kender meget , der kender meget 
lidt til kristne og kristendom.lidt til kristne og kristendom.

NOGEN VIL MÅSKENOGEN VIL MÅSKE læse dette som en kritik af foræl- læse dette som en kritik af foræl-
dre, der sender deres børn på kristne friskoler, eller dre, der sender deres børn på kristne friskoler, eller 
som en kritik af kristne friskoler i det hele taget. Det som en kritik af kristne friskoler i det hele taget. Det 
er det ikke. Kritikken går snarere på den tanke, at er det ikke. Kritikken går snarere på den tanke, at 
kristne friskoler er et selvfølgeligt valg for alle kristne kristne friskoler er et selvfølgeligt valg for alle kristne 
familier. Ikke fordi vi skal eksperimentere med børne-familier. Ikke fordi vi skal eksperimentere med børne-
nes tro, men fordi Jesus har kaldet os til at leve et liv nes tro, men fordi Jesus har kaldet os til at leve et liv 
i mission, dér hvor vi er. Det kan vi naturligvis være på i mission, dér hvor vi er. Det kan vi naturligvis være på 
mange andre måder end ved at støtte op om den lo-mange andre måder end ved at støtte op om den lo-
kale folkeskole, men det er svært at komme udenom, kale folkeskole, men det er svært at komme udenom, 
at det er et meget oplagt sted at starte, hvis folk i na-at det er et meget oplagt sted at starte, hvis folk i na-
bolaget skal møde evangeliet.bolaget skal møde evangeliet.

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

Mission i 
folkeskolen

stander af den frie abort. stander af den frie abort. 
Men netop disse to mær-Men netop disse to mær-

kesager er ikke specifi kt kesager er ikke specifi kt 
kristne, tværtimod kan man kristne, tværtimod kan man 
for eksempel argumentere for eksempel argumentere 
imod fri abort ud fra ikke-imod fri abort ud fra ikke-
kristne argumenter. kristne argumenter. 

Ved at hævde, at KD bør Ved at hævde, at KD bør 
være de kristnes parti, være de kristnes parti, 
fremmer man den mis-fremmer man den mis-
forståelse, at retten til forståelse, at retten til 
liv-synspunktet kun kan liv-synspunktet kun kan 
fungere i en kristen diskurs. fungere i en kristen diskurs. 
Derved svækker – eller i Derved svækker – eller i 
det mindste besværliggør det mindste besværliggør 
– man et alment, ikke-reli-– man et alment, ikke-reli-
giøst engagement i denne giøst engagement i denne 
afgørende sag. afgørende sag. 

Personligt mener jeg, at Personligt mener jeg, at 
KD spiller en central rolle KD spiller en central rolle 
i dansk politik og pt. ikke i dansk politik og pt. ikke 
kan undværes, men det er kan undværes, men det er 
et fejlslag at hævde, at KD et fejlslag at hævde, at KD 
bør have eneret på kristnes bør have eneret på kristnes 
valgstemmer.valgstemmer.
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BIRGIT OG ANDERS AAGAARD  Bogen er meget 
ærlig omkring, at det er en konstant kamp, og at man 
ikke vinder alle slag

SYNSPUNKT   

Ikke kun ét parti for kristne

LEDER 

SUNDHEDSFAGLIG 
MISSIONÆR TIL CAMBODJA

LM ønsker at evangelisere og yde sundhedsfaglig LM ønsker at evangelisere og yde sundhedsfaglig 
hjælp i nye områder i det vestlige Cambodja. Her er hjælp i nye områder i det vestlige Cambodja. Her er 
der brug for en missionær, som både kan tage sig  der brug for en missionær, som både kan tage sig 
af forebyggende arbejde og elementær behandling.af forebyggende arbejde og elementær behandling.

Din opgave bliver at
• • Deltage i besøg i landsbyer og menighederDeltage i besøg i landsbyer og menigheder
• •  

løsninger til at forbedre folks sundhedstilstandløsninger til at forbedre folks sundhedstilstand
• • Lede et sundhedsteam med lokale medarbejdere Lede et sundhedsteam med lokale medarbejdere

Ansøgningsfrist: snarest muligt. Ansøgningsfrist: snarest muligt.
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/ Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. missionaer. 
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FIND MERE ONLINE

JULEN HAR ENGLELYD

Fra parcelhus i Græsted 
til blikhytter i Fiji

Lars-Kristian var 
død i ti minutter: 
Taknemmeligheden 
står tilbage

Få stor rabat på julemagasin
Der er stadig nogle måneder til jul, men det er ikke for tidligt Der er stadig nogle måneder til jul, men det er ikke for tidligt 
at overveje, hvor mange eksemplarer af julemagasinet 24:12, at overveje, hvor mange eksemplarer af julemagasinet 24:12, 
du vil dele ud. Ved at forudbestille opnår du en stor rabat!du vil dele ud. Ved at forudbestille opnår du en stor rabat!

Udsendelsesfester
To par ser frem til at rejse til Peru som missionærer. Vær med To par ser frem til at rejse til Peru som missionærer. Vær med 
til at sende dem godt afsted ved udsendelsesfesterne den til at sende dem godt afsted ved udsendelsesfesterne den 
27. september i København og den 22. november i Tarm.27. september i København og den 22. november i Tarm.

Tilbage i Tanzania
17/08/2020 | MARITA OG CARL HASSELBERG, MISSIONÆR I TANZANIA17/08/2020 | MARITA OG CARL HASSELBERG, MISSIONÆR I TANZANIA

Efter fem gode uger i Sverige vendte vi, som planlagt, tilbage Efter fem gode uger i Sverige vendte vi, som planlagt, tilbage 
til Tanzania den 12 juli. Vi glæder os over at kunne være me-til Tanzania den 12 juli. Vi glæder os over at kunne være me-
get sammen med vores tre børn og deres kærester og med get sammen med vores tre børn og deres kærester og med 
anden nær familie som Maritas forældre og vores søskende. anden nær familie som Maritas forældre og vores søskende. 

Da vi ikke regner med at rejse til Sverige igen før til næste Da vi ikke regner med at rejse til Sverige igen før til næste 
sommer, føltes det, som om vi bare måtte være ”intensiv-sommer, føltes det, som om vi bare måtte være ”intensiv-
sammen” som meget som muligt - og det var vi så.sammen” som meget som muligt - og det var vi så.

Afskedskrammerne gav vi med afstand! ...Afskedskrammerne gav vi med afstand! ...

dlm.dk/blogdlm.dk/bloglohse.dk/24-12-2020lohse.dk/24-12-2020 dlm.dk/kalenderdlm.dk/kalender

FOTO: ARTHUR KRIJGSMAN

Kontakt 44 51 73 37
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