
LMU’s indsamlingsprojekt, der har fokus på pubertet og skolegang 
i Tanzania, fi k en festlig indvielse

Hjælper piger til at blive i skole

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den 12. september blev pro-Den 12. september blev pro-
jektet ”Skolegang for piger” jektet ”Skolegang for piger” 
offi cielt åbnet i Tanzania. offi cielt åbnet i Tanzania. 
Projektet, der er LMU’s ind-Projektet, der er LMU’s ind-
samlingsprojekt i 2020, har samlingsprojekt i 2020, har 
fokus på at hjælpe piger, fokus på at hjælpe piger, 
der kommer i puberteten. der kommer i puberteten. 
Mange piger stopper nemlig Mange piger stopper nemlig 
i skole, når de når puber-i skole, når de når puber-
teten på grund af overgreb, teten på grund af overgreb, 
mobning og egen skam over mobning og egen skam over 
forandringer i kroppen. Det forandringer i kroppen. Det 
skyldes både en kultur, der skyldes både en kultur, der 
ser kvinden som seksuelt ser kvinden som seksuelt 
attraktiv, når hun får men-attraktiv, når hun får men-
struation, samt den dårlige struation, samt den dårlige 
adgang til hygiejnebind.adgang til hygiejnebind.

Støtten til projektet går Støtten til projektet går 
til, at LM-missionær Ruth til, at LM-missionær Ruth 
Bach-Svendsen sammen Bach-Svendsen sammen 
med medhjælpere fra den med medhjælpere fra den 
lutherske kirke i stiftet kan lutherske kirke i stiftet kan 
besøge skoler i landsbyer-besøge skoler i landsbyer-
ne. Her underviser de både ne. Her underviser de både 

LM, Evangelisk Luthersk LM, Evangelisk Luthersk 
Netværk og Indre Mission Netværk og Indre Mission 
er for første gang gået sam-er for første gang gået sam-
men om at afholde frime-men om at afholde frime-
nighedskonference. Konfe-nighedskonference. Konfe-
rencen, der fi nder sted den rencen, der fi nder sted den 
27. februar, gør status på 27. februar, gør status på 
frimenighedsbevægelsen og frimenighedsbevægelsen og 
ser på udfordringer og mu-ser på udfordringer og mu-
ligheder i dag.ligheder i dag.

Og det er helt naturligt, at Og det er helt naturligt, at 
LM går sammen med ELN LM går sammen med ELN 
og IM i 2021 for at afholde og IM i 2021 for at afholde 
frimenighedskonference, frimenighedskonference, 
mener vicegeneralsekretær mener vicegeneralsekretær 
Birger Reuss Schmidt:Birger Reuss Schmidt:

”Jeg opfatter os ikke som ”Jeg opfatter os ikke som 
konkurrenter, men som konkurrenter, men som 
organisationer, der arbej-organisationer, der arbej-
der ved siden af hinanden. der ved siden af hinanden. 

En mulighed for at gøre status og lære af hinanden i LM, IM og ELN, mener LM’s vicegeneralsekretær

Første fælles konference for frimenigheder

Nogle af frimenighederne Nogle af frimenighederne 
har været i gang i 25 år, og har været i gang i 25 år, og 
så er det godt at standse op så er det godt at standse op 
og overveje, hvad status er, og overveje, hvad status er, 
og hvilke visioner vi har for og hvilke visioner vi har for 
fremtiden. Jeg tror, vi kan fremtiden. Jeg tror, vi kan 
have stor glæde af at gøre have stor glæde af at gøre 
det med vores gode venner det med vores gode venner 
fra ELN og IM.”fra ELN og IM.”

Kan lære af hinanden
Med 23 frimenigheder i LM Med 23 frimenigheder i LM 
og 15 ELN-frimenigheder, og 15 ELN-frimenigheder, 
hvoraf tre af dem også er til-hvoraf tre af dem også er til-
knyttet IM, er LM sværvæg-knyttet IM, er LM sværvæg-
teren i arrangørgruppen set teren i arrangørgruppen set 
på antal, og LM’s vicegene-på antal, og LM’s vicegene-
ralsekretær mener da også, ralsekretær mener da også, 
at ELN-frimenighederne har at ELN-frimenighederne har 
noget at lære af LM:noget at lære af LM:

”I ELN er de fl este frime-”I ELN er de fl este frime-
nigheder meget præget af nigheder meget præget af 
den folkekirkelige tænk-den folkekirkelige tænk-
ning, hvor der er en meget ning, hvor der er en meget 
centralt placeret præst. I LM centralt placeret præst. I LM 
tænker vi snarere, at præst tænker vi snarere, at præst 
og ledelse står som en sam-og ledelse står som en sam-
let åndelig ledelse,” siger let åndelig ledelse,” siger 
han og tilføjer, at LM’erne han og tilføjer, at LM’erne 
også kan lære noget af ELN:også kan lære noget af ELN:

”Jeg tror, nogle af ELN-”Jeg tror, nogle af ELN-
menighederne er bedre til menighederne er bedre til 
at være nutidige i deres for-at være nutidige i deres for-
midling af evangeliet.”midling af evangeliet.”

Ikke en lukket fest
For år tilbage holdt LM sin For år tilbage holdt LM sin 
egen frimenighedskonfe-egen frimenighedskonfe-
rence, der dog blev lavet om rence, der dog blev lavet om 
til en fælles inspirationsdag til en fælles inspirationsdag 

inspiration      nærvær      holdning
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drenge og piger om pubertet drenge og piger om pubertet 
og at være ung kristen. og at være ung kristen. 

De uddeler også hæfter De uddeler også hæfter 
om overgangen til voksen-om overgangen til voksen-
livet og om den første men-livet og om den første men-
struation, fi re genanvende-struation, fi re genanvende-
lige hygiejnebind og to par lige hygiejnebind og to par 
trusser. De meget praktiske trusser. De meget praktiske 
gaver er særligt nødven-gaver er særligt nødven-
dige, fordi mange unge piger dige, fordi mange unge piger 
i manglen på hygiejnebind i manglen på hygiejnebind 
bruger blade eller gamle bruger blade eller gamle 
klude.klude.

Vil gøre en stor forskel
Ved indvielsen, der foregik Ved indvielsen, der foregik 
på en skole i Arusha, var der på en skole i Arusha, var der 
sang, tale, forbøn og et op-sang, tale, forbøn og et op-
trin om skolegang. trin om skolegang. 

Projektet er blevet godt Projektet er blevet godt 
modtaget, fortæller Ruth modtaget, fortæller Ruth 
Bach-Svendsen, der var Bach-Svendsen, der var 
med ved indvielsen som med ved indvielsen som 
repræsentant for giverne. repræsentant for giverne. 
Hun er overbevist om, at det Hun er overbevist om, at det 
kommer til at gøre en stor kommer til at gøre en stor 
forskel.forskel.

for både LM’s kredse og fri-for både LM’s kredse og fri-
menigheder. Tilslutningen til menigheder. Tilslutningen til 
inspirationsdagen var ikke inspirationsdagen var ikke 
god, forklarer Birger Reuss god, forklarer Birger Reuss 
Schmidt som begrundelsen Schmidt som begrundelsen 
for, hvorfor LM ikke holdt en for, hvorfor LM ikke holdt en 
konference i 2019.konference i 2019.

”Så henvendte ELN sig til ”Så henvendte ELN sig til 
os, og vi besluttede at gå os, og vi besluttede at gå 
med i 2021,” siger han og med i 2021,” siger han og 
understreger, at LM’s kredse understreger, at LM’s kredse 
eller folk, der overvejer at eller folk, der overvejer at 
danne en frimenighed, også danne en frimenighed, også 
er velkomne.er velkomne.

”Desuden har både kredse ”Desuden har både kredse 
og frimenigheder god mu-og frimenigheder god mu-
lighed for at få inspiration lighed for at få inspiration 
i 2021, da der også er både i 2021, da der også er både 
Landsmøde og Landsleder-Landsmøde og Landsleder-
kursus.”               kursus.”               nlmnlm

”Din bror vil blive levende igen,” sagde 
Jesus. ”Ja,” svarede Martha, ”det ved jeg 
godt. Det vil ske, når de døde står op igen 

på den sidste dag.”
Jesus sagde: ”Jeg er opstandelsen og livet. 
Den, der tror på mig, vil leve, selv om han 
dør. Enhver, der lever og tror på mig, vil 

aldrig nogensinde dø.”

Johannesevangeliet 11,23-26Johannesevangeliet 11,23-26

Fri, frimodig 
– og på vej

børkop
højskole

frimenigheds-
konference

27/2
2021

Frimenigheder på vej mod 2025
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AF HELGE PAULSENAF HELGE PAULSEN

MEDLEM AF LANDSSTYRELSENMEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

HP@GODTHAABSGAARD.DKHP@GODTHAABSGAARD.DK

”Le terre porte ton emprein-”Le terre porte ton emprein-
te.” Sådan står der på en te.” Sådan står der på en 
sten i fortovet ved en af ind-sten i fortovet ved en af ind-
gangene til Assistens Kirke-gangene til Assistens Kirke-
gård i København. Ordene er gård i København. Ordene er 
franske og betyder ”Jorden franske og betyder ”Jorden 
bærer dit aftryk.” bærer dit aftryk.” 

På den anden side af mu-På den anden side af mu-
ren ligger de døde. Nogle af ren ligger de døde. Nogle af 
dem var berømte og satte dem var berømte og satte 
dybe historiske aftryk, mens dybe historiske aftryk, mens 
de levede. Søren Kierke-de levede. Søren Kierke-
gaard, H.C. Andersen, Niels gaard, H.C. Andersen, Niels 
Bohr, for bare at nævne Bohr, for bare at nævne 
nogle få. Andre har ikke haft nogle få. Andre har ikke haft 

Kristne sætter aftryk
næsen helt så langt fremme, næsen helt så langt fremme, 
men mon ikke alle alligevel men mon ikke alle alligevel 
har sat en eller anden form har sat en eller anden form 
for aftryk på deres samtid? for aftryk på deres samtid? 

Som kristen missionsor-Som kristen missionsor-
ganisation sætter vi aftryk. ganisation sætter vi aftryk. 
Det er i hvert fald det, vi hå-Det er i hvert fald det, vi hå-
ber og beder om. Og hvis vi ber og beder om. Og hvis vi 
ikke troede på det, hvorfor ikke troede på det, hvorfor 
så i det hele taget drive mis-så i det hele taget drive mis-
sion? For det er jo ikke for sion? For det er jo ikke for 
at slå tiden ihjel, vi gør det. at slå tiden ihjel, vi gør det. 
Der er en dybere mening Der er en dybere mening 
med det hele. Vi forkynder med det hele. Vi forkynder 
evangeliet. Det gør vi her i evangeliet. Det gør vi her i 
Danmark, og vi sender mis-Danmark, og vi sender mis-
sionærer ud og driver radio-sionærer ud og driver radio-
mission med det ønske, at mission med det ønske, at 
mennesker må høre evange-mennesker må høre evange-
liet. Og at dette evangelium liet. Og at dette evangelium 
må få evighedsbetydning for må få evighedsbetydning for 
de mennesker, som hører de mennesker, som hører 
det. Det skulle gerne være det. Det skulle gerne være 
vores aftryk. vores aftryk. 

Hvordan sker det? Eller – Hvordan sker det? Eller – 
hvordan begynder det? Her hvordan begynder det? Her 

er vi inde ved kernen. For her er vi inde ved kernen. For her 
er det ikke bare et spørgs-er det ikke bare et spørgs-
mål om arbejdsindsats. Her mål om arbejdsindsats. Her 
handler det om den enkeltes handler det om den enkeltes 
liv med Jesus. liv med Jesus. 

En missionsforening be-En missionsforening be-
står ikke ved, at vi er en or-står ikke ved, at vi er en or-
ganisation med fi nt formu-ganisation med fi nt formu-
lerede vedtægter og store lerede vedtægter og store 
missionsstrategier. Det bru-missionsstrategier. Det bru-
ger vi ellers en del energi på. ger vi ellers en del energi på. 
Og det er nødvendigt. Vi må Og det er nødvendigt. Vi må 
overveje, analysere, tænke, overveje, analysere, tænke, 
italesætte. Inden længe italesætte. Inden længe 
begynder drøftelserne for begynder drøftelserne for 
alvor. Hvor skal vi satse med alvor. Hvor skal vi satse med 
vores missionsarbejde de vores missionsarbejde de 
kommende år? Både på kommende år? Både på 
landsplan og lokalt må vi landsplan og lokalt må vi 
gøre os seriøse overvejelser gøre os seriøse overvejelser 
om, hvor vi skal satse. om, hvor vi skal satse. 

Men altså – LM består Men altså – LM består 
ikke på grund af det organi-ikke på grund af det organi-
satoriske setup. LM består satoriske setup. LM består 
af levende stene: af menne-af levende stene: af menne-
sker, der lever deres liv med sker, der lever deres liv med 

Jesus. Det er her, de store Jesus. Det er her, de store 
og varige aftryk sættes. Hos og varige aftryk sættes. Hos 
mig selv. Hos min næste. Og mig selv. Hos min næste. Og 
det er nødvendigvis her, det det er nødvendigvis her, det 
må begynde. Det er fra dette må begynde. Det er fra dette 
samliv med Jesus, det hele samliv med Jesus, det hele 
udspringer og holdes i live. udspringer og holdes i live. 

I 2 Peter kapitel 2 inviteres I 2 Peter kapitel 2 inviteres 
vi til at komme til den leven-vi til at komme til den leven-
de sten – Jesus – for derved de sten – Jesus – for derved 
selv som levende sten at selv som levende sten at 
bygges op til et åndeligt hus. bygges op til et åndeligt hus. 
Her sætter vi aftryk – både Her sætter vi aftryk – både 
som missionsforening og som missionsforening og 
som enkeltindivider. Ud-som enkeltindivider. Ud-
springer vores indsats fra springer vores indsats fra 
det personlige samliv med det personlige samliv med 
Jesus, bliver det til aftryk, Jesus, bliver det til aftryk, 
som rækker ind i Himlen som rækker ind i Himlen 
og får evighedsbetydning og får evighedsbetydning 
for mennesker – på grund for mennesker – på grund 
af ham, som selv er den le-af ham, som selv er den le-
vende sten. vende sten. 

Der begynder livet for den Der begynder livet for den 
enkelte – og for os som mis-enkelte – og for os som mis-
sionsforening. sionsforening. 
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Familien Christensen 
tilbage i Cambodja
Efter næsten et halvt år i Danmark er missionærparret Efter næsten et halvt år i Danmark er missionærparret 
Andrea og Brian Christensen og deres to børn tilbage Andrea og Brian Christensen og deres to børn tilbage 
i Cambodja. Helt indtil fl yafrejse var det usikkert, om i Cambodja. Helt indtil fl yafrejse var det usikkert, om 
familien kom af sted, da der var vanskeligheder med familien kom af sted, da der var vanskeligheder med 
fl yselskabet, der tager deres forholdsregler for ikke at fl yselskabet, der tager deres forholdsregler for ikke at 
risikere at betale for tilbagerejse for passagerer, der risikere at betale for tilbagerejse for passagerer, der 
bliver afvist ved ankomst, fortæller missionskonsulent bliver afvist ved ankomst, fortæller missionskonsulent 
Bent Olsen.Bent Olsen.

Som reglerne er nu, skal alle passagerer deponere et Som reglerne er nu, skal alle passagerer deponere et 
større beløb til corona-test, isolationsudgifter på hotel større beløb til corona-test, isolationsudgifter på hotel 
og eventuel behandling for corona. Alle passagerer skal og eventuel behandling for corona. Alle passagerer skal 
nemlig corona-testes ved ankomst til Cambodja og her-nemlig corona-testes ved ankomst til Cambodja og her-
efter isoleres på et hotel. Hvis ingen på fl yet testes posi-efter isoleres på et hotel. Hvis ingen på fl yet testes posi-
tiv, kan man fortsætte karantænen i eget hjem. Dette var tiv, kan man fortsætte karantænen i eget hjem. Dette var 
netop tilfældet for familien Christensen, der i skrivende netop tilfældet for familien Christensen, der i skrivende 
stund således er isoleret i eget hjem i Phnom Penh.stund således er isoleret i eget hjem i Phnom Penh.

Familien skal testes igen på dag 13, og er testen nega-Familien skal testes igen på dag 13, og er testen nega-
tiv, får de mulighed for at bevæge sig frit i samfundet.tiv, får de mulighed for at bevæge sig frit i samfundet.

Foruden familien Christensen er Christina Palmkvist og Foruden familien Christensen er Christina Palmkvist og 
Kent Kjær Andersen og deres børn i Phnom Penh, mens Kent Kjær Andersen og deres børn i Phnom Penh, mens 
Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen og deres børn Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen og deres børn 
er i Siem Reap. De to sidstnævnte familier har været i er i Siem Reap. De to sidstnævnte familier har været i 
Cambodja gennem hele corona-tiden. Familien Andersen Cambodja gennem hele corona-tiden. Familien Andersen 
rejser efter planen til Danmark i slutningen af november rejser efter planen til Danmark i slutningen af november 
og afslutter deres tjeneste.                 og afslutter deres tjeneste.                 nlmnlm

Israels rolle i Guds frelsesplan
Landet og folket Israel har ofte givet anledning til debat og Landet og folket Israel har ofte givet anledning til debat og 
stor bevågenhed – både politisk og teologisk.stor bevågenhed – både politisk og teologisk.

Der er blandt bibeltro lutheranere enighed om, at Gud gen-Der er blandt bibeltro lutheranere enighed om, at Gud gen-
nem udvælgelsen af Abraham, Isak og Jakob gjorde Israel nem udvælgelsen af Abraham, Isak og Jakob gjorde Israel 
til sit ejendomsfolk, som dermed fi k en særlig rolle. Men der til sit ejendomsfolk, som dermed fi k en særlig rolle. Men der 
ses forskelligt på, om – eller på hvilken måde – Israel efter ses forskelligt på, om – eller på hvilken måde – Israel efter 
Jesu første komme fortsat har en særlig rolle i Guds frelses-Jesu første komme fortsat har en særlig rolle i Guds frelses-
plan med verden.plan med verden.

Det er baggrunden for, at magasinet Budskabet i det ny-Det er baggrunden for, at magasinet Budskabet i det ny-
este nummer har valgt at fokusere på, om Israel har en sær-este nummer har valgt at fokusere på, om Israel har en sær-
stilling i Guds frelsesplan nu og fremover. Målet er, at man stilling i Guds frelsesplan nu og fremover. Målet er, at man 
som læser bliver klædt på til selv at refl ektere videre over, som læser bliver klædt på til selv at refl ektere videre over, 
hvad Bibelen egentlig siger om emnet.    hvad Bibelen egentlig siger om emnet.    Ole SolgaardOle Solgaard

Peru-missionærer 
rejser tidligst til januar
Luthersk Mission har tre familier ansat til opgaver i Peru. Luthersk Mission har tre familier ansat til opgaver i Peru. 
De er imidlertid alle i Danmark, da landet er hårdt ramt De er imidlertid alle i Danmark, da landet er hårdt ramt 
af corona. Det ligger nu fast, at alle tre familier først af corona. Det ligger nu fast, at alle tre familier først 
kommer af sted i 2021. Sandsynligvis bliver det allerførstkommer af sted i 2021. Sandsynligvis bliver det allerførst

Kristine Ballantyne, der er missionskonsulent for Peru, Kristine Ballantyne, der er missionskonsulent for Peru, 
er klar over, at ventetiden kan føles meget lang og usik-er klar over, at ventetiden kan føles meget lang og usik-
ker – især fordi der ikke er nogen slutdato på.ker – især fordi der ikke er nogen slutdato på.

”Det mest optimale var selvfølgelig, at de kunne rejse ”Det mest optimale var selvfølgelig, at de kunne rejse 
med det samme. Men når det nu ikke kan lade sig gøre, med det samme. Men når det nu ikke kan lade sig gøre, 
vil vi gerne give dem meningsfulde opgaver, så det bliver vil vi gerne give dem meningsfulde opgaver, så det bliver 
en ventetid med indhold,” siger hun.en ventetid med indhold,” siger hun.

Julie og Emil Solgaard bor normalt i Cuzco, hvor de ar-Julie og Emil Solgaard bor normalt i Cuzco, hvor de ar-
bejder med at starte en ny menighed op. Familiens andet bejder med at starte en ny menighed op. Familiens andet 
barn bliver født inden for få uger, så hun er på barsels-barn bliver født inden for få uger, så hun er på barsels-
orlov, og han skal han holde forældreorlov en stor del af orlov, og han skal han holde forældreorlov en stor del af 
tiden.tiden.

Merete og Roar Steffensen skal henholdsvis være til-Merete og Roar Steffensen skal henholdsvis være til-
knyttet LM Musik og løse opgaver fra Danmark i samar-knyttet LM Musik og løse opgaver fra Danmark i samar-
bejde med den norske teamleder i Peru.bejde med den norske teamleder i Peru.

Lise og Frederik Berggren Smidt skulle have været Lise og Frederik Berggren Smidt skulle have været 
udsendt i oktober for første gang. De er gået i gang med udsendt i oktober for første gang. De er gået i gang med 
spanskstudier, og skal desuden holde ægteskabskurser i spanskstudier, og skal desuden holde ægteskabskurser i 
LM-regi i Danmark.LM-regi i Danmark.

Desuden har alle tre familier god tid til at besøge deres Desuden har alle tre familier god tid til at besøge deres 
nærkontaktkredse.                     nærkontaktkredse.                     klkl

Der er stadig grund til stor taknemmelighed for gaveind-Der er stadig grund til stor taknemmelighed for gaveind-
tægterne i 2020. Efter årets første otte måneder er der tægterne i 2020. Efter årets første otte måneder er der 
nu indkommet 8,6 millioner kroner. Et beløb, der er både nu indkommet 8,6 millioner kroner. Et beløb, der er både 
større end budget og sidste års tal.større end budget og sidste års tal.

Samtidig går vi nu ind i årets sidste måneder med en Samtidig går vi nu ind i årets sidste måneder med en 
blanding af spænding og taknemmelighed, hvor vi i for-blanding af spænding og taknemmelighed, hvor vi i for-
hold til budgettet har brug for en stor gaveindtægt på 7,5 hold til budgettet har brug for en stor gaveindtægt på 7,5 
millioner kroner. Formentlig lidt mere, hvis vi skal kunne millioner kroner. Formentlig lidt mere, hvis vi skal kunne 
dække ekstra udgifter i forbindelse med corona. dække ekstra udgifter i forbindelse med corona. 

Vi har brug for gode og stabile gaveindtægter i de kom-Vi har brug for gode og stabile gaveindtægter i de kom-
mende år, hvis vi skal fortsætte missionsarbejdet på mende år, hvis vi skal fortsætte missionsarbejdet på 
nuværende niveau. Tak, om du allerede vil bære med fra nuværende niveau. Tak, om du allerede vil bære med fra 
nu af.nu af.

Resursechef Johnny LindgreenResursechef Johnny Lindgreen
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Ny og gammel kærlighed til Peru
På undersøgelsestur så teologen og ægteskabsrådgiveren behov for det, de kan bidrage med

AF KAJA LAUTERBACH

En dag Lise Berggren Smidt En dag Lise Berggren Smidt 
var ude at køre, holdt hun var ude at køre, holdt hun 
– uden at tænke nærmere – uden at tænke nærmere 
over hvorfor – ind ved en kir-over hvorfor – ind ved en kir-
ke. Den var åben, og hun gik ke. Den var åben, og hun gik 
ind og knælede ved alteret. ind og knælede ved alteret. 
Mens den dengang 27-årige Mens den dengang 27-årige 
kvinde lå der, hørte hun Gud kvinde lå der, hørte hun Gud 
sige: ”Dette er mit bedehus. sige: ”Dette er mit bedehus. 
Du skal tilbede mig, Herren.” Du skal tilbede mig, Herren.” 

Lise, der ellers ikke havde Lise, der ellers ikke havde 
noget forhold til kirke og noget forhold til kirke og 
kristendom, kalder det en kristendom, kalder det en 
Helligånds-oplevelse, og Helligånds-oplevelse, og 
året efter blev hun døbt. året efter blev hun døbt. 

”Så begyndte en lang og ”Så begyndte en lang og 
meget spændende vej, hvor meget spændende vej, hvor 
jeg lærte Jesus og kirken at jeg lærte Jesus og kirken at 
kende,” fortæller hun.kende,” fortæller hun.

Lises kæreste, Frederik, Lises kæreste, Frederik, 
der selv var kommet til per-der selv var kommet til per-
sonlig tro, da han var først i sonlig tro, da han var først i 
20’erne, var med til dåben. 20’erne, var med til dåben. 
Parret har siden da fulg-Parret har siden da fulg-
tes ad og har haft et fælles tes ad og har haft et fælles 
kald om at hjælpe ægtepar kald om at hjælpe ægtepar 
og familier til at leve bedre og familier til at leve bedre 
sammen.sammen.

Det kald fører dem nu til Det kald fører dem nu til 
Peru, hvor de skal være mis-Peru, hvor de skal være mis-
sionærer for LM. Parret, der sionærer for LM. Parret, der 
nu er 52 og 47 år, er ansat på nu er 52 og 47 år, er ansat på 
en fi reårig kontrakt fra den 1. en fi reårig kontrakt fra den 1. 
september og rejser til Are-september og rejser til Are-
quipa, så snart corona-situ-quipa, så snart corona-situ-
ationen letter så meget, at ationen letter så meget, at 
det er muligt. Sandsynligvis det er muligt. Sandsynligvis 
bliver det den 2. januar 2021.bliver det den 2. januar 2021.

Ville dele tro med andre
Lise er uddannet lærer. Lise er uddannet lærer. 
Hendes første job var som Hendes første job var som 
højskolelærer, og det var højskolelærer, og det var 
her, hun og Frederik mødte her, hun og Frederik mødte 
hinanden.hinanden.

Senere har hun taget en Senere har hun taget en 
uddannelse som krops- og uddannelse som krops- og 
psykoterapeut, og de se-psykoterapeut, og de se-
neste syv år har hun været neste syv år har hun været 
lærer på Esajasskolen i lærer på Esajasskolen i 

Hvidovre og haft sin egen Hvidovre og haft sin egen 
praksis ved siden af med praksis ved siden af med 
samtaleterapi. Ud over det samtaleterapi. Ud over det 
har hun været kursusleder har hun været kursusleder 
hos Agape og rådgiver på hos Agape og rådgiver på 
Adamogeva.dk.Adamogeva.dk.

Frederik fortæller at han Frederik fortæller at han 
er vokset op i et hjem, hvor er vokset op i et hjem, hvor 
man gik i kirke til jul og til man gik i kirke til jul og til 
sognets familiegudstjene-sognets familiegudstjene-
ster. Når han besøgte sin ster. Når han besøgte sin 
morfar, der kom i Indre Mis-morfar, der kom i Indre Mis-
sion, lærte han en mere per-sion, lærte han en mere per-
sonlig tro at kende.sonlig tro at kende.

”Da jeg kom til tro, efter ”Da jeg kom til tro, efter 
jeg havde været på højsko-jeg havde været på højsko-
le, fi k jeg lyst til at dele det le, fi k jeg lyst til at dele det 
med andre, og efter et par med andre, og efter et par 
år begyndte jeg at læse til år begyndte jeg at læse til 
præst,” fortæller han.præst,” fortæller han.

Da han var færdig, blev Da han var færdig, blev 
han ansat som sognepræst i han ansat som sognepræst i 
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Tersløse-Skellebjerg-Niløse 
pastorat, og siden 2013 har pastorat, og siden 2013 har 
han været i Fredens-Naza-han været i Fredens-Naza-
ret sogn i København.ret sogn i København.

Inden han tog på højskole, Inden han tog på højskole, 
havde han rejst alene rundt havde han rejst alene rundt 
i Sydamerika herunder i Sydamerika herunder 
Peru i otte måneder, og han Peru i otte måneder, og han 

kan derfor allerede en del kan derfor allerede en del 
spansk.spansk.

”Jeg var en søgende sjæl, ”Jeg var en søgende sjæl, 
der ledte efter meningen der ledte efter meningen 
med livet, men jeg kom først med livet, men jeg kom først 
til tro, da jeg vendte hjem til til tro, da jeg vendte hjem til 
Danmark efter rejsen.”Danmark efter rejsen.”

Ikke en fremmed tanke
For et års tid siden så Fre-For et års tid siden så Fre-
derik annoncen om, at LM derik annoncen om, at LM 
søgte en teolog til Peru:søgte en teolog til Peru:

”Det vakte min gamle kær-”Det vakte min gamle kær-
lighed til det andinske folk lighed til det andinske folk 
til live, og jeg oplevede det til live, og jeg oplevede det 
som et kald til at tage tilbage som et kald til at tage tilbage 
denne gang med Jesus som denne gang med Jesus som 
omdrejningspunkt.”omdrejningspunkt.”

Tanken om at rejse ud var Tanken om at rejse ud var 
ikke fremmed for parret. De ikke fremmed for parret. De 
havde i ti-tolv år snakket havde i ti-tolv år snakket 
om, at det kunne de godt om, at det kunne de godt 
tænke sig, og nu da deres tænke sig, og nu da deres 
tre børn var ved at være tre børn var ved at være 
voksne, var de på vej ind i en voksne, var de på vej ind i en 

Lige så snart coronasitua-Lige så snart coronasitua-
tionen letter, rejser Lise og tionen letter, rejser Lise og 

Frederik Berggren Smidt til Frederik Berggren Smidt til 
Arequipa i Peru, hvor de skal Arequipa i Peru, hvor de skal 

være missionærer.være missionærer.

ny livsfase.ny livsfase.
”Der er en frihed i at kunne ”Der er en frihed i at kunne 

tage på eventyr sammen og tage på eventyr sammen og 
dele tro på nye måder,” siger dele tro på nye måder,” siger 
Frederik.Frederik.

Imidlertid følte de sig bun-Imidlertid følte de sig bun-
det til deres fælles kald gen-det til deres fælles kald gen-
nem 15 år til at gøre godt nem 15 år til at gøre godt 
for ægtepar og familier. Det for ægtepar og familier. Det 
kald har de ført ud i livet ved kald har de ført ud i livet ved 
sammen at holde ægte-sammen at holde ægte-
skabskurser i kirker og or-skabskurser i kirker og or-
ganisationer de sidste 15 år.ganisationer de sidste 15 år.

Ud over at holde kurser og Ud over at holde kurser og 
samtaler har de også sam-samtaler har de også sam-
men skrevet to bøger om æg-men skrevet to bøger om æg-
teskabet – og er i gang med teskabet – og er i gang med 
den tredje bog, som er til for-den tredje bog, som er til for-
lovede par og nye ægtepar.lovede par og nye ægtepar.

Vi har brug for dig
Lise havde aldrig troet, at Lise havde aldrig troet, at 
hun skulle ud som mis-hun skulle ud som mis-
sionær, men Gud har – med sionær, men Gud har – med 
hendes egne ord – trukket hendes egne ord – trukket 

hende til Peru:hende til Peru:
”Jeg syntes ikke, jeg kunne ”Jeg syntes ikke, jeg kunne 

blive en af dem, der fortæl-blive en af dem, der fortæl-
ler om Jesus. Jeg havde jo ler om Jesus. Jeg havde jo 
rigeligt at gøre med selv at rigeligt at gøre med selv at 
lære ham at kende.”lære ham at kende.”

For at prøve at fi nde vej For at prøve at fi nde vej 
i hendes tvivl og usikker-i hendes tvivl og usikker-
hed tog de på en tre-ugers hed tog de på en tre-ugers 
undersøgelsestur til Peru i undersøgelsestur til Peru i 
februar i år. Allerede efter februar i år. Allerede efter 
halvanden uge kiggede de halvanden uge kiggede de 
på hinanden og sagde: ”Det på hinanden og sagde: ”Det 
er det her, vi skal!”er det her, vi skal!”

”Jeg mødte peruanske ”Jeg mødte peruanske 
mennesker, der sagde: ’Vi mennesker, der sagde: ’Vi 
har brug for dig til at hjælpe har brug for dig til at hjælpe 
vores ægteskaber.’ Siden vores ægteskaber.’ Siden 
da har jeg tænkt, at det var da har jeg tænkt, at det var 
Guds kald,” siger Lise.Guds kald,” siger Lise.

”Meget tyder på, at mange ”Meget tyder på, at mange 
af de problemer, ægtepar af de problemer, ægtepar 
kan have, er fælles for pe-kan have, er fælles for pe-
ruanske par og danske par: ruanske par og danske par: 
Manden er meget ude, og Manden er meget ude, og 

konen føler sig overset,” si-konen føler sig overset,” si-
ger Frederik.ger Frederik.

Holde seminarer sammen
Lise og Frederik ser frem til Lise og Frederik ser frem til 
opgaverne med at hjælpe opgaverne med at hjælpe 
peruanerne til at få sunde og peruanerne til at få sunde og 
meningsfulde ægteskaber, meningsfulde ægteskaber, 
hvor der er gensidig respekt hvor der er gensidig respekt 
mellem manden og kvinden. mellem manden og kvinden. 

Så snart deres spansk-Så snart deres spansk-
kundskaber er gode nok, kundskaber er gode nok, 
regner de med cirka hver regner de med cirka hver 
tredje søndag at rejse rundt tredje søndag at rejse rundt 
til kirker og menigheder, til kirker og menigheder, 
hvor  Frederik skal prædike hvor  Frederik skal prædike 
ved gudstjenesten, og de ved gudstjenesten, og de 
begge holder ægteskabsse-begge holder ægteskabsse-
minar om eftermiddagen. minar om eftermiddagen. 

”Vi skal holde seminarerne ”Vi skal holde seminarerne 
sammen, som vi har gjort i sammen, som vi har gjort i 
Danmark, og vi drømmer om Danmark, og vi drømmer om 
at uddanne et peruansk par, at uddanne et peruansk par, 
der kan køre det videre, når der kan køre det videre, når 
vi rejser igen,” siger de.vi rejser igen,” siger de.

Den lutherske kirke i Peru Den lutherske kirke i Peru 
er ved at starte et familie-er ved at starte et familie-
projekt op. Det skal Lise projekt op. Det skal Lise 
gå ind i, og hun forventer, gå ind i, og hun forventer, 
at hendes erfaringer som at hendes erfaringer som 
krops- og psykoterapeut krops- og psykoterapeut 
kan være til god nytte her – kan være til god nytte her – 
ligesom hendes erfaringer ligesom hendes erfaringer 
fra AdamogEva.dk vil være fra AdamogEva.dk vil være 
gode, når hun skal lave sek-gode, når hun skal lave sek-
sualundervisning til unge.sualundervisning til unge.

Familieprojektet nåede Familieprojektet nåede 
ikke at komme i gang før co-ikke at komme i gang før co-
rona, og Lise glæder sig over, rona, og Lise glæder sig over, 
at det betyder, at hun kan at det betyder, at hun kan 
være med fra starten.være med fra starten.

Frederik skal undervise Frederik skal undervise 
kommende præster på uni-kommende præster på uni-
versitetet Setela i Arequipa, versitetet Setela i Arequipa, 
og så skal han prøve at få og så skal han prøve at få 
gang i et pastoralt fælles-gang i et pastoralt fælles-
skab:skab:

”Det oplever jeg, at præ-”Det oplever jeg, at præ-
sterne har brug for. Jeg sterne har brug for. Jeg 
glæder mig til at lære dem glæder mig til at lære dem 
at kende – det er jo mine at kende – det er jo mine 
brødre! Og til at lære noget brødre! Og til at lære noget 
af dem.”af dem.”

Missionærpar: Vi er glade for længere forberedelsestid
”Vi er ved at have vænnet os ”Vi er ved at have vænnet os 
til tanken om, at vi tidligst til tanken om, at vi tidligst 
kommer af sted sidst på kommer af sted sidst på 
året. Men utålmodighed er året. Men utålmodighed er 
noget, jeg har skullet kæm-noget, jeg har skullet kæm-
pe lidt med.” pe lidt med.” 

Det siger Frederik Berg-Det siger Frederik Berg-
gren Smidt. Han og hans gren Smidt. Han og hans 
kone, Lise, er ansat som mis-kone, Lise, er ansat som mis-
sionær for LM i Peru fra den sionær for LM i Peru fra den 
1. september, men på grund 1. september, men på grund 

af coronasituationen går af coronasituationen går 
der et godt stykke tid endnu, der et godt stykke tid endnu, 
før de kan komme af sted. før de kan komme af sted. 
Sandsynligvis bliver det Sandsynligvis bliver det 
først i januar.først i januar.

”Nu er jeg blevet glad over, ”Nu er jeg blevet glad over, 
at vi får lidt længere forbe-at vi får lidt længere forbe-
redelsesforløb foræret og redelsesforløb foræret og 
kan komme rundt og besøge kan komme rundt og besøge 
alle vores nærkontaktkred-alle vores nærkontaktkred-
se – og få LM lidt mere ind se – og få LM lidt mere ind 

LISE OG FREDERIK BERGGREN SMIDT   Efter halvanden 
uges undersøgelsestur: Det er det her, vi skal!

 
Siden da har jeg 
tænkt, at det var 
Guds kald

Lise Berggren SmidtLise Berggren Smidt

under huden,” siger han. under huden,” siger han. 
Parrets yngste søn på Parrets yngste søn på 

19 år får også lidt længere 19 år får også lidt længere 
tid til at vænne sig til at bo tid til at vænne sig til at bo 
alene, inden de rejseralene, inden de rejser

Fuld kalender
Frederik kan allerede no-Frederik kan allerede no-
get spansk, men for Lise er get spansk, men for Lise er 
det helt nyt, og hun er gået det helt nyt, og hun er gået 
i gang med sprogundervis-i gang med sprogundervis-

ning en gang om ugen.ning en gang om ugen.
”Det er en kæmpe mund-”Det er en kæmpe mund-

fuld at få lært,” siger hun.fuld at få lært,” siger hun.
Parret har sat sig for, at Parret har sat sig for, at 

træne et par timer hver dag, træne et par timer hver dag, 
indtil de skal af sted – og så indtil de skal af sted – og så 
fortsætter de på sprogskole fortsætter de på sprogskole 
i Peru.i Peru.

Ellers er deres kalender Ellers er deres kalender 
i efteråret fuld med meget i efteråret fuld med meget 
af det samme, som de skal af det samme, som de skal 

lave i Peru.lave i Peru.
De skal holde tre PREP-De skal holde tre PREP-

kurser i LM-regi, og Frederik kurser i LM-regi, og Frederik 
skal rejse lidt rundt og holde skal rejse lidt rundt og holde 
møder sammen med familie-møder sammen med familie-
konsulent Kristian Andersen. konsulent Kristian Andersen. 

Farvel til voksne børn
Ud over sproget er det at Ud over sproget er det at 
skulle sige farvel til deres skulle sige farvel til deres 
tre voksne børn den største tre voksne børn den største 

udfordring for Lise:udfordring for Lise:
”Jeg er glad for, at vi skal ”Jeg er glad for, at vi skal 

bo i Arequipa ligesom Me-bo i Arequipa ligesom Me-
rete og Roar Steffensen, der rete og Roar Steffensen, der 
også venter på at komme af også venter på at komme af 
sted som missionærer for sted som missionærer for 
LM. De efterlader også voks-LM. De efterlader også voks-
ne børn i Danmark, så må-ne børn i Danmark, så må-
ske kan Merete og jeg dele ske kan Merete og jeg dele 
følelser og savn efter vores følelser og savn efter vores 
børn i Danmark.”                     klbørn i Danmark.”                     kl
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LM arbejder på at tilbyde LM arbejder på at tilbyde 
kurser til evangelister, præ-kurser til evangelister, præ-
dikanter og ledere i den lu-dikanter og ledere i den lu-
therske kirke i Tanzania på therske kirke i Tanzania på 
den grund i Iringa, der indtil den grund i Iringa, der indtil 
2009 husede Den danske 2009 husede Den danske 
Skole.Skole.

For at det kan lade sig For at det kan lade sig 
gøre, er der dog brug for en gøre, er der dog brug for en 
udvidelse og tilbygning på udvidelse og tilbygning på 
skolen, hvor fl ere af blandt skolen, hvor fl ere af blandt 
andre LM’s missionærbørn andre LM’s missionærbørn 
boede og fi k undervisning.boede og fi k undervisning.

Derfor udsender LM Helle Derfor udsender LM Helle 
og Peter Bech fra Haderslev og Peter Bech fra Haderslev 
til at stå i spidsen for om-til at stå i spidsen for om-
bygningen og tilbygningen, bygningen og tilbygningen, 
der er en central del af den der er en central del af den 
nye kursusvirksomhed.nye kursusvirksomhed.

Ægteskabskurser
Peter Bech skal stå i spid-Peter Bech skal stå i spid-
sen for byggeriet af en fl øj sen for byggeriet af en fl øj 
med 14 tomandsværelser med 14 tomandsværelser 
med eget bad. Først skal det med eget bad. Først skal det 
gamle snedkerværksted på gamle snedkerværksted på 
grunden dog fl yttes, da det grunden dog fl yttes, da det 
ligger netop dér, hvor den ligger netop dér, hvor den 

Tidligere missionærer skal 
ombygge Den danske Skole

Den tidligere skole skal bruges til kurser i ægteskab i samarbejde 
med den lutherske kirke i Tanzania

nye værelsesfl øj skal ligge.nye værelsesfl øj skal ligge.
Ud over værelsesfl øjen Ud over værelsesfl øjen 

skal nogle af væggene mel-skal nogle af væggene mel-
lem de eksisterende klasse-lem de eksisterende klasse-
værelser også væltes, så der værelser også væltes, så der 
skabes nogle større lokaler skabes nogle større lokaler 
til de kurser, man forven-til de kurser, man forven-
ter at afholde på grunden. ter at afholde på grunden. 
Desuden skal der indrettes Desuden skal der indrettes 
en række kontorer, fortæller en række kontorer, fortæller 
Peter Bech.Peter Bech.

”Der er allerede med suc-”Der er allerede med suc-
ces afholdt et par ægte-ces afholdt et par ægte-
skabskurser i Iringa, og skabskurser i Iringa, og 
Soma Biblia har udgivet en Soma Biblia har udgivet en 
bog om ægteskab,” for-bog om ægteskab,” for-
tæller missionskonsulent tæller missionskonsulent 
Christian Lund Pedersen. Christian Lund Pedersen. 
Ægteskabskurserne har væ-Ægteskabskurserne har væ-
ret målrettet præstepar, og ret målrettet præstepar, og 
præsterne skal selv give un-præsterne skal selv give un-
dervisningen videre. I Tanza-dervisningen videre. I Tanza-
nia er det nemlig obligato-nia er det nemlig obligato-
risk, at kommende ægtepar risk, at kommende ægtepar 
får undervisning om ægte-får undervisning om ægte-
skab, før de bliver gift i den skab, før de bliver gift i den 
lutherske kirke. Præsterne lutherske kirke. Præsterne 
er dog i mange tilfælde ikke er dog i mange tilfælde ikke 
klædt på til at tilbyde sådan klædt på til at tilbyde sådan 
undervisning.undervisning.

”Vi ved, at kirken har et ”Vi ved, at kirken har et 

ønske om mange forskel-ønske om mange forskel-
lige slags kurser. Da vi er et lige slags kurser. Da vi er et 
missionsselskab, er det dog missionsselskab, er det dog 
ikke en hemmelighed, at vi ikke en hemmelighed, at vi 
håber, at kirken også ser håber, at kirken også ser 
behovet for kurser med fo-behovet for kurser med fo-
kus på mission på tværs af kus på mission på tværs af 
kulturgrænser,” tilføjer han kulturgrænser,” tilføjer han 
og uddyber, at det kunne og uddyber, at det kunne 
være mission med fokus på være mission med fokus på 
nomader, muslimer og na-nomader, muslimer og na-
bolandene.bolandene.

Erfaring med byggeri
Det er ikke noget tilfælde, Det er ikke noget tilfælde, 
at det bliver Peter Bech, der at det bliver Peter Bech, der 
skal stå i spidsen for den skal stå i spidsen for den 
nye til- og ombygning. Han nye til- og ombygning. Han 
har allerede i et stykke tid har allerede i et stykke tid 
arbejdet som frivillig med arbejdet som frivillig med 
projektet, fortæller han, og projektet, fortæller han, og 
nu skal arbejdet så fortsæt-nu skal arbejdet så fortsæt-
te med løn i Tanzania, hvor te med løn i Tanzania, hvor 
han skal fi nde egnede folk han skal fi nde egnede folk 
til byggeriet.til byggeriet.

Midlerne til ansættelsen Midlerne til ansættelsen 
af Peter Bech og de øvrige af Peter Bech og de øvrige 
udgifter til byggeriet kom-udgifter til byggeriet kom-
mer fra en privat donation, mer fra en privat donation, 
som også vil støtte opbyg-som også vil støtte opbyg-
ningen af kursusvirksom-ningen af kursusvirksom-

Helle og Peter Bech sammen med Mary og Oswald Kisenime i Ifakara. Han var generalsekretær i Ulanga-Kilombero Stift fra Helle og Peter Bech sammen med Mary og Oswald Kisenime i Ifakara. Han var generalsekretær i Ulanga-Kilombero Stift fra 
1996 og en årrække frem. De er begge pensionerede gymnasielærere.1996 og en årrække frem. De er begge pensionerede gymnasielærere.

heden. Omkostningerne til heden. Omkostningerne til 
byggeriet forventes at løbe byggeriet forventes at løbe 
op i omkring 1,3 millioner op i omkring 1,3 millioner 
kroner, og dertil kommer kroner, og dertil kommer 
lønudgifterne til Peter Bech.lønudgifterne til Peter Bech.

Peter og Helle ansæt-Peter og Helle ansæt-
tes og rejser til Tanzania tes og rejser til Tanzania 
for en periode på seks-otte for en periode på seks-otte 
måneder, når byggetilladel-måneder, når byggetilladel-
sen er på plads. Christian sen er på plads. Christian 
Lund Pedersen forventer, at Lund Pedersen forventer, at 
de kan rejse den 1. okto-de kan rejse den 1. okto-
ber. Helle Bech følger med ber. Helle Bech følger med 
til Tanzania, hvorfra hun til Tanzania, hvorfra hun 
fortsætter med sit hidtidige fortsætter med sit hidtidige 
arbejde hos Norea Medie-arbejde hos Norea Medie-
mission.mission.

Det er ikke første gang, Det er ikke første gang, 
Helle og Peter Bech skal bo Helle og Peter Bech skal bo 
og arbejde i Tanzania. Par-og arbejde i Tanzania. Par-
ret har cirka ti års erfaring ret har cirka ti års erfaring 
som missionærer for LM i som missionærer for LM i 
Tanzania i perioden 1992-Tanzania i perioden 1992-
2005. Her var Peter i nogle 2005. Her var Peter i nogle 
år byggerådgiver og ansvar-år byggerådgiver og ansvar-
lig for kirkens bygninger i lig for kirkens bygninger i 
Ulanga-Kilombero stift og Ulanga-Kilombero stift og 
stod i spidsen for bygge-stod i spidsen for bygge-
riet af en domkirke i Ifakara riet af en domkirke i Ifakara 
med plads til 400 menne-med plads til 400 menne-
sker.sker.

CHRISTIAN LUND PEDERSEN  Vi ved, at kirken har 
et ønske om mange forskellige slags kurser – og vi håber, at 
kirken også ser behovet for kurser med fokus på mission
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LUMI-genbrugsarbejdet går LUMI-genbrugsarbejdet går 
så godt, at LM er blevet af-så godt, at LM er blevet af-
hængig af indtægterne, hvis hængig af indtægterne, hvis 
det nuværende niveau i det det nuværende niveau i det 
internationale missionsar-internationale missionsar-
bejde skal holdes. Det ind-bejde skal holdes. Det ind-
rømmer resursechef Johnny rømmer resursechef Johnny 
Lindgreen.Lindgreen.

”De seneste år har over-”De seneste år har over-
skuddet fra LUMI været så skuddet fra LUMI været så 
stort, at det fi nansierer løn-stort, at det fi nansierer løn-
nen til et ret stort antal stil-nen til et ret stort antal stil-
linger,” siger han.linger,” siger han.
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Uden LUMI meget mindre mission
”Og det er ikke kun LM’s ”Og det er ikke kun LM’s 

økonomi, der er afhængige økonomi, der er afhængige 
af det. Jeg oplever, at gen-af det. Jeg oplever, at gen-
brugsfolkene knokler, fordi brugsfolkene knokler, fordi 
de også selv er blevet ivrige de også selv er blevet ivrige 
efter at kunne afl evere et efter at kunne afl evere et 
overskud, der er højere end overskud, der er højere end 
året før.”året før.”

LM’s udstillingsvindue
Johnny Lindgreen fortæl-Johnny Lindgreen fortæl-
ler, at Teddy Sjælland tog ler, at Teddy Sjælland tog 
initiativ til LUMI-genbrugs-initiativ til LUMI-genbrugs-

arbejdet, fordi han så det arbejdet, fordi han så det 
som en god måde at skaffe som en god måde at skaffe 
indtægter til LM på. Men indtægter til LM på. Men 
det er blevet til mere end en det er blevet til mere end en 
indtægtskilde, mener han:indtægtskilde, mener han:

”Det er måske LM’s bedste ”Det er måske LM’s bedste 
udstillingsvindue, nu hvor udstillingsvindue, nu hvor 
der kun er få børneklubber, der kun er få børneklubber, 
som ikke holdes samtidig som ikke holdes samtidig 
med møderne.”med møderne.”

Dertil kommer, at det er en Dertil kommer, at det er en 
god måde igen at få kontakt god måde igen at få kontakt 
til dem, der kommer sjæl-til dem, der kommer sjæl-

dent i LM. At lave praktisk dent i LM. At lave praktisk 
arbejde sammen er en god arbejde sammen er en god 
indgangsdør.indgangsdør.

Afhængige af yngre
Da LUMI-kæden blev star-Da LUMI-kæden blev star-
tet, gik mange mennesker tet, gik mange mennesker 
på efterløn, når de var først på efterløn, når de var først 
i 60’erne. Nu er pensionsal-i 60’erne. Nu er pensionsal-
deren blevet hævet, og det deren blevet hævet, og det 
er en kæmpe udfordring for er en kæmpe udfordring for 
genbrugsarbejdet. genbrugsarbejdet. 

”Vi har stort behov for nye ”Vi har stort behov for nye 
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”Butikken fornyes og vide-”Butikken fornyes og vide-
reføres, så vi får en spæn-reføres, så vi får en spæn-
dende butik, der tiltrækker dende butik, der tiltrækker 
kunder i år 2020.”kunder i år 2020.”

Det slår Randi Steffensen Det slår Randi Steffensen 
fast. Her i sommer er hun fast. Her i sommer er hun 
begyndt som ny butiksleder i begyndt som ny butiksleder i 
LUMI Genbrug i Agerskov, der LUMI Genbrug i Agerskov, der 
er fra 2006 og er den ældste i er fra 2006 og er den ældste i 
LUMI-kæden. Hun begrunder LUMI-kæden. Hun begrunder 
behovet for at forny butikken behovet for at forny butikken 
med, at den første iver efter med, at den første iver efter 
at arbejde i genbrugsbutik er at arbejde i genbrugsbutik er 
ovre, og konkurrencen er stor.ovre, og konkurrencen er stor.

67-årige Randi Steffensen 67-årige Randi Steffensen 
er blevet spurgt fl ere gange, er blevet spurgt fl ere gange, 
om hun ville overtage po-om hun ville overtage po-
sten som butiksleder fra An-sten som butiksleder fra An-
nemie Sjælland, der var med nemie Sjælland, der var med 
til at starte butikken for 14 til at starte butikken for 14 
år siden. Men det var først år siden. Men det var først 
nu, hun var klar til at sige ja.nu, hun var klar til at sige ja.

”Jeg vidste, at det ville ”Jeg vidste, at det ville 
være en arbejdstung opga-være en arbejdstung opga-
ve, men da jeg mærkede, at ve, men da jeg mærkede, at 
der var en reel nervøsitet for, der var en reel nervøsitet for, 
om butikken kunne komme om butikken kunne komme 
i gang igen efter at have væ-i gang igen efter at have væ-
ret corona-lukket i foråret, ret corona-lukket i foråret, 
sprang jeg til,” siger hun.sprang jeg til,” siger hun.

”Langt de fl este medar-Langt de fl este medar-
bejdere har været med helt bejdere har været med helt 
fra starten og er nu sidst i fra starten og er nu sidst i 
70’erne. Derfor ville det ikke 70’erne. Derfor ville det ikke 
være så underligt, hvis no-være så underligt, hvis no-
gen ikke kom tilbage, men gen ikke kom tilbage, men 
sagde ’nu er vi stoppet’.”sagde ’nu er vi stoppet’.”

For sårbart kun at satse 
på ældre medarbejdere
Den nye butiksleder glæder Den nye butiksleder glæder 
sig over, at alle de ”gamle” og sig over, at alle de ”gamle” og 
erfarne medarbejdere bliver erfarne medarbejdere bliver 
ved. Hun siger, at de er guld ved. Hun siger, at de er guld 
værd, men understreger værd, men understreger 
også, at hun må se i øjnene, også, at hun må se i øjnene, 
at der er stor sandsynlighed at der er stor sandsynlighed 
for, at de holder stopper set for, at de holder stopper set 

på samme tid. på samme tid. 
Derfor er det vigtigt at Derfor er det vigtigt at 

sørge for en tilgang af med-sørge for en tilgang af med-
arbejdere, slår hun fast.arbejdere, slår hun fast.

”Jeg stoppede som lærer ”Jeg stoppede som lærer 
sidste sommer efter 43 år sidste sommer efter 43 år 
på blandt andet Agerskov på blandt andet Agerskov 
Kristne Friskole, og jeg har Kristne Friskole, og jeg har 

udnyttet mine kontakter udnyttet mine kontakter 
derfra – og fra mit enga-derfra – og fra mit enga-
gement i LM og i Agerskov gement i LM og i Agerskov 
Valgmenighed – til at få fat Valgmenighed – til at få fat 
i seks-otte yngre medarbej-i seks-otte yngre medarbej-
dere,” siger hun.dere,” siger hun.

”De arbejder om lørdagen, ”De arbejder om lørdagen, 
og to, der har weekendar-og to, der har weekendar-
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bejde, har også et par vagter bejde, har også et par vagter 
midt i ugen.”midt i ugen.”

Flere i den store medar-Flere i den store medar-
bejderfl ok kommer fra an-bejderfl ok kommer fra an-
dre LM-kredse i Sønderjyl-dre LM-kredse i Sønderjyl-
land end Agerskov, fortæller land end Agerskov, fortæller 
Randi Steffensen, der er Randi Steffensen, der er 
enig i, at det er oplagt at enig i, at det er oplagt at 

spørge pensionister om at spørge pensionister om at 
gå ind i genbrugsarbejdet, gå ind i genbrugsarbejdet, 
fordi de ikke er på arbejds-fordi de ikke er på arbejds-
markedet.markedet.

”Men det er for sårbart ”Men det er for sårbart 
kun at satse på den ene kun at satse på den ene 
målgruppe. Samtidig er gen-målgruppe. Samtidig er gen-
brugsarbejdet lige så meget brugsarbejdet lige så meget 
et missionsprojekt for unge et missionsprojekt for unge 
som for gamle, og ved at få som for gamle, og ved at få 
dem engageret kan vi sikre dem engageret kan vi sikre 
et glidende generationsskif-et glidende generationsskif-
te,” siger hun.te,” siger hun.

Sjove aktiviteter skal 
vedligeholde gejsten
Det handler ikke kun om at Det handler ikke kun om at 
have medarbejdere nok, slår have medarbejdere nok, slår 
den sønderjyske butiksle-den sønderjyske butiksle-
der fast.der fast.

”Arbejdet i LUMI er frivil-”Arbejdet i LUMI er frivil-
ligt arbejde, og den gejst og ligt arbejde, og den gejst og 
brand, medarbejderne kom-brand, medarbejderne kom-
mer med, skal vedligeholdes mer med, skal vedligeholdes 
– for eksempel gennem kur-– for eksempel gennem kur-
ser, hygge og sjove aktivite-ser, hygge og sjove aktivite-
ter,” siger hun og fortæller, at ter,” siger hun og fortæller, at 
de både skal have et kursus de både skal have et kursus 
i kalkmaling af gamle møb-i kalkmaling af gamle møb-
ler, så de får et nyt udtryk, og ler, så de får et nyt udtryk, og 
et modeshow med det tøj, et modeshow med det tøj, 
de har til salg i butikken.de har til salg i butikken.

”Når man hygger sig og ”Når man hygger sig og 
har det sjovt, kan man godt har det sjovt, kan man godt 
klare en stor arbejdsbyrde.”klare en stor arbejdsbyrde.”

Randi Steffensen peger Randi Steffensen peger 
på, at Agerskov er en lille by, på, at Agerskov er en lille by, 
men der er mange missi-men der er mange missi-
onsfolk – derfor blev LUMI onsfolk – derfor blev LUMI 
Genbrug en realitet for 14 Genbrug en realitet for 14 
år siden.år siden.

”Men der er ikke kunde-”Men der er ikke kunde-
grundlag nok til at drive grundlag nok til at drive 
genbrugsbutikken, og derfor genbrugsbutikken, og derfor 
er det nødvendigt at blive er det nødvendigt at blive 
kendt længere ud, så vi kan kendt længere ud, så vi kan 
få fat på kunder uden for vo-få fat på kunder uden for vo-
res egne små cirkler.”res egne små cirkler.”

Til det formål lægger hun Til det formål lægger hun 
og medarbejderne mange og medarbejderne mange 
nye billeder af varerne på nye billeder af varerne på 

Facebook hver eneste uge, Facebook hver eneste uge, 
og hendes mand, Tage, sæl-og hendes mand, Tage, sæl-
ger nogle af de ting, de ikke ger nogle af de ting, de ikke 
kan sælge i butikken, via kan sælge i butikken, via 
hjemmesiderne Gul og Gra-hjemmesiderne Gul og Gra-
tis og DBA.tis og DBA.

Hun bruger også en masse Hun bruger også en masse 
tid på at rydde op og fl ytte tid på at rydde op og fl ytte 
rundt på varerne i butikken rundt på varerne i butikken 
og gøre andet for at få den og gøre andet for at få den 
til at se indbydende ud.til at se indbydende ud.

Vær loyale mod LUMI – 
det gavner mission
Målet med LUMI Genbrug Målet med LUMI Genbrug 
er at skaffe midler til LM’s er at skaffe midler til LM’s 
arbejde, og hvis det ikke ge-arbejde, og hvis det ikke ge-
nererede penge til mission, nererede penge til mission, 
ville Randi Steffensen ikke ville Randi Steffensen ikke 
bruge tid på det.bruge tid på det.

”Siden starten i 2006 er ”Siden starten i 2006 er 
der kommet yderligere syv der kommet yderligere syv 
LUMI-butikker, og jeg kan LUMI-butikker, og jeg kan 
forestille mig, at LM er ble-forestille mig, at LM er ble-
vet lidt afhængige af pen-vet lidt afhængige af pen-
gene,” siger hun.gene,” siger hun.

Netop fordi LUMI Genbrug Netop fordi LUMI Genbrug 
er vigtig for LM’s missions-er vigtig for LM’s missions-
arbejde, minder Randi Stef-arbejde, minder Randi Stef-
fensen LM’erne om, at de fensen LM’erne om, at de 
skal være loyale mod butik-skal være loyale mod butik-
kerne.kerne.

”Jeg har ikke selv været ”Jeg har ikke selv været 
bevidst om det før, men ved bevidst om det før, men ved 
at give varer til eller købe i at give varer til eller købe i 
LUMI Genbrug hjælper man LUMI Genbrug hjælper man 
LM til at hjælpe andre,” siger LM til at hjælpe andre,” siger 
hun.hun.

”Hvis man giver en sofa til ”Hvis man giver en sofa til 
LUMI, som kan sælges for LUMI, som kan sælges for 
400 kroner, har man givet 400 kroner, har man givet 
400 kroner til LM’s missi-400 kroner til LM’s missi-
onsarbejde.”onsarbejde.”

Butikslederen pointerer, Butikslederen pointerer, 
at LUMI Genbrug imidler-at LUMI Genbrug imidler-
tid ikke kun er international tid ikke kun er international 
mission, men også bymis-mission, men også bymis-
sion. Hun oplever af og til, sion. Hun oplever af og til, 
at der kommer mennesker at der kommer mennesker 
ind i butikken, som de får en ind i butikken, som de får en 
god snak om tro med.god snak om tro med.

Planen var, at Randi Steffensen og hendes mand skulle til Jerusalem med Ordet og Israel her Planen var, at Randi Steffensen og hendes mand skulle til Jerusalem med Ordet og Israel her 
i efteråret, men det satte corona en stopper for. Det gjorde imidlertid, at hun kunne sige ja til i efteråret, men det satte corona en stopper for. Det gjorde imidlertid, at hun kunne sige ja til 
opgaven som butiksleder for LUMI Genbrug i Agerskov. opgaven som butiksleder for LUMI Genbrug i Agerskov. 

RANDI STEFFENSEN   Hvis LUMI Genbrug 
ikke genererede penge til mission, ville jeg ikke 
bruge tid på det

LUMI – ikke kun for pensionister
Vi har brug for at sikre et glidende generationsskifte i genbrugsbutikkerne, siger ny butiksleder

Nye ledere 
i genbrug

LUMI Genbrug i Agerskov LUMI Genbrug i Agerskov 
er ikke den eneste af er ikke den eneste af 
LUMI-butikkerne, der er i LUMI-butikkerne, der er i 
gang med et generations-gang med et generations-
skifte med ny butiksleder. skifte med ny butiksleder. 

I Videbæk har de fået I Videbæk har de fået 
ny butiksleder, og i Gil-ny butiksleder, og i Gil-
leleje, Hillerød og Kolding leleje, Hillerød og Kolding 
arbejder de på at fi nde arbejder de på at fi nde 
en ny. en ny. 

Flere steder er der også Flere steder er der også 
kommet yngre kræfter i kommet yngre kræfter i 
bestyrelsen. bestyrelsen. 

medarbejdere generelt, og medarbejdere generelt, og 
vores overlevelse afhæn-vores overlevelse afhæn-
ger af, at vi bliver bedre til at ger af, at vi bliver bedre til at 
engagere yngre mennesker,” engagere yngre mennesker,” 
siger resursechefen.siger resursechefen.

”Men man skal lægge ar-”Men man skal lægge ar-
bejdet anderledes til rette bejdet anderledes til rette 
for at tiltrække dem, da for at tiltrække dem, da 
mange jo har arbejde ved mange jo har arbejde ved 
siden af,” siger han.siden af,” siger han.

”Et nemt greb kunne være ”Et nemt greb kunne være 
at bede dem om at tage lør-at bede dem om at tage lør-
dagsvagter.”                  dagsvagter.”                  klkl
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Har Gud en plan i detaljer Har Gud en plan i detaljer 
for mit liv - for eksempel for mit liv - for eksempel 
vedrørende bopæl, uddan-vedrørende bopæl, uddan-
nelse og ægtefælle? Og hvis nelse og ægtefælle? Og hvis 
han har, hvordan fi nder jeg han har, hvordan fi nder jeg 
så ud af det?så ud af det?

”Det er nogle af de spørgs-”Det er nogle af de spørgs-
mål, der bliver stillet aller-mål, der bliver stillet aller-
mest i vores tid, men som mest i vores tid, men som 
Bibelen ikke siger meget Bibelen ikke siger meget 
om,” siger Christian Canu om,” siger Christian Canu 
Højgaard, der er ph.d.-stu-Højgaard, der er ph.d.-stu-
derende på Dansk Bibel-derende på Dansk Bibel-
Institut.Institut.

Han tror, det skyldes, at Han tror, det skyldes, at 
mennesker i dag har alle mennesker i dag har alle 
muligheder, som de ikke muligheder, som de ikke 
havde på Bibelens tid: havde på Bibelens tid: 

”Vi skal ikke langt tilbage, ”Vi skal ikke langt tilbage, 
før det var omsonst at stille før det var omsonst at stille 
den slags spørgsmål, for den slags spørgsmål, for 
man blev det, ens forældre man blev det, ens forældre 
var.”var.”

Gud leder gennem sund 
fornuft, bøn og samtale
Selv om det er yderst sjæl-Selv om det er yderst sjæl-
dent, at man får ”skriften dent, at man får ”skriften 
på væggen” om, hvad man på væggen” om, hvad man 
skal vælge, betyder det ikke, skal vælge, betyder det ikke, 
at Gud ikke har givet nogle at Gud ikke har givet nogle 
hjælpemidler, påpeger Chri-hjælpemidler, påpeger Chri-
stian Canu Højgaard.stian Canu Højgaard.

”Vi skal bruge vores sunde ”Vi skal bruge vores sunde 
fornuft, bede over det, vi fornuft, bede over det, vi 
skal beslutte og snakke med skal beslutte og snakke med 
hinanden om det. Gud leder hinanden om det. Gud leder 
nemlig gennem de ting.”nemlig gennem de ting.”

Gud vil, at vi selv skal træffe valg
Kristne skal leve sådan, at de med god samvittighed kan have Gud i tankerne i alt, hvad de gør

En vigtig parameter for En vigtig parameter for 
hans vedkommende er det, hans vedkommende er det, 
som Bibelen siger: nemlig som Bibelen siger: nemlig 
at man skal tjene Gud, hvor at man skal tjene Gud, hvor 
man er. man er. 

”Det valg, man tager, skal ”Det valg, man tager, skal 
kunne holde til at tjene Gud, kunne holde til at tjene Gud, 
hvad end man vælger. Man hvad end man vælger. Man 
skal altid spørge sig selv: skal altid spørge sig selv: 
’Kan jeg gøre det her med ’Kan jeg gøre det her med 
god samvittighed, når hver-god samvittighed, når hver-
dagsgudstjeneste er min dagsgudstjeneste er min 
første prioritet?’” siger han.første prioritet?’” siger han.

Skal gøre det så godt, vi 
kan, når vi træffer valg
Nogle gange kan man næ-Nogle gange kan man næ-

Guds vejledning og menneskers ansvar
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Bibelen er fuld af eksem-Bibelen er fuld af eksem-
pler på, at Gud leder men-pler på, at Gud leder men-
nesker på måder, der ligger nesker på måder, der ligger 
ud over det sædvanlige. ud over det sædvanlige. 
Syner, drømme, lodkastning, Syner, drømme, lodkastning, 
englebesøg, direkte tale og englebesøg, direkte tale og 
profetiske tegnhandlinger profetiske tegnhandlinger 
synes at være normen i den synes at være normen i den 
bibelske verden.bibelske verden.

Men de mirakuløse si-Men de mirakuløse si-
tuationer til trods vidner tuationer til trods vidner 
Bibelen også om menne-Bibelen også om menne-
skers egne valg, andre men-skers egne valg, andre men-
neskers tilskyndelse og at neskers tilskyndelse og at 
mennesker føler sig kaldet mennesker føler sig kaldet 
af Bibelens ord.af Bibelens ord.

Guds løfter
Et af eksemplerne på det Et af eksemplerne på det 

sidste er Nehemias, der sidste er Nehemias, der 
blev stærkt berørt, da han i blev stærkt berørt, da han i 
Persien hørte om, hvordan Persien hørte om, hvordan 
jøderne i Jerusalem havde jøderne i Jerusalem havde 
det. Nehemias sørgede i det. Nehemias sørgede i 
fl ere dage, fastede og bad til fl ere dage, fastede og bad til 
Gud. I bønnen mindede han Gud. I bønnen mindede han 
Gud om hans løfter, og det Gud om hans løfter, og det 
bliver også klart, at Nehe-bliver også klart, at Nehe-
mias ser den ulykkelige si-mias ser den ulykkelige si-
tuation som et kald til ham tuation som et kald til ham 
om at bede den persiske om at bede den persiske 
kong Artaxerxes, som han kong Artaxerxes, som han 
arbejder som mundskænk arbejder som mundskænk 
for, om hjælp.for, om hjælp.

Nehemias fi k aldrig et di-Nehemias fi k aldrig et di-
rekte ord eller syn fra Gud, rekte ord eller syn fra Gud, 
der pegede ham i retning der pegede ham i retning 
af at gå til kongen. I stedet af at gå til kongen. I stedet 
fandt han et kald ind over fandt han et kald ind over 
sit eget liv ved at huske på sit eget liv ved at huske på 
Guds løfter om at bringe Guds løfter om at bringe 

israelitterne tilbage til Jeru-israelitterne tilbage til Jeru-
salem.salem.

Dette kald førte ham til Dette kald førte ham til 
en lederposition blandt de en lederposition blandt de 
jøder, der var rejst tilbage jøder, der var rejst tilbage 
til Jerusalem. En position, til Jerusalem. En position, 
hvor han også fl ere gange hvor han også fl ere gange 
gjorde brug af Guds ord, når gjorde brug af Guds ord, når 
han brugte sin autoritet over han brugte sin autoritet over 
for de jødiske stormænd, for de jødiske stormænd, 
der udnyttede deres lands-der udnyttede deres lands-
mænd, når sabbatten blev mænd, når sabbatten blev 
brudt, eller når jøderne as-brudt, eller når jøderne as-
similerede sig med de om-similerede sig med de om-
kringliggende folk.kringliggende folk.

Tilskyndelse
Heller ikke dronning Ester Heller ikke dronning Ester 
fi k en mirakuløs vejledning fi k en mirakuløs vejledning 
fra Gud, da hun gik i forbøn fra Gud, da hun gik i forbøn 
for jøderne i Persien, der var for jøderne i Persien, der var 
truet med udryddelse på truet med udryddelse på 

grund af Hamans udryd-grund af Hamans udryd-
delsesplan. Hendes fætter delsesplan. Hendes fætter 
Mordokaj sendte besked til Mordokaj sendte besked til 
hende om planen, men Ester hende om planen, men Ester 
vægrede sig. Hun vidste, vægrede sig. Hun vidste, 
at det ikke var tilladt at gå at det ikke var tilladt at gå 
uindbudt til kongen – heller uindbudt til kongen – heller 
ikke for dronningen.ikke for dronningen.

Mordokaj mindede hende Mordokaj mindede hende 
om, at det også var hendes om, at det også var hendes 
liv, der var på spil. Han fore-liv, der var på spil. Han fore-
slog også, at det kunne være slog også, at det kunne være 
netop af denne grund, at Gud netop af denne grund, at Gud 
havde placeret hende på den havde placeret hende på den 
plads i samfundet, hun så plads i samfundet, hun så 
overraskende var landet på.overraskende var landet på.

Det kald accepterede Det kald accepterede 
Ester, men bad Mordokaj Ester, men bad Mordokaj 
om at samle alle jøder i byen om at samle alle jøder i byen 
Susa, så de kunne faste for Susa, så de kunne faste for 
hendes skyld. Derefter ville hendes skyld. Derefter ville 
hun gå til kongen, selv om hun gå til kongen, selv om 

sten få lyst til at trække sten få lyst til at trække 
lod. Man har bedt, tænkt lod. Man har bedt, tænkt 
og snakket og synes stadig, og snakket og synes stadig, 
tingene er uklare. Men det tingene er uklare. Men det 
er nødvendigt at tage en er nødvendigt at tage en 
beslutning. Derfor vil Chri-beslutning. Derfor vil Chri-
stian Canu Højgaard ikke stian Canu Højgaard ikke 
afvise lodtrækning som en afvise lodtrækning som en 
mulighed.mulighed.

”Man skal bare være klar ”Man skal bare være klar 
over, at man ikke kan binde over, at man ikke kan binde 
Gud med lodder,” siger han Gud med lodder,” siger han 
og peger på, at der er ek-og peger på, at der er ek-
sempler på det fl ere steder sempler på det fl ere steder 
i Bibelen. i Bibelen. 

”I ApG 1,24-26 møder vi en ”I ApG 1,24-26 møder vi en 
situation, der ligner noget, situation, der ligner noget, 

Bibelens ord er på en måde Bibelens ord er på en måde 
en opskrift for livet, selv om en opskrift for livet, selv om 
det ikke giver vejledning i det ikke giver vejledning i 
detaljerdetaljer

vi kunne komme ud for. Di-vi kunne komme ud for. Di-
sciplene skulle vælge en ny sciplene skulle vælge en ny 
tolvtemand efter Judas. De tolvtemand efter Judas. De 
lagde over til Gud i bøn og lagde over til Gud i bøn og 
kastede så lod, der faldt på kastede så lod, der faldt på 
Matthias.”Matthias.”

Imidlertid gled Matthias Imidlertid gled Matthias 
ud, og Paulus kom ind i ste-ud, og Paulus kom ind i ste-
det. det. 

Christian Canu Højgaard Christian Canu Højgaard 
forklarer, at det ikke betyder, forklarer, at det ikke betyder, 
at disciplene gjorde noget at disciplene gjorde noget 
forkert, men at Gud nogle forkert, men at Gud nogle 
gange drejer situationen.gange drejer situationen.

”På samme måde skal vi ”På samme måde skal vi 
også nogle gange tage en også nogle gange tage en 
beslutning uden at kunne beslutning uden at kunne 

det kunne koste hende livet.det kunne koste hende livet.
Kongen tog nådigt imod Kongen tog nådigt imod 

hende, og Hamans onde hende, og Hamans onde 
planer blev vendt mod ham planer blev vendt mod ham 
selv, fordi Ester gik på hen-selv, fordi Ester gik på hen-
des fætters tilskyndelse.des fætters tilskyndelse.

Eget valg
Bibelen fortæller fl ere gange Bibelen fortæller fl ere gange 
om, at Paulus får mirakuløs om, at Paulus får mirakuløs 
vejledning. Én gang får han vejledning. Én gang får han 
et syn (ApG 16,9), en anden et syn (ApG 16,9), en anden 
gang en profetisk tegnhand-gang en profetisk tegnhand-
ling (ApG 21,10), der dog ling (ApG 21,10), der dog 
ikke indeholder en konkret ikke indeholder en konkret 
anvisning til, hvad han skal anvisning til, hvad han skal 
gøre. Det ser ud til, at han gøre. Det ser ud til, at han 
selv må beslutte, hvad han selv må beslutte, hvad han 
skal gøre i dette tilfælde.skal gøre i dette tilfælde.

Paulus’ egne beslutninger Paulus’ egne beslutninger 
skinner også igennem, når skinner også igennem, når 
det gælder, hvordan evan-det gælder, hvordan evan-

geliet skal spredes ud over geliet skal spredes ud over 
Romerriget. I Romerbrevet Romerriget. I Romerbrevet 
står det klart, at Paulus selv står det klart, at Paulus selv 
har lagt en missionsstrategi, har lagt en missionsstrategi, 
som indtil da dog var ble-som indtil da dog var ble-
vet forhindret (1,13). Og I 2. vet forhindret (1,13). Og I 2. 
Korintherbrev fortæller han Korintherbrev fortæller han 
også, at han har lagt nogle også, at han har lagt nogle 
planer, som han har lavet planer, som han har lavet 
om på (1,23).om på (1,23).

De mange mirakuløse tegn De mange mirakuløse tegn 
i Bibelen kan måske tage i Bibelen kan måske tage 
opmærksomheden fra de opmærksomheden fra de 
andre mere jordnære må-andre mere jordnære må-
der, som Gud leder på, men der, som Gud leder på, men 
Bibelen peger altså også på, Bibelen peger altså også på, 
at Gud leder gennem midler, at Gud leder gennem midler, 
som er mindre mirakuløse, som er mindre mirakuløse, 
og at kristne må handle ud og at kristne må handle ud 
fra deres egne vurderinger, fra deres egne vurderinger, 
dér hvor Bibelen ikke tyde-dér hvor Bibelen ikke tyde-
ligt viser en vej.ligt viser en vej.
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TEMA HVORDAN LEDER GUD?

CHRISTIAN CANU HØJGAARD   Det valg, man 
tager, skal kunne holde til at tjene Gud. Spørg dig 
selv: Kan jeg gøre det her med god samvittighed

gennemskue hele situatio-gennemskue hele situatio-
nen. Vi skal gøre det, så godt nen. Vi skal gøre det, så godt 
vi kan, og så være åbne for, vi kan, og så være åbne for, 
at det godt kan være, at Gud at det godt kan være, at Gud 
har en anden plan, som han har en anden plan, som han 
åbenbarer på et tidspunkt,” åbenbarer på et tidspunkt,” 
siger han.siger han.

”Det giver frihed. Vi er ikke ”Det giver frihed. Vi er ikke 
fritaget for ansvar, men det fritaget for ansvar, men det 
er heller ikke sådan, at der er heller ikke sådan, at der 
kun er én vej, som vi skal kun er én vej, som vi skal 
rende rundt og lede efter.”rende rundt og lede efter.”

Hav Gud i tankerne  
i alt, hvad du gør
Både i Det gamle og Det nye Både i Det gamle og Det nye 
Testamente er der formule-Testamente er der formule-
ringer, der kan forstås som, ringer, der kan forstås som, 
at Gud har lagt detaljerede at Gud har lagt detaljerede 
planer for det enkelte men-planer for det enkelte men-
neske.neske.

 I Mikas Bog 6,8 står der:  I Mikas Bog 6,8 står der: 
”Menneske, du har fået at ”Menneske, du har fået at 
vide, hvad Herren kræver af vide, hvad Herren kræver af 
dig,” og i Efeserbrevet 2,10 dig,” og i Efeserbrevet 2,10 
skriver Paulus om, at Gud skriver Paulus om, at Gud 
har lagt gerninger til rette har lagt gerninger til rette 
for de kristne at vandre i.for de kristne at vandre i.

”Begge steder handler det, ”Begge steder handler det, 
som jeg forstår det, mere som jeg forstår det, mere 
om at leve til Guds ære, om at leve til Guds ære, 
tjene ham og at have ham i tjene ham og at have ham i 
tankerne i alt, hvad man gør, tankerne i alt, hvad man gør, 
end om specielle ting, man end om specielle ting, man 
skal gøre,” siger Christian skal gøre,” siger Christian 
Canu Højgaard.Canu Højgaard.

”Mika kapitel seks taler ”Mika kapitel seks taler 
ind i en sammenhæng om, ind i en sammenhæng om, 
hvad man skal gøre for at hvad man skal gøre for at 
tjene Gud, som har gjort så tjene Gud, som har gjort så 
meget. Svaret er, at det al-meget. Svaret er, at det al-
lerede er åbenbaret, hvad lerede er åbenbaret, hvad 
man skal gøre, og jeg tror, man skal gøre, og jeg tror, 
det handler om moseloven.”det handler om moseloven.”

Han forklarer, at det at Han forklarer, at det at 
”vandre årvågent med Gud” ”vandre årvågent med Gud” 
betyder at holde sig til loven. betyder at holde sig til loven. 
Og lovens ord om at elske Og lovens ord om at elske 
Gud af hele sit hjerte, at el-Gud af hele sit hjerte, at el-
ske sin næste som sig selv ske sin næste som sig selv 
og at ære sin far og mor bli-og at ære sin far og mor bli-
ver man ikke lige færdig med:ver man ikke lige færdig med:

”Det har betydning for ”Det har betydning for 
alle sider af livet, og på en alle sider af livet, og på en 
måde er det en opskrift for måde er det en opskrift for 
livet, selv om det ikke giver livet, selv om det ikke giver 
vejledning i detaljer eller vejledning i detaljer eller 
svar på, hvor man skal bo og svar på, hvor man skal bo og 
arbejde.” arbejde.” 

Christian Canu Høj gaard Christian Canu Høj gaard 
fortæller, at reformato-fortæller, at reformato-
ren Luther gjorde op med ren Luther gjorde op med 
tanken om, at der var nogle tanken om, at der var nogle 
særligt gode gerninger til særligt gode gerninger til 
forskel fra dagligdags ger-forskel fra dagligdags ger-
ninger. Han understregede, ninger. Han understregede, 
at menneskers vigtigste at menneskers vigtigste 
kald er at tjene Gud, der kald er at tjene Gud, der 
hvor de nu er sat.hvor de nu er sat.



AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det lå ikke lige i kortene Det lå ikke lige i kortene 
for et år siden, at den den-for et år siden, at den den-
gang 20-årige Karoline gang 20-årige Karoline 
Holden Jensen fra Sønder-Holden Jensen fra Sønder-
jylland skulle rejse til det jylland skulle rejse til det 
fjerneste Tanzania for at fjerneste Tanzania for at 
undervise missionærbørn.undervise missionærbørn.

”Jeg ville gerne ud at ”Jeg ville gerne ud at 
rejse, men var lige blevet rejse, men var lige blevet 
færdig som student og færdig som student og 
skulle nå at tjene nogle skulle nå at tjene nogle 
penge først, så det kunne penge først, så det kunne 
ikke blive i efteråret. Og jeg ikke blive i efteråret. Og jeg 
havde ikke lyst til at rejse havde ikke lyst til at rejse 
alene,” fortæller hun.alene,” fortæller hun.

Så søgte LM – helt ud Så søgte LM – helt ud 
over det sædvanlige – en over det sædvanlige – en 
undervisningsvolontør til undervisningsvolontør til 
Kiabakari til foråret 2020. Kiabakari til foråret 2020. 
I første omgang reagerede I første omgang reagerede 
Karoline ikke på det, men Karoline ikke på det, men 
da hun i november kom på da hun i november kom på 
MissionMission, og stillingen sta-, og stillingen sta-
dig var ledig, begyndte hun dig var ledig, begyndte hun 
at overveje det.at overveje det.

”Jeg var meget i tvivl, ”Jeg var meget i tvivl, 
men en af skolens lærere men en af skolens lærere 
sagde til mig: ’Gud skal sagde til mig: ’Gud skal 
nok lukke døren, hvis du nok lukke døren, hvis du 
ikke skal af sted.’ Sådan ikke skal af sted.’ Sådan 
havde jeg egentlig aldrig havde jeg egentlig aldrig 
tænkt på det – nærmere tænkt på det – nærmere 
omvendt, at han skulle omvendt, at han skulle 
åbne døren. Og det blev en åbne døren. Og det blev en 
hel befrielse for mig.”   hel befrielse for mig.”   

Guds anden plan
Derfra gik det hurtigt. Ka-Derfra gik det hurtigt. Ka-
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roline fi k stillingen, og der roline fi k stillingen, og der 
var heldigvis også en an-var heldigvis også en an-
den, der søgte, så LM kun-den, der søgte, så LM kun-
ne sende dem ud sammen. ne sende dem ud sammen. 
De to volontører rejste i De to volontører rejste i 
januar til det, de troede januar til det, de troede 
skulle blive et halvt års op-skulle blive et halvt års op-
levelse for livet. Men sådan levelse for livet. Men sådan 
gik det ikke. gik det ikke. 

Knap halvvejs i forløbet, Knap halvvejs i forløbet, 
da corona-epidemien brød da corona-epidemien brød 
ud verden over, måtte de ud verden over, måtte de 
to volontører rejse hjem til to volontører rejse hjem til 
Danmark, fordi det missio-Danmark, fordi det missio-
nærpar, de var tilknyttet, nærpar, de var tilknyttet, 
rejste hjem.rejste hjem.

”Jeg følte, at alt blev ”Jeg følte, at alt blev 
rystet under mig – men rystet under mig – men 
Gud vidste, hvad jeg havde Gud vidste, hvad jeg havde 
brug for,” siger Karoline. brug for,” siger Karoline. 
Fire dage før de fi k at vide, Fire dage før de fi k at vide, 
at de skulle hjem, blev hun at de skulle hjem, blev hun 
mindet om det bibelvers mindet om det bibelvers 
fra Es 42,10, som hun fi k til fra Es 42,10, som hun fi k til 
sin udsendelse: ”For bjer-sin udsendelse: ”For bjer-
gene kan rokkes og højene gene kan rokkes og højene 
vakle, men min troskab vakle, men min troskab 
mod dig rokkes ikke, og mod dig rokkes ikke, og 
min fredspagt vakler ikke, min fredspagt vakler ikke, 
siger Herren, der viser dig siger Herren, der viser dig 
barmhjertighed.”barmhjertighed.”

”Selvfølgelig var jeg ked ”Selvfølgelig var jeg ked 
af at skulle rejse derfra, af at skulle rejse derfra, 
men jeg oplever, at Gud men jeg oplever, at Gud 
har båret mig igennem. Og har båret mig igennem. Og 
det, at jeg kom tidligere det, at jeg kom tidligere 
hjem, gjorde mig klar til, at hjem, gjorde mig klar til, at 
jeg nu har kunnet tage på jeg nu har kunnet tage på 
LMH her i efteråret. Gud LMH her i efteråret. Gud 
havde en anden plan, og havde en anden plan, og 
han har styr på mit liv.”han har styr på mit liv.”

”Jeg har altid drømt meget ”Jeg har altid drømt meget 
og husker mine drømme og husker mine drømme 
meget tydeligt,” fortæller meget tydeligt,” fortæller 
40-årige Maria Pahus Nis-40-årige Maria Pahus Nis-
sen fra Tilst ved Aarhus. sen fra Tilst ved Aarhus. 

Som teenager tænkte hun Som teenager tænkte hun 
meget over det, og én sagde meget over det, og én sagde 
til hende: ”Maria – du drøm-til hende: ”Maria – du drøm-
mer helt vildt. Mon ikke Gud mer helt vildt. Mon ikke Gud 
har en nådegave til dig der?”har en nådegave til dig der?”

”Så gik der underligt nok ”Så gik der underligt nok 
en periode på fl ere år, hvor en periode på fl ere år, hvor 
jeg ikke drømte noget. Må-jeg ikke drømte noget. Må-
ske var det Guds måde at ske var det Guds måde at 
vise mig, at gaven er fra ham, vise mig, at gaven er fra ham, 
og han kan tage den og give og han kan tage den og give 
den igen. Jeg begyndte at den igen. Jeg begyndte at 
bede, om han ville give mig bede, om han ville give mig 
drømme igen, fordi jeg ople-drømme igen, fordi jeg ople-
vede det som noget meget vede det som noget meget 
vigtigt. Og det gjorde han.”vigtigt. Og det gjorde han.”

En forberedelse
Indtil nu har Maria oplevet, Indtil nu har Maria oplevet, 
at drømmene mest har væ-at drømmene mest har væ-
ret til opbyggelse for hende ret til opbyggelse for hende 
selv – til for eksempel at selv – til for eksempel at 
skabe ro i en forandrings-skabe ro i en forandrings-
situation.situation.

På et tidspunkt drømte På et tidspunkt drømte 
hun, at det var tæt på jul hun, at det var tæt på jul 
og hendes gamle farmor og hendes gamle farmor 
lå for døden. Nogle måne-lå for døden. Nogle måne-
der senere, i slutningen af der senere, i slutningen af 
november, døde hendes november, døde hendes 
farmor. Der gik en del år, før farmor. Der gik en del år, før 
den oplevelse blev til fred, den oplevelse blev til fred, 
fortæller Maria.fortæller Maria.

”Nu, hvor jeg ser tilbage, ”Nu, hvor jeg ser tilbage, 
havde jeg nok brug for at havde jeg nok brug for at 
blive forberedt, og så be-blive forberedt, og så be-

TEMA

SØREN ERIKSEN   Det er oftest om morgenen, Gud 
taler til mig. Det er, som om tankerne på det tidspunkt 
ikke er fyldt op af så meget andet

I foråret 2019 fi k tidlige-I foråret 2019 fi k tidlige-
re sømandsmissionær i re sømandsmissionær i 
Nuuk, Søren Eriksen, kon-Nuuk, Søren Eriksen, kon-
stateret kræft, og han og stateret kræft, og han og 
hans kone, Solveig, måtte hans kone, Solveig, måtte 
rejse hjem til Danmark. rejse hjem til Danmark. 

Søren fortæller: ”Da jeg Søren fortæller: ”Da jeg 
en dag snakkede med min en dag snakkede med min 
mekaniker i Bølling uden mekaniker i Bølling uden 
for Skjern, fortalte han, at for Skjern, fortalte han, at 
Indre Mission lige havde Indre Mission lige havde 
arvet et hus i byen. De, der arvet et hus i byen. De, der 
havde haft huset, havde havde haft huset, havde 
sagt, at det skulle være til sagt, at det skulle være til 
missionærer, der pludse-missionærer, der pludse-
lig stod og manglede et lig stod og manglede et 
sted at bo. Det oplevede vi sted at bo. Det oplevede vi 
meget konkret som Guds meget konkret som Guds 
ledelse, men også, at det ledelse, men også, at det 
ikke var et hus, vi skulle ikke var et hus, vi skulle 
blive boende i. Lokalbe-blive boende i. Lokalbe-
folkningen tog godt imod folkningen tog godt imod 
os, og vi bad om Guds vej-os, og vi bad om Guds vej-
ledning i, om vi skulle købe ledning i, om vi skulle købe 
hus i byen.”hus i byen.”

Og det fi k de lov til at op-Og det fi k de lov til at op-
leve på en meget håndgri-leve på en meget håndgri-
belig måde.belig måde.

”Solveig havde set et ”Solveig havde set et 
hus i byen. Vi bad konkret hus i byen. Vi bad konkret 
om, at hvis Gud ønskede, om, at hvis Gud ønskede, 
vi skulle købe et hus i Bøl-vi skulle købe et hus i Bøl-
ling, så ville dét da være et ling, så ville dét da være et 
dejligt sted at bo. 14 dage dejligt sted at bo. 14 dage 
senere står der en frem-senere står der en frem-
med mand i vores have med mand i vores have 
og spørger, om vi vil købe og spørger, om vi vil købe 
hans hus. Det var det hus, hans hus. Det var det hus, 
Solveig havde set, og vi Solveig havde set, og vi 
havde ikke snakket med havde ikke snakket med 
ham eller nogen andre ham eller nogen andre 

om det. Det oplevede vi om det. Det oplevede vi 
begge som en meget klar begge som en meget klar 
bekræftelse på, at vi skulle bekræftelse på, at vi skulle 
blive i byen.”blive i byen.”

Bønnevandring
De købte huset, som de De købte huset, som de 
nu bor i. Søren Eriksen er nu bor i. Søren Eriksen er 
ansat af LM som evange-ansat af LM som evange-
list blandt grønlændere i list blandt grønlændere i 
Vestjylland. Parret er fal-Vestjylland. Parret er fal-
det meget godt til i Bølling det meget godt til i Bølling 
og engagerer sig i byens og engagerer sig i byens 
borgere og i lokalsam-borgere og i lokalsam-
fundet.fundet.

”Hver morgen går jeg en ”Hver morgen går jeg en 
fast bønnevandring alene fast bønnevandring alene 
rundt i byen, hvor jeg be-rundt i byen, hvor jeg be-
der for dem, der bor her, og der for dem, der bor her, og 
om, at Guds rige må bryde om, at Guds rige må bryde 
igennem i Bølling, og at igennem i Bølling, og at 
hans vilje må ske gennem hans vilje må ske gennem 
os, her hvor vi er sat,” siger os, her hvor vi er sat,” siger 
han og fortsætter: han og fortsætter: 

”Et af de navne, Gud ”Et af de navne, Gud 
bliver kaldt, er ’Underfuld bliver kaldt, er ’Underfuld 
rådgiver’, og det er også rådgiver’, og det er også 
det, jeg oplever, han er: det, jeg oplever, han er: 
konkret og nærværende – konkret og nærværende – 
en, som kender alle situa-en, som kender alle situa-
tioner, vi står i, til bunds, tioner, vi står i, til bunds, 
og som vi kan spørge om og som vi kan spørge om 
råd i alle ting. Og det er råd i alle ting. Og det er 
det, jeg gør. Det er oftest det, jeg gør. Det er oftest 
om morgenen, Gud taler om morgenen, Gud taler 
til mig. Det er, som om til mig. Det er, som om 
tankerne på det tidspunkt tankerne på det tidspunkt 
ikke er fyldt op af så me-ikke er fyldt op af så me-
get andet. Der er noget get andet. Der er noget 
meget livsbekræftende meget livsbekræftende 
over det.”                           over det.”                           kbrkbr

Gud har mange redskaber til at vise vej med

kræftede det mig i, at drøm-kræftede det mig i, at drøm-
me kan være fra Gud.” me kan være fra Gud.” 

For nogle år siden blev For nogle år siden blev 
hun sygemeldt med stress hun sygemeldt med stress 
fra sit job som sygeplejerske fra sit job som sygeplejerske 
og gik ledig et års tid, hvor og gik ledig et års tid, hvor 
hun bekymrede sig omkring hun bekymrede sig omkring 
sin jobsituation, men også sin jobsituation, men også 
havde en klar fornemmelse havde en klar fornemmelse 
af, at Gud sagde “vent”.af, at Gud sagde “vent”.

”For at bekræfte mig i det, ”For at bekræfte mig i det, 
gav han mig to drømme in-gav han mig to drømme in-
den for en uge med samme den for en uge med samme 
budskab sidst på efteråret budskab sidst på efteråret 
2018, som på hver sin måde 2018, som på hver sin måde 
udtrykte: ’Slap af – tag den udtrykte: ’Slap af – tag den 
med ro. Jeg har styr på det med ro. Jeg har styr på det 
hele.’ Det gav mig en ro i, at hele.’ Det gav mig en ro i, at 
jeg skulle vente med at søge jeg skulle vente med at søge 
job, til jeg var klar til det, og job, til jeg var klar til det, og 
Gud havde det rigtige til mig.” Gud havde det rigtige til mig.” 

I dag er Maria ansat som I dag er Maria ansat som 
frivilligkoordinator i LM’s fri-frivilligkoordinator i LM’s fri-
menighed Kirken ved Søerne menighed Kirken ved Søerne 
i Silkeborg – et job, som hun i Silkeborg – et job, som hun 
nyder og brænder for. Hun nyder og brænder for. Hun 
er stadig i en proces med at er stadig i en proces med at 
lære, hvordan Gud taler til lære, hvordan Gud taler til 
hende i drømme, og når hun hende i drømme, og når hun 
oplever, hun får noget til an-oplever, hun får noget til an-
dre, søger hun sammen med dre, søger hun sammen med 
sin faste bedemakker Gud i sin faste bedemakker Gud i 
bøn for, hvad hun skal gøre bøn for, hvad hun skal gøre 
med det.med det.

”Man skal træde varsomt. ”Man skal træde varsomt. 
Det er ikke sikkert, de har Det er ikke sikkert, de har 
brug for eller er klar til at brug for eller er klar til at 
høre om det. Måske skal høre om det. Måske skal 
man bede for dem, og så må man bede for dem, og så må 
Gud åbenbare, hvad der skal Gud åbenbare, hvad der skal 
ske,” siger hun.                     ske,” siger hun.                     kbrkbr

Gud brugte en af de lokale til at be-
kræfte Solveig og Søren i deres kald til 
at bo og engagere sig i Bølling

Karolines volontørophold i Tanzania 
blev afbrudt af corona. Alligevel ople-
ver hun, at Gud har styr på hendes liv

Helt fra hun var barn, har Maria drømt 
meget. Siden har hun spurgt Gud, om 
han vil bruge hendes drømme til noget



Større missionsfokus i forkyndelsen
Vi har brug for at blive mindet om forpligtelsen til at nå mennesker med evangeliet
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Hvornår har du som tilhører Hvornår har du som tilhører 
i Luthersk Mission sidst hørt i Luthersk Mission sidst hørt 
en prædiken, som indeholdt en prædiken, som indeholdt 
forkyndelse af internatio-forkyndelse af internatio-
nal mission? Hvornår har nal mission? Hvornår har 
du som prædikant sidst du som prædikant sidst 
holdt en prædiken, hvor du holdt en prædiken, hvor du 
forkyndte om international forkyndte om international 
mission? Jeg tænker ikke mission? Jeg tænker ikke 
på missionærudsendelses-på missionærudsendelses-
fest eller missionærbesøg. fest eller missionærbesøg. 
For dér sker det. Men ved et For dér sker det. Men ved et 
almindeligt, gennemsnit-almindeligt, gennemsnit-
ligt tirsdags- eller søndags-ligt tirsdags- eller søndags-
møde?møde?

Forkyndelsen er et hoved-Forkyndelsen er et hoved-
element i vores arbejde. element i vores arbejde. 
Forkyndelsen former os. Forkyndelsen former os. 
Former vores tro, vores tan-Former vores tro, vores tan-
ker, vores liv. Er der noget, ker, vores liv. Er der noget, 
der ikke bliver forkyndt, er der ikke bliver forkyndt, er 
det også med til at forme det også med til at forme 
os. Undersøgelsen Projekt os. Undersøgelsen Projekt 
God Forkyndelse fra 2015 God Forkyndelse fra 2015 
påpeger, at der bliver præ-påpeger, at der bliver præ-
diket for lidt mission i LM. diket for lidt mission i LM. 
Det har næppe ændret sig Det har næppe ændret sig 
meget siden. Mildest talt meget siden. Mildest talt 
må det vække til efter-må det vække til efter-
tanke – og handling – i en tanke – og handling – i en 
missionsorganisation som missionsorganisation som 
LM, der ønsker at have stort LM, der ønsker at have stort 
fokus på international mis-fokus på international mis-
sion.sion.

Tag temaet op
Hvordan kan vi ændre det? Hvordan kan vi ændre det? 
Det kan være ret lavpraktisk. Det kan være ret lavpraktisk. 
Ved at prædikanterne tager Ved at prædikanterne tager 
temaet op i forkyndelsen. temaet op i forkyndelsen. 

Eller kredse og frimenighe-Eller kredse og frimenighe-
der spørger prædikanterne der spørger prædikanterne 
om at tage det op. Enten om at tage det op. Enten 
ved at give emner om det til ved at give emner om det til 
prædikanterne eller spørge prædikanterne eller spørge 
om prædikener ud fra mis-om prædikener ud fra mis-
sionstekster i Bibelen.sionstekster i Bibelen.

Vi mangler ikke bibeltek-Vi mangler ikke bibeltek-
ster, der handler om missi-ster, der handler om missi-
on. Kronjuvelen er Missions-on. Kronjuvelen er Missions-
befalingen i slutningen af befalingen i slutningen af 
Matt 28. Men der er faktisk Matt 28. Men der er faktisk 
temmelig mange andre bi-temmelig mange andre bi-
beltekster, som indeholder beltekster, som indeholder 
missionstemaer. De er der missionstemaer. De er der 
nærmest over alt. Lige fra nærmest over alt. Lige fra 
løftet til Abraham om at bli-løftet til Abraham om at bli-
ve et stort folk (1 Mos 12,1-ve et stort folk (1 Mos 12,1-
3), over Esajas’ ”Hør mig, I 3), over Esajas’ ”Hør mig, I 
fjerne øer, lyt, I folk langt fjerne øer, lyt, I folk langt 
borte” (Es 49) til Paulus, der borte” (Es 49) til Paulus, der 
taler om Gud, ”som vil, at taler om Gud, ”som vil, at 
alle mennesker skal frelses” alle mennesker skal frelses” 
(1 Tim 2,4). (1 Tim 2,4). 

Det handler ofte om vink-Det handler ofte om vink-
ling og betoning af bibeltek-ling og betoning af bibeltek-
stens indhold. I enhver stens indhold. I enhver 
prædiken sker der en prio-prædiken sker der en prio-
ritering af temaer. Derfor ritering af temaer. Derfor 
kan prædikanten ved en del kan prædikanten ved en del 
bibeltekster vælge at frem-bibeltekster vælge at frem-
hæve et missionstema, som hæve et missionstema, som 
er i teksten. Reelt ligger mis-er i teksten. Reelt ligger mis-
sionsperspektivet allerede sionsperspektivet allerede 
i selve evangeliets gener. i selve evangeliets gener. 
Verdens bedste budskab Verdens bedste budskab 
er ikke noget værd, hvis det er ikke noget værd, hvis det 
ikke kommer ud i verden. ikke kommer ud i verden. 
Tænk blot på Joh 3,16, som Tænk blot på Joh 3,16, som 
vi opfatter som et koncen-vi opfatter som et koncen-

trat af evangeliet: ”For så-trat af evangeliet: ”For så-
ledes elskede Gud verden ledes elskede Gud verden 
…” Dét kærlighedsbudskab …” Dét kærlighedsbudskab 
skal netop ud i verden. skal netop ud i verden. 

Løft forkyndelsen
Som prædikanter fokuse-Som prædikanter fokuse-
rer vi ofte på, at nu skal det rer vi ofte på, at nu skal det 
handle om Gud, Jesus og handle om Gud, Jesus og 
mig. Og ja, det personlige mig. Og ja, det personlige 
forhold til Gud er afgørende. forhold til Gud er afgørende. 
Men vi skal som prædikan-Men vi skal som prædikan-
ter også nogle gange hæve ter også nogle gange hæve 
forkyndelsen ud over den forkyndelsen ud over den 
helt personlige åndelige helt personlige åndelige 
næsetip og forkynde det næsetip og forkynde det 
kristne liv, efterfølgelsen kristne liv, efterfølgelsen 
og tjenesten. Dér kommer og tjenesten. Dér kommer 
international mission ind i international mission ind i 
billedet. Vi lever i en selfi e-billedet. Vi lever i en selfi e-
tid med stor selvoptagethed tid med stor selvoptagethed 
og med stort lokalt fokus. og med stort lokalt fokus. 
Der er brug for, at vi også i Der er brug for, at vi også i 
forkyndelsen løfter vores forkyndelsen løfter vores 
hoved og forkynder: ”Høsten hoved og forkynder: ”Høsten 
er stor, høstens herre kalder er stor, høstens herre kalder 
arbejdere …”arbejdere …”

Vi må forkynde kaldet. Vi må forkynde kaldet. 
Konkret kalde til en opgave Konkret kalde til en opgave 
i international mission. Vi i international mission. Vi 
skal ikke presse nogen til skal ikke presse nogen til 
noget. Det er åndeligt hver-noget. Det er åndeligt hver-
ken sundt eller forsvarligt. ken sundt eller forsvarligt. 
Men vi må forkynde et behov Men vi må forkynde et behov 
og en nødvendighed. ”Hvor-og en nødvendighed. ”Hvor-
dan skal de tro på ham, som dan skal de tro på ham, som 
de ikke har hørt om?” (Rom de ikke har hørt om?” (Rom 
10,14). Mennesker ude om-10,14). Mennesker ude om-
kring i verden hører ikke om kring i verden hører ikke om 
Jesus, uden at nogen for-Jesus, uden at nogen for-

tæller dem om ham. Derfor tæller dem om ham. Derfor 
kalder Gud nogle til geogra-kalder Gud nogle til geogra-
fi sk at fl ytte sig hen til et nyt fi sk at fl ytte sig hen til et nyt 
missionssted.missionssted.

Konkrete stillinger
Vi kan i forkyndelsen også Vi kan i forkyndelsen også 
nævne konkrete volontør- nævne konkrete volontør- 
og missionærstillinger i LM. og missionærstillinger i LM. 
Dem kan vi hurtigt fi nde på Dem kan vi hurtigt fi nde på 
LM’s hjemmeside. Alle kom-LM’s hjemmeside. Alle kom-
mer ikke ind og kigger på mer ikke ind og kigger på 
hjemmesiden. Derfor kan hjemmesiden. Derfor kan 
det have betydning, at de det have betydning, at de 
bliver omtalt konkret i for-bliver omtalt konkret i for-
kyndelsen. Dette handler kyndelsen. Dette handler 
om det individuelle kald til om det individuelle kald til 
at blive missionær. Kaldet til at blive missionær. Kaldet til 
konkret tjeneste.konkret tjeneste.

Men vi må også forkynde Men vi må også forkynde 
et kollektivt kald. Et kald til et kollektivt kald. Et kald til 
os som menighed og som os som menighed og som 
kristne i en missionsorgani-kristne i en missionsorgani-
sation til at være sendeme-sation til at være sendeme-
nighed. Nogle skal sendes, nighed. Nogle skal sendes, 
men nogle skal også sende. men nogle skal også sende. 
Vi må kalde til forbøn og til Vi må kalde til forbøn og til 
at give. Mange udsendte at give. Mange udsendte 
missionærer taler om for-missionærer taler om for-
bønnen i Danmark som helt bønnen i Danmark som helt 
afgørende for deres mis-afgørende for deres mis-
sionærhverdag i missions-sionærhverdag i missions-
landet. Og der er kun øko-landet. Og der er kun øko-
nomi til at sende, hvis der nomi til at sende, hvis der 
er kristne, der går ind i en er kristne, der går ind i en 
givertjeneste og giver penge givertjeneste og giver penge 
til missionsarbejdet. Ellers til missionsarbejdet. Ellers 
stopper det. Simpelt, men stopper det. Simpelt, men 
sandt. Missionsforkyndelse sandt. Missionsforkyndelse 
er altså også at forkynde til er altså også at forkynde til 

forbønstjeneste og givertje-forbønstjeneste og givertje-
neste.neste.

Åndelig motivation
Vi hverken kan eller skal Vi hverken kan eller skal 
lægge et psykologisk eller lægge et psykologisk eller 
samvittighedsmæssigt pres samvittighedsmæssigt pres 
ned over hinanden til inter-ned over hinanden til inter-
national mission. Det vil ikke national mission. Det vil ikke 
være rimeligt, og det hol-være rimeligt, og det hol-
der ikke i det lange løb. Der der ikke i det lange løb. Der 
må en anden slags åndelig må en anden slags åndelig 
motivation til. Ellers taber motivation til. Ellers taber 
vi pusten. Vi skal nøgternt vi pusten. Vi skal nøgternt 
turde forkynde den åndelige turde forkynde den åndelige 
nødvendighed af internatio-nødvendighed af internatio-
nal mission: At der ude i ver-nal mission: At der ude i ver-
den ikke er frelse hos andre den ikke er frelse hos andre 
end Jesus (ApG 4,12). end Jesus (ApG 4,12). 

Vi må gennem forkyndel-Vi må gennem forkyndel-
sen hjælpe hinanden til at sen hjælpe hinanden til at 
se international mission se international mission 
som en forpligtelse og en som en forpligtelse og en 
påtrængende nød: Uden påtrængende nød: Uden 

Jesus går mennesker for-Jesus går mennesker for-
tabt. Skal mennesker få del tabt. Skal mennesker få del 
i det evige liv, må de høre om i det evige liv, må de høre om 
Jesus og komme til tro på Jesus og komme til tro på 
ham. Vi har til opgave at ka-ham. Vi har til opgave at ka-
ste redningskransen ud til ste redningskransen ud til 
mennesker i folkehavet. ”Gå mennesker i folkehavet. ”Gå 
derfor hen og gør alle folke-derfor hen og gør alle folke-
slagene til mine disciple …” slagene til mine disciple …” 
Jesus kalder sine disciple til Jesus kalder sine disciple til 
at kalde fl ere disciple. Det er at kalde fl ere disciple. Det er 
missionens domino-effekt. missionens domino-effekt. 
Mission er ikke blot en ven-Mission er ikke blot en ven-
strehånds-interesse for de strehånds-interesse for de 
særligt interesserede. Men særligt interesserede. Men 
det er en evangelisk forplig-det er en evangelisk forplig-
telse for den enkelte kristne telse for den enkelte kristne 
og for den kristne menighed. og for den kristne menighed. 
Vi bringer et glad budskab. Vi bringer et glad budskab. 
Vi kommer med en invitation Vi kommer med en invitation 
fra Jesus: ”Kom til mig, alle I, fra Jesus: ”Kom til mig, alle I, 
som slider jer trætte og bæ-som slider jer trætte og bæ-
rer tunge byrder, og jeg vil rer tunge byrder, og jeg vil 
give jer hvile” (Matt 11,28).give jer hvile” (Matt 11,28).

De gode historier
Som prædikant kan man Som prædikant kan man 
krydre missionsforkyndel-krydre missionsforkyndel-
sen med konkrete historier, sen med konkrete historier, 
som viser, at missionsar-som viser, at missionsar-
bejdet faktisk nytter. Gud bejdet faktisk nytter. Gud 
arbejder med og velsigner. arbejder med og velsigner. 
Det er forholdsvis enkelt at Det er forholdsvis enkelt at 
gå ind på LM’s elektroniske gå ind på LM’s elektroniske 
platforme og hente gode platforme og hente gode 
historier fra det virkelige historier fra det virkelige 
missionsliv. Dem kan man missionsliv. Dem kan man 
fi nde på LM’s hjemmeside, i fi nde på LM’s hjemmeside, i 
LM-opslag på Facebook, på LM-opslag på Facebook, på 
missionær-blogs med mere. missionær-blogs med mere. 
Jævnligt er der også artikler Jævnligt er der også artikler 
og notitser i Tro & Mission, og notitser i Tro & Mission, 
som kan være til kald og op-som kan være til kald og op-
muntring. Som viser, at mis-muntring. Som viser, at mis-
sionsarbejdet bærer frugt. sionsarbejdet bærer frugt. 
Mennesker kommer til tro Mennesker kommer til tro 
og bliver frelst.og bliver frelst.

”Jamen, det har folk jo al-”Jamen, det har folk jo al-
lerede læst, så det skal jeg lerede læst, så det skal jeg 
ikke stå og gentage i min ikke stå og gentage i min 
prædiken.” Njah, det er ikke prædiken.” Njah, det er ikke 
så sikkert, at folk har læst så sikkert, at folk har læst 
det. Og hvis de har, er genta-det. Og hvis de har, er genta-
gelse som bekendt et godt gelse som bekendt et godt 
pædagogisk fi f. Jeg tror, at pædagogisk fi f. Jeg tror, at 
det er både godt og relevant, det er både godt og relevant, 
at vi giver vores missions-at vi giver vores missions-
forkyndelse liv ved at for-forkyndelse liv ved at for-
tælle nogle af de konkrete tælle nogle af de konkrete 
historier fra missionslan-historier fra missionslan-
dene. Nogle gange kan en dene. Nogle gange kan en 
konkret historie i øjenhøjde konkret historie i øjenhøjde 
rykke mere end en teoretisk rykke mere end en teoretisk 
missionsprædiken.missionsprædiken.

Skal kaldet til internatio-Skal kaldet til internatio-
nal mission og det internati-nal mission og det internati-
onale arbejde fortsat betyde onale arbejde fortsat betyde 
noget for os i LM, må missi-noget for os i LM, må missi-
onsperspektivet med som et onsperspektivet med som et 
vigtigt tema i forkyndelsen. vigtigt tema i forkyndelsen. 
Fordi forkyndelsen former Fordi forkyndelsen former 
fokus.fokus.

F
O

TO
: 

O
L

E
 M

A
L

M
G

A
A

R
D

Der er brug for, at vi i forkyndelsen løfter vores hoved og forkynder: ”Høsten er stor, høstens herre kalder arbejdere …” siger ud-Der er brug for, at vi i forkyndelsen løfter vores hoved og forkynder: ”Høsten er stor, høstens herre kalder arbejdere …” siger ud-
viklingskonsulent i LM Carsten Skovgaard-Holm. Her er det en masaikvinde i Tanzania, der bliver døbt.viklingskonsulent i LM Carsten Skovgaard-Holm. Her er det en masaikvinde i Tanzania, der bliver døbt.

 
Mission er en 
evangelisk forplig-
telse for den en-
kelte kristne og for 
den kristne menig-
hed. Vi bringer et 
glad budskab. Vi 
kommer med en 
invitation fra Jesus

Carsten Skovgaard-HolmCarsten Skovgaard-Holm
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CARSTEN SKOVGAARD-HOLM   Missionsforkyndelse 
er også at forkynde til forbønstjeneste og givertjeneste

 
Tænk på Joh 3,16, 
som vi opfatter 
som et koncentrat 
af evangeliet. Dét 
kærlighedsbud-
skab skal netop ud 
i verden

Carsten Skovgaard-HolmCarsten Skovgaard-Holm
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En storm af kritisk medie-En storm af kritisk medie-
dækning har ramt Norsk dækning har ramt Norsk 
Luthersk Misjonssam-Luthersk Misjonssam-
band (NLM), der i en række band (NLM), der i en række 
artikler i de kristne aviser artikler i de kristne aviser 
DagenDagen og  og Vårt LandVårt Land er blevet  er blevet 
beskyldt for ikke at lytte til beskyldt for ikke at lytte til 
kritik og for at udøve magt-kritik og for at udøve magt-
misbrug.misbrug.

Kritikken startede med en Kritikken startede med en 
kronik af Endre Stene, der kronik af Endre Stene, der 
er lærer på NLM’s bibelsko-er lærer på NLM’s bibelsko-
le Fjellheim og redaktør af le Fjellheim og redaktør af 
hjemmesiden hjemmesiden foross.nofoross.no med  med 
opbyggelige videoer, præ-opbyggelige videoer, præ-
dikener og artikler. Her gav dikener og artikler. Her gav 
han udtryk for, at mange, der han udtryk for, at mange, der 
har oplevet sig krænket, er har oplevet sig krænket, er 
blevet bragt til tavshed, når blevet bragt til tavshed, når 
de gik til ledelsen, og at de-de gik til ledelsen, og at de-
res fortælling ikke blev hørt, res fortælling ikke blev hørt, 
anerkendt eller besvaret.anerkendt eller besvaret.

NLM’s generalsekretær NLM’s generalsekretær 
Øyvind Åsland har fl ere Øyvind Åsland har fl ere 
gange svaret på kritikken. I gange svaret på kritikken. I 
en podcast på NLM’s egen en podcast på NLM’s egen 
hjemmeside slår han fast, hjemmeside slår han fast, 
at han som leder er bundet at han som leder er bundet 
af, at han ikke kan kommen-af, at han ikke kan kommen-

Borgfonden ansætter 
ny fondsdirektør
Den almennyttige fond Borgfonden i Silkeborg har ansat Den almennyttige fond Borgfonden i Silkeborg har ansat 
Henrik Søgaard Kofoed som ny fondsdirektør fra den 1. Henrik Søgaard Kofoed som ny fondsdirektør fra den 1. 
oktober.oktober.

Henrik Søgaard Kofoed, der er uddannet teolog, får Henrik Søgaard Kofoed, der er uddannet teolog, får 
ansvar for fondens drift. Han afl øser Johannes Nor gaard ansvar for fondens drift. Han afl øser Johannes Nor gaard 
Mortensen, der fortsætter som konsulent og rådgiver i Mortensen, der fortsætter som konsulent og rådgiver i 
fonden.fonden.

Borgfonden blev stiftet i 2011 og støtter kirkelige or-Borgfonden blev stiftet i 2011 og støtter kirkelige or-
ganisationer, projekter, institutioner, skoler og sociale ini-ganisationer, projekter, institutioner, skoler og sociale ini-
tiativer. LM har fl ere gange fået støtte herfra – senest til tiativer. LM har fl ere gange fået støtte herfra – senest til 
projektet Discipel 24-7.                      projektet Discipel 24-7.                      klkl

Opbakningen til fri abort 
er faldende på verdensplan
Holdningen til abort har ændret sig på verdensplan siden Holdningen til abort har ændret sig på verdensplan siden 
2014, hvor man begyndte at måle dette spørgsmål. Det 2014, hvor man begyndte at måle dette spørgsmål. Det 
viser en undersøgelse, der er foretaget af analyseinsti-viser en undersøgelse, der er foretaget af analyseinsti-
tuttet Ipsos blandt over 17.000 mennesker i 25 lande.tuttet Ipsos blandt over 17.000 mennesker i 25 lande.

Det skriver foreningen Retten til Liv i et nyhedsbrev.Det skriver foreningen Retten til Liv i et nyhedsbrev.
Undersøgelsen, der fandt sted fra 22. maj til 5. juni, Undersøgelsen, der fandt sted fra 22. maj til 5. juni, 

viser, at selv om et overvældende fl ertal går ind for kvin-viser, at selv om et overvældende fl ertal går ind for kvin-
ders ret til abort i nogle tilfælde, er støtten faldende i ders ret til abort i nogle tilfælde, er støtten faldende i 
mange nationer. mange nationer. 

På verdensplan er støtten til abort faldet fra 72 procent På verdensplan er støtten til abort faldet fra 72 procent 
i 2014 til 70 procent i 2020. Modstanden mod abort, der i 2014 til 70 procent i 2020. Modstanden mod abort, der 
dækker absolut modstand, med undtagelsen af hvis der dækker absolut modstand, med undtagelsen af hvis der 
er fare for kvindens liv, er på 17 procent (12 procent har er fare for kvindens liv, er på 17 procent (12 procent har 
ikke taget stilling).ikke taget stilling).

Med en nedgang fra 85 procent i 2014 til 76 procent i Med en nedgang fra 85 procent i 2014 til 76 procent i 
2020, er Tyskland det europæiske land, hvor støtten til 2020, er Tyskland det europæiske land, hvor støtten til 
abort er faldet mest, men også i Sverige, Frankrig, Stor-abort er faldet mest, men også i Sverige, Frankrig, Stor-
britannien, Spanien, Ungarn og Italien falder opbaknin-britannien, Spanien, Ungarn og Italien falder opbaknin-
gen. gen. 

Støtten til abort er steget i både Sydkorea, Belgien, Støtten til abort er steget i både Sydkorea, Belgien, 
Australien, Canada og Argentina, Mexico og Rusland. I de Australien, Canada og Argentina, Mexico og Rusland. I de 
sidste to lande er den dog stadig under 70 procent.sidste to lande er den dog stadig under 70 procent.

I USA er antallet af tilhængere af abort uforandret I USA er antallet af tilhængere af abort uforandret 
64 procent af de adspurgte. Der er kun få måneder til 64 procent af de adspurgte. Der er kun få måneder til 
præsidentvalget, og abort er blevet et hedt emne i valg-præsidentvalget, og abort er blevet et hedt emne i valg-
kampen. Præsident Donald Trump har lovet, at hvis han kampen. Præsident Donald Trump har lovet, at hvis han 
bliver genvalgt, vil han fortsat være den præsident, ”der bliver genvalgt, vil han fortsat være den præsident, ”der 
har været den største forkæmper for liv i USA’s historie”. har været den største forkæmper for liv i USA’s historie”. 
Modsat lover demokraterne at rulle hans beslutninger Modsat lover demokraterne at rulle hans beslutninger 
mod abort tilbage.mod abort tilbage.

Malaysia er det eneste land, hvor under 50 procent af Malaysia er det eneste land, hvor under 50 procent af 
de adspurgte går ind for fri abort. Danmark er ikke med i de adspurgte går ind for fri abort. Danmark er ikke med i 
undersøgelsen.                      undersøgelsen.                      klkl

Kritik mod NLM 
fortsætter

Nordeuropas største missionsorganisation beskyldes fra 
interne rækker for ikke at lytte til kritikere

tere på personalesager. Han tere på personalesager. Han 
erkender, at der er sket fejl, erkender, at der er sket fejl, 
men mener også, at ankla-men mener også, at ankla-
gerne om, at NLM’s ledelse gerne om, at NLM’s ledelse 
ikke lytter, er forkerte.ikke lytter, er forkerte.

”Jeg vil gerne forsikre om, ”Jeg vil gerne forsikre om, 
at folk bliver lyttet til. Også at folk bliver lyttet til. Også 
selv om konklusionen ikke selv om konklusionen ikke 
blev, som folk håbede el-blev, som folk håbede el-
ler bad ledelsen om. Der er ler bad ledelsen om. Der er 
mange, der siger, at de ikke mange, der siger, at de ikke 
blev hørt, og af og til har jeg blev hørt, og af og til har jeg 
fået mistanken, at det, de fået mistanken, at det, de 
mener, er, at det ikke blev, mener, er, at det ikke blev, 
som de ønskede, for jeg ved, som de ønskede, for jeg ved, 
at vi har brugt meget tid på at vi har brugt meget tid på 
tingene og prøvet at sætte tingene og prøvet at sætte 
os så godt ind i sagerne som os så godt ind i sagerne som 
muligt.”muligt.”

Omfattende kritik
Efter Endre Stenes kro-Efter Endre Stenes kro-
nik har han fået omkring nik har han fået omkring 
80 henvendelser fra folk i 80 henvendelser fra folk i 
NLM, der har haft lignende NLM, der har haft lignende 
oplevelser, som han selv oplevelser, som han selv 
har, fortæller han til har, fortæller han til DagenDagen. . 
Han forklarer, at henven-Han forklarer, at henven-
delserne er kommet fra delserne er kommet fra 
alle aldersgrupper, interes-alle aldersgrupper, interes-
segrupper og teologiske segrupper og teologiske 
ståsteder i organisationen, ståsteder i organisationen, 

der er Nordeuropas største der er Nordeuropas største 
missionsorganisation. En-missionsorganisation. En-
kelte af historierne er også kelte af historierne er også 
blevet gengivet i blevet gengivet i Vårt LandVårt Land 
og og DagenDagen.

Historierne lander sam-Historierne lander sam-
tidig med en række ankla-tidig med en række ankla-
ger om utrygt skolemiljø på ger om utrygt skolemiljø på 
Kvitsund gymnasium, som Kvitsund gymnasium, som 
også ejes af NLM. Her har også ejes af NLM. Her har 
elever, ifølge anklagerne, elever, ifølge anklagerne, 
oplevet mobning og racisme oplevet mobning og racisme 
fra andre elever og fået at fra andre elever og fået at 
vide fra en lærer, at de er vide fra en lærer, at de er 
dovne og upålidelige. En dovne og upålidelige. En 
ansat fortæller, at hun har ansat fortæller, at hun har 
det meget svært med at se, det meget svært med at se, 
at der hvert år er elever, der at der hvert år er elever, der 
ikke har det godt på grund ikke har det godt på grund 
af skolemiljøet, og at hun af skolemiljøet, og at hun 
ikke er blevet hørt, når hun ikke er blevet hørt, når hun 
har fortalt det til ledelsen på har fortalt det til ledelsen på 
gymnasiet.gymnasiet.

Håndteringen af ankla-Håndteringen af ankla-
gerne fra Kvitsund er et ek-gerne fra Kvitsund er et ek-
sempel på, at NLM’s ledere sempel på, at NLM’s ledere 
dækker over problemerne, dækker over problemerne, 
mener Endre Stene.mener Endre Stene.

Blandet modtagelse
I en videopodcast på NLM’s I en videopodcast på NLM’s 
hjemmeside drøfter gene-hjemmeside drøfter gene-

Faccum vulla commy nibh eu feugait inibh el del irit la faccums andrem vulla feum diat wissimFaccum vulla commy nibh eu feugait inibh el del irit la faccums andrem vulla feum diat wissim

ralsekretær Øyvind Åsland ralsekretær Øyvind Åsland 
og informationsleder Espen og informationsleder Espen 
Ottosen kritikken. Her un-Ottosen kritikken. Her un-
derstreger Åsland, at det derstreger Åsland, at det 
er vigtigt at huske på, at er vigtigt at huske på, at 
NLM i de seneste 20 år har NLM i de seneste 20 år har 
gjort meget for at etablere gjort meget for at etablere 
en struktur med forskel-en struktur med forskel-
lige instanser, der skal sikre lige instanser, der skal sikre 
muligheden for at komme muligheden for at komme 
med kritik. med kritik. 

”Det har vi gjort, fordi vi ”Det har vi gjort, fordi vi 
selv har ønsket det, og fordi selv har ønsket det, og fordi 
der er blevet strammet op på der er blevet strammet op på 
disse områder i lovgivningen. disse områder i lovgivningen. 
Jeg synes, vi skal være stolte Jeg synes, vi skal være stolte 
af det og glade for det.”af det og glade for det.”

Han understreger også, Han understreger også, 
at han glæder sig over, at at han glæder sig over, at 
Norge har en kristen presse, Norge har en kristen presse, 
som går kritisk til værks. som går kritisk til værks. 
Som NLM’s leder må han Som NLM’s leder må han 
også tåle at blive udsat for også tåle at blive udsat for 
kritik ligesom alle andre og kritik ligesom alle andre og 
må lytte til, hvordan struk-må lytte til, hvordan struk-
turen kan forbedres, eller turen kan forbedres, eller 
til den kritik, der er af den til den kritik, der er af den 
måde, ledelsesansvaret måde, ledelsesansvaret 
udføres på. Men han mener udføres på. Men han mener 
også, at en stor del af kritik-også, at en stor del af kritik-
ken er urimelig og bør afvi-ken er urimelig og bør afvi-
ses, nuanceres og justeres.ses, nuanceres og justeres.
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ØYVIND ÅSLAND   Jeg glæder mig over, at Norge har 
en kristen presse, som går kritisk til værks. Som NLM’s 
leder må jeg tåle at blive udsat for kristikKIRKE  

En del af anklagerne mod NLM går på, at mange, der har oplevet sig krænket, er blevet bragt til tavshed, når de gik til ledelsen.En del af anklagerne mod NLM går på, at mange, der har oplevet sig krænket, er blevet bragt til tavshed, når de gik til ledelsen.

Generalsekretær i Sat-7 
har 20-års jubilæum
Den kristne tv-station SAT-7 blev oprettet i 1995 og be-Den kristne tv-station SAT-7 blev oprettet i 1995 og be-
gyndte med to timers ugentlig tv. I dag sender den døgnet gyndte med to timers ugentlig tv. I dag sender den døgnet 
rundt på arabisk, persisk og tyrkisk i 25 lande i Mel-rundt på arabisk, persisk og tyrkisk i 25 lande i Mel-
lemøsten og Nordafrika og i de fl este lande i Europa. En lemøsten og Nordafrika og i de fl este lande i Europa. En 
meget stor del af tv-stationens udvikling skyldes den meget stor del af tv-stationens udvikling skyldes den 
danske generalsekretær Kurt Johansen, der i år kan fejre danske generalsekretær Kurt Johansen, der i år kan fejre 
20-års jubilæum, skriver Bibelselskabet i et nyhedsbrev. 20-års jubilæum, skriver Bibelselskabet i et nyhedsbrev. 

Kurt Johansens job i SAT-7 har i alle årene først og Kurt Johansens job i SAT-7 har i alle årene først og 
fremmest været at etablere nye partnerskaber med fremmest været at etablere nye partnerskaber med 
NGO’er, missionsselskaber og kirkelige samfund. NGO’er, missionsselskaber og kirkelige samfund. 

”Til at starte med fi k jeg Norden som ansvarsområde, ”Til at starte med fi k jeg Norden som ansvarsområde, 
men jeg boede jo tæt på Tyskland, så snart rejste jeg men jeg boede jo tæt på Tyskland, så snart rejste jeg 
også dertil, ligesom jeg også fi k kontakter i fl ere og fl ere også dertil, ligesom jeg også fi k kontakter i fl ere og fl ere 
sydeuropæiske lande,” siger han.  sydeuropæiske lande,” siger han.  

I forbindelse med jubilæet modtog Kurt Johansen Bi-I forbindelse med jubilæet modtog Kurt Johansen Bi-
belselskabets Pris 2020 som anerkendelse for sit man-belselskabets Pris 2020 som anerkendelse for sit man-
geårige virke med at udbrede Bibelen.                     geårige virke med at udbrede Bibelen.                     klkl
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PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.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”. 

Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels  Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________

HEY You

YEAH YOU!

  

        
      

    
KONFIRMAND

  KURSUS

Brænder du for at arbejde med unge mennesker, så 
de vokser i troen på Jesus og er med til at gøre Jesus 
kendt i det danske studieliv? 

Er du uddannet teolog eller har lignende relevant 
uddannelse? Har du evner, nådegaver og erfaring 
inden for undervisning, samtale og forkyndelse? 

Ønsker du at være med til at skabe en sammen-
hængende bibelskolehverdag med plads til forskel-
lighed? Vil du arbejde for KFS’ mission og vision, 
funderet i en evangelisk-luthersk teologi?

Så er du et godt bud på LTC’s nye lærer. Der er an-
sættelsesstart 1. december eller snarest derefter. 

LÆRER SØGES TIL 
KFS’ LEDERTRÆNINGSCENTER

LÆS MERE på kfs.dk/job
ANSØGNINGSFRIST 18. oktober 2020

KA HOVEDORGANISATION
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV
Tlf.: 82 132 132
www.ka.dk

Stillingen som juridisk konsulent er på 37 
timer pr. uge med fleksibel arbejdstid. Du 
skal samarbejde med dygtige kollegaer, der er 
dedikeret til at yde den bedste rådgivning til 
1.200 medlemsvirksomheder.

Arbejdsmiljøet er uformelt, humoristisk og 
præget af et positivt kristent livs- og menne-
skesyn. Vi mener, at alle mennesker har lige 
stor værdi og har krav på at blive mødt med 
tillid, respekt og oprigtig interesse.

Vi ser frem til at høre fra dig. Upload din 
ansøgning vedlagt CV og andet relevant 
dokumentation på www.ka.dk/ledigestillinger. 
Evt. spørgsmål kan rettes til juridisk chef 
Nikolaj Nikolajsen på mail nikolaj@ka.dk
eller tlf. 82 132 141.

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2020.

 Opgaver:
  Dine opgaver kommer til at bestå i rådgivning 

af vores medlemsvirksomheder inden for ansæt-
telses- og arbejdsret, juridisk sagsbehandling, 
deltagelse i forhandling på vegne af medlems-
virksomheder samt rådgivning og vejledning 
af medlemmer på HR-området.

 Vi forventer at du:
–  er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. 

eller har en relevant uddannelse inden for HR
–  har flair for tal og er effektiv
–  har kendskab til det at være selvstændig 

og arbejdsgiver
–  har gode evner for skriftlig og 

mundtlig kommunikation
–  er positiv og tillidsvækkende
–  er serviceminded og fleksibel
–  har gode samarbejdsevner

Juridisk 
konsulent 
– med fl air for HR
Da en af vores erfarne jurister har opsagt 
sin stilling, søger vi en juridisk konsulent med 
tiltrædelse pr. 1. december eller tidligere.

Du bliver ansat i KAH, der er en hovedorganisation 
for Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje.

Excellent Search & Selection

Foreningen af Kristne Friskoler
Sekretariatschef

Kristne Friskoler
Foreningen af

Dynamisk leder til forening i udvikling og vækst unikrecruitment.dk

Ring til LM’s 
telefonandagt

74 52 66 44

TID TIL ...
  AT VÆRE DIG

#tid_til_dig

EFTERSKOLENEFTERSKOLEN

Tilmeld dig til dit bedste år 
– solgaarden.dk



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF RUTH VATNE RASMUSSENAF RUTH VATNE RASMUSSEN

LEGESTUESEKRETÆRLEGESTUESEKRETÆR

Carsten Hjorth Pedersen:Carsten Hjorth Pedersen:
Ethvert menneske er en Ethvert menneske er en 
halvøhalvø
LogosMedia 2020LogosMedia 2020

136 sider – 149,95 kroner136 sider – 149,95 kroner

Denne letlæselige og over-Denne letlæselige og over-
skuelige bog, hvad antal si-skuelige bog, hvad antal si-
der angår, er en slags kom-der angår, er en slags kom-
bineret samfundsanalyse, bineret samfundsanalyse, 
selvhjælps- og studiebog.selvhjælps- og studiebog.

Den appetitlige titel på bo-Den appetitlige titel på bo-
gen, et omformuleret citat af gen, et omformuleret citat af 
den kendte forfatter Amos den kendte forfatter Amos 
Oz, beskriver ret tydeligt, Oz, beskriver ret tydeligt, 
hvilket fokus bogen har: Vi er hvilket fokus bogen har: Vi er 
individuelle mennesker, som individuelle mennesker, som 
er afhængige af og bundet er afhængige af og bundet 
til andre mennesker. til andre mennesker. 

Carsten Hjorth Peder-Carsten Hjorth Peder-
sen udforsker spændingen sen udforsker spændingen 
mellem individ og fælles-mellem individ og fælles-
skab i bogens første del på skab i bogens første del på 
en meget fi n måde og tager en meget fi n måde og tager 
samtidig temperaturen på samtidig temperaturen på 
vores tid. Dernæst kommer vores tid. Dernæst kommer 
”selvhjælpsdelen”, de 20 ”selvhjælpsdelen”, de 20 
ideer til god individualisme ideer til god individualisme 

Kombineret samfundsanalyse, 
selvhjælps- og studiebog

og sunde fællesskaber. Det og sunde fællesskaber. Det 
er konkrete ideer, som ikke er konkrete ideer, som ikke 
nødvendigvis er nemme at nødvendigvis er nemme at 
føre ud i livet. føre ud i livet. 

Her kommer den sidste Her kommer den sidste 
del af bogen med hjælp. Der del af bogen med hjælp. Der 
er spørgsmål til overvejelser er spørgsmål til overvejelser 
og samtale. Dette gør bogen og samtale. Dette gør bogen 
meget brugbar. Den satte meget brugbar. Den satte 
i hvert fald for mig ord på i hvert fald for mig ord på 
egne, spredte tanker og kom egne, spredte tanker og kom 
med udfordrende handle-med udfordrende handle-
muligheder. muligheder. 

Carsten Hjorth opsum-Carsten Hjorth opsum-
merer hensigten med bogen merer hensigten med bogen 
meget fi nt: meget fi nt: 

”Jeg mener, vi er i den un-”Jeg mener, vi er i den un-
derlige situation, at vores tid derlige situation, at vores tid 
både presser os i ekstrem både presser os i ekstrem 
individualistisk retning og i individualistisk retning og i 
ekstrem kollektivistisk ret-ekstrem kollektivistisk ret-
ning … Vi er under dobbelt ning … Vi er under dobbelt 
beskydning. Derfor fi nder beskydning. Derfor fi nder 
vi kun et sundt og frugtbart vi kun et sundt og frugtbart 
spor, hvis vi er halvøer, der spor, hvis vi er halvøer, der 
både vedkender os afhæn-både vedkender os afhæn-
gigheden af fastlandet og gigheden af fastlandet og 
vover at møde havet hver vover at møde havet hver 
især. Jeg tror derfor, vi træn-især. Jeg tror derfor, vi træn-
ger til at arbejde grundigt ger til at arbejde grundigt 
med forholdet mellem indi-med forholdet mellem indi-
vid og fællesskab. Ikke først vid og fællesskab. Ikke først 
og fremmest i teorien, men i og fremmest i teorien, men i 
praksis.” praksis.” 

Jeg synes, Carsten Hjorth Jeg synes, Carsten Hjorth 
Pedersens bog kommer med Pedersens bog kommer med 

en tydelig diagnose på vores en tydelig diagnose på vores 
tid og os selv, men også med tid og os selv, men også med 
mange gode forslag til medi-mange gode forslag til medi-
cinering og behandling. Der cinering og behandling. Der 
fi ndes ikke én enkel løsning. fi ndes ikke én enkel løsning. 

Ethvert mennesker er en Ethvert mennesker er en 
halvøhalvø er derfor ikke en ma- er derfor ikke en ma-
nual eller opskriftsbog, men nual eller opskriftsbog, men 

en bog der kan ruste en til at en bog der kan ruste en til at 
møde havet alene, samti-møde havet alene, samti-
digt med, at vi bliver mindet digt med, at vi bliver mindet 
om ikke at slippe fastlandet om ikke at slippe fastlandet 
helt. helt. 

Bogen var næsten for kort Bogen var næsten for kort 
– min begejstring holdt gen-– min begejstring holdt gen-
nem hele bogen.nem hele bogen.

AF BØRGE HAAHR ANDERSENAF BØRGE HAAHR ANDERSEN

PASTORAL VEJLEDER I EVANGE-PASTORAL VEJLEDER I EVANGE-

LISK LUTHERSK NETVÆRKLISK LUTHERSK NETVÆRK

Tak til LM for vejledningen Tak til LM for vejledningen 
”For vores børns bedste” om ”For vores børns bedste” om 
forebyggelse og håndtering forebyggelse og håndtering 
af seksuelle krænkelser.  af seksuelle krænkelser.  
Det er godt at få belyst, hvad Det er godt at få belyst, hvad 
der kan ske i det skjulte, at der kan ske i det skjulte, at 
lette klagevejen for ofrene lette klagevejen for ofrene 
og udtrykke en nul-tole-og udtrykke en nul-tole-
rance i forhold til seksuelle rance i forhold til seksuelle 
overgreb.  Vi må gøre, hvad vi overgreb.  Vi må gøre, hvad vi 
kan for at fremme god sjæ-kan for at fremme god sjæ-
lesorg og støtte for ofrene.lesorg og støtte for ofrene.

Jeg er fl ere gange stødt Jeg er fl ere gange stødt 
på spørgsmålet, hvad vi gør på spørgsmålet, hvad vi gør 
med overgriberen. I mine med overgriberen. I mine 
præsteår skulle jeg for 25 år præsteår skulle jeg for 25 år 
siden nogle gange håndtere, siden nogle gange håndtere, 
at det var overgriberen, den at det var overgriberen, den 

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

inspiration            nærvær            holdning

DER ER NOGETDER ER NOGET kendetegnende over, at LM’s ledelse  kendetegnende over, at LM’s ledelse 
har set det nødvendigt at ansætte en person til at har set det nødvendigt at ansætte en person til at 
tale international mission ind i forkyndelsen. Ingen tale international mission ind i forkyndelsen. Ingen 
ville formentlig have set et behov for dette for 25 år ville formentlig have set et behov for dette for 25 år 
siden. Det vidner om et LM, hvor kaldet til mission er siden. Det vidner om et LM, hvor kaldet til mission er 
en mangelvare, sådan som Carsten Skovgaard-Holm en mangelvare, sådan som Carsten Skovgaard-Holm 
peger på det i en kronik i denne udgave af Tro & Mis-peger på det i en kronik i denne udgave af Tro & Mis-
sion med henvisning til Projekt God Forkyndelse-rap-sion med henvisning til Projekt God Forkyndelse-rap-
porten fra 2015.porten fra 2015.

AT LM ER AT LM ER er knap så meget en missionsbevægelse, er knap så meget en missionsbevægelse, 
som bevægelsen var engang, er næppe nogen nyhed. som bevægelsen var engang, er næppe nogen nyhed. 
Og det giver god mening, at mange i LM har været Og det giver god mening, at mange i LM har været 
optaget af opbygning af menigheder, liturgi og en for-optaget af opbygning af menigheder, liturgi og en for-
kyndelse, der sigter mere på kirke end på missions-kyndelse, der sigter mere på kirke end på missions-
hus. Det ligger i naturlig forlængelse af en fremvækst hus. Det ligger i naturlig forlængelse af en fremvækst 
af et større fokus på menighedsteologi, som sammen af et større fokus på menighedsteologi, som sammen 
med en stigende kritik af folkekirken og de praktiske med en stigende kritik af folkekirken og de praktiske 
fordele i kun at komme ét sted også har ledt til op-fordele i kun at komme ét sted også har ledt til op-
blomstringen af frimenigheder i LM.blomstringen af frimenigheder i LM.

Den udvikling er naturlig, for LM har fra begyndel-Den udvikling er naturlig, for LM har fra begyndel-
sen haft kimen i sig til at blive en bevægelse af me-sen haft kimen i sig til at blive en bevægelse af me-
nigheder. Og med nutidens store individuelle fokus nigheder. Og med nutidens store individuelle fokus 
kunne resultatet også blive et løsere forbundet me-kunne resultatet også blive et løsere forbundet me-
nighedsnetværk snarere end én samlet bevægelse. nighedsnetværk snarere end én samlet bevægelse. 
Men Jesus kaldte disciplene til at have et fokus både Men Jesus kaldte disciplene til at have et fokus både 
indad og udad – til at elske hinanden og til at bringe indad og udad – til at elske hinanden og til at bringe 
evangeliet ud til hele verden. Både menighed og mis-evangeliet ud til hele verden. Både menighed og mis-
sion er de kristnes kald, uanset hvad vi så måtte sion er de kristnes kald, uanset hvad vi så måtte 
kalde de strukturer, det foregår underkalde de strukturer, det foregår under.

DET MÅ SÅLEDESDET MÅ SÅLEDES være naturligt, at kaldet til mission  være naturligt, at kaldet til mission 
lyder fra den kristne menigheds talerstol. Et kald til lyder fra den kristne menigheds talerstol. Et kald til 
mission i Danmark såvel som til mission i udlandet. mission i Danmark såvel som til mission i udlandet. 
For hvis kaldet til mission virkelig skal have grobund, For hvis kaldet til mission virkelig skal have grobund, 
må det have et tydeligt afsæt i Bibelen og forkyn-må det have et tydeligt afsæt i Bibelen og forkyn-
des ind i menneskers hjerter. Derfor er det godt, at des ind i menneskers hjerter. Derfor er det godt, at 
LM’s ledelse har valgt at prioritere resurser på at få LM’s ledelse har valgt at prioritere resurser på at få 
international mission på dagsordenen netop i for-international mission på dagsordenen netop i for-
kyndelsen. Det er også godt, at Projekt 24-7’s fokus kyndelsen. Det er også godt, at Projekt 24-7’s fokus 
på et hverdagsliv i mission i Danmark kører videre og på et hverdagsliv i mission i Danmark kører videre og 
langsomt udbredes over hele landet via forkyndelse langsomt udbredes over hele landet via forkyndelse 
og smågrupper.og smågrupper.

Men det er op til hver enkelt forkynder og ledelse i Men det er op til hver enkelt forkynder og ledelse i 
kreds og frimenighed at få mission på dagsordenen kreds og frimenighed at få mission på dagsordenen 
i forkyndelsen og i menigheden. Carsten Skovgaard-i forkyndelsen og i menigheden. Carsten Skovgaard-
Holms råd er et godt sted at starte, uanset om det er Holms råd er et godt sted at starte, uanset om det er 
forkyndelsen om hverdagsmission, international mis-forkyndelsen om hverdagsmission, international mis-
sion eller mission i det hele taget, der mangler lokalt. sion eller mission i det hele taget, der mangler lokalt. 
For den kristne menighed kan ikke sidde Jesu missi-For den kristne menighed kan ikke sidde Jesu missi-
onsbefaling overhørigonsbefaling overhørig.

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

Menighed 
og mission

kriminelle og dømte kirke-kriminelle og dømte kirke-
gænger, der søgte Guds og gænger, der søgte Guds og 
menighedens tilgivelse. Jeg menighedens tilgivelse. Jeg 
har haft svært ved at fi nde har haft svært ved at fi nde 
vejledning om det emne, og vejledning om det emne, og 
jeg har forsøgt selv at fi nde jeg har forsøgt selv at fi nde 
en vej frem ved at bruge det en vej frem ved at bruge det 
private og offentlige skrifte-private og offentlige skrifte-
mål. Her er der én og kun én mål. Her er der én og kun én 
sondring: den angrende eller sondring: den angrende eller 
den ubodfærdige. Da vi alle i den ubodfærdige. Da vi alle i 
Guds hånd på det dybe plan Guds hånd på det dybe plan 
i vores liv ikke blot er ofre, i vores liv ikke blot er ofre, 
men alle er overgribere, har men alle er overgribere, har 
vi brug for at kunne møde vi brug for at kunne møde 
den angrende med Guds og den angrende med Guds og 
menighedens tilgivelse og menighedens tilgivelse og 
åbne arme. Det er jo det, vo-åbne arme. Det er jo det, vo-
res egen tro lever af. res egen tro lever af. 

I vores samfund er visse I vores samfund er visse 
seksuelle synder blevet ac-seksuelle synder blevet ac-
cepteret som normal adfærd, cepteret som normal adfærd, 
såsom skiftende seksuelle såsom skiftende seksuelle 
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RUTH VATNE RASMUSSEN  Bogen satte 
for mig ord på egne, spredte tanker og kom 
med udfordrende handlemuligheder

SYNSPUNKT   

Husk sjælesorg over for overgriberen

LEDER 

partnere og homoseksua-partnere og homoseksua-
litet. Til gengæld er der en litet. Til gengæld er der en 
stærk reaktion mod seksuel stærk reaktion mod seksuel 
tvang, jævnfør MeToo-bevæ-tvang, jævnfør MeToo-bevæ-
gelsen og samfundets lynch-gelsen og samfundets lynch-
stemning over for dem, der stemning over for dem, der 
bærer en dom for seksuelle bærer en dom for seksuelle 
krænkelser af børn. krænkelser af børn. 

Kristne menigheder er Kristne menigheder er 
ikke upåvirkede af denne ikke upåvirkede af denne 
udvikling.  Den, der er of-udvikling.  Den, der er of-
fentlig kendt overgriber, fentlig kendt overgriber, 
men som søger Guds og men som søger Guds og 
menneskers tilgivelse, bliver menneskers tilgivelse, bliver 
alt for ofte mødt med tavs-alt for ofte mødt med tavs-
hed, isolation og slet skjult hed, isolation og slet skjult 
mobning. Man vil godt til-mobning. Man vil godt til-
give, men man vil ikke hilse give, men man vil ikke hilse 
på og ikke omgås overgri-på og ikke omgås overgri-
beren. I enkelte tilfælde har beren. I enkelte tilfælde har 
man frataget overgriberen man frataget overgriberen 
muligheden for at være en muligheden for at være en 
del af hørefællesskabet i del af hørefællesskabet i 

menigheden. At Jesus om-menigheden. At Jesus om-
gikkes toldere og syndere gikkes toldere og syndere 
og spiste sammen med dem og spiste sammen med dem 
og formaner os til at tilgive og formaner os til at tilgive 
i ord og handling efter hans i ord og handling efter hans 
forbillede, forties eller lades forbillede, forties eller lades 
ude af betragtning. ude af betragtning. 

Overgriberen har ofte ikke Overgriberen har ofte ikke 
et fristed under samfundets et fristed under samfundets 
og de sociale mediers dom-og de sociale mediers dom-
stol. Men bør de ikke have stol. Men bør de ikke have 
det i den kristne menighed, det i den kristne menighed, 
hvis identitet er, at den er et hvis identitet er, at den er et 
fællesskab af syndere, der fællesskab af syndere, der 
har brug for Jesus? Burde har brug for Jesus? Burde 
LM ikke følge sin vejledning LM ikke følge sin vejledning 
til gavn for ofrene op med til gavn for ofrene op med 
en vejledning om, hvordan en vejledning om, hvordan 
de kristne menigheder kan de kristne menigheder kan 
integrere den angrende integrere den angrende 
overgriber, sådan at hun overgriber, sådan at hun 
eller han får et fristed i me-eller han får et fristed i me-
nigheden? nigheden? 
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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FIND MERE ONLINE

Kan stadig ikke samles i kirken
Trods coronarestriktioner i et halvt år er kristne peruanere Trods coronarestriktioner i et halvt år er kristne peruanere 
taknemmelige for at kende Jesus. Unge lutherske kristne i taknemmelige for at kende Jesus. Unge lutherske kristne i 
Cuzco takker Gud for, at de endnu ikke er blevet syge.Cuzco takker Gud for, at de endnu ikke er blevet syge.

Følg udsendelsesfest online
På grund af corona-resttiktioner, er der begrænset plads ved På grund af corona-resttiktioner, er der begrænset plads ved 
udsendelsesfesten for Lise og Frederik Berggren Smidt. Men udsendelsesfesten for Lise og Frederik Berggren Smidt. Men 
man kan se med, når den streames 27. september kl. 10.30.man kan se med, når den streames 27. september kl. 10.30.

dlm.dk/nytdlm.dk/nyt facebook.com/fredensognazaretfacebook.com/fredensognazaret
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Kontakt 44 51 73 37
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dlm.dk/lm-danmark/familiearbejdedlm.dk/lm-danmark/familiearbejde

Find resurser til familien
På LM’s hjemmeside har familiekonsulent Kristian Andersen På LM’s hjemmeside har familiekonsulent Kristian Andersen 
samlet en række resurser for forlovede, ægtepar og familier. samlet en række resurser for forlovede, ægtepar og familier. 
Håbet er, at LM’erne vil sætte øget fokus på familiers trivsel.Håbet er, at LM’erne vil sætte øget fokus på familiers trivsel.
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