
Lise og Frederik Berggren Smidt blev indviet i en fyldt Nazaret Kirke i København. 
Både højmesse, forbøn og hilsner blev streamet, så man også kunne være med på afstand 

Nye Peru-missionærer indviet

AF KAJA LAUTERBACH

Søndag den 27. september Søndag den 27. september 
holdt LM og Fredens-Na-holdt LM og Fredens-Na-
zaret kirker i København i zaret kirker i København i 
fællesskab indvielses- og fællesskab indvielses- og 
udsendelsesfest for det udsendelsesfest for det 
kommende LM-missionær-kommende LM-missionær-
par Lise og Frederik Berg-par Lise og Frederik Berg-
gren Smidt.  gren Smidt.  

Festen blev holdt i for-Festen blev holdt i for-
bindelse med højmessen i bindelse med højmessen i 
kirken, hvor Frederik Berg-kirken, hvor Frederik Berg-
gren Smidt var præst indtil gren Smidt var præst indtil 
september. Sognepræst september. Sognepræst 
Jens Ole Christensen ledte Jens Ole Christensen ledte 
højmessen, LM’s generalse-højmessen, LM’s generalse-
kretær Søren Skovgaard Sø-kretær Søren Skovgaard Sø-
rensen prædikede, og LM’s rensen prædikede, og LM’s 
formand Henrik P. Jensen formand Henrik P. Jensen 
stod for forbøn og indvielse.stod for forbøn og indvielse.

Efter gudstjenesten var Efter gudstjenesten var 
der forfriskninger og mulig-der forfriskninger og mulig-
hed for at bringe hilsner og hed for at bringe hilsner og 
indslag. Der var ingen fæl-indslag. Der var ingen fæl-
lessang, men i stedet mas-lessang, men i stedet mas-

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Socialdemokratiet, SF, De Socialdemokratiet, SF, De 
Radikale og Enhedslisten Radikale og Enhedslisten 
bakker op om et større fokus bakker op om et større fokus 
på social kontrol i kristne på social kontrol i kristne 
miljøer. SF har foreslået at miljøer. SF har foreslået at 
oprette en enhed under So-oprette en enhed under So-
cialstyrelsen, der specifi kt cialstyrelsen, der specifi kt 
har fokus på negativ social har fokus på negativ social 
kontrol i kristne miljøer, kontrol i kristne miljøer, 
skriver skriver Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad. . 
Netop SF’s leder Pia Olsen Netop SF’s leder Pia Olsen 
Dyhr har udtalt til samme Dyhr har udtalt til samme 
avis, at der fi ndes nega-avis, at der fi ndes nega-
tiv social kontrol i Luthersk tiv social kontrol i Luthersk 
Mission og Jehovas Vidner. Mission og Jehovas Vidner. 
Dette fi nder hun bevidnet i Dette fi nder hun bevidnet i 

Politisk fl ertal for at se på social kontrol i kristne miljøer. LM’s generalsekretær ser positivt på tiltaget

Er der negativ social kontrol i LM?

en rapport fra Børns Vilkår en rapport fra Børns Vilkår 
fra 2019, der nævner LM fra 2019, der nævner LM 
specifi kt i to eksempler. specifi kt i to eksempler. 

Seniorkonsulent i Børns Seniorkonsulent i Børns 
Vilkår Bente Boserup har ef-Vilkår Bente Boserup har ef-
terfølgende pointeret, at det terfølgende pointeret, at det 
ikke handler om Indre Mis-ikke handler om Indre Mis-
sion eller Luthersk Mission sion eller Luthersk Mission 
som sådan, men om enkelt-som sådan, men om enkelt-
tilfælde af børn, der ikke har tilfælde af børn, der ikke har 
følt sig inkluderet på grund følt sig inkluderet på grund 
af deres seksualitet.af deres seksualitet.

De fi re partier tegner til De fi re partier tegner til 
sammen et fl ertal i Folke-sammen et fl ertal i Folke-
tinget.tinget.

”Vi er ikke ufejlbarlige, og ”Vi er ikke ufejlbarlige, og 
jeg er sikker på, at vi kan jeg er sikker på, at vi kan 
lære noget af en undersø-lære noget af en undersø-
gelse,” mener LM’s general-gelse,” mener LM’s general-

sekretær Søren Skovgaard sekretær Søren Skovgaard 
Sørensen. Han slår dog fast, Sørensen. Han slår dog fast, 
at det er vigtigt, at undersø-at det er vigtigt, at undersø-
gelsen foretages af folk, der gelsen foretages af folk, der 
kender de missionske be-kender de missionske be-
vægelser, og at LM inviteres vægelser, og at LM inviteres 
med i forarbejdet til under-med i forarbejdet til under-
søgelsen.søgelsen.

”Det er jo vigtigt, at vi reelt ”Det er jo vigtigt, at vi reelt 
kan bruge undersøgelsen kan bruge undersøgelsen 
bagefter og lære af den, så bagefter og lære af den, så 
vi kan blive klogere,” slår han vi kan blive klogere,” slår han 
fast.fast.

Ikke holdninger
Generalsekretæren er dog Generalsekretæren er dog 
samtidig kritisk over for, at samtidig kritisk over for, at 
LM slås i hartkorn med Je-LM slås i hartkorn med Je-
hovas Vidner, der i offentlig-hovas Vidner, der i offentlig-

inspiration      nærvær      holdning
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ser af musikalske indslag ser af musikalske indslag 
– blandt andet en duet ved – blandt andet en duet ved 
Frederik Berggren Smidt og Frederik Berggren Smidt og 
parrets datter Alma.parrets datter Alma.

På grund af coronare-På grund af coronare-
striktioner var der pladsbe-striktioner var der pladsbe-
grænsning ved udsendel-grænsning ved udsendel-
sesfesten. Elektronikken sesfesten. Elektronikken 
hjalp dem, der ikke fi k plads hjalp dem, der ikke fi k plads 
i kirken, til også at kunne i kirken, til også at kunne 
følge med. Både højmessen, følge med. Både højmessen, 
forbøn og hilsner blev nem-forbøn og hilsner blev nem-
lig streamet via Facebook, lig streamet via Facebook, 
så der var mulighed for at så der var mulighed for at 
følge med – både fra kirkens følge med – både fra kirkens 
krypt og på geografi sk af-krypt og på geografi sk af-
stand. Det benyttede mange stand. Det benyttede mange 
sig af.sig af.

Parret udsendes til Peru - Parret udsendes til Peru - 
forhåbentlig i starten af det forhåbentlig i starten af det 
nye år.nye år.

Her skal Frederik give Her skal Frederik give 
kommende præster teolo-kommende præster teolo-
gisk undervisning, og sam-gisk undervisning, og sam-
men med Lise arbejde med men med Lise arbejde med 
familie- og ægteskabsråd-familie- og ægteskabsråd-
givning.givning.

heden er kendt for at være heden er kendt for at være 
modstandere af, at deres modstandere af, at deres 
medlemmer tager en akade-medlemmer tager en akade-
misk uddannelse og stem-misk uddannelse og stem-
mer ved valg. Der har også mer ved valg. Der har også 
været fl ere eksempler i dan-været fl ere eksempler i dan-
ske medier på personer, hvis ske medier på personer, hvis 
familie har brudt al kontakt familie har brudt al kontakt 
med dem, da de forlod Jeho-med dem, da de forlod Jeho-
vas Vidner. Eksempler som vas Vidner. Eksempler som 
ingen paralleller har i LM.ingen paralleller har i LM.

”Det er også afgørende, at ”Det er også afgørende, at 
vi får defi neret, hvad negativ vi får defi neret, hvad negativ 
social kontrol er. Negativ so-social kontrol er. Negativ so-
cial kontrol handler ikke om cial kontrol handler ikke om 
et sæt holdninger, men om et sæt holdninger, men om 
hvorvidt holdninger presses hvorvidt holdninger presses 
ned over hovedet på andre ned over hovedet på andre 
mod deres vilje. Det sidste mod deres vilje. Det sidste 

Ligesom min far har elsket mig, har jeg 
elsket jer. Hold fast ved min kærlighed.
Det gør I, hvis I overholder mine bud, 

ligesom jeg har overholdt det, min far har 
sagt, og holder fast ved hans kærlighed. 
Jeg siger det her for at dele min glæde 

med jer, så I også kan blive glade.

Johannesevangeliet 15,9-11Johannesevangeliet 15,9-11

vil vi gerne være med til at vil vi gerne være med til at 
kæmpe imod, men det skal kæmpe imod, men det skal 
ikke være på bekostning af ikke være på bekostning af 
retten til at mene noget an-retten til at mene noget an-
det end fl ertallet,” siger han det end fl ertallet,” siger han 
og peger på, at det særligt og peger på, at det særligt 
er aktuelt i spørgsmålet om er aktuelt i spørgsmålet om 
forældres ret til at opdrage forældres ret til at opdrage 
deres børn i den kristne tro.deres børn i den kristne tro.

Uklar defi nition
Det er uklart, hvad nega-Det er uklart, hvad nega-
tiv social kontrol egentlig tiv social kontrol egentlig 
betyder, selv om emnet har betyder, selv om emnet har 
været til debat i de danske været til debat i de danske 
medier fl ere gange i de se-medier fl ere gange i de se-
neste år. Ifølge en defi nition neste år. Ifølge en defi nition 
fra en ekspertgruppe i Kø-fra en ekspertgruppe i Kø-
benhavns kommune, dæk-benhavns kommune, dæk-

ker begrebet over at blive ker begrebet over at blive 
”begrænset i sin livsudfol-”begrænset i sin livsudfol-
delse” gennem pres, tvang delse” gennem pres, tvang 
eller vold. eller vold. 

Børns Vilkår, der netop Børns Vilkår, der netop 
tages til indtægt af SF’s le-tages til indtægt af SF’s le-
der, arbejder derimod med der, arbejder derimod med 
en noget bredere defi nition. en noget bredere defi nition. 
Her defi neres negativ social Her defi neres negativ social 
kontrol som ”adfærdsregu-kontrol som ”adfærdsregu-
lering i form af … handlinger, lering i form af … handlinger, 
restriktioner, tvang, vold og restriktioner, tvang, vold og 
sanktioner, der begrænser sanktioner, der begrænser 
et individ i sin livsudfol-et individ i sin livsudfol-
delse,” på en måde, der går delse,” på en måde, der går 
ud over barnets trivsel eller ud over barnets trivsel eller 
ikke er i overensstemmelse ikke er i overensstemmelse 
med børn og unges rettighe-med børn og unges rettighe-
der i Danmark.der i Danmark.
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AF LARS B. LARSENAF LARS B. LARSEN
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Hvad vil det sige at være Hvad vil det sige at være 
mand i 2020? Hvilke for-mand i 2020? Hvilke for-
ventninger til manderollen ventninger til manderollen 
er der fra både mænd, kvin-er der fra både mænd, kvin-
der og samfundet? Og hvad der og samfundet? Og hvad 
siger Bibelen om mandens siger Bibelen om mandens 
rolle i samfund, menighed og rolle i samfund, menighed og 
hjem?hjem?

Jeg tror, den type overve-Jeg tror, den type overve-
jelser fylder noget for en del jelser fylder noget for en del 
mænd. Man vil gerne være mænd. Man vil gerne være 
en moderne mand og ikke en en moderne mand og ikke en 
forældet hulemand. Sam-forældet hulemand. Sam-
tidig vil man leve i overens-tidig vil man leve i overens-
stemmelse med Bibelens ord stemmelse med Bibelens ord 

Manderollen er udfordret
og vejledning om mandens og vejledning om mandens 
opgave og funktion i de tre opgave og funktion i de tre 
ovennævnte arenaer.ovennævnte arenaer.

Jeg vil bruge anledningen Jeg vil bruge anledningen 
til at anbefale organisatio-til at anbefale organisatio-
nen Barna Groups resurser nen Barna Groups resurser 
(www.barna.com).(www.barna.com).

Barna Group kan beskrives Barna Group kan beskrives 
som et kristent Gallup Ana-som et kristent Gallup Ana-
lyseinstitut, der i 30 år har lyseinstitut, der i 30 år har 
gennemført utallige spørge-gennemført utallige spørge-
skemaundersøgelser for at skemaundersøgelser for at 
give kristne menigheder og give kristne menigheder og 
ledere viden og indsigt om ledere viden og indsigt om 
trosliv og samfundstenden-trosliv og samfundstenden-
ser. Selv om undersøgelserne ser. Selv om undersøgelserne 
er foretaget i en amerikansk er foretaget i en amerikansk 
kontekst, er der masser af kontekst, er der masser af 
nyttig viden at hente for os i nyttig viden at hente for os i 
Danmark. Danmark. 

Barna Group tilbyder hjælp Barna Group tilbyder hjælp 
til at forstå samfundsæn-til at forstå samfundsæn-
dringer i lys af Bibelens dringer i lys af Bibelens 
uændrede budskab. Hæftet uændrede budskab. Hæftet 
Five Essentials To Engage Five Essentials To Engage 
Today’s MenToday’s Men opsummerer  opsummerer 

resultaterne fra en under-resultaterne fra en under-
søgelse af, hvad det betyder, søgelse af, hvad det betyder, 
at det kulturelle gulvtæppe at det kulturelle gulvtæppe 
skifter under mænds fødder, skifter under mænds fødder, 
mens Bibelen tilbyder en so-mens Bibelen tilbyder en so-
lid grund, som de kan basere lid grund, som de kan basere 
deres manddom på – også i deres manddom på – også i 
det 21. århundrede.det 21. århundrede.

En ny generation af mænd En ny generation af mænd 
står over for en række kul-står over for en række kul-
turelle udfordringer, som turelle udfordringer, som 
kan være svære at fi nde vej kan være svære at fi nde vej 
i. Barna Group undersøger i. Barna Group undersøger 
derfor, hvordan blandt andet derfor, hvordan blandt andet 
samfundsøkonomi, ændrin-samfundsøkonomi, ændrin-
ger i arbejdsliv, kønsroller ger i arbejdsliv, kønsroller 
og familieliv kan påvirke og familieliv kan påvirke 
mænds liv og tro.mænds liv og tro.

På den baggrund udfor-På den baggrund udfor-
drer de os til at overveje, drer de os til at overveje, 
hvad disse ændringer i for-hvad disse ændringer i for-
hold til for 20-30 år siden hold til for 20-30 år siden 
betyder for, hvordan kristne betyder for, hvordan kristne 
menigheder og ledere i dag menigheder og ledere i dag 
kan opmuntre, undervise og kan opmuntre, undervise og 
udruste mænd til et liv i ef-udruste mænd til et liv i ef-

terfølgelse af Jesus.terfølgelse af Jesus.
Undersøgelsen fokuse-Undersøgelsen fokuse-

rer på fem emner. Kristne rer på fem emner. Kristne 
mænds identitet, kald, triv-mænds identitet, kald, triv-
sel, relationer og engage-sel, relationer og engage-
ment i menigheden. Der ment i menigheden. Der 
bliver præsenteret solid sta-bliver præsenteret solid sta-
tistik, som enten er tanke-tistik, som enten er tanke-
vækkende, opmuntrende el-vækkende, opmuntrende el-
ler bekymrende, men som alt ler bekymrende, men som alt 
sammen kalder på handling. sammen kalder på handling. 

Kort sagt er konklusionen, Kort sagt er konklusionen, 
at mænd har brug for hinan-at mænd har brug for hinan-
den – og kirken – for at fi nde den – og kirken – for at fi nde 
hjælp til trosvandringen hjælp til trosvandringen 
med Jesus i Danmark 2020.med Jesus i Danmark 2020.

Andre vigtige udgivelser:Andre vigtige udgivelser:
You Lost MeYou Lost Me – en under- – en under-

søgelse blandt 18-29-årige søgelse blandt 18-29-årige 
om, hvorfor så mange forla-om, hvorfor så mange forla-
der troen i ungdomsårene.der troen i ungdomsårene.

Faith for Exiles Faith for Exiles – en bog – en bog 
om fem konkrete forhold, om fem konkrete forhold, 
der har betydning for, at der har betydning for, at 
unge kristne bliver bevaret unge kristne bliver bevaret 
og vokser i troen på Jesus.og vokser i troen på Jesus.
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Konsulenterne kunne også fortælle, at de har stor glæde af Konsulenterne kunne også fortælle, at de har stor glæde af 
undervisningsmaterialet undervisningsmaterialet Al MassiraAl Massira, som er målrettet mus-, som er målrettet mus-
limer, og som netop er blevet oversat til dansk af Claus Kri-limer, og som netop er blevet oversat til dansk af Claus Kri-
stensen, som var forhindret i at deltage i mødet med Lands-stensen, som var forhindret i at deltage i mødet med Lands-
styrelsen. Mange kommer til tro ved at gennemgå kurset.styrelsen. Mange kommer til tro ved at gennemgå kurset.
Udfordringerne ved at integrere de nykristne i danske me-Udfordringerne ved at integrere de nykristne i danske me-
nigheder blev også nævnt. Alt for mange nydanskere oplever, nigheder blev også nævnt. Alt for mange nydanskere oplever, 
at de er på ”tålt ophold” i de danske menigheder, og at de at de er på ”tålt ophold” i de danske menigheder, og at de 
ikke bliver inkluderet.ikke bliver inkluderet.

”Vi må bede om kærlighed til de mennesker, Gud har sendt ”Vi må bede om kærlighed til de mennesker, Gud har sendt 
til os. Vi skal ikke have nok i os selv, men møde nydanskerne til os. Vi skal ikke have nok i os selv, men møde nydanskerne 
med Kristi sindelag,” blev der sagt.med Kristi sindelag,” blev der sagt.

Kristne værdier på LM’s skoler

De fi re efterskoleforstandere Jørn Nørgaard (LME), Mads De fi re efterskoleforstandere Jørn Nørgaard (LME), Mads 
Koe foed-Hessellund (Sædding), Peter Jensen (konstitueret Koe foed-Hessellund (Sædding), Peter Jensen (konstitueret 
på Solgården) og Martin Paulsen (Stubbekøbing) mødtes på Solgården) og Martin Paulsen (Stubbekøbing) mødtes 
sammen med Jørn Sulkjær (LivogJob) for at drøfte skolefor-sammen med Jørn Sulkjær (LivogJob) for at drøfte skolefor-
hold med Landsstyrelsen. Henrik Nymann Eriksen fra LMH hold med Landsstyrelsen. Henrik Nymann Eriksen fra LMH 
havde ikke mulighed for at være med.havde ikke mulighed for at være med.

Alle skoler har en stabil drift og gode elevtal, men er meget Alle skoler har en stabil drift og gode elevtal, men er meget 
påvirket af corona-situationen, der blandt andet betyder, at påvirket af corona-situationen, der blandt andet betyder, at 
udlandsture må afl yses.udlandsture må afl yses.

Drøftelsen handlede blandt andet om vigtigheden af at Drøftelsen handlede blandt andet om vigtigheden af at 
holde fast i kristne værdier og rekruttere lærere, der er tæt holde fast i kristne værdier og rekruttere lærere, der er tæt 
på LM’s kerneværdier – også selv om de ikke nødvendigvis er på LM’s kerneværdier – også selv om de ikke nødvendigvis er 
medlemmer af LM.medlemmer af LM.

Landsstyremødet (LS) den 2.-3. oktober på Sædding Efter-Landsstyremødet (LS) den 2.-3. oktober på Sædding Efter-
skole. Af generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.skole. Af generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

Landsmødet bliver virtuelt og lokalt

Som en konsekvens af corona-situationen besluttede LS at Som en konsekvens af corona-situationen besluttede LS at 
afl yse landsmødet i 2021 i den form, det har været planlagt. afl yse landsmødet i 2021 i den form, det har været planlagt. 
Der bliver altså ingen stor samling i Skjern i dagene 30/4-2/5.Der bliver altså ingen stor samling i Skjern i dagene 30/4-2/5.
Til gengæld overvejes det at arrangere et virtuelt tilbud af et Til gengæld overvejes det at arrangere et virtuelt tilbud af et 
par timers varighed søndag den 2/5, som man kan følge  i sin par timers varighed søndag den 2/5, som man kan følge  i sin 
lokale kreds eller frimenighed. Bag denne beslutning ligger en lokale kreds eller frimenighed. Bag denne beslutning ligger en 
vurdering at, at det ikke vil være muligt at gennemføre et fy-vurdering at, at det ikke vil være muligt at gennemføre et fy-
sisk landsmøde uden væsentlige restriktioner til foråret. sisk landsmøde uden væsentlige restriktioner til foråret. 

Rekordstort indsamlingsbudget

Når Landsgeneralforsamlingen sidst i oktober skal godken-Når Landsgeneralforsamlingen sidst i oktober skal godken-
de budgettet for 2021, bliver oplægget fra Landsstyrelsen et de budgettet for 2021, bliver oplægget fra Landsstyrelsen et 
rekordstort indsamlingsbudget på 17 millioner kroner. Det er rekordstort indsamlingsbudget på 17 millioner kroner. Det er 
en stigning på 900.000 kroner eller 5,6 procent i forhold til in-en stigning på 900.000 kroner eller 5,6 procent i forhold til in-
deværende års budget, og denne betydelige stigning var gen-deværende års budget, og denne betydelige stigning var gen-
stand for en længere drøftelse i Landsstyrelsen.stand for en længere drøftelse i Landsstyrelsen.

Baggrunden for stigningen er især, at ikke mindre end syv Baggrunden for stigningen er især, at ikke mindre end syv 

missionærenheder har meldt sig til tjeneste i løbet af året, og missionærenheder har meldt sig til tjeneste i løbet af året, og 
af dem er der fl ere, som kommer til at besætte stillinger, der af dem er der fl ere, som kommer til at besætte stillinger, der 
indtil nu har været ubesatte.indtil nu har været ubesatte.

”Gud har hørt vores bøn om missionærer, så vil han også ”Gud har hørt vores bøn om missionærer, så vil han også 
høre vores bøn om fl ere givere,” sagde fl ere LS’ere.høre vores bøn om fl ere givere,” sagde fl ere LS’ere.

Samtidig besluttede man også, at der i 2021 skal være et Samtidig besluttede man også, at der i 2021 skal være et 
særligt fokus på givertjeneste og indsamlingsinitiativer.særligt fokus på givertjeneste og indsamlingsinitiativer.

Nyt kollegiearbejde i Battambang

Landsstyrelsens budgetforslag til generalforsamlingen in-Landsstyrelsens budgetforslag til generalforsamlingen in-
deholder et beløb på 250.000 kroner til opstart og drift af et deholder et beløb på 250.000 kroner til opstart og drift af et 
pigekollegieum med op til 20 pladser i Battambang i Cam-pigekollegieum med op til 20 pladser i Battambang i Cam-
bodja. Det skal fungere på samme måde som kollegiet i Siem bodja. Det skal fungere på samme måde som kollegiet i Siem 
Reap.Reap.

Besøg af tværkulturelle konsulenter

De tværkulturelle konsulenter Søren Eriksen, Anna Lisbeth De tværkulturelle konsulenter Søren Eriksen, Anna Lisbeth 
Sonne, Enok Sørensen og Else Wiwe mødtes med Landssty-Sonne, Enok Sørensen og Else Wiwe mødtes med Landssty-
relsen og orienterede om deres arbejde. relsen og orienterede om deres arbejde. 

Konsulenterne delte deres visioner og mange beretninger Konsulenterne delte deres visioner og mange beretninger 
fra deres hverdag med asylansøgere, nydanskere og grøn-fra deres hverdag med asylansøgere, nydanskere og grøn-
lændere. Der er mange opmuntringer, men også frustratio-lændere. Der er mange opmuntringer, men også frustratio-
ner forbundet med at være missionær og stå i en åndskamp ner forbundet med at være missionær og stå i en åndskamp 
i frontlinjen og – når det gælder asylansøgere – ofte kun at i frontlinjen og – når det gælder asylansøgere – ofte kun at 
kunne følges med dem i kort tid. kunne følges med dem i kort tid. 

LS-NYT   

Nyt missionærbarn
Søndag den 20. september kom Mirjam Solgaard til Søndag den 20. september kom Mirjam Solgaard til 
verden. Hun er datter af Julie og Emil Solgaard, der er verden. Hun er datter af Julie og Emil Solgaard, der er 
LM-missionærer i Cuzco i Peru. Her arbejder de med kir-LM-missionærer i Cuzco i Peru. Her arbejder de med kir-
keplantning, arbejde blandt unge og støtte til den lokale keplantning, arbejde blandt unge og støtte til den lokale 
lutherske kirke.lutherske kirke.

På grund af coronasituationen opholder familien sig På grund af coronasituationen opholder familien sig 
dog i Danmark for tiden. Efter planen rejser de – og LM’s dog i Danmark for tiden. Efter planen rejser de – og LM’s 
øvrige to missionærfamilier i Peru – tilbage til landet i ja-øvrige to missionærfamilier i Peru – tilbage til landet i ja-
nuar 2021.                     nuar 2021.                     klkl

Udskiftning i Budskabets 
redaktionsudvalg
35-årige Steffen Juul Pedersen er indtrådt i Budska-35-årige Steffen Juul Pedersen er indtrådt i Budska-
bets redaktionsudvalg. Steffen er gift med Maja, far til bets redaktionsudvalg. Steffen er gift med Maja, far til 
en dreng og venter snart barn igen. Familien bor i Starup en dreng og venter snart barn igen. Familien bor i Starup 
ved Haderslev, hvor han arbejder som sælger i VVS-bran-ved Haderslev, hvor han arbejder som sælger i VVS-bran-
chen. Han er desuden engageret i LM i Haderslev og er chen. Han er desuden engageret i LM i Haderslev og er 
prædikant i Sønderjylland-Fyns Afdeling.prædikant i Sønderjylland-Fyns Afdeling.

Redaktionsudvalget består ud over Steffen af Ruth Redaktionsudvalget består ud over Steffen af Ruth 
Vatne Rasmussen, Anton Bech Braüner, Alex Dahl Vatne Rasmussen, Anton Bech Braüner, Alex Dahl 
Karlsen og Helene Schou Andersen. Sammen med den Karlsen og Helene Schou Andersen. Sammen med den 
ansatte redaktør, Ole Solgaard, tilrettelægger de indhol-ansatte redaktør, Ole Solgaard, tilrettelægger de indhol-
det i Budskabets fem årlige udgivelser.det i Budskabets fem årlige udgivelser.

Steffen afl øser Per Månsson Westh, der efter ni år i re-Steffen afl øser Per Månsson Westh, der efter ni år i re-
daktionsudvalget har ønsket at stoppe.           daktionsudvalget har ønsket at stoppe.           

Ole SolgaardOle Solgaard
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I Peru kan man stadigvæk ikke 
samles i kirkerne

Trods coronarestriktioner i et halvt år er de lutherske kristne i Cuzco 
taknemmelige for at kende Jesus midt i deres økonomiske vanskeligheder

AF KAJA LAUTERBACH

Peru har været i undta-Peru har været i undta-
gelsestilstand på grund af gelsestilstand på grund af 
corona siden den 16. marts. corona siden den 16. marts. 
Arbejdsløsheden i landet er Arbejdsløsheden i landet er 
fordoblet, og ligesom stør-fordoblet, og ligesom stør-
stedelen af befolkningen stedelen af befolkningen 
står de kristne i en meget står de kristne i en meget 
vanskelig økonomisk situa-vanskelig økonomisk situa-
tion.tion.

Midt i det svære er der Midt i det svære er der 
imidlertid to forhold, der gør imidlertid to forhold, der gør 
missionær Emil Solgaard missionær Emil Solgaard 
optimistisk, når det gælder optimistisk, når det gælder 
fremtiden.fremtiden.

”Vi oplever de kristnes ”Vi oplever de kristnes 
taknemmelighed for at ken-taknemmelighed for at ken-
de Jesus midt i deres nød,” de Jesus midt i deres nød,” 
siger han og fortæller om siger han og fortæller om 
deres hushjælp Goya, der deres hushjælp Goya, der 
har sagt:har sagt:

”Hvad ville der være sket ”Hvad ville der være sket 
med mig, hvis ikke jeg havde med mig, hvis ikke jeg havde 
kendt Jesus? Jeg ville have kendt Jesus? Jeg ville have 
levet i håbløshed. Jeg takker levet i håbløshed. Jeg takker 
Gud for, at han er min styrke Gud for, at han er min styrke 
og min fæstning. Han giver og min fæstning. Han giver 
mig kraft til hver dag, og jeg mig kraft til hver dag, og jeg 
glæder mig over at kunne glæder mig over at kunne 
læse i Bibelen og synge læse i Bibelen og synge 
sammen med min familie”. sammen med min familie”. 

Emil Solgaard fortæller Emil Solgaard fortæller 
også, at nogle af de unge lu-også, at nogle af de unge lu-
therske kristne i Cuzco tak-therske kristne i Cuzco tak-
ker Gud og glæder sig over, ker Gud og glæder sig over, 
at de endnu ikke er blevet at de endnu ikke er blevet 
syge.syge.

Håb om, at de kristne 
snart kan samles igen
Emil Solgaard bor og arbej-Emil Solgaard bor og arbej-
der med sin familie i Cuzco. der med sin familie i Cuzco. 
Lige nu er de dog i Danmark Lige nu er de dog i Danmark 
– både på grund af corona-– både på grund af corona-
situationen, og fordi de hol-situationen, og fordi de hol-
der barselsorlov med deres der barselsorlov med deres 
nyfødte datter.nyfødte datter.

Han fortæller, at karan-Han fortæller, at karan-
tænen i Peru har været så tænen i Peru har været så 
stram, at det i fl ere måneder stram, at det i fl ere måneder 
kun har været tilladt at be-kun har været tilladt at be-
væge sig uden for sit hjem i væge sig uden for sit hjem i 
særlige tilfælde.særlige tilfælde.

Selv om der stadig er Selv om der stadig er 
10.000 indlagt med corona-10.000 indlagt med corona-
virus, forsøger den peruan-virus, forsøger den peruan-
ske regering nu at åbne lan-ske regering nu at åbne lan-
det lidt op. Det er dog stadig det lidt op. Det er dog stadig 
med mulighed for regionale med mulighed for regionale 
restriktioner. restriktioner. 

Indtil videre har de kristne Indtil videre har de kristne 
ikke kunnet samles i kirker-ikke kunnet samles i kirker-
ne i et halvt år. ne i et halvt år. 

”Vi håber og beder til, at ”Vi håber og beder til, at 
sygdommen må forsvinde, sygdommen må forsvinde, 
og at der snart kan åbnes og at der snart kan åbnes 
for, at man kan mødes i de for, at man kan mødes i de 
kristne fællesskaber og kristne fællesskaber og 

fejre nadver sammen,” siger fejre nadver sammen,” siger 
han og fortæller, at det kan han og fortæller, at det kan 
være svært for ham og hans være svært for ham og hans 
kone, Julie, at sidde på af-kone, Julie, at sidde på af-
stand og på mange måder stand og på mange måder 
have det godt, mens deres have det godt, mens deres 
venner og kristne brødre og venner og kristne brødre og 
søstre i Peru er presset til søstre i Peru er presset til 
det yderste. det yderste. 

”Vores forsøg på at lytte og ”Vores forsøg på at lytte og 
opmuntre bliver ret tomme, opmuntre bliver ret tomme, 
fordi vi er i en helt anden fordi vi er i en helt anden 
situation. Men de kristnes situation. Men de kristnes 
taknemmelighed midt i kri-taknemmelighed midt i kri-
sen er til stor inspiration og sen er til stor inspiration og 
opmuntring for os.”opmuntring for os.”

Kirken forsøger at bruge 
de muligheder, der nu er
Det andet positive forhold, Det andet positive forhold, 
som Emil Solgaard trækker som Emil Solgaard trækker 
frem, er, at den lutherske frem, er, at den lutherske 
kirke i Peru gør meget for at kirke i Peru gør meget for at 
forsøge at binde folk fra kir-forsøge at binde folk fra kir-
ken sammen og for også at ken sammen og for også at 
nå ud til nye.  nå ud til nye.  

”Kirken har ikke bare lagt ”Kirken har ikke bare lagt 
sig ned og givet op, men for-sig ned og givet op, men for-
søger at bruge de mulighe-søger at bruge de mulighe-
der, der nu er,” siger han.der, der nu er,” siger han.
Kirken er meget aktiv på de Kirken er meget aktiv på de 

En hård nedlukning af Peru har blandt andet betydet kørselsforbud og øde gader. Her er det i Cuzco.En hård nedlukning af Peru har blandt andet betydet kørselsforbud og øde gader. Her er det i Cuzco.

sociale medier med dag-sociale medier med dag-
lige live-programmer på lige live-programmer på 
Facebook med andagter, Facebook med andagter, 
gudstjenester, kurser, og gudstjenester, kurser, og 
undervisning om etiske pro-undervisning om etiske pro-
blemstillinger. De har også blemstillinger. De har også 
holdt en virtuel kvindelejr. holdt en virtuel kvindelejr. 

”Det er skønt at opleve, ”Det er skønt at opleve, 
hvordan det er med til at hvordan det er med til at 
samle folk fra mindre  samle folk fra mindre  
lutherske menigheder rundt lutherske menigheder rundt 
i hele landet, og hvordan der i hele landet, og hvordan der 
også er mange nye, som af også er mange nye, som af 
og til kigger med,” siger Emil og til kigger med,” siger Emil 
Solgaard.Solgaard.

”Dertil kommer, at mange ”Dertil kommer, at mange 
af de lokale kirker har holdt af de lokale kirker har holdt 
ugentlige gudstjenester el-ugentlige gudstjenester el-
ler bibelstudier over Face-ler bibelstudier over Face-
book eller Whatsapp.”book eller Whatsapp.”

Vanskelige tider 
viser store forskelle
Familien Solgaard håber at Familien Solgaard håber at 
kunne vende tilbage til Peru kunne vende tilbage til Peru 
først i januar sammen med først i januar sammen med 
to andre nyansatte LM-mis-to andre nyansatte LM-mis-
sionærfamilier, der skal bo i sionærfamilier, der skal bo i 
Arequipa. Arequipa. 

Marianne Lindtjørn, der Marianne Lindtjørn, der 
er missionær for Norsk Lu-er missionær for Norsk Lu-

thersk Misjonssamband, thersk Misjonssamband, 
og som bor i Arequipa, og som bor i Arequipa, 
fortæller, at befolkningen fortæller, at befolkningen 
er stærkt påvirket af den er stærkt påvirket af den 
meget hårde periode, de har meget hårde periode, de har 
været igennem. Sygehusene været igennem. Sygehusene 
i byen har været presset til i byen har været presset til 
det yderste, men nu er det det yderste, men nu er det 
lykkedes at udvide kapaci-lykkedes at udvide kapaci-
teten, så fl ere kan få hjælp.teten, så fl ere kan få hjælp.

”Vi har været i karantæne i ”Vi har været i karantæne i 
169 dage, og mange har ikke 169 dage, og mange har ikke 
haft mulighed for at gå på haft mulighed for at gå på 
arbejde i et halvt år og har arbejde i et halvt år og har 
store økonomiske udfor-store økonomiske udfor-
dringer,” siger hun.dringer,” siger hun.

”Kirken har også oplevet ”Kirken har også oplevet 

store økonomiske udfor-store økonomiske udfor-
dringer med mange tabte dringer med mange tabte 
indtægter fra både kollekter indtægter fra både kollekter 
og husleje.”og husleje.”

Marianne Lindtjørn, der Marianne Lindtjørn, der 
fi k lov til at tage på kontoret fi k lov til at tage på kontoret 
den 1. september, fortæller, den 1. september, fortæller, 
at det var virkelig kræven-at det var virkelig kræven-
de at sidde indespærret så de at sidde indespærret så 
længe. Alligevel karakterise-længe. Alligevel karakterise-
rer hun sin karantæne som rer hun sin karantæne som 
et luksusophold sammen-et luksusophold sammen-
lignet med peruanernes.lignet med peruanernes.

”Forskellene bliver store, ”Forskellene bliver store, 
når tiderne er vanskelige. når tiderne er vanskelige. 
Jeg havde mistet min frihed Jeg havde mistet min frihed 
til at gå ud, men ellers havde til at gå ud, men ellers havde 
jeg alt, hvad jeg behøvede: jeg alt, hvad jeg behøvede: 
strøm, mad, løn – og jeg be-strøm, mad, løn – og jeg be-
høvede heller ikke bekymre høvede heller ikke bekymre 
mig om fremtiden,” uddyber mig om fremtiden,” uddyber 
hun.hun.

Selv om smittetallene er Selv om smittetallene er 
faldet, og befolkningen må faldet, og befolkningen må 
gå lidt ud, er det stadig ikke gå lidt ud, er det stadig ikke 
tilladt at samles i større tilladt at samles i større 
grupper, fortæller den nor-grupper, fortæller den nor-
ske missionær.ske missionær.

”Men kirken håber på at ”Men kirken håber på at 
kunne samles til gudstjene-kunne samles til gudstjene-
ster igen i 2021.”ster igen i 2021.”

EMIL SOLGAARD   Vores forsøg på at lytte og opmuntre 
bliver ret tomme, fordi vi er i en helt anden situation 

 
Min karantæne var 
et luksusophold 
sammenlignet med 
peruanernes. Jeg 
havde mistet min 
frihed til at gå ud, 
men ellers havde 
jeg alt, hvad jeg 
behøvede: strøm, 
mad, løn – og jeg 
behøvede heller 
ikke bekymre mig 
om fremtiden

Marianne LindtjørnMarianne Lindtjørn
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De kristnes tak-
nemmelighed midt 
i krisen er til stor 
inspiration og op-
muntring for os

Emil SolgaardEmil Solgaard



04 Nr. 17 | 9. oktober 2020

A
R

K
IV

F
O

TO

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Et af de nyeste skud på Et af de nyeste skud på 
stammen af LM-ansatte er stammen af LM-ansatte er 
41-årige Laila Poulsen fra 41-årige Laila Poulsen fra 
Ølgod. Hun er siden den 1. Ølgod. Hun er siden den 1. 
september ansat på halv september ansat på halv 
tid som LM’s anden musik-tid som LM’s anden musik-
konsulent, hvor hun ”de-konsulent, hvor hun ”de-
ler posten” med Christian ler posten” med Christian 
Engmark fra Helsinge, der Engmark fra Helsinge, der 
har ønsket at gå ned i tid. har ønsket at gå ned i tid. 
De skal tilsammen dække De skal tilsammen dække 
kredse og menigheder i kredse og menigheder i 
hele LM-Danmark – Chri-hele LM-Danmark – Chri-
stian primært på Sjælland stian primært på Sjælland 
og Bornholm og Laila i hele og Bornholm og Laila i hele 
Vestdanmark, som er be-Vestdanmark, som er be-
tegnelsen for Jyllands- og tegnelsen for Jyllands- og 
Fynsområdet. Fynsområdet. 

”Vi er gode til forskel-”Vi er gode til forskel-
lige ting. Christian er god til lige ting. Christian er god til 
studie-ting som indspilnin-studie-ting som indspilnin-
ger og det at få de enkelte ger og det at få de enkelte 
instrumenter i et band til instrumenter i et band til 
at lyde godt sammen. Jeg at lyde godt sammen. Jeg 
ved en del om, hvordan man ved en del om, hvordan man 
bruger stemmen på en god bruger stemmen på en god 
måde, og jeg har meget er-måde, og jeg har meget er-
faring med kor. Jeg har væ-faring med kor. Jeg har væ-
ret leder på mange lejre og ret leder på mange lejre og 
glæder mig til at stå i spid-glæder mig til at stå i spid-
sen for Musiklejren sammen sen for Musiklejren sammen 
med det fantastiske team af med det fantastiske team af 
ledere. Og så er vi begge rig-ledere. Og så er vi begge rig-
tig gode til og brænder for at tig gode til og brænder for at 
undervise i lovsangsledelse,” undervise i lovsangsledelse,” 
siger Laila Poulsen.  siger Laila Poulsen.  

”Jeg kender ikke så mange ”Jeg kender ikke så mange 
LM’ere endnu, men jeg vil LM’ere endnu, men jeg vil 
rigtig gerne ud at møde rigtig gerne ud at møde 
dem,” siger den nye musik-dem,” siger den nye musik-
konsulent, der langt fra er konsulent, der langt fra er 
et ubeskrevet (node-)blad i et ubeskrevet (node-)blad i 
den kirkelige musikverden. den kirkelige musikverden. 
Hun er uddannet fra mu-Hun er uddannet fra mu-
sikkonservatoriet i kor- og sikkonservatoriet i kor- og 
bandledelse og har i mange bandledelse og har i mange 

Et ekstra boost til LM Musik 
Siden 1. september har LM haft to musikkonsulenter, som supplerer hinanden med 

at inspirere og engagere musikere og menigheder

år arbejdet med lovsang og år arbejdet med lovsang og 
korarbejde som kirke- og korarbejde som kirke- og 
kulturmedarbejder i forskel-kulturmedarbejder i forskel-
lige folkekirker. lige folkekirker. 

Desuden er hun gift med Desuden er hun gift med 
valgmenighedspræst Jón valgmenighedspræst Jón 
Poulsen, som har skrevet Poulsen, som har skrevet 
fl ere kendte lovsange, som fl ere kendte lovsange, som 
står i står i Fællessang 4Fællessang 4, deri-, deri-
blandt: blandt: Jeg hviler trygt i din Jeg hviler trygt i din 
nådenåde. Parret har fi re børn i . Parret har fi re børn i 
alderen 11-20 år.  alderen 11-20 år.  

Rytmisk musik som 
øjenåbner 
Selv skriver hun mest bør-Selv skriver hun mest bør-
nesange til sit eget børne-nesange til sit eget børne-
kor kor KongebørnKongebørn, som hun , som hun 
har i Vindum/Brandstrup har i Vindum/Brandstrup 
og Højbjerg/Elsborg Kirker, og Højbjerg/Elsborg Kirker, 
hvor hun fortsat er ansat hvor hun fortsat er ansat 
som kirke- og kulturmed-som kirke- og kulturmed-
arbejder. Lige fra hun var arbejder. Lige fra hun var 
barn, har hun elsket at barn, har hun elsket at 
synge og er opvokset med synge og er opvokset med 
Den Danske SalmebogDen Danske Salmebog og  og 
HjemlandstonerHjemlandstoner. Hun husker . Hun husker 
tydeligt sit første møde med tydeligt sit første møde med 
kristen rytmisk musik. kristen rytmisk musik. 

”Jeg var omkring syv år. ”Jeg var omkring syv år. 
Det var i det lokale mis-Det var i det lokale mis-
sionshus i Indre Mission i sionshus i Indre Mission i 
Hjørring, hvor der kom et Hjørring, hvor der kom et 
gospelkor og sang, og det gospelkor og sang, og det 
var megafedt. Det var en var megafedt. Det var en 
helt ny genre – og jeg el-helt ny genre – og jeg el-

skede det.”skede det.”
Gospelmusikken har hun Gospelmusikken har hun 

også selv brugt som en også selv brugt som en 
øjenåbner, når hun har væ-øjenåbner, når hun har væ-
ret ude og undervise på for-ret ude og undervise på for-
skellige skoler, ligesom hun skellige skoler, ligesom hun 

Laila Poulsen glæder sig Laila Poulsen glæder sig 
til at komme rundt i LM og til at komme rundt i LM og 

inspirere. inspirere. 
”Vi har brug for at blive spo-”Vi har brug for at blive spo-
ret ind på, hvad det er, vi har ret ind på, hvad det er, vi har 
gang i. Derfor er lovsangsle-gang i. Derfor er lovsangsle-

delse vigtig,” siger hun.delse vigtig,” siger hun.

var en af de første kirkemu-var en af de første kirkemu-
sikere, der begyndte at ar-sikere, der begyndte at ar-
bejde med babysalmesang. bejde med babysalmesang. 

Nu glæder hun sig til sam-Nu glæder hun sig til sam-
men med sin kollega at være men med sin kollega at være 
med til at styrke musikar-med til at styrke musikar-
bejdet i LM og sætte lovsang bejdet i LM og sætte lovsang 
højt på dagsordenen i de lo-højt på dagsordenen i de lo-
kale kredse og menigheder. kale kredse og menigheder. 

Lovsang er ikke en  
bestemt følelse 
 “Nogle steder er der nogle  “Nogle steder er der nogle 
ret unge lovsangsbands, ret unge lovsangsbands, 
der står med et temmelig der står med et temmelig 
stort ansvar. Det er vigtigt stort ansvar. Det er vigtigt 
at klæde dem på til at turde at klæde dem på til at turde 
tage lederskabet, og for at tage lederskabet, og for at 
lære det er man nødt til at lære det er man nødt til at 
øve sig. De har brug for en øve sig. De har brug for en 
menighed, der bakker dem menighed, der bakker dem 
op,” siger Laila Poulsen, der op,” siger Laila Poulsen, der 
også tilbyder at komme ud også tilbyder at komme ud 
til de enkelte lovsangere og til de enkelte lovsangere og 
øve sammen med dem. øve sammen med dem. 

 “Vi taler tit om lovsang  “Vi taler tit om lovsang 
som noget, der sætter os som noget, der sætter os 
i brand eller rører os. Men i brand eller rører os. Men 
det er vigtigt at holde fast det er vigtigt at holde fast 
i, at lovsang ikke er knyttet i, at lovsang ikke er knyttet 
til en bestemt følelse eller til en bestemt følelse eller 
stilart. Det må ikke være en stilart. Det må ikke være en 
præstation, at man skal føle præstation, at man skal føle 

LAILA POULSEN   Christian Engmark og jeg 
brænder begge for at undervise i lovsangsledelse

Kontakt din musikkonsulent i LM

Jylland/Fyn:Jylland/Fyn: 
Laila Poulsen, lap@dlm.dk, 30 69 27 28 Laila Poulsen, lap@dlm.dk, 30 69 27 28 

Sjælland/Bornholm:Sjælland/Bornholm: 
Christian Engmark, ce@dlm.dk, 27 30 47 27 Christian Engmark, ce@dlm.dk, 27 30 47 27 

på en bestemt måde, når på en bestemt måde, når 
man synger. Det handler om, man synger. Det handler om, 
at man er i bøn og henven-at man er i bøn og henven-
der sig til Gud og er sammen der sig til Gud og er sammen 
med ham.”  med ham.”  

“Vi har brug for at blive “Vi har brug for at blive 
sporet ind på, hvad det sporet ind på, hvad det 
er, vi har gang i. Derfor er er, vi har gang i. Derfor er 
lovsangsledelse vigtig. Det lovsangsledelse vigtig. Det 
kan være ved et møde at kan være ved et møde at 
sige: ’Lad os bede til Gud’ sige: ’Lad os bede til Gud’ 
eller ’Lad os takke ham for eller ’Lad os takke ham for 
det, han har gjort’. Det kan det, han har gjort’. Det kan 
jeg mærke, jeg selv har jeg mærke, jeg selv har 
brug for, for ellers bliver det brug for, for ellers bliver det 
hurtigt til, at jeg bare står hurtigt til, at jeg bare står 
og lirer nogle ord af, når jeg og lirer nogle ord af, når jeg 
synger,” fastslår hun. synger,” fastslår hun. 

Alle skal kunne   
synge med 
Den jyske musikkonsulent Den jyske musikkonsulent 
har allerede kontakt med har allerede kontakt med 

Om LM Musik
LM Musik er Luthersk Missions musikafdeling.LM Musik er Luthersk Missions musikafdeling.

Formålet med LM Musik er at skabe gode rammer Formålet med LM Musik er at skabe gode rammer 
for trivsel og udfoldelse inden for sang- og musikar-for trivsel og udfoldelse inden for sang- og musikar-
bejdet i LM. Det skal ske gennem inspiration til mu-bejdet i LM. Det skal ske gennem inspiration til mu-
sikgrupper, lovsangsledere, kor og musikudøvende sikgrupper, lovsangsledere, kor og musikudøvende 
enkeltpersoner.enkeltpersoner.

Formålet er at videregive redskaber og udrustning Formålet er at videregive redskaber og udrustning 
til et inspirerende musikliv i menigheden.til et inspirerende musikliv i menigheden.

LM Musik udgiver løbende nye noder og musik til LM Musik udgiver løbende nye noder og musik til 
brug i den kristne menighed blandt børn, unge og brug i den kristne menighed blandt børn, unge og 
ældre. Der udgives noder i en bred vifte af genrer og ældre. Der udgives noder i en bred vifte af genrer og 
sværhedsgrader, samt musik til salg via relevante sværhedsgrader, samt musik til salg via relevante 
medier.medier.

Læs mere på lm-musik.dkLæs mere på lm-musik.dk

 
Vi taler tit om 
lovsang som no-
get, der sætter os 
i brand eller rører 
os. Men det er vig-
tigt at holde fast i, 
at lovsang ikke er 
knyttet til en be-
stemt følelse eller 
stilart. Det hand-
ler om, at man er i 
bøn og henvender 
sig til Gud og er 
sammen med ham

Laila PoulsenLaila Poulsen

 
Nogle steder er 
der nogle ret unge 
lovsangsbands, der 
står med et tem-
melig stort ansvar. 
Det er vigtigt at 
klæde dem på til 
at turde tage le-
derskabet, og for 
at lære det er man 
nødt til at øve sig. 
De har brug for 
en menighed, der 
bakker dem op

Laila PoulsenLaila Poulsen

fl ere LM-kredse og menig-fl ere LM-kredse og menig-
heder med mange farsi-ta-heder med mange farsi-ta-
lende, der har brug for vej-lende, der har brug for vej-
ledning til at engagere alle ledning til at engagere alle 
i lovsangen, blandt andet i lovsangen, blandt andet 
ved at synge nogle sange ved at synge nogle sange 
på farsi. Her sparrer hun på farsi. Her sparrer hun 
med tværkulturel konsulent med tværkulturel konsulent 
Anna-Lisbeth Sonne, som Anna-Lisbeth Sonne, som 
synger med farsi-talende synger med farsi-talende 
asylansøgere på Udrejse-asylansøgere på Udrejse-
center Kærshovedgård. Hun center Kærshovedgård. Hun 
har også kontakt med en har også kontakt med en 
præst på Samsø, der har præst på Samsø, der har 
sendt hende nogle sange på sendt hende nogle sange på 
arabisk. arabisk. 

“Lige nu er jeg ved at lave “Lige nu er jeg ved at lave 
noder til nogle af de lovsan-noder til nogle af de lovsan-
ge, der er på arabisk, men ge, der er på arabisk, men 
som er nemme at synge som er nemme at synge 
for en dansker. Og så er jeg for en dansker. Og så er jeg 
ved at samle nogle af de ved at samle nogle af de 
kristne sange, der er kendte kristne sange, der er kendte 
på både farsi og dansk, så på både farsi og dansk, så 
det er nemt for lovsangs-det er nemt for lovsangs-
lederne at bruge dem. Jeg lederne at bruge dem. Jeg 
skriver teksten på farsi med skriver teksten på farsi med 
bogstaver, så man også som bogstaver, så man også som 
dansker kan udtale det. Det dansker kan udtale det. Det 
er vigtigt, så lovsangen er er vigtigt, så lovsangen er 
for alle,” siger hun.for alle,” siger hun.
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Det er en glad LM-formand, Det er en glad LM-formand, 
Lars Dysager, der byder Lars Dysager, der byder 
velkommen til et ikke helt velkommen til et ikke helt 
normalt møde i Odense LM normalt møde i Odense LM 
mandag den 14. september. mandag den 14. september. 
Alle cirka 40 pladser – efter Alle cirka 40 pladser – efter 
corona-restriktionerne – er corona-restriktionerne – er 
fyldt op i missionshuset. fyldt op i missionshuset. 

Tre lokale mennesker skal Tre lokale mennesker skal 
fortælle om, hvordan de i fortælle om, hvordan de i 
løbet af de seneste år har løbet af de seneste år har 
fundet vej ind i troen og det fundet vej ind i troen og det 
kristne fællesskab.kristne fællesskab.

Fælles for de tre er, at de Fælles for de tre er, at de 
bor i eller tæt på Odense, bor i eller tæt på Odense, 
de er kommet til tro i en de er kommet til tro i en 
fuldvoksen alder, de har fuldvoksen alder, de har 
deltaget i et Alpha-kursus, deltaget i et Alpha-kursus, 
og de kommer nu i Sankt og de kommer nu i Sankt 
Hans Kirke og i LM. Desuden Hans Kirke og i LM. Desuden 
nævner de alle tre navne på nævner de alle tre navne på 

mennesker i forsamlingen, mennesker i forsamlingen, 
der på forskellig måde har der på forskellig måde har 
hjulpet dem på vej.hjulpet dem på vej.

Flere af de ”gamle” LM’ere Flere af de ”gamle” LM’ere 
i byen er nemlig også enga-i byen er nemlig også enga-
geret i Sankt Hans Kirke og geret i Sankt Hans Kirke og 
har været aktive i Alpha-har været aktive i Alpha-
kurserne dér. Kurserne af-kurserne dér. Kurserne af-
holdes jævnligt og forløber holdes jævnligt og forløber 
over ti aftener i løbet af tre over ti aftener i løbet af tre 
måneder med spisning, op-måneder med spisning, op-
læg og samtale.læg og samtale.

Nu stiller de tre nye tro-Nu stiller de tre nye tro-
ende sig op ved nogle små ende sig op ved nogle små 
caféborde sammen med to caféborde sammen med to 
andre LM’ere og taler sam-andre LM’ere og taler sam-
men under overskriften ”Ny men under overskriften ”Ny 
i Kristus og ny i det kristne i Kristus og ny i det kristne 
fællesskab”.fællesskab”.F
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To ”gamle” og tre nye troende To ”gamle” og tre nye troende 
ved panelsamtale i LM’s ved panelsamtale i LM’s 
missionshus i Odense.missionshus i Odense.

MAI SØRENSEN   Mit forhold til andre har ændret sig 
radikalt, fordi Jesu kærlighed til mig giver mig kærlighed 
til andre mennesker

Tre nye kristne i Odense LM
Alle tre nævner andre kristne, der har hjulpet dem på vej mod troen på Jesus

Guds kærlighed forandrer 
mit forhold til andre

”Som medicinstuderende ”Som medicinstuderende 
pendlede jeg hver dag til pendlede jeg hver dag til 
Odense. 25 minutter hver Odense. 25 minutter hver 
vej. Gennem ni måneders vej. Gennem ni måneders 
togture kom jeg igennem togture kom jeg igennem 
Det Gamle Testamente og et Det Gamle Testamente og et 
lille stykke ind i Det Nye Te-lille stykke ind i Det Nye Te-
stamente,” fortæller 30-åri-stamente,” fortæller 30-åri-
ge Mai Sørensen og tilføjer, ge Mai Sørensen og tilføjer, 
at samtaler om tro med en at samtaler om tro med en 
muslimsk klassekammerat muslimsk klassekammerat 
havde givet hende lyst til at havde givet hende lyst til at 
fi nde ud af, hvordan Gud er. fi nde ud af, hvordan Gud er. 

”På den måde fi k jeg en ”På den måde fi k jeg en 
stærk fornemmelse for Guds kærlighed til Israels folk. Jeg stærk fornemmelse for Guds kærlighed til Israels folk. Jeg 
fandt ægte kærlighed i Det Gamle Testamente, så jeg kunne fandt ægte kærlighed i Det Gamle Testamente, så jeg kunne 
ikke se, hvad jeg så skulle med Det Nye Testamente. Min før-ikke se, hvad jeg så skulle med Det Nye Testamente. Min før-
ste tanke var derfor, at jeg ville konvertere til jødedommen.”ste tanke var derfor, at jeg ville konvertere til jødedommen.”

Hun havde faktisk en samtale med den jødiske rabbiner i Hun havde faktisk en samtale med den jødiske rabbiner i 
København, som dog viste hende tilbage til folkekirken. Så København, som dog viste hende tilbage til folkekirken. Så 
begyndte hun at gå til gudstjeneste i den lokale kirke, men begyndte hun at gå til gudstjeneste i den lokale kirke, men 
fandt ikke ud af, hvad kristendom egentlig er. På et tidspunkt fandt ikke ud af, hvad kristendom egentlig er. På et tidspunkt 
googlede hun sig så frem til, at der var et kristendomskursus, googlede hun sig så frem til, at der var et kristendomskursus, 
Alpha, i Sankt Hans Kirke i Odense, og det tilmeldte hun sig. Alpha, i Sankt Hans Kirke i Odense, og det tilmeldte hun sig. 

”I løbet af det halvår, kurset varede, fandt jeg ud af, at Gud ”I løbet af det halvår, kurset varede, fandt jeg ud af, at Gud 
ikke passede ind i den kasse, jeg havde lavet til ham. Og det ikke passede ind i den kasse, jeg havde lavet til ham. Og det 
med treenigheden har jeg stadig ikke fået styr på,” siger hun med treenigheden har jeg stadig ikke fået styr på,” siger hun 
med et smil. med et smil. 

”Gennem Jesus får jeg lov til at være barn af Gud. Mødet ”Gennem Jesus får jeg lov til at være barn af Gud. Mødet 
med Jesus har ændret alt i mit liv. Mit forhold til andre har med Jesus har ændret alt i mit liv. Mit forhold til andre har 
ændret sig radikalt, fordi hans kærlighed til mig giver mig ændret sig radikalt, fordi hans kærlighed til mig giver mig 
kærlighed til andre mennesker.”kærlighed til andre mennesker.”

Mai husker i øvrigt med taknemmelighed, at en af de unge Mai husker i øvrigt med taknemmelighed, at en af de unge 
efter en gudstjeneste spurgte, om hun ikke ville med over til efter en gudstjeneste spurgte, om hun ikke ville med over til 
kaffe i menighedslokalet, og siden den dag har Mai været en kaffe i menighedslokalet, og siden den dag har Mai været en 
naturlig del af de kristne fællesskaber i Odense, herunder naturlig del af de kristne fællesskaber i Odense, herunder 
også LM. også LM. 

”Og nu har jeg for resten fået læst resten af Det Nye Testa-”Og nu har jeg for resten fået læst resten af Det Nye Testa-
mente,” pointerer hun til sidst.        mente,” pointerer hun til sidst.        osos

Jeg søgte og fandt et  
skjulested i Gud

Grete Bojen Nielsen Grete Bojen Nielsen 
var gennem mange var gennem mange 
år åndeligt søgende år åndeligt søgende 
og spørgende og be-og spørgende og be-
gyndte derfor at lede gyndte derfor at lede 
efter hjælp på net-efter hjælp på net-
tet. For cirka seks år tet. For cirka seks år 
siden fi k hun via en siden fi k hun via en 
kristen hjemmeside kristen hjemmeside 
besøg af en pige, der besøg af en pige, der 
forærede hende forærede hende Ny Ny 
Testamente på Hver-Testamente på Hver-
dagsdanskdagsdansk. . 

”Jeg gik i gang med ”Jeg gik i gang med 
at læse det hele, men gik i stå, da jeg kom til Johan-at læse det hele, men gik i stå, da jeg kom til Johan-
nes’ Åbenbaring, og jeg sad tilbage med endnu fl ere nes’ Åbenbaring, og jeg sad tilbage med endnu fl ere 
spørgsmål end før,” husker Grete.spørgsmål end før,” husker Grete.

”Så begyndte jeg at komme til nogle gudstjenester ”Så begyndte jeg at komme til nogle gudstjenester 
i Sankt Hans Kirke, idet jeg kendte lidt til en af præ-i Sankt Hans Kirke, idet jeg kendte lidt til en af præ-
sterne, fordi han boede i mit nabolag. Jeg blev sulten sterne, fordi han boede i mit nabolag. Jeg blev sulten 
efter mere og deltog i et Alpha-kursus. Før troede efter mere og deltog i et Alpha-kursus. Før troede 
jeg, at man alene gik i kirke per tradition, men det har jeg, at man alene gik i kirke per tradition, men det har 
altså bare givet mig så meget.”altså bare givet mig så meget.”

Grete fortæller også, at sangen Grete fortæller også, at sangen Gud, jeg vil skjule Gud, jeg vil skjule 
mig i digmig i dig er kommet til at betyde meget for hende. er kommet til at betyde meget for hende.

For fem år siden fandt hun frem til, at Bibelens ord For fem år siden fandt hun frem til, at Bibelens ord 
og kristendommen var det eneste rigtige for hende. og kristendommen var det eneste rigtige for hende. 

Mødet med Jesus har fået stor betydning for Mødet med Jesus har fået stor betydning for 
Grete:Grete:

”Jeg har tit haft svært ved at tilgive mig selv. Derfor ”Jeg har tit haft svært ved at tilgive mig selv. Derfor 
er jeg taknemmelig for den kærlighed og tilgivelse, er jeg taknemmelig for den kærlighed og tilgivelse, 
Jesus har givet mig. Jeg skal ikke selv præstere no-Jesus har givet mig. Jeg skal ikke selv præstere no-
get. Der er altid en, jeg kan søge hjælp, råd og beskyt-get. Der er altid en, jeg kan søge hjælp, råd og beskyt-
telse hos.”telse hos.”

Grete peger på, at der er grund til at reklamere no-Grete peger på, at der er grund til at reklamere no-
get mere med fællesskabets betydning. For hende get mere med fællesskabets betydning. For hende 
var det en stor og langvarig overvindelse at møde op. var det en stor og langvarig overvindelse at møde op. 
Men hun har følt sig godt modtaget og velkommen Men hun har følt sig godt modtaget og velkommen 
hele vejen.             hele vejen.             osos

Jeg har da virkelig noget 
at prale af: frelsen af nåde

”Kirke og tro fyldte ikke i ”Kirke og tro fyldte ikke i 
mit hjem, og farvet af fi l-mit hjem, og farvet af fi l-
men men FiskerneFiskerne troede jeg, at  troede jeg, at 
kristendom var noget med kristendom var noget med 
en masse stramme regler,” en masse stramme regler,” 
fortæller 55-årige Per Svei-fortæller 55-årige Per Svei-
strup Hansen. strup Hansen. 

Da han kom til Odense i Da han kom til Odense i 
1996, inviterede en kam-1996, inviterede en kam-
merat ham med til en stil-merat ham med til en stil-
lemesse i Sankt Hans Kirke, lemesse i Sankt Hans Kirke, 
og det var en stærk oplevel-og det var en stærk oplevel-
se for Per, men det var ikke se for Per, men det var ikke 
noget, han hverken snakke-noget, han hverken snakke-

de om eller opsøgte igen.de om eller opsøgte igen.
Den 6. december 2015, få dage efter sin fars død, gik han Den 6. december 2015, få dage efter sin fars død, gik han 

igen over i kirken, som han boede nabo til, til en alminde-igen over i kirken, som han boede nabo til, til en alminde-
lig søndagsgudstjeneste, og det gav ham smag på mere. Da lig søndagsgudstjeneste, og det gav ham smag på mere. Da 
Per havde været der tre søndage, spurgte en af præsterne, Per havde været der tre søndage, spurgte en af præsterne, 
om han ville deltage i en slags konfi rmandkursus for voksne, om han ville deltage i en slags konfi rmandkursus for voksne, 
som kaldes Alpha.som kaldes Alpha.

På Alpha-kurset fi k Per stor hjælp til at læse i Bibelen, og På Alpha-kurset fi k Per stor hjælp til at læse i Bibelen, og 
så fortsatte han i Alpha-klyngen, som er en studiegruppe for så fortsatte han i Alpha-klyngen, som er en studiegruppe for 
folk, der i forvejen har deltaget i et Alpha-kursus.folk, der i forvejen har deltaget i et Alpha-kursus.

Både evangeliet og det kristne fællesskab åbnede sig for Både evangeliet og det kristne fællesskab åbnede sig for 
alvor op for Per, da han en weekend var inviteret med på en alvor op for Per, da han en weekend var inviteret med på en 
vandretur for mænd. Nu bekender han sig med glæde som vandretur for mænd. Nu bekender han sig med glæde som 
kristen:kristen:

”Jeg har fået del i frelsen af nåde gennem Jesus. Dermed ”Jeg har fået del i frelsen af nåde gennem Jesus. Dermed 
har jeg en plads i Himlen. Så jeg har da virkelig noget at prale har jeg en plads i Himlen. Så jeg har da virkelig noget at prale 
af på mit arbejde og andre steder. Det eneste, jeg kan tage af på mit arbejde og andre steder. Det eneste, jeg kan tage 
med herfra, når jeg dør, er mine medmennesker. Derfor har med herfra, når jeg dør, er mine medmennesker. Derfor har 
jeg valgt at være tydelig om min tro.”jeg valgt at være tydelig om min tro.”

”Det har været let for mig at komme ind i LM-forsamlingen, ”Det har været let for mig at komme ind i LM-forsamlingen, 
for jeg kendte jo en del enten fra Alpha-kurset eller fra Sankt for jeg kendte jo en del enten fra Alpha-kurset eller fra Sankt 
Hans Kirke. Men forud for det gik der et halvt år, hvor jeg ikke Hans Kirke. Men forud for det gik der et halvt år, hvor jeg ikke 
turde gå med til kirkekaffe, for jeg troede, man kun snakke-turde gå med til kirkekaffe, for jeg troede, man kun snakke-
de om Jesus, og ham vidste jeg på det tidspunkt for lidt om,” de om Jesus, og ham vidste jeg på det tidspunkt for lidt om,” 
konstaterer Per.          konstaterer Per.          osos
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”Jesus kom ikke for at lide ”Jesus kom ikke for at lide 
og dø og opstå, for at vi skal og dø og opstå, for at vi skal 
møde op til arrangement om møde op til arrangement om 
søndagen.”søndagen.”

Sådan citerer Morten Friis Sådan citerer Morten Friis 
fra bogen fra bogen Når Jesus fylder. Når Jesus fylder. 
Den er udgivet som en del af Den er udgivet som en del af 
LM’s projekt Discipel 24-7, LM’s projekt Discipel 24-7, 
hvor Morten Friis begyndte hvor Morten Friis begyndte 
som projektmedarbejder 1. som projektmedarbejder 1. 
oktober som afl øser for Pe-oktober som afl øser for Pe-
ter Leif Mostrup Hansen.ter Leif Mostrup Hansen.

”Kirke er mere end det. ”Kirke er mere end det. 
Jo mere jeg  forstår af Guds Jo mere jeg  forstår af Guds 
kærlige krav på mig og hele kærlige krav på mig og hele 
mit liv, desto lettere bliver mit liv, desto lettere bliver 
det at gøre Guds længsel til det at gøre Guds længsel til 
min længsel,” siger han og min længsel,” siger han og 
understreger, at han tror på, understreger, at han tror på, 
at et liv i hverdagsmission at et liv i hverdagsmission 
gør mennesker mere lykke-gør mennesker mere lykke-
lige, netop fordi de lever i det lige, netop fordi de lever i det 
kald, Gud har givet dem.kald, Gud har givet dem.

Hverdagsmission
I 2008 var Morten Friis i Ta-I 2008 var Morten Friis i Ta-
coma i USA. Her mødte han coma i USA. Her mødte han 
Jeff Vanderstelt fra Soma-Jeff Vanderstelt fra Soma-
kirken. kirken. 

”Deres tanker var med til ”Deres tanker var med til 
at forme mit syn på, hvordan at forme mit syn på, hvordan 
kirken er og kan være. Jeg kirken er og kan være. Jeg 
blev meget inspireret af det, blev meget inspireret af det, 
og det var med til at forme og det var med til at forme 
mine drømme og beslutnin-mine drømme og beslutnin-
ger,” siger han og forklarer, ger,” siger han og forklarer, 
at det også er de tanker, at det også er de tanker, 
projektet Discipel 24-7 øn-projektet Discipel 24-7 øn-
sker at inspirere mennesker sker at inspirere mennesker 
i Danmark med.i Danmark med.

Fem år senere fl yttede Fem år senere fl yttede 
han og hans familie til Fre-han og hans familie til Fre-
derikssund sammen med derikssund sammen med 
en anden familie for at være en anden familie for at være 
kirke der, hvor de var i lokal-kirke der, hvor de var i lokal-
miljøet. Det har givet nogle miljøet. Det har givet nogle 

Jeg har fået nyt syn på, hvad kirke er 
Morten Friis er bevidst om at dele sit håb med ord over for dem, der ikke kender Jesus

erfaringer om at være i fæl-erfaringer om at være i fæl-
lesskab i hverdagsmission, lesskab i hverdagsmission, 
som han tror, også vil være som han tror, også vil være 
nyttige i arbejdet for Disci-nyttige i arbejdet for Disci-
pel 24-7.pel 24-7.

43-årige Morten Friis 43-årige Morten Friis 
har tidligere været præst i har tidligere været præst i 
Københavnerkirken, ud fra Københavnerkirken, ud fra 
hvilken Frederikssund Net-hvilken Frederikssund Net-
værksgruppe er opstået: værksgruppe er opstået: 

”Den er jeg leder af, og her ”Den er jeg leder af, og her 
får vi lov til at sætte ord på får vi lov til at sætte ord på 
den bedste af alle historier. den bedste af alle historier. 
Og vi har givet hinanden Og vi har givet hinanden 
håndslag på, at vores glæde håndslag på, at vores glæde 
er at se mennesker blive er at se mennesker blive 
grebet af Kristus.”grebet af Kristus.”

Større end kulturen
Tankerne bag Discipel 24-7 Tankerne bag Discipel 24-7 
kommer fra USA, og selvføl-kommer fra USA, og selvføl-
gelig er der forskel på dansk gelig er der forskel på dansk 
og amerikansk kultur, og amerikansk kultur, 

”Vi må aldrig lade os be-”Vi må aldrig lade os be-
grænse af kulturelle forskel-grænse af kulturelle forskel-
le, for der er alle steder ting, le, for der er alle steder ting, 
der kan yde modstand mod der kan yde modstand mod 
at få evangeliet til at blom-at få evangeliet til at blom-
stre,” siger Morten Friis.stre,” siger Morten Friis.

”Det kan være, at vi tror, at ”Det kan være, at vi tror, at 
noget ikke kan lade sig gøre, noget ikke kan lade sig gøre, 
fordi vi har små børn, bor i fordi vi har små børn, bor i 
lejlighed, bor på landet eller lejlighed, bor på landet eller 
..., men evangeliet er så me-..., men evangeliet er så me-
get større end vores tanker get større end vores tanker 
om, hvad kultur kan.”om, hvad kultur kan.”

LM i Bylderup-Bov skulle have været på menighedslejr. I stedet tilbød de praktisk hjælp til byens borgere

Kræftramt fi k gratis havehjælp af byens LM’ere

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Børn, unge og voksne i Lu-Børn, unge og voksne i Lu-
thersk Mission i den søn-thersk Mission i den søn-
derjyske by Bylderup-Bov derjyske by Bylderup-Bov 
havde set frem til en hygge-havde set frem til en hygge-
lig weekendtur 11.-13. sep-lig weekendtur 11.-13. sep-
tember for hele menigheden tember for hele menigheden 
på lejrstedet Solbakken.på lejrstedet Solbakken.

Det kunne desværre ikke Det kunne desværre ikke 
lade sig gøre på grund af lade sig gøre på grund af 

corona-situationen, men i corona-situationen, men i 
stedet for at afl yse, valgte stedet for at afl yse, valgte 
man at arrangere en week-man at arrangere en week-
end ”derhjemme”.end ”derhjemme”.

Missionshuset trængte til Missionshuset trængte til 
en grundig hovedrengøring, en grundig hovedrengøring, 
så alle blev sat i gang, og så alle blev sat i gang, og 
da der var masser af ledige da der var masser af ledige 
hænder, tilbød man også hænder, tilbød man også 
praktisk hjælp til byens bor-praktisk hjælp til byens bor-
gere via Facebook og gen-gere via Facebook og gen-
nem opslag i byen.nem opslag i byen.

Det nød Lona Steimle Ja-Det nød Lona Steimle Ja-
cobsen fra Bylderup-Bov cobsen fra Bylderup-Bov 
godt af. Hun fi k klippet hæk, godt af. Hun fi k klippet hæk, 
luget ukrudt og fi k ordnet luget ukrudt og fi k ordnet 
andet havearbejde uden for andet havearbejde uden for 
sit rækkehus.sit rækkehus.

”Jeg har været igennem ”Jeg har været igennem 
en stor kræftoperation for en stor kræftoperation for 
nylig, og så så mine døtre nylig, og så så mine døtre 
tilbuddet om hjælp. Det er tilbuddet om hjælp. Det er 
jeg lykkelig for, fordi jeg kan jeg lykkelig for, fordi jeg kan 
ikke gøre noget selv,” siger ikke gøre noget selv,” siger 

hun til Jyske Vestkysten hun til Jyske Vestkysten 
Aabenraa.Aabenraa.

”Jeg er virkelig lykelig over, ”Jeg er virkelig lykelig over, 
at der er sådan nogle men-at der er sådan nogle men-
nesker til.”nesker til.”

Elske vores næste  
som os selv
Det glæder kun Olai Lagoni, Det glæder kun Olai Lagoni, 
der er formand for LM i Byl-der er formand for LM i Byl-
derup Bov og selv var med derup Bov og selv var med 
ude og yde havehjælp.ude og yde havehjælp.

For ham handler det om For ham handler det om 
en opfriskning på evangeli-en opfriskning på evangeli-
ets konsekvenser i hverda-ets konsekvenser i hverda-
gen. Hvordan det ser ud i gen. Hvordan det ser ud i 
praksis, er ret forskelligt fra praksis, er ret forskelligt fra 
sted til sted.sted til sted.

Morten Friis understreger: Morten Friis understreger: 
”Der er én grund til, at ”Der er én grund til, at 

jeg vågnede i morges. Det jeg vågnede i morges. Det 
er, fordi jeg med alle fi bre i er, fordi jeg med alle fi bre i 
kroppen skal pege på ham. kroppen skal pege på ham. 
Spørgsmålet for mig er, hvor Spørgsmålet for mig er, hvor 
Gud kalder mig til at tjene, Gud kalder mig til at tjene, 
så mennesker ser hans her-så mennesker ser hans her-
lighed.”lighed.”

”Man kan begynde med ”Man kan begynde med 
at spørge, hvad man godt at spørge, hvad man godt 
kan lide at gøre, og som man kan lide at gøre, og som man 
måske allerede gør sammen måske allerede gør sammen 
med andre. Det kan for ek-med andre. Det kan for ek-
sempel være at strikke, rode sempel være at strikke, rode 
med biler, lave mad og give med biler, lave mad og give 
lektiehjælp. Her kan man lektiehjælp. Her kan man 

”Hvis kristne ikke har  fæl-”Hvis kristne ikke har  fæl-
les liv og historie med andre les liv og historie med andre 

mennesker, kan de heller mennesker, kan de heller 
ikke komme til at sætte ord ikke komme til at sætte ord 
på evangeliet,” siger Morten på evangeliet,” siger Morten 

Jesus.Jesus.

være opmærksom på nye være opmærksom på nye 
muligheder for at dele Bibe-muligheder for at dele Bibe-
lens historier,” siger Morten lens historier,” siger Morten 
Friis og advarer mod at for-Friis og advarer mod at for-
søge at gøre regnskab over, søge at gøre regnskab over, 
hvor meget salt man får lov hvor meget salt man får lov 
at drysse ud (jf Matt 5,13).at drysse ud (jf Matt 5,13).

Bevidst indstilling
Morten Friis mener, at et liv Morten Friis mener, at et liv 
i hverdagsmission handler i hverdagsmission handler 
om en bevidst indstilling.om en bevidst indstilling.

”Mit hjerte er ofte koldt, ”Mit hjerte er ofte koldt, 
og hvis det skal bestemme, og hvis det skal bestemme, 
kommer jeg aldrig ud ad kommer jeg aldrig ud ad 
døren og over til min nabo,” døren og over til min nabo,” 
siger han.siger han.

For nylig stødte han på en For nylig stødte han på en 
formaning, som Paulus giver formaning, som Paulus giver 
til Timotheus: ”Øv dig i guds-til Timotheus: ”Øv dig i guds-
frygt” (1 Tim 4,7).frygt” (1 Tim 4,7).

”Det betyder også ’Øv dig ”Det betyder også ’Øv dig 
i at handle ud fra, om noget i at handle ud fra, om noget 
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MORTEN FRIIS   Hverdagsmission gør mennesker mere 
lykkelige, fordi de lever i det kald, Gud har givet dem

er det rigtige at gøre, selv om er det rigtige at gøre, selv om 
man ikke føler kærlighed til man ikke føler kærlighed til 
det menneske, man står over det menneske, man står over 
for. Så vil Gud føde varme og for. Så vil Gud føde varme og 
omsorg i en – det er lidt som omsorg i en – det er lidt som 
hønen og ægget: Er det den hønen og ægget: Er det den 
rigtige handling eller om-rigtige handling eller om-
sorgen fra Gud, der kommer sorgen fra Gud, der kommer 
først?” uddyber han.først?” uddyber han.

”Det er Gud, der giver liv og ”Det er Gud, der giver liv og 
ønske om at gøre det rigtige, ønske om at gøre det rigtige, 
men det er os selv, der skal men det er os selv, der skal 
gøre det.”gøre det.”

Morten Friis erkender, at Morten Friis erkender, at 
han får baghjul af mange, han får baghjul af mange, 
som ikke kender Kristus, når som ikke kender Kristus, når 
det kommer til at engagere det kommer til at engagere 
sig i andre mennesker.sig i andre mennesker.

”Men i stedet for at blive ”Men i stedet for at blive 
bitter forsøger jeg at glæde bitter forsøger jeg at glæde 
mig over Guds tilgang og mig over Guds tilgang og 
nåde og det, jeg har i ham. nåde og det, jeg har i ham. 
Jeg får lyst til at sige til dem: Jeg får lyst til at sige til dem: 

Se, hvor god Gud er. Han fav-Se, hvor god Gud er. Han fav-
ner også mig, selv med mit ner også mig, selv med mit 
halvkolde hjerte.”halvkolde hjerte.”

Dele håbet med ord
Morten Friis er helt tydelig Morten Friis er helt tydelig 
om, at mennesker ikke bli-om, at mennesker ikke bli-
ver frelst af at møde kristne, ver frelst af at møde kristne, 
der lever et liv i mission. Der der lever et liv i mission. Der 
skal mere til. ”Troen kommer skal mere til. ”Troen kommer 
af det, der høres,” citerer af det, der høres,” citerer 
han fra Rom 10,17.han fra Rom 10,17.

”Men hvis kristne ikke har  ”Men hvis kristne ikke har  
fælles liv og historie med an-fælles liv og historie med an-
dre mennesker, kan de heller dre mennesker, kan de heller 
ikke komme til at sætte ord ikke komme til at sætte ord 
på evangeliet,” tilføjer han og på evangeliet,” tilføjer han og 
citerer Jeff Vanderstelt: citerer Jeff Vanderstelt: 

”Vi skal leve vores liv på en ”Vi skal leve vores liv på en 
måde, så mennesker stiller måde, så mennesker stiller 
spørgsmål, som kun kan be-spørgsmål, som kun kan be-
svares med evangeliet.”svares med evangeliet.”

”Her erfarer jeg bare ofte ”Her erfarer jeg bare ofte 
at komme til kort, og derfor at komme til kort, og derfor 
stiller mennesker ikke de stiller mennesker ikke de 
her spørgsmål,” siger Mor-her spørgsmål,” siger Mor-
ten Friis.ten Friis.

”Derfor er det vigtigt at ”Derfor er det vigtigt at 
være bevidst om at dele sit være bevidst om at dele sit 
håb med ord – for eksempel håb med ord – for eksempel 
at takke for maden og læse at takke for maden og læse 
fra Bibelen, også når der er fra Bibelen, også når der er 
gæster – at tilbyde at bede gæster – at tilbyde at bede 
for mennesker, at lytte og  for mennesker, at lytte og  
være opmærksom på lejlig-være opmærksom på lejlig-
heder i samtalen til at sætte heder i samtalen til at sætte 
ord på troen.”ord på troen.”

Morten Friis er også selv-Morten Friis er også selv-
stændig fotograf. Da han stændig fotograf. Da han 
startede sin virksomhed op, startede sin virksomhed op, 
stod han i stuen og øvede stod han i stuen og øvede 
sig på en elevatortale, hvor sig på en elevatortale, hvor 
han præsenterede den en-han præsenterede den en-
kelt og præcist. kelt og præcist. 

”Lad os hjælpe hinan-”Lad os hjælpe hinan-
den med at øve os, så vi kan den med at øve os, så vi kan 
præsentere evangeliet med præsentere evangeliet med 
vores egne ord fra hjertet,” vores egne ord fra hjertet,” 
siger han.siger han.

Der var desværre ikke Der var desværre ikke 
andre, der reagerede på op-andre, der reagerede på op-
slagene, som var kommet slagene, som var kommet 
lidt sent op, men han er kun lidt sent op, men han er kun 
glad for at kunne hjælpe.glad for at kunne hjælpe.

”Vi kan godt lide vores by, ”Vi kan godt lide vores by, 
og vi vil gerne gøre noget for og vi vil gerne gøre noget for 
den. Vi var for mange til at den. Vi var for mange til at 
gøre rent og sætte i stand i gøre rent og sætte i stand i 
missionshuset, og så tilbød missionshuset, og så tilbød 
vi vores hjælp,” siger han.vi vores hjælp,” siger han.

”En del af kristendom-”En del af kristendom-

men er, at vi skal elske vores men er, at vi skal elske vores 
næste som os selv. Det fi k næste som os selv. Det fi k 
vi lov til at gøre i praksis ved vi lov til at gøre i praksis ved 
at give nogen, som ikke kan at give nogen, som ikke kan 
selv, en hånd med.”selv, en hånd med.”

”Det er vores ønske, at ”Det er vores ønske, at 
mennesker i vores by skal mennesker i vores by skal 
lære Jesus at kende. Det lære Jesus at kende. Det 
kræver, at vi er i kontakt kræver, at vi er i kontakt 
med dem og på den måde med dem og på den måde 
får mulighed for at fortælle får mulighed for at fortælle 
om Jesus.” om Jesus.” 
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Fiskeglad frimenighedspræst
Reidar Puggaard Poulsen er engageret i Hillerød Lystfi skerforening, 
fordi han elsker at fi ske og ønsker at være en kristen i sit lokalmiljø

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Jeg har elsket at fi ske, lige ”Jeg har elsket at fi ske, lige 
siden jeg var en lille dreng,” siden jeg var en lille dreng,” 
fortæller Reidar Puggaard fortæller Reidar Puggaard 
Poulsen, der er frimenig-Poulsen, der er frimenig-
hedspræst i Nordvestkirken hedspræst i Nordvestkirken 
i København. Han har været i København. Han har været 
medlem af Hillerød Lystfi -medlem af Hillerød Lystfi -
skerforening siden 2004, da skerforening siden 2004, da 
han sammen med sin fami-han sammen med sin fami-
lie fl yttede til Hillerød.lie fl yttede til Hillerød.

”Foreningen har eneret på ”Foreningen har eneret på 
at fi ske i søen ved Frede-at fi ske i søen ved Frede-
riksborg Slot, og det kunne riksborg Slot, og det kunne 
jeg godt tænke mig, så jeg jeg godt tænke mig, så jeg 
meldte mig ind. Det gav mig meldte mig ind. Det gav mig 
mulighed for at fi ske og at mulighed for at fi ske og at 
lære andre mennesker i mit lære andre mennesker i mit 
lokalområde at kende.”lokalområde at kende.”

I lystfi skerforeningen er I lystfi skerforeningen er 
han fælles med de andre han fælles med de andre 
medlemmer om at passe medlemmer om at passe 
og reparere de både, som og reparere de både, som 
foreningen har liggende ved foreningen har liggende ved 
søer og kyster i området. søer og kyster i området. 
Her går de og roder med Her går de og roder med 
bådmotorerne og hygger bådmotorerne og hygger 
sig med det. En gang imel-sig med det. En gang imel-
lem mødes de en hel dag i lem mødes de en hel dag i 
foreningen, hvor de holder foreningen, hvor de holder 
konkurrencer og sejler et konkurrencer og sejler et 
par stykker sammen ud i en par stykker sammen ud i en 
båd for at se, hvem der fan-båd for at se, hvem der fan-
ger fl est fi sk.ger fl est fi sk.

”Jeg har lært en del om ”Jeg har lært en del om 
fi skeri ved at følges med fi skeri ved at følges med 
nogle af de meget garvede nogle af de meget garvede 
lystfi skere. Folk vil rigtig lystfi skere. Folk vil rigtig 
gerne lære fra sig, men det gerne lære fra sig, men det 
er ikke lige der, de mest er ikke lige der, de mest 

personlige samtaler opstår,” personlige samtaler opstår,” 
siger Reidar, der sammen siger Reidar, der sammen 
med sin familie kommer i med sin familie kommer i 
LM Bethania i byen. LM Bethania i byen. 

Jesu discipel overalt
Den fi skeglade frimenig-Den fi skeglade frimenig-
hedspræst ser det lokale for-hedspræst ser det lokale for-
eningsliv som et vigtigt kald.eningsliv som et vigtigt kald.

”Jeg vil gerne engagere ”Jeg vil gerne engagere 
mig i lokalsamfundet. En mig i lokalsamfundet. En 
forening som lystfi skerfor-forening som lystfi skerfor-
eningen er med til, at men-eningen er med til, at men-
nesker, som måske ellers nesker, som måske ellers 
ikke ville få muligheden, kan ikke ville få muligheden, kan 
komme ud og nyde noget komme ud og nyde noget 
natur og møde andre men-natur og møde andre men-
nesker. Det højner livskvali-nesker. Det højner livskvali-
teten for dem, og det vil jeg teten for dem, og det vil jeg 
gerne være med til,” siger gerne være med til,” siger 
han.han.

Og så ser han sig som en Og så ser han sig som en 
af Jesu disciple – uanset om af Jesu disciple – uanset om 
han står i kirken og prædi-han står i kirken og prædi-
ker eller sidder i båden med ker eller sidder i båden med 
de andre lystfi skere.de andre lystfi skere.

”Jeg er den samme og har ”Jeg er den samme og har 
mig selv med i alt, hvad jeg mig selv med i alt, hvad jeg 
gør. Det har jeg ikke tænkt gør. Det har jeg ikke tænkt 
mig at lægge fra mig, heller mig at lægge fra mig, heller 
ikke i lystfi skerforeningen.”ikke i lystfi skerforeningen.”

At være en discipel i hver-At være en discipel i hver-
dagen handler meget om, dagen handler meget om, 
hvad man bruger tid på – el-hvad man bruger tid på – el-
ler hvem man bruger sin tid ler hvem man bruger sin tid 
sammen med, mener Reidar, sammen med, mener Reidar, 
der også er med i bestyrel-der også er med i bestyrel-
sen for lystfi skerforeningen. sen for lystfi skerforeningen. 
Der har været svære ting, Der har været svære ting, 
som skulle løses, som for som skulle løses, som for 
eksempel konfl ikter mellem eksempel konfl ikter mellem 
medlemmer, hvor han har medlemmer, hvor han har 

Mennesker kommer med i missionshuset, fordi de kender ”Helle fra løbeklubben”

Løbeturen giver gode kontakter lokalt

Gennem ti år har 52-årige Gennem ti år har 52-årige 
Helle Bonde-Petersen og Helle Bonde-Petersen og 
hendes mand, Jens, været hendes mand, Jens, været 
engageret i den samme engageret i den samme 
løbeklub i Bylderup og Om-løbeklub i Bylderup og Om-
egns Gymnastikforening, egns Gymnastikforening, 
hvor de er løbetrænere for hvor de er løbetrænere for 
hvert sit hold.hvert sit hold.

De kommer også begge i De kommer også begge i 
LM i Bylderup-Bov og ken-LM i Bylderup-Bov og ken-
der rigtig mange mennesker der rigtig mange mennesker 
i det lille sønderjyske lokal-i det lille sønderjyske lokal-
samfund.samfund.

”Når man er med i en lø-”Når man er med i en lø-
beklub som vores, mødes beklub som vores, mødes 
man på kryds og tværs af man på kryds og tværs af 

forskellige trossamfund og forskellige trossamfund og 
med mennesker, der ikke med mennesker, der ikke 
normalt kommer i kirke el-normalt kommer i kirke el-
ler missionshus,” siger Helle ler missionshus,” siger Helle 
Bonde-Petersen, som er Bonde-Petersen, som er 
skoleleder på byens kristne skoleleder på byens kristne 
friskole.friskole.

Inviterer løbeklubben
”Når vi inviterer til arrange-”Når vi inviterer til arrange-
menter på friskolen, kom-menter på friskolen, kom-
mer der ofte nogle af dem, mer der ofte nogle af dem, 
vi kender fra løbeklubben. vi kender fra løbeklubben. 
Det gælder også, når der Det gælder også, når der 
har været noget i missions-har været noget i missions-
huset, for eksempel da der huset, for eksempel da der 

rangementer, hvor de blandt rangementer, hvor de blandt 
andet tager sammen i teater andet tager sammen i teater 
eller ud at spise.eller ud at spise.

”Det er mennesker, som ”Det er mennesker, som 
jeg hygger mig og har det jeg hygger mig og har det 
godt socialt sammen med. godt socialt sammen med. 
Og så elsker jeg jo at løbe.”Og så elsker jeg jo at løbe.”

Blande sig med andre
”Jens og jeg fortæller helt ”Jens og jeg fortæller helt 
naturligt, at vi ikke kan være naturligt, at vi ikke kan være 
med, når klubben mødes med, når klubben mødes 
søndag formiddag klokken søndag formiddag klokken 
11, fordi vi skal i kirke,” siger 11, fordi vi skal i kirke,” siger 
Helle Bonde-Petersen, der Helle Bonde-Petersen, der 
også spiller klaver til fælles-også spiller klaver til fælles-

ligget vågen om natten og ligget vågen om natten og 
bedt Gud om vejledning.bedt Gud om vejledning.

”Der har været situationer, ”Der har været situationer, 
hvor jeg har spurgt mig selv: hvor jeg har spurgt mig selv: 
’Hvorfor gør jeg egentlig det ’Hvorfor gør jeg egentlig det 
her?’. Jeg tænker, at hvis jeg her?’. Jeg tænker, at hvis jeg 
ikke havde haft Gud med, så ikke havde haft Gud med, så 
tror jeg ærligt talt ikke, jeg tror jeg ærligt talt ikke, jeg 
var blevet ved i bestyrelsen.” var blevet ved i bestyrelsen.” 

Hvem bruger du tid på?
”Jeg vælger at prioritere min ”Jeg vælger at prioritere min 
tid sammen med de andre tid sammen med de andre 
lystfi skere – nogle gange lystfi skere – nogle gange 
også over andre ting, som også over andre ting, som 
for eksempel samvær med for eksempel samvær med 
andre fra menigheden,” si-andre fra menigheden,” si-

Reidar Puggaard Poulsen ser det lokale foreningsliv som et vigtigt kald for en kristen.Reidar Puggaard Poulsen ser det lokale foreningsliv som et vigtigt kald for en kristen.

ger han og fortæller om en ger han og fortæller om en 
oplevelse for et par år siden oplevelse for et par år siden 
til en byfest, hvor både LM-til en byfest, hvor både LM-
kredsen og Hillerød Lystfi -kredsen og Hillerød Lystfi -
skerforening havde beslut-skerforening havde beslut-
tet at lave et fremstød.tet at lave et fremstød.

”LM Bethania deltog med ”LM Bethania deltog med 
kaffe, kage og ansigtsma-kaffe, kage og ansigtsma-
ling og balloner for børn. ling og balloner for børn. 
Hillerød Lystfi skerforening Hillerød Lystfi skerforening 
tilbød at prøve at fi ske på tilbød at prøve at fi ske på 
Slotssøen og gav rabat Slotssøen og gav rabat 
til juniormedlemmer, der til juniormedlemmer, der 
meldte sig ind i foreningen meldte sig ind i foreningen 
på dagen.” på dagen.” 

”Umiddelbart kunne det ”Umiddelbart kunne det 
se ud som en interessekon-se ud som en interessekon-

fl ikt. Jeg endte med at til-fl ikt. Jeg endte med at til-
byde fi sketure på Slotssøen byde fi sketure på Slotssøen 
og har aldrig hørt et ondt og har aldrig hørt et ondt 
ord for det fra LM’erne. Jeg ord for det fra LM’erne. Jeg 
er glad for, at andre valgte er glad for, at andre valgte 
at prioritere LM, men når jeg at prioritere LM, men når jeg 
denne gang støttede lystfi -denne gang støttede lystfi -
skerforeningen, var det i lige skerforeningen, var det i lige 
så høj grad for at tjene Gud, så høj grad for at tjene Gud, 
som hvis jeg havde serveret som hvis jeg havde serveret 
kaffe og kage for LM”. kaffe og kage for LM”. 

Udkig efter muligheder
Selv om han endnu ikke har Selv om han endnu ikke har 
haft nogle egentlige tros-haft nogle egentlige tros-
samtaler med de andre samtaler med de andre 
lystfi skere, tror Reidar på, at lystfi skere, tror Reidar på, at 

hans tilstedeværelse i lyst-hans tilstedeværelse i lyst-
fi skerforeningen er vigtig fi skerforeningen er vigtig 
for at vinde mennesker for for at vinde mennesker for 
Guds rige.Guds rige.

”Måske har jeg ikke lige ”Måske har jeg ikke lige 
haft frimodigheden til at haft frimodigheden til at 
fortælle dem om Jesus, eller fortælle dem om Jesus, eller 
måske har anledningen ikke måske har anledningen ikke 
været der endnu. Jeg vil hel-været der endnu. Jeg vil hel-
ler ikke presse det ned over ler ikke presse det ned over 
hovedet på dem. Men jeg hovedet på dem. Men jeg 
tror, det kan komme en dag. tror, det kan komme en dag. 
De ved godt, at jeg er kristen De ved godt, at jeg er kristen 
og præst. De joker lidt med og præst. De joker lidt med 
det og spørger indimellem: det og spørger indimellem: 
’Nå, hvad siger præsten til ’Nå, hvad siger præsten til 
det?’”det?’”

”Jeg håber, at de gen-”Jeg håber, at de gen-
nem mig indirekte må møde nem mig indirekte må møde 
Jesus, fordi de måske ikke Jesus, fordi de måske ikke 
ellers ville møde nogen, der ellers ville møde nogen, der 
kan vise dem hen til ham.”kan vise dem hen til ham.”

Så når han sidder i timevis Så når han sidder i timevis 
med sin fi skestang i båden med sin fi skestang i båden 
og spejder ud over søen, er og spejder ud over søen, er 
det ikke kun for at se efter, det ikke kun for at se efter, 
om der er fi sk. om der er fi sk. 

”Som kristne må vi være ”Som kristne må vi være 
opmærksomme hele tiden opmærksomme hele tiden 
og holde øje med mulig-og holde øje med mulig-
heder. Jeg er hele tiden heder. Jeg er hele tiden 
bevidst om, at jeg har en bevidst om, at jeg har en 
opgave: at være en disci-opgave: at være en disci-
pel, der vinder disciple for pel, der vinder disciple for 
Kristus. Jeg beder for de Kristus. Jeg beder for de 
andre lystfi skere – de er andre lystfi skere – de er 
med i mine bønner. Og så med i mine bønner. Og så 
gælder det om at være tål-gælder det om at være tål-
modig. Måske går der fem modig. Måske går der fem 
år eller måske 20, før der år eller måske 20, før der 
kommer en anledning. Men kommer en anledning. Men 
den skal nok komme.” den skal nok komme.” 

sangen i kirken.sangen i kirken.
Det er ikke bevidst mis-Det er ikke bevidst mis-

sion, mener hun, når hun og sion, mener hun, når hun og 
hendes mand engagerer sig hendes mand engagerer sig 
i den lokale løbeklub.i den lokale løbeklub.

”Men det er vigtigt, at vi ”Men det er vigtigt, at vi 
som kristne engagerer os i som kristne engagerer os i 
vores lokalsamfund. Det er vores lokalsamfund. Det er 
med til at skabe nogle gode med til at skabe nogle gode 
kontakter. Hvis vi ikke blan-kontakter. Hvis vi ikke blan-
der os med folk omkring os, der os med folk omkring os, 
kommer de jo ikke til at lære kommer de jo ikke til at lære 
os at kende, og så vil de må-os at kende, og så vil de må-
ske ikke gå et sted hen, hvor ske ikke gå et sted hen, hvor 
de kan møde det kristne de kan møde det kristne 
fællesskab.”               fællesskab.”               kbrkbr
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REIDAR PUGGAARD POULSEN    Som kristne 
må vi være bevidst om, at vi har en opgave: at være 
disciple, der vinder disciple for Kristus

var indvielse af en ombyg-var indvielse af en ombyg-
ning.”ning.”

”De kommer, fordi de tæn-”De kommer, fordi de tæn-
ker, at det er jo bare ’Helle ker, at det er jo bare ’Helle 
fra løbeklubben’. De kender fra løbeklubben’. De kender 
mig, så det kristne er nok mig, så det kristne er nok 
ikke så farligt.”ikke så farligt.”

Når hun er nede og handle Når hun er nede og handle 
ved købmanden, møder hun ved købmanden, møder hun 
også mange fra løbeklub-også mange fra løbeklub-
ben eller gymnastikforenin-ben eller gymnastikforenin-
gen, som hun stopper op og gen, som hun stopper op og 
snakker med. snakker med. 

Desuden deltager hun og Desuden deltager hun og 
hendes mand i mange af hendes mand i mange af 
løbeklubbens sociale ar-løbeklubbens sociale ar-

”Det er vigtigt, at vi som krist-”Det er vigtigt, at vi som krist-
ne engagerer os i vores lo-ne engagerer os i vores lo-
kalsamfund. Det er med til at kalsamfund. Det er med til at 
skabe nogle gode kontakter,” skabe nogle gode kontakter,” 
siger Helle Bonde-Petersen.siger Helle Bonde-Petersen.



Gud har brugt vores 
corona-hjemsendelse til noget godt

Familien Kronborg har fået fornyet mod på at rejse til Cambodja efter seks måneder i Danmark
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MONICA OG SIMON KRONBORG   Det er en enorm styrke 
for os at vide, at der er mange, der beder for os. At vi har haft 
det så godt, mens vi har været i Danmark, er et svar på bøn

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det bliver ikke før nytår, Det bliver ikke før nytår, 
familien Kronborg rejser til-familien Kronborg rejser til-
bage til Cambodja og Siem bage til Cambodja og Siem 
Reap. Familien har beslut-Reap. Familien har beslut-
tet at afvente situationen i tet at afvente situationen i 
Danmark af hensyn særligt Danmark af hensyn særligt 
til deres datter, Manola, på til deres datter, Manola, på 
17 måneder.17 måneder.

”Det er på grund af den ”Det er på grund af den 
karantæne på 14 dage, karantæne på 14 dage, 
man kan komme i, når man man kan komme i, når man 
ankommer til landet, at vi ankommer til landet, at vi 
synes det er svært at rejse synes det er svært at rejse 
derned. Vi vil ikke strande på derned. Vi vil ikke strande på 
et hotelværelse med to små et hotelværelse med to små 
børn. Havde det bare været børn. Havde det bare været 
os to, eller havde børnene os to, eller havde børnene 
været større, havde det ikke været større, havde det ikke 
været et problem,” slår Mo-været et problem,” slår Mo-
nica Holm Kronborg fast.nica Holm Kronborg fast.

”Vi ville allerhelst af sted. ”Vi ville allerhelst af sted. 
Vi vil hellere være dér end Vi vil hellere være dér end 
her, men vi synes ikke, vi her, men vi synes ikke, vi 
kan risikere at opholde os i kan risikere at opholde os i 
to uger på et hotelværelse to uger på et hotelværelse 
med en pige på 17 måneder,” med en pige på 17 måneder,” 
supplerer Simon Kronborg.supplerer Simon Kronborg.

Kreativ kvindegruppe
Parret blev ansat i 2018 til Parret blev ansat i 2018 til 
evangeliserende bibelun-evangeliserende bibelun-
dervisning og socialt ar-dervisning og socialt ar-

bejde med udgangspunkt i bejde med udgangspunkt i 
Siem Reap. Siem Reap. 

I slutningen af marts rej-I slutningen af marts rej-
ste familien til Danmark og ste familien til Danmark og 
har siden da boet tre for-har siden da boet tre for-
skellige steder på Bornholm. skellige steder på Bornholm. 
De læser i øjeblikket khmer De læser i øjeblikket khmer 
over internettet to gange om over internettet to gange om 
ugen. Monica undersøger ugen. Monica undersøger 
desuden, hvilke muligheder desuden, hvilke muligheder 
hun har for at starte et krea-hun har for at starte et krea-
tivt arbejde op i Cambodja.tivt arbejde op i Cambodja.

Pernille Rosenkrantz-Theil ”væmmes over”, at nogen bruger hjemmesiden, 
der vejleder om seksualitet ud fra klassisk kristen etik

Minister har indkaldt styrelse til at se på AdamogEva.dk

Undervisningsminister Per-Undervisningsminister Per-
nille Rosenkrantz-Theil har nille Rosenkrantz-Theil har 
igen indkaldt Styrelsen for igen indkaldt Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet til Undervisning og Kvalitet til 
at se nærmere på hjemme-at se nærmere på hjemme-
siden siden AdamogEva.dkAdamogEva.dk, som er , som er 
en hjemmeside under Indre en hjemmeside under Indre 
Mission, der vejleder om Mission, der vejleder om 
krop, følelser og seksualitet krop, følelser og seksualitet 
baseret på klassisk kristen baseret på klassisk kristen 
etik. Den 29. september kom etik. Den 29. september kom 
hjemmesiden i mediernes hjemmesiden i mediernes 
søgelys, da søgelys, da Politikens Sko-Politikens Sko-
lemonitorlemonitor skrev, at hjemme- skrev, at hjemme-
siden i et indlæg sidestiller siden i et indlæg sidestiller 
homoseksualitet med vold homoseksualitet med vold 
og incest.og incest.

Det fi k ligestillingsordfø-Det fi k ligestillingsordfø-
rer og medlem af Undervis-rer og medlem af Undervis-
ningsudvalget for SF Astrid ningsudvalget for SF Astrid 

Carøe til bede undervis-Carøe til bede undervis-
ningsministeren forholde ningsministeren forholde 
sig til hjemmesiden, som sig til hjemmesiden, som 
bruges på nogle kristne fri-bruges på nogle kristne fri-
skoler.skoler.

Over for både Over for både Kristeligt Kristeligt 
DagbladDagblad og  og SkolemonitorSkolemonitor 
siger ministeren, at hun siger ministeren, at hun 
”væmmes”.”væmmes”.

”Jeg væmmes over, at no-”Jeg væmmes over, at no-
gen bruger den slags mate-gen bruger den slags mate-
riale og lige så meget over, riale og lige så meget over, 
at nogen har den holdning at nogen har den holdning 
til homoseksuelle, som der til homoseksuelle, som der 
gives udtryk for.”gives udtryk for.”

Ministeren vil dog ikke Ministeren vil dog ikke 
forbyde undervisningsmate-forbyde undervisningsmate-
rialet af princip, men under-rialet af princip, men under-
streger, at hun har indkaldt streger, at hun har indkaldt 
styrelsen for at se, om regel-styrelsen for at se, om regel-

fantasi, der vel at mærke fantasi, der vel at mærke 
er ’naturlig’ af natur (det vil er ’naturlig’ af natur (det vil 
sige hverken handler om sige hverken handler om 
orgier, homoseksualitet, orgier, homoseksualitet, 
incest eller vold!) og ikke incest eller vold!) og ikke 
handler om konkrete kvin-handler om konkrete kvin-
der eller mænd.”der eller mænd.”

Han afviser, at han side-Han afviser, at han side-
stiller homoseksualitet med stiller homoseksualitet med 
vold og incest, men erken-vold og incest, men erken-
der, at hans formulering er der, at hans formulering er 
uheldig og ufølsom. Derfor uheldig og ufølsom. Derfor 
vil han gerne ændre i artik-vil han gerne ændre i artik-
len, hvis han får mulighed len, hvis han får mulighed 
for det.for det.

Også Også AdamogEva.dkAdamogEva.dk’s ’s 
redaktør Gitte Rasmussen redaktør Gitte Rasmussen 
mener, at det er en mis-mener, at det er en mis-
forståelse at tro, at hjem-forståelse at tro, at hjem-
mesiden eller det konkrete mesiden eller det konkrete 

”Jeg har en ide om at star-”Jeg har en ide om at star-
te en kvindegruppe, der pro-te en kvindegruppe, der pro-
ducerer ting, der kan sælges ducerer ting, der kan sælges 
i Danmark. Jeg er i øjeblik-i Danmark. Jeg er i øjeblik-
ket i gang med at fi nde ud ket i gang med at fi nde ud 
af, hvad vi gør omkring ud-af, hvad vi gør omkring ud-
fordringer med told, og hvor fordringer med told, og hvor 
vi kan sælge tingene. Her er vi kan sælge tingene. Her er 
det en stor fordel at sidde det en stor fordel at sidde 
i Danmark, for det er nem-i Danmark, for det er nem-
mere at undersøge herfra.”mere at undersøge herfra.”

Simon læser et enkelt-Simon læser et enkelt-

Monica og Simon Kronborg Monica og Simon Kronborg 
har nydt godt af den mulig-har nydt godt af den mulig-
hed, de mange måneder i hed, de mange måneder i 
Danmark har givet dem til at Danmark har givet dem til at 
tale sammen om arbejdet i tale sammen om arbejdet i 
Cambodja.Cambodja.

fag på Dansk Bibel-Institut, fag på Dansk Bibel-Institut, 
hjælper til i LUMI-butikken hjælper til i LUMI-butikken 
i Nexø og er tilkaldevikar på i Nexø og er tilkaldevikar på 
friskolen Davidskolen. Han friskolen Davidskolen. Han 
har desuden planlagt mø-har desuden planlagt mø-
derejser i Vest- og Sønder-derejser i Vest- og Sønder-
jylland.jylland.

Det negative på afstand
Parret har nydt godt af den Parret har nydt godt af den 
mulighed, de mange måne-mulighed, de mange måne-
der i Danmark har givet dem der i Danmark har givet dem 

til at tale sammen om arbej-til at tale sammen om arbej-
det i Cambodja.det i Cambodja.

”Det er ikke nogen hem-”Det er ikke nogen hem-
melighed, at vi har haft melighed, at vi har haft 
nogle problemer i samarbej-nogle problemer i samarbej-
det. Det har været godt at få det. Det har været godt at få 
på afstand og få bearbejdet på afstand og få bearbejdet 
sammen,” mener Monica, sammen,” mener Monica, 
der indtil kort før deres rejse der indtil kort før deres rejse 
fra Cambodja var på barsel. fra Cambodja var på barsel. 
Hendes mand supplerer:Hendes mand supplerer:

”Jeg tror, at det, at vi kom ”Jeg tror, at det, at vi kom 
hjem, betyder, at vi kan klare hjem, betyder, at vi kan klare 
nogle fl ere år. For vi har fået nogle fl ere år. For vi har fået 
nyt mod på tingene og har nyt mod på tingene og har 
fået de negative ting på af-fået de negative ting på af-
stand.”stand.”

Hvornår skal vi hjem?
Parret er fortrøstningsfulde Parret er fortrøstningsfulde 

omkring, at de kan rejse omkring, at de kan rejse 
efter nytår, selv om de fl ere efter nytår, selv om de fl ere 
gange tidligere har troet, at gange tidligere har troet, at 
de kunne rejse om kort tid. de kunne rejse om kort tid. 
De offi cielle udmeldinger i De offi cielle udmeldinger i 
Cambodja lyder nemlig, at Cambodja lyder nemlig, at 
der kun er ganske få smit-der kun er ganske få smit-
tede blandt de indrejsende, tede blandt de indrejsende, 
forklarer Simon. forklarer Simon. 

Det er også en stor hjælp, Det er også en stor hjælp, 
at deres søn Alfred på fi re at deres søn Alfred på fi re 
år gerne vil tilbage til Cam-år gerne vil tilbage til Cam-
bodja.bodja.

”Alfred spørger tit ’hvornår ”Alfred spørger tit ’hvornår 
skal vi hjem, far’,” siger Si-skal vi hjem, far’,” siger Si-
mon med et smil og tilføjer, mon med et smil og tilføjer, 
at sønnen hele tiden har at sønnen hele tiden har 
omtalt Cambodja positivt.omtalt Cambodja positivt.

Selv om familien meget Selv om familien meget 
gerne vil tilbage, har de det gerne vil tilbage, har de det 
grundlæggende godt, tilføjer grundlæggende godt, tilføjer 
han og sender en tak til de-han og sender en tak til de-
res mange forbedere:res mange forbedere:

”Det er en enorm styrke ”Det er en enorm styrke 
for os at vide, at der er man-for os at vide, at der er man-
ge, der beder for os. At vi har ge, der beder for os. At vi har 
haft det så godt, mens vi har haft det så godt, mens vi har 
været i Danmark, er et svar været i Danmark, er et svar 
på bøn. Gud passer på os og på bøn. Gud passer på os og 
tager hånd om os.”tager hånd om os.”

”Nogle dage synes jeg, det ”Nogle dage synes jeg, det 
er rigtig træls at sidde her, er rigtig træls at sidde her, 
men overordnet synes jeg men overordnet synes jeg 
Gud har brugt det til noget Gud har brugt det til noget 
godt,” tilføjer Monica.godt,” tilføjer Monica.

indlæg sidestiller homosek-indlæg sidestiller homosek-
sualitet med vold og incest.sualitet med vold og incest.

Balance i undervisningen
Styrelsen har allerede tidli-Styrelsen har allerede tidli-
gere set gere set AdamogEva.dkAdamogEva.dk efter  efter 
i sømmene. I begyndelsen af i sømmene. I begyndelsen af 
2020 førte de tilsyn med tre 2020 førte de tilsyn med tre 
kristne friskoler, som brugte kristne friskoler, som brugte 
materialet materialet Jeg er kønJeg er køn, der , der 
er udgivet af er udgivet af AdamogEva.dkAdamogEva.dk 
sammen med en række kon-sammen med en række kon-
servative kristne bevægel-servative kristne bevægel-
ser – herunder IMU. Mate-ser – herunder IMU. Mate-
rialet gav ifølge styrelsen en rialet gav ifølge styrelsen en 
ensidig forståelse af rigtigt ensidig forståelse af rigtigt 
og forkert. og forkert. 

Det vakte dengang un-Det vakte dengang un-
dren fra fl ere sider, at man dren fra fl ere sider, at man 
ikke også kritiserede ikke-ikke også kritiserede ikke-

religiøse skoler for kun at religiøse skoler for kun at 
bruge Sex & Samfunds ma-bruge Sex & Samfunds ma-
terialer.terialer.

Sex & Samfunds mate-Sex & Samfunds mate-
rialer er fra fl ere sider be-rialer er fra fl ere sider be-
skyldt for at promovere et skyldt for at promovere et 
opgør med, hvor stor rolle opgør med, hvor stor rolle 
biologien har for kønsiden-biologien har for kønsiden-
titeten.titeten.

Heller ikke i den nuvæ-Heller ikke i den nuvæ-
rende sag lægges der op rende sag lægges der op 
til, at den ”balance i un-til, at den ”balance i un-
dervisningen”, som Under-dervisningen”, som Under-
visningsminister Pernille visningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil efter-Rosenkrantz-Theil efter-
spørger, skal få nogen be-spørger, skal få nogen be-
tydning for ikke-religiøse tydning for ikke-religiøse 
skolers undervisning i køn skolers undervisning i køn 
og seksualitet.og seksualitet.
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sættet skal strammes for at sættet skal strammes for at 
skabe ”balance i undervis-skabe ”balance i undervis-
ningen”.ningen”.

Ingen sidestilling
Den påståede sidestilling Den påståede sidestilling 
af homoseksualitet med af homoseksualitet med 
vold og incest stammer fra vold og incest stammer fra 
et indlæg, der er skrevet af et indlæg, der er skrevet af 
Leif Andersen, der er lektor Leif Andersen, der er lektor 
i teologi ved Menighedsfa-i teologi ved Menighedsfa-
kultetet og forfatter til en kultetet og forfatter til en 
lang række bøger. Over for lang række bøger. Over for 
Kristeligt DagbladKristeligt Dagblad kalder  kalder 
han det en forfærdelig fejl-han det en forfærdelig fejl-
læsning af hans formule-læsning af hans formule-
ring, der i skrivende stund ring, der i skrivende stund 
lyder således:lyder således:

”Personligt kan jeg ikke se ”Personligt kan jeg ikke se 
noget syndigt i den lystne noget syndigt i den lystne 
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Den 44-årige engelske, Den 44-årige engelske, 
kristne skolelærer Kristie kristne skolelærer Kristie 
Higgs blev fyret fra sit job Higgs blev fyret fra sit job 
efter nogle kommentarer på efter nogle kommentarer på 
Facebook i 2018 omkring Facebook i 2018 omkring 
et undervisningsmateriale, et undervisningsmateriale, 
der skal fremme LGBT-syns-der skal fremme LGBT-syns-
punkter. Den 21. september punkter. Den 21. september 
begyndte retssagen mod begyndte retssagen mod 
hende for uretmæssig fy-hende for uretmæssig fy-
ring. Sagen skal afgøre, om ring. Sagen skal afgøre, om 
hun må arbejde med børn i hun må arbejde med børn i 
fremtiden.fremtiden.

Forvirrende for mit barn
Higgs’ yngste søn gik i den Higgs’ yngste søn gik i den 
lokale grundskole, da Higgs lokale grundskole, da Higgs 
fi k besked om, at skolen vil-fi k besked om, at skolen vil-
le bruge undervisningsma-le bruge undervisningsma-
terialet terialet No OutsidersNo Outsiders i un- i un-
dervisningen om parforhold dervisningen om parforhold 
og seksualitet. Forældrene og seksualitet. Forældrene 
blev inviteret til at komme blev inviteret til at komme 
og se undervisningsmate-og se undervisningsmate-
rialerne, der ifølge skolens rialerne, der ifølge skolens 
brev ”fremmer diversitet og brev ”fremmer diversitet og 
hylder forskellighed”.hylder forskellighed”.

På mødet blev de præ-På mødet blev de præ-
senteret for bøgerne ”den senteret for bøgerne ”den 
røde farve”, der handler om, røde farve”, der handler om, 
hvordan en blå farve føler hvordan en blå farve føler 
sig som rød, og ”10.000 kjo-sig som rød, og ”10.000 kjo-
ler” om Bailey, der er født ler” om Bailey, der er født 
som dreng, men elsker at som dreng, men elsker at 
gå i kjole og vil være en pige. gå i kjole og vil være en pige. 
Materialet er målrettet børn Materialet er målrettet børn 

Udtrykket ”ultra-kristen” 
var dårligt dansk
Det var dårligt dansk, da Danmarks Radio i Radioavisen, Det var dårligt dansk, da Danmarks Radio i Radioavisen, 
TV-avisen og på deres hjemmeside omtalte Amy Coney TV-avisen og på deres hjemmeside omtalte Amy Coney 
Barret, der er kandidat til den amerikanske højesteret, Barret, der er kandidat til den amerikanske højesteret, 
som ”ultra-kristen”. Det erkender Niels Kvale, der er DR’s som ”ultra-kristen”. Det erkender Niels Kvale, der er DR’s 
udlandschef over for udlandschef over for KLF, Kirke & MedierKLF, Kirke & Medier. I stedet ville . I stedet ville 
udlandschefen hellere bruge udtrykket ”meget kristen”.udlandschefen hellere bruge udtrykket ”meget kristen”.
Men dette udtryk undrer også KLF’s generalsekretær Mi-Men dette udtryk undrer også KLF’s generalsekretær Mi-
kael Arendt Laursen, der ikke ser den store forskel på de kael Arendt Laursen, der ikke ser den store forskel på de 
to udtryk.to udtryk.

”Enten er du troende, eller også er du det ikke. Det kan ”Enten er du troende, eller også er du det ikke. Det kan 
ikke gradueres eller kvantifi ceres i meget eller lidt,” siger ikke gradueres eller kvantifi ceres i meget eller lidt,” siger 
han til organisationens hjemmeside og opfordrer til, at han til organisationens hjemmeside og opfordrer til, at 
man i stedet bruger ord som praktiserende, konservativ, man i stedet bruger ord som praktiserende, konservativ, 
liberal, overbevist.liberal, overbevist.

Niels Kvale fastholder dog udtrykket ”meget kristen”, Niels Kvale fastholder dog udtrykket ”meget kristen”, 
som han mener beskriver, at en person er meget offentlig som han mener beskriver, at en person er meget offentlig 
om sin tro.om sin tro.

Amy Coney Barret er katolik og angiveligt medlem af Amy Coney Barret er katolik og angiveligt medlem af 
den karismatiske gruppe den karismatiske gruppe People of Praise,People of Praise, der praktise- der praktise-
rer tungetale, helbredelse og profeti og er imod samkøn-rer tungetale, helbredelse og profeti og er imod samkøn-
net ægteskab og abort.                net ægteskab og abort.                nlmnlm

Barn fjernet fra kristne 
adoptivforældre i Iran
For to år siden For to år siden 
adopterede adopterede 
ægteparret ægteparret 
Maryam Fa-Maryam Fa-
lahi og Sam lahi og Sam 
Khosravi den Khosravi den 
dengang tre dengang tre 
måneder måneder 
gamle Lydia. gamle Lydia. 
Nu vil de iran-Nu vil de iran-
ske myndig-ske myndig-
heder imid-heder imid-
lertid fjerne lertid fjerne 
barnet igen.barnet igen.
Det skriver or-Det skriver or-
ganisationen Article18 på deres hjemmeside.ganisationen Article18 på deres hjemmeside.

Årsagen er, ifølge dommer Muhammad Hassan Dashti, Årsagen er, ifølge dommer Muhammad Hassan Dashti, 
at Lydias adoptivforældre er kristne konvertitter, mens at Lydias adoptivforældre er kristne konvertitter, mens 
Lydia bliver betragtet som muslim, selv om hendes bio-Lydia bliver betragtet som muslim, selv om hendes bio-
logiske forældre er ukendte, og derfor bør vokse op hos logiske forældre er ukendte, og derfor bør vokse op hos 
muslimske forældre.muslimske forældre.

Dommen faldt den 19. juli ved retten i Bushehr i det Dommen faldt den 19. juli ved retten i Bushehr i det 
sydvstlige Iran, hvor familien bor. Dommeren anerkendte, sydvstlige Iran, hvor familien bor. Dommeren anerkendte, 
at Lydia er følelsesmæssigt stærkt knyttet til sine adop-at Lydia er følelsesmæssigt stærkt knyttet til sine adop-
tivforældre, og at hun på grund af henbredsproblemer tivforældre, og at hun på grund af henbredsproblemer 
ikke har nogen chance har for at blive adopteret af en ikke har nogen chance har for at blive adopteret af en 
anden familie.anden familie.

Ud fra netop de to grunde lykkedes det parrets advokat Ud fra netop de to grunde lykkedes det parrets advokat 
at få fat i to fatwaer – rådgivende udtalelser – fra ayatol-at få fat i to fatwaer – rådgivende udtalelser – fra ayatol-
lah Naser Makarem Shiriazi, der siger, at adoptionen af lah Naser Makarem Shiriazi, der siger, at adoptionen af 
Lydia af kristne konvertitter kan tillades. Alligevel blev Lydia af kristne konvertitter kan tillades. Alligevel blev 
dommen stadfæstet ved en appelsag den 22. september. dommen stadfæstet ved en appelsag den 22. september. 

Idømt fængsel for at tilhøre husmenighed
Adoptionssagen er ikke den eneste dom, der er faldet Adoptionssagen er ikke den eneste dom, der er faldet 
imod Maryam og Sam i sommer.imod Maryam og Sam i sommer.

Sidst i juni blev Sam idømt et års fængsel for ”propa-Sidst i juni blev Sam idømt et års fængsel for ”propa-
ganda mod staten” efterfulgt af to års internt eksil, og ganda mod staten” efterfulgt af to års internt eksil, og 
både han og Maryam blev forbudt at arbejde inden for både han og Maryam blev forbudt at arbejde inden for 
deres fag. Disse domme hænger sammen med, at de er deres fag. Disse domme hænger sammen med, at de er 
medlemmer af en husmenighed, og fl ere andre konvertit-medlemmer af en husmenighed, og fl ere andre konvertit-
ter modtog lignende domme. ter modtog lignende domme. 

Mansour Borji fra Article18 siger, at fængslingen tyde-Mansour Borji fra Article18 siger, at fængslingen tyde-
ligt viser, at det er usandt, når Irans Udenrigsministerium ligt viser, at det er usandt, når Irans Udenrigsministerium 
siger, at ”ingen i Iran bliver fængslet på grund af deres siger, at ”ingen i Iran bliver fængslet på grund af deres 
tro.”                       tro.”                       klkl

Fyret for at tale mod 
LGBT-materiale

Engelsk skolelærer bortvist efter at have delt kristne synspunkter på Facebook

fra fi re år.fra fi re år.
”For mig så det ikke ud, ”For mig så det ikke ud, 

som om det handlede om som om det handlede om 
anti-mobning,” siger hun og anti-mobning,” siger hun og 
fortsætter: fortsætter: 

”Det virkede meget forvir-”Det virkede meget forvir-
rende for mit barn på grund rende for mit barn på grund 
af vores kristne tro,” fortæl-af vores kristne tro,” fortæl-
ler hun til ler hun til Christian ConcernChristian Concern, , 
der er en britisk kristen der er en britisk kristen 
lobby-gruppe, der også har lobby-gruppe, der også har 
en juridisk afdeling.en juridisk afdeling.

Anonym klage
Higgs blev bekymret over Higgs blev bekymret over 
materialet og delte en af-materialet og delte en af-
stemning imod stemning imod No OutsidersNo Outsiders 
på sin private Facebook-på sin private Facebook-
væg. Her blev materialet væg. Her blev materialet 
kaldt for ”hjernevask” og kaldt for ”hjernevask” og 
det delte opslag beskrev, at det delte opslag beskrev, at 
religions- og ytringsfrihed religions- og ytringsfrihed 
er under pres, fordi kristne er under pres, fordi kristne 
trossætninger nu i praksis trossætninger nu i praksis 
var forbudt, da de bliver an-var forbudt, da de bliver an-
set som indoktrinering. Hun set som indoktrinering. Hun 
delte også en kritisk artikel delte også en kritisk artikel 
om indholdet i undervis-om indholdet i undervis-
ningsmaterialet.ningsmaterialet.

Tusindvis af kunder eftersøges efter 
anholdelse af kristen boghandler

Syv års fængsel og en bøde Syv års fængsel og en bøde 
på 200.000 yuan (cirka på 200.000 yuan (cirka 
185.000 kroner). Det er 185.000 kroner). Det er 
straffen, som ejeren af den straffen, som ejeren af den 
kinesiske kristne bogbutik kinesiske kristne bogbutik 
Wheat Bookstore blev idømt Wheat Bookstore blev idømt 
den 27. september. Ejeren den 27. september. Ejeren 
Chen Yu solgte bøger over Chen Yu solgte bøger over 
internettet fra millionbyen internettet fra millionbyen 
Taizhou, der ligger syd for Taizhou, der ligger syd for 
Shanghai. Shanghai. 

Det fortæller netmediet Det fortæller netmediet 
International Christian Con-International Christian Con-
cerncern.

Ifølge organisationen, Ifølge organisationen, 
der arbejder for forfulgte der arbejder for forfulgte 
kristne, blev ejerens telefon kristne, blev ejerens telefon 
også konfi skeret, og de knap også konfi skeret, og de knap 

13.000 bøger i butikken blev 13.000 bøger i butikken blev 
destrueret.destrueret.

Online salg af 
kristne bøger forbudt
Chen Yu blev tilbageholdt i Chen Yu blev tilbageholdt i 
september 2019 under an-september 2019 under an-
klage for at sælge ikke-til-klage for at sælge ikke-til-
ladte religiøse publikationer, ladte religiøse publikationer, 
der er importeret fra blandt der er importeret fra blandt 
andet Taiwan og USA. Politi-andet Taiwan og USA. Politi-
et igangsatte også en lands-et igangsatte også en lands-
dækkende undersøgelse for dækkende undersøgelse for 
at fi nde Wheat Bookstores at fi nde Wheat Bookstores 
kunder og konfi skere de bø-kunder og konfi skere de bø-
ger, de har købt i butikken. ger, de har købt i butikken. 

Siden 30. marts 2018 har Siden 30. marts 2018 har 
det været ulovligt at sælge det været ulovligt at sælge 

bibler og andet religiøst bibler og andet religiøst 
materiale på internettet og materiale på internettet og 
ifølge menneskerettigheds-ifølge menneskerettigheds-
organisationen organisationen Bitter WinterBitter Winter 
har kunder, der har købt har kunder, der har købt 
sådant materiale, mens det sådant materiale, mens det 
stadig var lovligt, fået gen-stadig var lovligt, fået gen-
nemgået deres købshistorik nemgået deres købshistorik 
af myndighederne fl ere år af myndighederne fl ere år 
tilbage. Adskillige kunder er tilbage. Adskillige kunder er 
således blevet anholdt og således blevet anholdt og 
afhørt for køb, de har fore-afhørt for køb, de har fore-
taget længe før forbuddet. taget længe før forbuddet. 
Det gælder også kunder, Det gælder også kunder, 
der tilhører den offi cielt der tilhører den offi cielt 
godkendte Tre-Selv-Kirke, godkendte Tre-Selv-Kirke, 
skriver skriver Bitter WinterBitter Winter. De har . De har 
kontakt med en prædikant kontakt med en prædikant 

fra netop sådan en kirke, der fra netop sådan en kirke, der 
blev tilbageholdt for et køb, blev tilbageholdt for et køb, 
han har foretaget i 2016. Her han har foretaget i 2016. Her 
forlød det, at 10.000 kunder forlød det, at 10.000 kunder 
var under eftersøgning, og var under eftersøgning, og 
at alle deres bøger var ble-at alle deres bøger var ble-
vet konfi skeret.vet konfi skeret.

International Christian International Christian 
ConcernsConcerns regionale leder,  regionale leder, 
Gina Goh, mener, at anhol-Gina Goh, mener, at anhol-
delsen af Chen Yu viser, at delsen af Chen Yu viser, at 
den kinesiske regering i sti-den kinesiske regering i sti-
gende grad er bange for al gende grad er bange for al 
religion. De voldsomme dom-religion. De voldsomme dom-
me, som fl ere kristne har me, som fl ere kristne har 
fået, antyder, at regeringens fået, antyder, at regeringens 
modstand mod kristne kun modstand mod kristne kun 
vil tage til, siger hun.          vil tage til, siger hun.          nlmnlm

Selvom opslagene var Selvom opslagene var 
private blev de to Facebook-private blev de to Facebook-
opslag dog givet videre til opslag dog givet videre til 
skolen af en anonym person, skolen af en anonym person, 
der mente, at hendes opslag der mente, at hendes opslag 
var homofobiske og diskri-var homofobiske og diskri-
minerende. Skolen valgte at minerende. Skolen valgte at 
bortvise hende med øjeblik-bortvise hende med øjeblik-
kelig virkning og indkaldte kelig virkning og indkaldte 
hende til et møde, hvor hen-hende til et møde, hvor hen-
des synspunkter blev sam-des synspunkter blev sam-
menlignet med nazisme.menlignet med nazisme.

Engelske Kristie Higgs me-Engelske Kristie Higgs me-
ner, at de grundlæggende ner, at de grundlæggende 

kristne trossætninger i prak-kristne trossætninger i prak-
sis er forbudt, fordi de bliver sis er forbudt, fordi de bliver 

anset som indoktrinering.anset som indoktrinering.

”Jeg er blevet straffet for ”Jeg er blevet straffet for 
at udtrykke bekymringer at udtrykke bekymringer 
omkring undervisningen i omkring undervisningen i 
parforhold og i seksualitet. parforhold og i seksualitet. 
Jeg har disse synspunk-Jeg har disse synspunk-
ter på grund af min kristne ter på grund af min kristne 
tro,” mener hun. Hun ønsker tro,” mener hun. Hun ønsker 
med sagen at skabe fornyet med sagen at skabe fornyet 
frihed til, at særligt kristne frihed til, at særligt kristne 
kan udtrykke deres tro og kan udtrykke deres tro og 
holdninger uden at skulle holdninger uden at skulle 
frygte for at miste deres job.frygte for at miste deres job.
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KRISTIE HIGGS   Jeg ønsker at skabe fornyet frihed 
til, at særligt kristne kan udtrykke deres tro og holdninger 
uden at skulle frygte for at miste deres jobKIRKE  



Souschef i Souschef i 
Børnehuset Vimmerby, AalBørnehuset Vimmerby, Aalborgborg
Ansøgningsfrist:   Ansøgningsfrist:   
18. oktober 2020 kl. 1218. oktober 2020 kl. 12

Læs mere om Børnehuset Læs mere om Børnehuset 
på www.vimmerby.dkpå www.vimmerby.dk

Stillingsopslag fi ndes på Stillingsopslag fi ndes på 
www.jobnet.dkwww.jobnet.dk
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

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”. 

Længes du efter at se studerende kende Jesus og 
gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? 

Vil du være med til at udruste kristne studerende til 
at engagere sig i studieverden, kirke og samfund til 
Jesu ære? 

Vil du pionere nye KFS-fællesskaber på de videre-
gående studier samt støtte og motivere de eksiste-
rende? 

Fra 1. august 2021 søger KFS en sekretær med 
bopæl i Odense, som skal arbejde blandt studeren-
de på gymnasiale og videregående uddannelser på 
Fyn og videregående uddannelser i Sønderjylland.

KFS SØGER SEKRETÆR TIL 
FYN OG SØNDERJYLLAND 

LÆS MERE på kfs.dk/job
ANSØGNINGSFRIST 29. oktober 2020

Søger

»Bevægende og trosstyrkende beretninger.«
TRO & MISSION

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

J E F F  VA N D E R S T E LT

Når Jesus fylder
Om at være Jesu disciple i det helt 
almindelige hverdagsliv

LogosMedia | 224 sider | 199,95 kr.

UDFORDRER OG
OPMUNTRER TIL

AT VÆRE DISCIPEL

Inspirerer, udfordrer og opmuntrer læseren til 
at være discipel og leve med Jesus 24-7. 

Pædagog søges
Pr. 1/12-2020 til Små-land i Pr. 1/12-2020 til Små-land i 
Silkeborg.             Silkeborg.             

Se mere på Se mere på 
www.smaa-land.dkwww.smaa-land.dk

Lindeskovkirken i Nykøbing F Lindeskovkirken i Nykøbing F 
søger ny organist søger ny organist 

Kirken er præget af en Kirken er præget af en 
konservativ forkyndelse, konservativ forkyndelse, 
gudstjenester med ind-gudstjenester med ind-
slag af moderne lovsangs-slag af moderne lovsangs-
musik og en stor og aktiv musik og en stor og aktiv 
menighed, og det er vigtigt menighed, og det er vigtigt 
for os, at du kan se dig for os, at du kan se dig 

selv i det, såvel som i det bredere sognesamarbejde.selv i det, såvel som i det bredere sognesamarbejde.

Se den fulde stillingsannonce på sognets hjemmeside: Se den fulde stillingsannonce på sognets hjemmeside: 
www.nykfsogn.dkwww.nykfsogn.dk

AF SEREYSOPHEA UNG AF SEREYSOPHEA UNG 

(SONOKO-STUDENT) (SONOKO-STUDENT) 

Jeg blev født i en ikke-kri-Jeg blev født i en ikke-kri-
sten, stærkt buddhistisk sten, stærkt buddhistisk 
familie. Jeg havde hørt om familie. Jeg havde hørt om 
Jesus i min barndom, men Jesus i min barndom, men 
aldrig taget imod Jesus aldrig taget imod Jesus 

Jeg var sikker på, jeg ville komme i Helvede

Kristus. Jeg vidste ikke, Kristus. Jeg vidste ikke, 
hvem Jesus var, og hvad hvem Jesus var, og hvad 
han havde gjort. Jeg var han havde gjort. Jeg var 
bare en buddhistisk dreng, bare en buddhistisk dreng, 
som var bange for at synde som var bange for at synde 
mod de fem buddhistiske mod de fem buddhistiske 
bud, fordi jeg troede på, at bud, fordi jeg troede på, at 
man kommer i Helvede som man kommer i Helvede som 
en straf for sine onde ger-en straf for sine onde ger-
ninger.ninger.

I tolvte klasse sad jeg en I tolvte klasse sad jeg en 
dag og søgte på YouTube, dag og søgte på YouTube, 
fordi jeg gerne ville vide fordi jeg gerne ville vide 
mere om Helvede. Det ledte mere om Helvede. Det ledte 
mig til en kristen video, der mig til en kristen video, der 
forklarede mig, at syndere forklarede mig, at syndere 
kan komme i Himlen ved at kan komme i Himlen ved at 
angre deres synder og tro på angre deres synder og tro på 
Jesus. På dette tidspunkt Jesus. På dette tidspunkt 
var jeg sikker på, at jeg ville var jeg sikker på, at jeg ville 

Tidligere buddhist fandt Jesus via YouTube. Nu går han på bibelskole i Cambodja

komme i Helvede, også selv komme i Helvede, også selv 
om jeg kom i Himlen i en om jeg kom i Himlen i en 
kort tid. For jeg var dengang kort tid. For jeg var dengang 
overbevist om, at jeg måtte overbevist om, at jeg måtte 
betale for mine gerninger i betale for mine gerninger i 
overensstemmelse med det overensstemmelse med det 
buddhistiske princip karma. buddhistiske princip karma. 
Det var svært for mig at Det var svært for mig at 
tænke på Helvede med det-tænke på Helvede med det-
te udgangspunkt. Jeg kunne te udgangspunkt. Jeg kunne 
ikke gå fri, for jeg vidste, at ikke gå fri, for jeg vidste, at 
jeg havde begået en synd, jeg havde begået en synd, 
fordi jeg havde set porno. fordi jeg havde set porno. 
Jeg var ikke perfekt eller Jeg var ikke perfekt eller 
retfærdig nok til at undslip-retfærdig nok til at undslip-
pe Helvede.pe Helvede.

Videoen fortalte mig, at Videoen fortalte mig, at 
Buddha ikke kunne redde Buddha ikke kunne redde 
mig fra Helvede, men at Je-mig fra Helvede, men at Je-
sus har magten til det. Dette sus har magten til det. Dette 

ord var ligesom et lille frø for ord var ligesom et lille frø for 
mig. Jeg lånte en engelsk bi-mig. Jeg lånte en engelsk bi-
bel af min tante, der boede bel af min tante, der boede 
tæt på mit hjem. Hun for-tæt på mit hjem. Hun for-
talte mig, at jeg kan komme talte mig, at jeg kan komme 
i Himlen, når jeg tror på i Himlen, når jeg tror på 
Jesus. Hun lånte mig også Jesus. Hun lånte mig også 
en anden bog, der handler en anden bog, der handler 
om det kristne liv. Jeg læste om det kristne liv. Jeg læste 
denne bog grundigt og be-denne bog grundigt og be-
sluttede mig for at følge Je-sluttede mig for at følge Je-
sus. I denne tid gik jeg ikke sus. I denne tid gik jeg ikke 
i kirke. Der var ingen, der i kirke. Der var ingen, der 
lærte mig at bede eller læse lærte mig at bede eller læse 
i Bibelen.i Bibelen.

Studerer på Phnom 
Penh Bible School
Da jeg havde færdiggjort Da jeg havde færdiggjort 
mit første år på universite-mit første år på universite-

tet, tog en kristen udveks-tet, tog en kristen udveks-
lingsstuderende mig med til lingsstuderende mig med til 
SONOKO (kristent studen-SONOKO (kristent studen-
terarbejde i Cambodja). Via terarbejde i Cambodja). Via 
SONOKO fandt jeg en kirke. SONOKO fandt jeg en kirke. 
SONOKO hjalp mig til at vok-SONOKO hjalp mig til at vok-
se i troen gennem bibelstu-se i troen gennem bibelstu-
die. Jeg fi k en khmer-bibel, die. Jeg fi k en khmer-bibel, 
som jeg kunne forstå, blev som jeg kunne forstå, blev 
en del af en cellegruppe og en del af en cellegruppe og 
af bedemøder. Jeg blev beri-af bedemøder. Jeg blev beri-
get af mit venskab med folk get af mit venskab med folk 
i SONOKO. i SONOKO. 

Jeg kom til at elske Jesus Jeg kom til at elske Jesus 
højere og forpligtede mig højere og forpligtede mig 
selv til at følge ham. selv til at følge ham. 

SONOKO opmuntrede mig SONOKO opmuntrede mig 
til at holde stilletid og læse til at holde stilletid og læse 
i Bibelen på egen hånd. i Bibelen på egen hånd. 
Dag for dag lærte jeg Gud Dag for dag lærte jeg Gud 

bedre og bedre at kende. bedre og bedre at kende. 
Mit gamle syn på tingene er Mit gamle syn på tingene er 
blevet forandret. Jeg stoler blevet forandret. Jeg stoler 
på Guds sandhed. SONOKO på Guds sandhed. SONOKO 
har været en velsignelse for har været en velsignelse for 
mig og mange andre stude-mig og mange andre stude-
rende.rende.

I øjeblikket læser jeg på I øjeblikket læser jeg på 
Phnom Penh Bible School. Phnom Penh Bible School. 
Gud fornyer mig hver dag og Gud fornyer mig hver dag og 
styrker mig, så jeg kan tjene styrker mig, så jeg kan tjene 
ham. Jeg tror, at Gud kalder ham. Jeg tror, at Gud kalder 
unge kristne som mig til at unge kristne som mig til at 
opmuntre andre nye kristne opmuntre andre nye kristne 
i Ånden ved Guds ord. Jeg i Ånden ved Guds ord. Jeg 
beder om, at Gud må bruge beder om, at Gud må bruge 
mig til at dele evangeliet mig til at dele evangeliet 
med dem, der endnu ikke med dem, der endnu ikke 
kender Gud, og lære dem at kender Gud, og lære dem at 
være hans disciple. være hans disciple. 

SEREYSOPHEA UNG  Jeg kom til at elske Jesus 
højere og forpligtede mig til at følge ham
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C.S. Lewis:C.S. Lewis:
Djævelske breveDjævelske breve
ProRex 2020ProRex 2020

222 sider – 199,95 kroner222 sider – 199,95 kroner

Måske tænker du: ”C. S. Måske tænker du: ”C. S. 
Lewis kan da ikke udgive Lewis kan da ikke udgive 
en ny bog, knap 60 år efter en ny bog, knap 60 år efter 
sin død.”Og nej, det er helt sin død.”Og nej, det er helt 
korrekt. korrekt. Djævelske breveDjævelske breve 
er nemlig en gammel sag i er nemlig en gammel sag i 
nye klæder. Du kender den nye klæder. Du kender den 
måske under titlen måske under titlen Fra Hel-Fra Hel-
vedes Blækhusvedes Blækhus, som den , som den 
oprindelige danske over-oprindelige danske over-
sættelse hedder. sættelse hedder. Djævelske Djævelske 
breve breve er en ny oversættelse, er en ny oversættelse, 
som lige er udkommet. som lige er udkommet. 

Djævelske breveDjævelske breve er på  er på 
mange måder en voldsom mange måder en voldsom 
titel, og det med god grund, titel, og det med god grund, 

Bogen har åbnet mine øjne 
for Djævelens metoder

for indholdet af denne bog for indholdet af denne bog 
er bestemt ikke uskyldigt. er bestemt ikke uskyldigt. 
Bogen er en række breve Bogen er en række breve 
skrevet af Brandbæger. skrevet af Brandbæger. 
Brevene er rettet til hans Brevene er rettet til hans 
nevø Malurt, som netop er nevø Malurt, som netop er 
startet op som ”djævle-lær-startet op som ”djævle-lær-
ling”. Brandbæger vejle-ling”. Brandbæger vejle-
der Malurt til, hvordan han der Malurt til, hvordan han 
bedst kan føre sin ”klient” bedst kan føre sin ”klient” 
længere og længere væk fra længere og længere væk fra 
Gud. Dette er en helt om-Gud. Dette er en helt om-
vendt tankegang i forhold vendt tankegang i forhold 
til anden kristen litteratur. til anden kristen litteratur. 
Dette omvendte perspek-Dette omvendte perspek-
tiv har fået mine øjne op for, tiv har fået mine øjne op for, 
hvordan Djævelen er klar til hvordan Djævelen er klar til 
at gribe hver eneste chance at gribe hver eneste chance 
for at føre mig længere væk for at føre mig længere væk 
fra Gud. fra Gud. 

At bogen har fået en ny At bogen har fået en ny 
oversættelse, har gjort den oversættelse, har gjort den 
langt mere spiselig end langt mere spiselig end 
den oprindelige version, den oprindelige version, 
dog uden at miste dyb-dog uden at miste dyb-
den i sproget. Der er stadig den i sproget. Der er stadig 
skarpe vendinger, som jeg skarpe vendinger, som jeg 
kan gå og tænke over et par kan gå og tænke over et par 
dage. Derfor er bogen også dage. Derfor er bogen også 
god at læse langsomt, så god at læse langsomt, så 
der er tid til fordybelse i de der er tid til fordybelse i de 

enkelte dilemmaer. enkelte dilemmaer. 
C.S. Lewis gør i høj grad C.S. Lewis gør i høj grad 

brug af indirekte apologetik, brug af indirekte apologetik, 
hvilket udmønter sig i ne-hvilket udmønter sig i ne-
derlag for den unge djævel derlag for den unge djævel 
Malurt. Jeg fryder mig, hver Malurt. Jeg fryder mig, hver 
gang de to djævle fejler i gang de to djævle fejler i 

deres mission, og Gud sejrer. deres mission, og Gud sejrer. 
Hvis du ønsker en lidt anden Hvis du ønsker en lidt anden 
synsvinkel på apologetik synsvinkel på apologetik 
og et fornyet syn på, hvor og et fornyet syn på, hvor 
Fristeren måske arbejder i Fristeren måske arbejder i 
dit liv, så synes jeg, du skal dit liv, så synes jeg, du skal 
læse læse Djævelske breve.Djævelske breve.

Kristen hverdagsliv er omdrejningspunktet i en serie af klummer, hvor tre organisationer uden for LM og tre arbejdsområder i Kristen hverdagsliv er omdrejningspunktet i en serie af klummer, hvor tre organisationer uden for LM og tre arbejdsområder i 
LM har ordet for at inspirere til et hverdag i hjem, samfund og menighed LM har ordet for at inspirere til et hverdag i hjem, samfund og menighed 

AF LASSE HOLMGAARD IVERSENAF LASSE HOLMGAARD IVERSEN

LANDSLEDER I   LANDSLEDER I   

BIBELLÆSER-RINGENBIBELLÆSER-RINGEN

Personlig bibelbrug ligger Personlig bibelbrug ligger 
dybt i mange LM’eres DNA. dybt i mange LM’eres DNA. 
Det mærker jeg tydeligt, når Det mærker jeg tydeligt, når 
jeg er rundt i landet og taler jeg er rundt i landet og taler 
med LM’ere om bibelbrug.med LM’ere om bibelbrug.

Men kan det blive for me-Men kan det blive for me-
get af det gode?get af det gode?

Jeg ved det godt. Det Jeg ved det godt. Det 
virker dumt, at en ansat i virker dumt, at en ansat i 
Danmarks eneste bibelbru-Danmarks eneste bibelbru-
ger-organisation spørger ger-organisation spørger 
sådan. Jo mere bibelbrug, jo sådan. Jo mere bibelbrug, jo 
gladere burde jeg vel være? gladere burde jeg vel være? 
Men jeg tror faktisk, vi risi-Men jeg tror faktisk, vi risi-
kerer at blive urefl ekterede kerer at blive urefl ekterede 
i vores bibelbrug, når det i vores bibelbrug, når det 
ligger så dybt i os, at ”det gør ligger så dybt i os, at ”det gør 

man selvfølgelig”.man selvfølgelig”.
Den gode vane med at Den gode vane med at 

læse ofte i Bibelen kan have læse ofte i Bibelen kan have 
den bagside, at vi ikke over-den bagside, at vi ikke over-
vejer, hvordan vi gør det.vejer, hvordan vi gør det.

Bibellæseplaner er man-Bibellæseplaner er man-
ges foretrukne metode. ges foretrukne metode. 
Nogle læser teksten uden Nogle læser teksten uden 
forklaringer til. Og andre forklaringer til. Og andre 
bruger en andagtsbog. Mon bruger en andagtsbog. Mon 
ikke disse tre metoder er ikke disse tre metoder er 
dækkende for 95 procent af dækkende for 95 procent af 
de aktive bibelbrugere?de aktive bibelbrugere?

Det er jo ikke noget pro-Det er jo ikke noget pro-
blem, når man får en masse blem, når man får en masse 
godt ud af disse metoder! godt ud af disse metoder! 
Men har du overvejet, om Men har du overvejet, om 
en anden måde at læse i en anden måde at læse i 
Bibelen på kunne åbne tek-Bibelen på kunne åbne tek-
sten for dig på nye måder? sten for dig på nye måder? 
Eller at du kunne se nye Eller at du kunne se nye 
vinkler af kendte tekster vinkler af kendte tekster 
ved at variere dine læseme-ved at variere dine læseme-
toder?toder?

Man kan for eksempel Man kan for eksempel 
lytte i stedet for at læse. Det lytte i stedet for at læse. Det 
nye Testamente er tilgænge-nye Testamente er tilgænge-
ligt på lyd i både den autori-ligt på lyd i både den autori-

inspiration            nærvær            holdning

DET ER IKKE DET ER IKKE småting, når der på samme uge både vi-småting, når der på samme uge både vi-
ser sig et rødt fl ertal for at se på social kontrol i krist-ser sig et rødt fl ertal for at se på social kontrol i krist-
ne miljøer, og undervisningsministeren indkalder Sty-ne miljøer, og undervisningsministeren indkalder Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet til at se nærmere relsen for Undervisning og Kvalitet til at se nærmere 
på AdamogEva.dk på grund af en enkelt, misforståe-på AdamogEva.dk på grund af en enkelt, misforståe-
lig udtalelse om homoseksualitet. Det er svært ikke at lig udtalelse om homoseksualitet. Det er svært ikke at 
føle, at et fl ertal i Folketinget sætter mennesker med føle, at et fl ertal i Folketinget sætter mennesker med 
klassisk kristne etiske livsværdier i skammekrogen.klassisk kristne etiske livsværdier i skammekrogen.

Politikerne er naturligvis i deres gode ret til at se Politikerne er naturligvis i deres gode ret til at se 
efter social kontrol i LM. LM har intet at skjule og alt efter social kontrol i LM. LM har intet at skjule og alt 
at vinde ved at få afdækket eventuelle sager. Men det at vinde ved at få afdækket eventuelle sager. Men det 
store 100.000-kroners spørgsmål er, hvorfor under-store 100.000-kroners spørgsmål er, hvorfor under-
søgelsen skal målrettes de missionske miljøer? SF’s søgelsen skal målrettes de missionske miljøer? SF’s 
leder, Pia Olsen Dyhr, der har taget sagen om social leder, Pia Olsen Dyhr, der har taget sagen om social 
kontrol op, tager udgangspunkt i Børns Vilkårs rap-kontrol op, tager udgangspunkt i Børns Vilkårs rap-
port fra 2019 om social kontrol. Men Børns Vilkårs port fra 2019 om social kontrol. Men Børns Vilkårs 
seniorkonsulent Bente Boserup har netop til Kriste-seniorkonsulent Bente Boserup har netop til Kriste-
ligt Dagblad fortalt, at det er en misforståelse, hvis ligt Dagblad fortalt, at det er en misforståelse, hvis 
man tror, at deres rapport kritiserer organisationerne. man tror, at deres rapport kritiserer organisationerne. 
Det virker derfor mystisk, at SF’s leder retter spotlyset Det virker derfor mystisk, at SF’s leder retter spotlyset 
mod LM. Hvis politikerne virkelig ønsker at fi nde en-mod LM. Hvis politikerne virkelig ønsker at fi nde en-
keltfamilier, hvor det foregår, hvorfor så ikke også lede keltfamilier, hvor det foregår, hvorfor så ikke også lede 
i familier med et stærkt politisk ståsted Eller mener i familier med et stærkt politisk ståsted Eller mener 
et fl ertal i Folketinget, at negativ social kontrol er be-et fl ertal i Folketinget, at negativ social kontrol er be-
grænset til familier med et religiøst tilhørsforhold?grænset til familier med et religiøst tilhørsforhold?

OG HVAD KENDETEGNER OG HVAD KENDETEGNER i det hele taget negativ so-i det hele taget negativ so-
cial kontrol for det politiske fl ertal? Hænger sagen cial kontrol for det politiske fl ertal? Hænger sagen 
om undervisningsministerens fokus på AdamogEva.om undervisningsministerens fokus på AdamogEva.
dk og social kontrol i virkeligheden sammen i den for-dk og social kontrol i virkeligheden sammen i den for-
stand, at klassisk kristne holdninger til diverse etiske stand, at klassisk kristne holdninger til diverse etiske 
spørgsmål er et problem, eller at det er problematisk spørgsmål er et problem, eller at det er problematisk 
at sætte ord på holdningerne i en undervisningssitua-at sætte ord på holdningerne i en undervisningssitua-
tion i skolen eller i opdragelsen i hjemmet? Vil alene tion i skolen eller i opdragelsen i hjemmet? Vil alene 
det at fortælle sit eget barn, hvad Bibelen siger om det at fortælle sit eget barn, hvad Bibelen siger om 
køn og seksualitet om få år blive kendetegnet som køn og seksualitet om få år blive kendetegnet som 
psykisk vold eller negativ social kontrol, hvis det ikke psykisk vold eller negativ social kontrol, hvis det ikke 
er i overensstemmelse med den gængse holdning i er i overensstemmelse med den gængse holdning i 
Danmark?Danmark?

DET ER STÆRKTDET ER STÆRKT bekymrende, at LM’ere og andre med  bekymrende, at LM’ere og andre med 
lignende holdninger skal mistænkeliggøres på grund lignende holdninger skal mistænkeliggøres på grund 
af holdninger, der indtil for en generation siden var af holdninger, der indtil for en generation siden var 
vidt udbredt i Danmark. Men det er katastrofalt, hvis vidt udbredt i Danmark. Men det er katastrofalt, hvis 
defi nitionen på negativ social kontrol også skal inklu-defi nitionen på negativ social kontrol også skal inklu-
dere holdninger til etiske spørgsmål, der divergerer dere holdninger til etiske spørgsmål, der divergerer 
med statsmagtens holdninger. Så er åndsfriheden, med statsmagtens holdninger. Så er åndsfriheden, 
forældres ret og pligt til at opdrage børn ud fra deres forældres ret og pligt til at opdrage børn ud fra deres 
eget værdisæt og grundlaget under friskolerne på eget værdisæt og grundlaget under friskolerne på 
spil. Der er stor grund til at bede for Danmark og for spil. Der er stor grund til at bede for Danmark og for 
de danske politikere.de danske politikere.

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

Skal holdninger 
kriminaliseres?
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ANNIKA RØNNE SCHMIDT  Jeg fryder mig, hver 
gang de to djævle fejler i deres mission, og Gud sejrer

KLUMME 

Er enhver salig i sin måde at bruge Bibelen på?

LEDER 

Tips til en god bibel-læsemetode

• Engageres jeg i teksten og forholder mig til den? Det er • Engageres jeg i teksten og forholder mig til den? Det er 
helt o.k., at det ikke altid er den store wow-oplevelse, helt o.k., at det ikke altid er den store wow-oplevelse, 
men det skal være opbyggende og sige mig noget.men det skal være opbyggende og sige mig noget.

• Kommer jeg godt rundt i Bibelen, og får jeg en fornem-• Kommer jeg godt rundt i Bibelen, og får jeg en fornem-
melse af Bibelens sammenhæng?melse af Bibelens sammenhæng?

• Er der plads til fl eksibilitet, så jeg nogle dage kan dykke • Er der plads til fl eksibilitet, så jeg nogle dage kan dykke 
ned i teksten, mens jeg andre dage må nøjes med fem ned i teksten, mens jeg andre dage må nøjes med fem 
minutter til Guds ord, fordi dagen er proppet med andre minutter til Guds ord, fordi dagen er proppet med andre 
gøremål?gøremål?

serede og den hverdagsdan-serede og den hverdagsdan-
ske udgave. Og hele Bibelen ske udgave. Og hele Bibelen 
2020 er tilgængelig som lyd-2020 er tilgængelig som lyd-
bog. Eller læse nogle skrif-bog. Eller læse nogle skrif-
ter i Bibelen ud i en køre, i ter i Bibelen ud i en køre, i 
stedet for at hoppe rundt stedet for at hoppe rundt 
mellem korte passager. For mellem korte passager. For 
nogle vil det være godt at af-nogle vil det være godt at af-
prøve en meditativ læseme-prøve en meditativ læseme-
tode, hvor der lægges mere tode, hvor der lægges mere 
vægt på refl eksion og bøn vægt på refl eksion og bøn 
over en bibeltekst, end på at over en bibeltekst, end på at 
analysere teksten.analysere teksten.

Nye læsemetoder kan øge Nye læsemetoder kan øge 

dit udbytte. Men det kan dit udbytte. Men det kan 
også hjælpe dig, der er gået også hjælpe dig, der er gået 
helt i stå med at bruge Bibe-helt i stå med at bruge Bibe-
len, i gang igen. Den største len, i gang igen. Den største 
fare er nemlig, at man opgi-fare er nemlig, at man opgi-
ver den personlige bibel-ver den personlige bibel-
brug, fordi man ikke fi k un-brug, fordi man ikke fi k un-
dersøgt alternativer til den dersøgt alternativer til den 
metode, man brugte i første metode, man brugte i første 
omgang. Ofte kan det nemlig omgang. Ofte kan det nemlig 
være metoden, som giver os være metoden, som giver os 
oplevelsen af, at bibelbrug oplevelsen af, at bibelbrug 
er besværlig, kedelig eller er besværlig, kedelig eller 
intetsigende.intetsigende.
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FIND MERE ONLINE

70 LMBU-ledere blev udrustet
Der blev lyttet opmærksomt til gruppesamlingerne på LM-Der blev lyttet opmærksomt til gruppesamlingerne på LM-
BU’s lederkonference den 18.-20. september på Agerskov BU’s lederkonference den 18.-20. september på Agerskov 
Kristne Friskole.Kristne Friskole.

Bag facaden
27/09/2020 | VIVI OG BENT JØRGENSEN, MISSIONÆRER I TANZANIA27/09/2020 | VIVI OG BENT JØRGENSEN, MISSIONÆRER I TANZANIA

Når vi ser facaden på et hus, så danner vi os en forestilling Når vi ser facaden på et hus, så danner vi os en forestilling 
om, hvad der er indeni. Nogle gange bedrager udseendet os, om, hvad der er indeni. Nogle gange bedrager udseendet os, 
og vi bliver enten skuffede eller overraskede.og vi bliver enten skuffede eller overraskede.

På samme måde med mennesker. Vi kan bevare en facade På samme måde med mennesker. Vi kan bevare en facade 
over for vores medmennesker i et stykke tid, men når man over for vores medmennesker i et stykke tid, men når man 
skal arbejde sammen i et fællesskab, vil man efterhånden se skal arbejde sammen i et fællesskab, vil man efterhånden se 
ind bag facaden.ind bag facaden.

For en uge siden kom vi tilbage fra medarbejderseminar ...For en uge siden kom vi tilbage fra medarbejderseminar ...

dlm.dk/blogdlm.dk/blogdlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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Sæt mere mission på skærmen!
På LM’s YouTube-kanal fi nder du en række videoer om det På LM’s YouTube-kanal fi nder du en række videoer om det 
internationale missionsarbejde, som du frit kan vise ved mø-internationale missionsarbejde, som du frit kan vise ved mø-
der og gudstjenester.der og gudstjenester.

youtube.com/lutherskmissionyoutube.com/lutherskmission
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