
Enig Landsgeneralforsamling vedtog rekordstort budget for 2020. 
Gud har givet LM mange missionærer, så vil han også give pengene

Udgifter er en gave fra Gud

AF KAJA LAUTERBACH

Lørdag den 31. oktober Lørdag den 31. oktober 
lagde Mødecenter Odense lagde Mødecenter Odense 
lokaler til LM’s Landsgene-lokaler til LM’s Landsgene-
ralforsamling (LGF).ralforsamling (LGF).

Et af de helt store punkter Et af de helt store punkter 
på dagsordenen var godken-på dagsordenen var godken-
delsen af LM’s budget for delsen af LM’s budget for 
2021. Resursechef Johnny 2021. Resursechef Johnny 
Lindgreen fremlagde et Lindgreen fremlagde et 
budgetforslag med en øget budgetforslag med en øget 
budgetteret gaveindtægt på budgetteret gaveindtægt på 
900.000 kroner i forhold til 900.000 kroner i forhold til 
budgettet for 2020.budgettet for 2020.

”Det er baseret på, at vi ”Det er baseret på, at vi 
har bedt om fem nye mis-har bedt om fem nye mis-
sionærer og fået syv. Nu tror sionærer og fået syv. Nu tror 
vi på, at Gud også vil give os vi på, at Gud også vil give os 
pengene til at sende dem,” pengene til at sende dem,” 
sagde han.sagde han.

Drøftelsen viste, at der var Drøftelsen viste, at der var 
fuld enighed om, at man op-fuld enighed om, at man op-
fatter de syv nye missionæ-fatter de syv nye missionæ-
rer – og de ekstra udgifter, rer – og de ekstra udgifter, 
det medfører – som en gave det medfører – som en gave 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Cambodja oplever i disse Cambodja oplever i disse 
dage kraftige oversvømmel-dage kraftige oversvømmel-
ser fl ere steder i landet.ser fl ere steder i landet.

Orkaner, storme, kraf-Orkaner, storme, kraf-
tigt regnfald og fl oder, der tigt regnfald og fl oder, der 
er gået over deres bredder, er gået over deres bredder, 
rammer særligt de fattig-rammer særligt de fattig-
ste i landdistrikterne hårdt, ste i landdistrikterne hårdt, 
fortæller Dina Burgdorf Ja-fortæller Dina Burgdorf Ja-
cobsen:cobsen:

”Det er desværre normalt, ”Det er desværre normalt, 
at folk – især børn - dør i at folk – især børn - dør i 
regntiden, fordi der kommer regntiden, fordi der kommer 
meget vand på kort tid, men meget vand på kort tid, men 
det er værre i år, end det det er værre i år, end det 
plejer at være, og folk bliver plejer at være, og folk bliver 
evakueret. Det er kæmpe evakueret. Det er kæmpe 

Rådnede afgrøder på markerne og sygdomme presser landet, der i forvejen er ramt af mangel på turisme

Store oversvømmelser har ramt Cambodja

områder, der er berørt, og områder, der er berørt, og 
det er svært at sende de det er svært at sende de 
evakuerede til områder, hvor evakuerede til områder, hvor 
de kan være i sikkerhed.”de kan være i sikkerhed.”

Sygdomme i kølvandet
Landet, hvor Dina Burgdorf Landet, hvor Dina Burgdorf 
Jacobsen og hendes familie Jacobsen og hendes familie 
har boet som LM-missionæ-har boet som LM-missionæ-
rer siden 2012, oplever store rer siden 2012, oplever store 
regnskyl hvert år i regntiden.regnskyl hvert år i regntiden.

Derfor bor man fl ere ste-Derfor bor man fl ere ste-
der også i huse på pæle, der også i huse på pæle, 
og folk er vant til, at deres og folk er vant til, at deres 
boliger oversvømmes. Men boliger oversvømmes. Men 
regnskyllene i år hører til de regnskyllene i år hører til de 
værre, forklarer missionæ-værre, forklarer missionæ-
ren, der er sygeplejerske og ren, der er sygeplejerske og 
arbejder med sundhedsfag-arbejder med sundhedsfag-
lige opgaver i landet.lige opgaver i landet.

”Der kommer mange ”Der kommer mange 
sygdomme i kølvandet på sygdomme i kølvandet på 
oversvømmelserne, og jo oversvømmelserne, og jo 
længere uden for byerne længere uden for byerne 
folk bor, jo sværere er det at folk bor, jo sværere er det at 
få sundhedshjælp.”få sundhedshjælp.”

Turisterne og så afgrøder
Det forværrer situationen, at Det forværrer situationen, at 
coronapandemien kraftigt coronapandemien kraftigt 
har reduceret antallet af tu-har reduceret antallet af tu-
rister i landet.rister i landet.

Det betyder, at folk, der er Det betyder, at folk, der er 
ansat i turistindustrien, er ansat i turistindustrien, er 
rejst tilbage til deres oprin-rejst tilbage til deres oprin-
delsessteder for at arbejde i delsessteder for at arbejde i 
landbruget. Men afgrøderne landbruget. Men afgrøderne 
rådner på markerne, når de rådner på markerne, når de 
står under vand længere tid.står under vand længere tid.

”Det er svært at se, hvor-”Det er svært at se, hvor-F
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fra Gud.fra Gud.
LGF godkendte enstem-LGF godkendte enstem-

migt budgettet som frem-migt budgettet som frem-
lagt, da man var af den over-lagt, da man var af den over-
bevisning, at det viser, at LM bevisning, at det viser, at LM 
vilvil mission. mission.

”I virkeligheden er det jo ”I virkeligheden er det jo 
udgifterne, vi godkender, og udgifterne, vi godkender, og 
så må vi bede om pengene,” så må vi bede om pengene,” 
lød det.lød det.

900.000 kroner er et stort 900.000 kroner er et stort 
tal, som det kan være svært tal, som det kan være svært 
at forholde sig til. Formand at forholde sig til. Formand 
Henrik P. Jensen forklarede, Henrik P. Jensen forklarede, 
at det svarer til, at alle gi-at det svarer til, at alle gi-
vere i 2019 giver seks kroner vere i 2019 giver seks kroner 
mere for hver 100 kroner.mere for hver 100 kroner.

LGF består af 33 medlem-LGF består af 33 medlem-
mer. Det er Landsstyrel-mer. Det er Landsstyrel-
sen og repræsentanter fra sen og repræsentanter fra 
LMBU og LM’s syv afdelin-LMBU og LM’s syv afdelin-
ger. I år var havde otte meldt ger. I år var havde otte meldt 
afbud, blandt andet på afbud, blandt andet på 
grund af corona.grund af corona.

Desuden deltog seks an-Desuden deltog seks an-
satte og seks gæster i LGF.satte og seks gæster i LGF.

Læs mere side 3.Læs mere side 3.

dan det lige skal gå,” siger dan det lige skal gå,” siger 
Dina Burgdorf Jacobsen, der Dina Burgdorf Jacobsen, der 
forklarer, at fl ere ngo’er for-forklarer, at fl ere ngo’er for-
søger at hjælpe dem, de er i søger at hjælpe dem, de er i 
umiddelbar kontakt med.umiddelbar kontakt med.

Hjælp til de mest udsatte
Også Dina Burgdorf Jacob-Også Dina Burgdorf Jacob-
sen har sammen med Sim sen har sammen med Sim 
Theara, der sammen med Theara, der sammen med 
sin mand leder LM’s kol-sin mand leder LM’s kol-
legier for studerende i Siem legier for studerende i Siem 
Reap, været ude hos en fa-Reap, været ude hos en fa-
milie til en af de studerende milie til en af de studerende 
for at hjælpe.for at hjælpe.

De planlægger at hjælpe De planlægger at hjælpe 
fl ere af de familier, der er fl ere af de familier, der er 
hårdest ramt af de massive hårdest ramt af de massive 
mængder regn, landet har mængder regn, landet har 
fået.fået.

Jesus siger: 
”Hvis I ikke ændrer jer 

og bliver som børn, kommer I slet ikke 
ind i Guds kongerige. 

Den, der gør sig lige så lille som barnet 
her, han er den største i Guds kongerige. 

Hvis nogen tager imod sådan et barn 
på grund af mig, er det i virkeligheden 

mig, han tager imod.

Matthæusevangeliet 18,3-5Matthæusevangeliet 18,3-5
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Ved LM’s generalforsamling Ved LM’s generalforsamling 
den 31. oktober blev Lars den 31. oktober blev Lars 
Dysager fra Odense valgt ind Dysager fra Odense valgt ind 
i Landsstyrelsen i stedet for i Landsstyrelsen i stedet for 
Henning Kamp. Lars Dysager Henning Kamp. Lars Dysager 
er overlæge på kræftafdelin-er overlæge på kræftafdelin-
gen på Odense Universitets-gen på Odense Universitets-
hospital og gift med Birthe. hospital og gift med Birthe. 
Parret har tre voksne børn og Parret har tre voksne børn og 
kommer i LM i Odense, hvor kommer i LM i Odense, hvor 
Lars er formand, og i Sankt Lars er formand, og i Sankt 
Hans Kirke i Odense.Hans Kirke i Odense.

”Mit fokus er på den en-”Mit fokus er på den en-
keltes relation til Gud. Troen keltes relation til Gud. Troen 
handler ikke kun om frelse, handler ikke kun om frelse, 
men om hele livet. Det er men om hele livet. Det er 
et transformerende møde, et transformerende møde, 
man kan få i mødet med man kan få i mødet med 
Gud. Det har jeg selv fået Gud. Det har jeg selv fået 

Nyt landsstyremedlem: Vi skal give plads til forskellighed

lov at opleve,” siger Lars, der lov at opleve,” siger Lars, der 
er opvokset i det, han selv er opvokset i det, han selv 
kalder et ”folkekirke-hjem” kalder et ”folkekirke-hjem” 
med tilknytning til KFUM og med tilknytning til KFUM og 
Sudanmissionen. Sudanmissionen. 

Tilknytningen til LM har Tilknytningen til LM har 
han fra søndagsskole og han fra søndagsskole og 
Sædding Efterskole, hvor Sædding Efterskole, hvor 
troen også blev personlig for troen også blev personlig for 
Lars Dysager, der er opvok-Lars Dysager, der er opvok-
set i Tarm.set i Tarm.

Forskellighed er vigtigt
Erfaringen med at arbejde Erfaringen med at arbejde 
med mennesker, der med en med mennesker, der med en 
kræftdiagnose står i nogle af kræftdiagnose står i nogle af 
livets mest skrøbelige øje-livets mest skrøbelige øje-
blikke, håber Lars Dysager at blikke, håber Lars Dysager at 
kunne tage med sig ind i ar-kunne tage med sig ind i ar-
bejdet i Landsstyrelsen.bejdet i Landsstyrelsen.

”Det har påvirket mig selv ”Det har påvirket mig selv 
at stå i sådanne situatio-at stå i sådanne situatio-

Lars Dysager fra Odense vil fremme et positivt syn på folkekirken i LM

AF JOHNNY LINDGREENAF JOHNNY LINDGREEN

RESURSECHEFRESURSECHEF

JL@DLM.DKJL@DLM.DK

Det budget, der blev frem-Det budget, der blev frem-
lagt på LM’s Landsgeneral-lagt på LM’s Landsgeneral-
forsamling her i slutningen forsamling her i slutningen 
af oktober, er på mange af oktober, er på mange 
måder et trosbudget. Det er måder et trosbudget. Det er 
ikke matematik og økono-ikke matematik og økono-
misk fornuft, der gør, at vi misk fornuft, der gør, at vi 
fremlægger et budget for fremlægger et budget for 
2021, der kræver en gave-2021, der kræver en gave-
indtægt på samlet set 17 indtægt på samlet set 17 
millioner kroner og dermed millioner kroner og dermed 
øger gavebehovet med en øger gavebehovet med en 
lille million kroner.lille million kroner.

Det er ønsket om at inve-Det er ønsket om at inve-
stere i missionsarbejde, der stere i missionsarbejde, der 

Gør som Gud – giv rundhåndet
giver frimodighed. Når vi nu giver frimodighed. Når vi nu 
har fundet høstmedarbej-har fundet høstmedarbej-
dere, og når markerne er dere, og når markerne er 
modne til høst (Matt 9,38), modne til høst (Matt 9,38), 
ja, så kan vi ikke bare stop-ja, så kan vi ikke bare stop-
pe brat op.pe brat op.

I 2019 bad vi Gud om, at I 2019 bad vi Gud om, at 
der måtte komme fem nye der måtte komme fem nye 
fem missionærenheder. Han fem missionærenheder. Han 
bønhørte os og sendte syv. bønhørte os og sendte syv. 
Hvem er så vi, at vi skulle Hvem er så vi, at vi skulle 
bremse udsendelserne, bremse udsendelserne, 
fordi matematikken ikke fordi matematikken ikke 
gik op? gik op? 

År efter år har vi erfaret, År efter år har vi erfaret, 
at Gud har givet os det nød-at Gud har givet os det nød-
vendige. Det er med den yd-vendige. Det er med den yd-
myghed og frimodighed, at myghed og frimodighed, at 
Landsstyrelsen og den dag-Landsstyrelsen og den dag-
lige ledelse i LM tør foreslå lige ledelse i LM tør foreslå 
et budget, der er mere vovet et budget, der er mere vovet 
end tidligere.end tidligere.

Vi har ingen garanti for, Vi har ingen garanti for, 
at det kommer til at hænge at det kommer til at hænge 
sammen. Men det er langt sammen. Men det er langt 
mere afgørende end sik-mere afgørende end sik-

ker budgetlægning, at vo-ker budgetlægning, at vo-
res indsamlede midler og res indsamlede midler og 
resurser går til mission. resurser går til mission. 
Vi vil mission, det er vores Vi vil mission, det er vores 
forenings eksistensberet-forenings eksistensberet-
tigelse.tigelse.

Derfor bliver 2021 også Derfor bliver 2021 også 
et år, hvor vi begynder at gå et år, hvor vi begynder at gå 
på vejen, mens vi laver den. på vejen, mens vi laver den. 
Et opråb til, at man ser på, Et opråb til, at man ser på, 
hvordan det er med ens gi-hvordan det er med ens gi-
vertjeneste. Er der plads til vertjeneste. Er der plads til 
et – højere – bidrag til LM’s et – højere – bidrag til LM’s 
missionsarbejde?missionsarbejde?

Andet Korinterbrev kapitel Andet Korinterbrev kapitel 
8 og 9 er fuld af gode råd i 8 og 9 er fuld af gode råd i 
den her sammenhæng. Der den her sammenhæng. Der 
står blandet andet: ”Den, står blandet andet: ”Den, 
som sår sparsomt, skal også som sår sparsomt, skal også 
høste sparsomt, og den der høste sparsomt, og den der 
sår rigeligt, skal også høste sår rigeligt, skal også høste 
rigeligt” (9,6). rigeligt” (9,6). 

Den kristne givertjeneste Den kristne givertjeneste 
har sit udspring i Guds nåde. har sit udspring i Guds nåde. 
Den er et gensvar på og Den er et gensvar på og 
et udtryk for min taknem-et udtryk for min taknem-

melighed over Guds gaver melighed over Guds gaver 
til mig. Og så skaber den til mig. Og så skaber den 
kristne givertjeneste lighed. kristne givertjeneste lighed. 
Vores kristne brødre og sø-Vores kristne brødre og sø-
stre i LM’s arbejdslande har stre i LM’s arbejdslande har 
brug for vores støtte, så fl ere brug for vores støtte, så fl ere 
kan blive mødt af Guds gave: kan blive mødt af Guds gave: 
evangeliet til frelse. evangeliet til frelse. 

Tænk, at mine penge kan Tænk, at mine penge kan 
få evighedsværdi. få evighedsværdi. 

Det siges af og til, at pen-Det siges af og til, at pen-
gepungen er det sidste, der gepungen er det sidste, der 
omvendes. Det må vi have omvendes. Det må vi have 
gjort noget ved. Jeg citerer gjort noget ved. Jeg citerer 
Paulus i ovennævnte tekst, Paulus i ovennævnte tekst, 
hvor han beder om ”en rund-hvor han beder om ”en rund-
håndet gave, ikke et småligt håndet gave, ikke et småligt 
bidrag”. Hvordan kan han til-bidrag”. Hvordan kan han til-
lade sig det? lade sig det? 

Fordi givertjeneste har Fordi givertjeneste har 
sit udspring i Guds nåde og sit udspring i Guds nåde og 
hans gode gaver. Han gav hans gode gaver. Han gav 
først, og han har givet mig først, og han har givet mig 
alt. Og fordi givertjeneste alt. Og fordi givertjeneste 
medfører taksigelse og vel-medfører taksigelse og vel-
signelse.signelse.

LARS DYSAGER   Vi skal ikke putte mennesker i en 
eller anden kasse. Det, tror jeg, er vigtigt, hvis vi skal 
række længere ud som forening og som mennesker

ESSENS  

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400  Hillerød
T  48 20 76 60 
E   dlm@dlm.dk    
W www.dlm.dk
Ekspedition:  Man-fre 10-15 
(onsdag dog 11.15-15) 

Tryk OTM Avistryk Herning-Ikast
Oplag 2.700. 
ISSN 1601-975X
Tro & Mission (online)
ISSN 2446-4147

Kode til netudgave
m20204 for 4. kvartal 2020
o20203 for 3. kvartal 2020

Bibelcitater er fra den autoriserede 
oversættelse, © Det Danske Bibel-
selskab 1992.

Redaktion
T 48 20 76 80 
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red. 
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Ideer og artikelforslag modtages 
gerne.
Avisens indhold er ikke nødven-
digvis udtryk for LM’s ledelses 
holdninger.

Abonnement
Danmark: 425 kr. pr. år. 
Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og  
Grønland): 525 kr. pr. år.
Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge 
under 30 år: 110 kr. pr. år)
Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man 
ikke er tilmeldt betalingsservice.
Abonnementet løber, til det bliver
opsagt. 
Ved adresseændring bedes
oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal 
være redaktionen i hænde senest 
tirsdag den 10. november 2020.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spaltemil-
limeter 
Småannoncer kun for private: 
130 kroner for de første 25 ord (inkl. 
overskrift). 
Derefter 6,50 kroner pr. ord. 
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet 
sendes til konto 2230 - 
0726496390 eller via MobilePay 
66288.
Se også dlm.dk/stoet.

Mongoliet-missionærer
er stadig på Færøerne
Mongoliet har meget stramme karantæneregler for ud-Mongoliet har meget stramme karantæneregler for ud-
lændinge, der vil ind i landet. Grunden er, at de ikke øn-lændinge, der vil ind i landet. Grunden er, at de ikke øn-
sker, at udlændinge skal bringe corona-smitte ind.sker, at udlændinge skal bringe corona-smitte ind.

Det betyder, at familien Olofson, der har været på orlov Det betyder, at familien Olofson, der har været på orlov 
på Færøerne siden august, sandsynligvis ikke kan vende på Færøerne siden august, sandsynligvis ikke kan vende 
tilbage i år – og måske ikke før næste sommer. Familien tilbage i år – og måske ikke før næste sommer. Familien 
er udsendt af Norsk Luthersk Misjonssamband og til-er udsendt af Norsk Luthersk Misjonssamband og til-
knyttet LM.knyttet LM.

Maiken Hadberg, der er udsendt for at undervise fami-Maiken Hadberg, der er udsendt for at undervise fami-
lien Olofsons børn, har valgt at blive i byen Khovd i hvert lien Olofsons børn, har valgt at blive i byen Khovd i hvert 
fald indtil jul. Hun har fået andre opgaver såsom ung-fald indtil jul. Hun har fået andre opgaver såsom ung-
domsarbejde, er med i en engelsk sprogklub og studerer domsarbejde, er med i en engelsk sprogklub og studerer 
også mongolsk. også mongolsk. 

Familien Olofson længes tilbage og opfordrer til forbøn Familien Olofson længes tilbage og opfordrer til forbøn 
om, at Mongoliet må ændre deres politik om karantæne om, at Mongoliet må ændre deres politik om karantæne 
og indrejse.                      og indrejse.                      klkl

ner. Jeg arbejder på, at vi ner. Jeg arbejder på, at vi 
ser mennesker, som de er, ser mennesker, som de er, 
og ikke putter dem i en el-og ikke putter dem i en el-
ler anden kasse. Jeg har et ler anden kasse. Jeg har et 
stort syn for forskellighed. stort syn for forskellighed. 
Det, tror jeg, er vigtigt, hvis vi Det, tror jeg, er vigtigt, hvis vi 
skal række længere ud som skal række længere ud som 
forening og som mennesker.”forening og som mennesker.”

”Jeg er klar over, at det i ”Jeg er klar over, at det i 
nogle tilfælde kan være gan-nogle tilfælde kan være gan-
ske svært at have et positivt ske svært at have et positivt 
samarbejde, men jeg synes, samarbejde, men jeg synes, 
det er bekymrende, hvis vi det er bekymrende, hvis vi 
lægger for stor vægt på at lægger for stor vægt på at 
afgrænse os fra andre frem afgrænse os fra andre frem 
for at se på, hvad vi har til for at se på, hvad vi har til 
fælles og bidrage med det, fælles og bidrage med det, 
vi kan.”vi kan.”

Positivt folkekirkesyn
Her tænker fynboen ikke Her tænker fynboen ikke 
mindst på forholdet til fol-mindst på forholdet til fol-

kekirken, som der er forskel-kekirken, som der er forskel-
lige syn på i LM i disse år. lige syn på i LM i disse år. 
Han vil gerne være med til at Han vil gerne være med til at 
tale positivt om folkekirken tale positivt om folkekirken 
i LM, og mener, at LM’erne i LM, og mener, at LM’erne 
har meget at bidrage med har meget at bidrage med 
og modtage i netop folke-og modtage i netop folke-
kirken.kirken.

”Vi har en evne til at tale ”Vi har en evne til at tale 
om de åndelige ting, hvis vi om de åndelige ting, hvis vi 
tør. Og hvis vi ikke ser men-tør. Og hvis vi ikke ser men-
nesker som missionsobjek-nesker som missionsobjek-
ter, men som mennesker, ter, men som mennesker, 
der ligesom os, der allerede der ligesom os, der allerede 
tror, længes efter at lære tror, længes efter at lære 
Gud at kende,” siger han og Gud at kende,” siger han og 
slår fast, at det styrker fæl-slår fast, at det styrker fæl-
lesskabet indadtil at opleve, lesskabet indadtil at opleve, 
når folk kommer til tro.når folk kommer til tro.

”Deres erfaring giver os ”Deres erfaring giver os 
en ny dimension af at kende en ny dimension af at kende 
Gud.”Gud.”Lars Dysager på vandretur i Negevørkenen.Lars Dysager på vandretur i Negevørkenen.
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AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Hvilken retning skal det in-Hvilken retning skal det in-
ternationale missionsarbej-ternationale missionsarbej-
de have, hvis vi tænker ti til de have, hvis vi tænker ti til 
tyve år ud i fremtiden? tyve år ud i fremtiden? 

Det var det helt overord-Det var det helt overord-
nede spørgsmål, som del-nede spørgsmål, som del-
tagerne på LM’s generalfor-tagerne på LM’s generalfor-
samling sidste lørdag skulle samling sidste lørdag skulle 
tage stilling til. tage stilling til. 

Debatten om fremtidens Debatten om fremtidens 
pejlemærker i det interna-pejlemærker i det interna-
tionale missionsarbejde var tionale missionsarbejde var 
et led i udarbejdelsen af et led i udarbejdelsen af 
en ny missionsstrategi for en ny missionsstrategi for 
årene 2022-27. På forhånd årene 2022-27. På forhånd 
var der udsendt et oplæg var der udsendt et oplæg 
med en række spørgsmål, med en række spørgsmål, 
men det lykkedes kun i ret men det lykkedes kun i ret 
begrænset omfang at få begrænset omfang at få 
klare svar.klare svar.

Mission i Europa
Et hovedemne i debatten Et hovedemne i debatten 
var hele spørgsmålet om var hele spørgsmålet om 
den fremtidige missionær-den fremtidige missionær-
rolle. Skal vi fortsætte med rolle. Skal vi fortsætte med 
at udsende langtidsmis-at udsende langtidsmis-
sionærer eller hellere satse sionærer eller hellere satse 
på at lønne medarbejdere på at lønne medarbejdere 
lokalt? Lytter vi nok til de lokalt? Lytter vi nok til de 
ønsker, som de nationale ønsker, som de nationale 
kirker har, og er vi på den kirker har, og er vi på den 

Tag ansvar for lovsangen
”Lovsang betyder utrolig meget for mange og ikke mindst ”Lovsang betyder utrolig meget for mange og ikke mindst 
for de unge, og lovsangen ved møder og gudstjenester er for de unge, og lovsangen ved møder og gudstjenester er 
vigtig, fordi den vender vores tanker mod Gud.”vigtig, fordi den vender vores tanker mod Gud.”

Det sagde musikkonsulenterne Christian Engmark og Det sagde musikkonsulenterne Christian Engmark og 
Laila Poulsen samt Helene Munk Andersen, der er for-Laila Poulsen samt Helene Munk Andersen, der er for-
mand for LM Musik til deltagerne på landsgeneralfor-mand for LM Musik til deltagerne på landsgeneralfor-
samlingen.samlingen.

De opfordrede på den baggrund til at arbejde målbe-De opfordrede på den baggrund til at arbejde målbe-
vidst på at få fl ere lovsangsledere i det lokale arbejde.vidst på at få fl ere lovsangsledere i det lokale arbejde.

”En lovsangsleder kan være med til at pejle ind på et ”En lovsangsleder kan være med til at pejle ind på et 
fokus og få vores tanker vendt mod Gud, og det er ikke fokus og få vores tanker vendt mod Gud, og det er ikke 
nødvendigt med et band for at synge lovsang. Vi skal kal-nødvendigt med et band for at synge lovsang. Vi skal kal-
de nogle til at være lovsangsledere,” sagde Laila Poulsen.de nogle til at være lovsangsledere,” sagde Laila Poulsen.

Lovsangslederen behøver ikke være særlig musikalsk Lovsangslederen behøver ikke være særlig musikalsk 
og heller ikke at synge ind i en mikrofon. Men han eller og heller ikke at synge ind i en mikrofon. Men han eller 
hun har ansvaret for at sige noget mellem sangene og for hun har ansvaret for at sige noget mellem sangene og for 
at hjælpe med at skabe en rød tråd.at hjælpe med at skabe en rød tråd.

På den baggrund opfordrede Christian Engmark de På den baggrund opfordrede Christian Engmark de 
lokale ledelser til at anerkende lovsangstjenesten og lokale ledelser til at anerkende lovsangstjenesten og 
opmuntre og udruste lovsangsledere ved for eksempel at opmuntre og udruste lovsangsledere ved for eksempel at 
sende dem på konferencer.sende dem på konferencer.

”Få det bedste frem i lovsangslederne og tag ansvar ”Få det bedste frem i lovsangslederne og tag ansvar 
for at hjælpe med at vælge sange, så der også bliver en for at hjælpe med at vælge sange, så der også bliver en 
balance mellem nyt og gammelt,” opfordrede Christian balance mellem nyt og gammelt,” opfordrede Christian 
Engmark.                   Engmark.                   brsbrs

Nyvalg til Landsstyrelsen
Generalforsamlingen valgte den 51-årige overlæge Lars Generalforsamlingen valgte den 51-årige overlæge Lars 
Dysager, Odense, til nyt medlem af landsstyrelsen, hvor Dysager, Odense, til nyt medlem af landsstyrelsen, hvor 
han afl øser Henning Kamp, ligeledes Odense, som ikke han afl øser Henning Kamp, ligeledes Odense, som ikke 
modtog genvalg.modtog genvalg.

Lars Dysager er formand for Luthersk Mission i Odense Lars Dysager er formand for Luthersk Mission i Odense 
og også aktiv i Sankt Hans Kirke som gruppeleder og op-og også aktiv i Sankt Hans Kirke som gruppeleder og op-
lægsholder ved kristendoms- og alphakurser.lægsholder ved kristendoms- og alphakurser.

Henrik P. Jensen, René Sølvsten Nissen og Henrik B. Henrik P. Jensen, René Sølvsten Nissen og Henrik B. 
Jakobsen blev genvalgt til landsstyrelsen. Der var også Jakobsen blev genvalgt til landsstyrelsen. Der var også 
genvalg til Henrik P. Jensen og Karl Haahr som henholds-genvalg til Henrik P. Jensen og Karl Haahr som henholds-
vis formand og næstformand.                vis formand og næstformand.                brsbrs

Forbøn for nye medarbejdere
Ved landsgeneralforsamlingen blev der bedt for hele Ved landsgeneralforsamlingen blev der bedt for hele 
seks nye ansatte medarbejdere. Det drejer sig om ung-seks nye ansatte medarbejdere. Det drejer sig om ung-
domskonsulent Emil Kjær Brande, Aarhus, missions-domskonsulent Emil Kjær Brande, Aarhus, missions-
projektleder i LMBU Ester Frich Dam-Larsen, Aarhus, projektleder i LMBU Ester Frich Dam-Larsen, Aarhus, 
projektmedarbejder i Discipel 24-7 Morten Friis, Frede-projektmedarbejder i Discipel 24-7 Morten Friis, Frede-
rikssund, landsprædikant Lars Malmgaard Jensen, Kø-rikssund, landsprædikant Lars Malmgaard Jensen, Kø-
benhavn, projektleder i LMBU Finn Olav Felipe Jøssang, benhavn, projektleder i LMBU Finn Olav Felipe Jøssang, 
København og musikkonsulent Laila Poulsen, Ølgod.København og musikkonsulent Laila Poulsen, Ølgod.

På grund af corona-restriktionerne var forbønnen for På grund af corona-restriktionerne var forbønnen for 
de to af de nyansatte, der var fysisk til stede, ikke som de to af de nyansatte, der var fysisk til stede, ikke som 
normalt med håndspålæggelse.                 normalt med håndspålæggelse.                 brsbrs

Vær opmærksom på stress
Landsformand Henrik P. Jensen kom i sin omfattende Landsformand Henrik P. Jensen kom i sin omfattende 
formandsberetning, der var udsendt på skrift på forhånd, formandsberetning, der var udsendt på skrift på forhånd, 
ind på spørgsmålet om stress.ind på spørgsmålet om stress.

”Det er vigtigt, at enhver leder er opmærksom på dem, ”Det er vigtigt, at enhver leder er opmærksom på dem, 
de har et særligt ansvar for, men også at frivillige og an-de har et særligt ansvar for, men også at frivillige og an-
satte udviser modet til at italesætte deres egen trivsel. satte udviser modet til at italesætte deres egen trivsel. 
Der er stribevis af loyale medarbejdere i LM, som i nogle Der er stribevis af loyale medarbejdere i LM, som i nogle 
tilfælde gør langt ud over, hvad de selv kan holde til.” tilfælde gør langt ud over, hvad de selv kan holde til.” 

”Det er ikke fromt, for det er vi ikke skabt til. At ofre ”Det er ikke fromt, for det er vi ikke skabt til. At ofre 
sig i Guds riges arbejde betyder ikke, at man ikke holder sig i Guds riges arbejde betyder ikke, at man ikke holder 
sin hviledag, får dækket sit behov for søvn, pauser, sund sin hviledag, får dækket sit behov for søvn, pauser, sund 
kost, motion, refl eksion, stilhed og adspredelse,” sagde kost, motion, refl eksion, stilhed og adspredelse,” sagde 
landsformanden, der også henviste til, at han selv for ny-landsformanden, der også henviste til, at han selv for ny-
lig har været ramt af arbejdsrelateret stress. lig har været ramt af arbejdsrelateret stress. 

Formandsberetningen kan læses på www.dlm.dk.     Formandsberetningen kan læses på www.dlm.dk.     brsbrs

Diakoni er vigtig 
i international mission

LGF debatterede pejlemærker for LM’s kommende missionsstrategi

anden side også i stand til anden side også i stand til 
at sige fra, hvis det er nød-at sige fra, hvis det er nød-
vendigt blandt andet for vendigt blandt andet for 
ikke at skabe en usund af-ikke at skabe en usund af-
hængighed?hængighed?

Generalsekretær Søren Generalsekretær Søren 
Skovgaard Sørensen rejste Skovgaard Sørensen rejste 
også spørgsmålet, om det er også spørgsmålet, om det er 
tid til at sende missionærer tid til at sende missionærer 
til Europa.til Europa.

”Europa er det nye unåede ”Europa er det nye unåede 
kontinent. Her kan vi udsen-kontinent. Her kan vi udsen-
de korttidsmissionærer, som de korttidsmissionærer, som 
ikke først skal lære sprog, ikke først skal lære sprog, 

Uformelt tilsyn skal fungere parallelt med afdelingernes tilsyn

LGF anbefaler uformelt tilsyn

AF KAJA LAUTERBACH

”I LM har afdelingsstyrelsen ”I LM har afdelingsstyrelsen 
det formelle åndelige tilsyn det formelle åndelige tilsyn 
med kredse og frimenighe-med kredse og frimenighe-
der, og det ændres der ikke der, og det ændres der ikke 
ved,” slog LM’s vicegene-ved,” slog LM’s vicegene-
ralsekretær Birger Reuss ralsekretær Birger Reuss 
Schmidt fast i sit oplæg til Schmidt fast i sit oplæg til 
en drøftelse om tilsynet med en drøftelse om tilsynet med 
kredse, frimenigheder og kredse, frimenigheder og 
deres ledere.deres ledere.

”Imidlertid er der nogle, ”Imidlertid er der nogle, 
der ønsker medvandrere, der ønsker medvandrere, 
som de kan sparre med, og som de kan sparre med, og 
det vil der ofte ikke være det vil der ofte ikke være 
resurser til i afdelingsstyrel-resurser til i afdelingsstyrel-
serne,” sagde han.serne,” sagde han.

”Det er vigtigt, at vi imø-”Det er vigtigt, at vi imø-
dekommer et behov, som dekommer et behov, som 

måske især de yngre præ-måske især de yngre præ-
ster har.”ster har.”

Positiv drøftelse
Drøftelsen var afslutningen Drøftelsen var afslutningen 
på en proces, der begyndte på en proces, der begyndte 
ved landsgeneralforsamlin-ved landsgeneralforsamlin-
gen i 2018, og punktet var på gen i 2018, og punktet var på 
dagsordenen på foranled-dagsordenen på foranled-
ning af LM’s Læreråd (LR). ning af LM’s Læreråd (LR). 
På sit møde i september bad På sit møde i september bad 
LR LM’s Ledelsesteam om LR LM’s Ledelsesteam om 
at udarbejde en model for at udarbejde en model for 
et uformelt tilsyn, som skal et uformelt tilsyn, som skal 
fungere parallelt med afde-fungere parallelt med afde-
lingernes formelle tilsyn.lingernes formelle tilsyn.

Det resulterede i to mo-Det resulterede i to mo-
deller: en for en åndelig vej-deller: en for en åndelig vej-
leder til hele menigheden og leder til hele menigheden og 
en for en åndelig vejleder til en for en åndelig vejleder til 
menighedens leder.menighedens leder.

Efter en overvejende po-Efter en overvejende po-
sitiv drøftelse konklude-sitiv drøftelse konklude-
rede LGF, at de to forelagte rede LGF, at de to forelagte 
modeller er gode arbejds-modeller er gode arbejds-
papirer, som de anbefaler, papirer, som de anbefaler, 
at kredse og frimenigheder at kredse og frimenigheder 
lader sig inspirere af. lader sig inspirere af. 

Der kom enkelte forslag Der kom enkelte forslag 
til tilretninger, men der var til tilretninger, men der var 
enighed om, at man skal gå enighed om, at man skal gå 
i gang med at bruge det og i gang med at bruge det og 
så rette til, efterhånden som så rette til, efterhånden som 
der kommer erfaringer med der kommer erfaringer med 
brugen.brugen.

Erfaringer fra Østjylland
I Østjyllands afdeling har I Østjyllands afdeling har 
denne form for åndelig vej-denne form for åndelig vej-
ledning været praktiseret i ledning været praktiseret i 
fl ere år – med afdelingssty-fl ere år – med afdelingssty-
relsens godkendelse.relsens godkendelse.

Både Kirken ved Søerne Både Kirken ved Søerne 
og Aalborg Frimenighed har og Aalborg Frimenighed har 
en prædikant fra en anden en prædikant fra en anden 
kreds som medvandrer. Han kreds som medvandrer. Han 
prædiker nogle gange om prædiker nogle gange om 
året, får referater tilsendt og året, får referater tilsendt og 
mødes med tilsynsrådet. mødes med tilsynsrådet. 

”Det handler mere om triv-”Det handler mere om triv-
sel end om teologi, og det sel end om teologi, og det 
kommer hele menigheden til kommer hele menigheden til 
gode,” forklarede præst i Kir-gode,” forklarede præst i Kir-
ken ved Søerne Peter Rask.ken ved Søerne Peter Rask.

Det fi k LM’s næstformand, Det fi k LM’s næstformand, 
Karl Haahr, til at minde om, Karl Haahr, til at minde om, 
at måden, det uformelle at måden, det uformelle 
tilsyn er vokset frem på, er tilsyn er vokset frem på, er 
klassisk LM’sk:klassisk LM’sk:

”Der opstår et behov, som ”Der opstår et behov, som 
man gør noget ved lokalt, og man gør noget ved lokalt, og 
senere samler man sig om senere samler man sig om 
det på landsplan.”det på landsplan.”

og som for eksempel kan og som for eksempel kan 
arbejde med åbne bibelstu-arbejde med åbne bibelstu-
diegrupper,” sagde han.diegrupper,” sagde han.

Diakoni gør troværdig
Spørgsmålet om, hvor me-Spørgsmålet om, hvor me-
get den diakonale indsats get den diakonale indsats 
skal fylde i forhold til direkte skal fylde i forhold til direkte 
evangelisation blev også evangelisation blev også 
drøftet. Der var enighed om, drøftet. Der var enighed om, 
at den diakonale indsats er at den diakonale indsats er 
vigtig, og at den er meget vigtig, og at den er meget 
mere end udviklingshjælp, mere end udviklingshjælp, 
fordi den netop går hånd i fordi den netop går hånd i 

Landsgeneralforsamlingen blev indledt med bøn for nye medarbejdere.Landsgeneralforsamlingen blev indledt med bøn for nye medarbejdere.

hånd med kristen forkyn-hånd med kristen forkyn-
delse.delse.

”Når kirken er troværdig, ”Når kirken er troværdig, 
indgår der diakoni,” som én indgår der diakoni,” som én 
udtrykte det.udtrykte det.

Flere var også inde på Flere var også inde på 
spørgsmålet om, hvordan spørgsmålet om, hvordan 
der kan blive en mere leven-der kan blive en mere leven-
de dialog mellem missionæ-de dialog mellem missionæ-
rer og sendemenighed. Et rer og sendemenighed. Et 
konkret forslag gik ud på at konkret forslag gik ud på at 
lade missionærerne med-lade missionærerne med-
virke virtuelt ved møder og virke virtuelt ved møder og 
gudstjenester herhjemme.gudstjenester herhjemme.
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DEBAT PÅ LGF   Skal vi fortsætte med at udsen-
de langtidsmissionærer eller hellere satse på at lønne  
medarbejdere lokalt LANDSGENERALFORSAMLING  
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AF KAJA LAUTERBACH

Den første august 2019 blev Den første august 2019 blev 
Reidar Puggaard Poulsen Reidar Puggaard Poulsen 
ansat som frimenigheds-ansat som frimenigheds-
præst i Nordvestkirken i det præst i Nordvestkirken i det 
nordlige København. Det be-nordlige København. Det be-
tød en stor ændring i hans tød en stor ændring i hans 
arbejdsliv. arbejdsliv. 

Da Nordvestkirken er en Da Nordvestkirken er en 
LM-frimenighed, er han sta-LM-frimenighed, er han sta-
dig ansat i Luthersk Missi-dig ansat i Luthersk Missi-
on, som han har været siden on, som han har været siden 
2004 – først som ungdoms-2004 – først som ungdoms-
konsulent, så landsleder af konsulent, så landsleder af 
LMU, og senest missions-LMU, og senest missions-
konsulent.konsulent.

Det var alle sammen fuld-Det var alle sammen fuld-
tids-opgaver med forskel-tids-opgaver med forskel-
lig grad af administration.  lig grad af administration.  
Præstestillingen er imidler-Præstestillingen er imidler-
tid kun på 70 procent, så nu tid kun på 70 procent, så nu 
har den 45-årige teolog et har den 45-årige teolog et 
todelt arbejdsliv, hvor han todelt arbejdsliv, hvor han 
mandag og fredag arbejder mandag og fredag arbejder 
som kvalitetskonsulent i fi r-som kvalitetskonsulent i fi r-
maet ProcessManager. maet ProcessManager. 

Positivt bidrag 
til præstejobbet
Den kombination er Reidar Den kombination er Reidar 
meget glad for. Det giver meget glad for. Det giver 
ham nemlig nogle mulighe-ham nemlig nogle mulighe-
der for at leve som kristen i der for at leve som kristen i 
hverdagslivet, som han tror hverdagslivet, som han tror 
kan være et positivt bidrag kan være et positivt bidrag 
til hans arbejde som præst til hans arbejde som præst 
og forkynder.og forkynder.

”Jeg har i mange år haft en ”Jeg har i mange år haft en 
drøm om at kunne færdes drøm om at kunne færdes 
hjemmevant på en sekulær hjemmevant på en sekulær 
arbejdsplads. Det har jeg til arbejdsplads. Det har jeg til 
dels opnået nu, og jeg nyder dels opnået nu, og jeg nyder 
at have en hverdag, som den at have en hverdag, som den 
helt almindelig dansker – og helt almindelig dansker – og 
de fl este af mine tilhørere – de fl este af mine tilhørere – 
har,” siger han.har,” siger han.

”I mit arbejde er jeg også et ”I mit arbejde er jeg også et 

Frimenighedspræst og kvalitetskonsulent
Reidar Puggaard Poulsens sekulære job tvinger ham til at tænke over, hvordan han bruger sin arbejdstid i kirken

sted, hvor jeg kan få lov til at sted, hvor jeg kan få lov til at 
være rigtig missionær. Nu ta-være rigtig missionær. Nu ta-
ler og forkynder jeg ikke bare ler og forkynder jeg ikke bare 
om at være vidne i hverda-om at være vidne i hverda-
gen, men kan selv være det.”gen, men kan selv være det.”

Reidar tror også, det er Reidar tror også, det er 
sundt og godt for ham at sundt og godt for ham at 
have et arbejde, hvor han have et arbejde, hvor han 
skal levere et produkt, som skal levere et produkt, som 
fi rmaet sender en faktura til fi rmaet sender en faktura til 
kunden på. kunden på. 

”Det betyder, at jeg er tvun-”Det betyder, at jeg er tvun-
get til at tænke på, hvad der get til at tænke på, hvad der 
giver værdi, og skære det giver værdi, og skære det 
overfl ødige væk,” siger han.overfl ødige væk,” siger han.

”Som teolog kan man godt ”Som teolog kan man godt 
nogle gange nørde med nogle gange nørde med 
detaljer. Men mit nye job detaljer. Men mit nye job 
har givet mig en opmærk-har givet mig en opmærk-
somhed på, om den tid, jeg somhed på, om den tid, jeg 
bruger på at nørde, er ude af bruger på at nørde, er ude af 
proportioner i forhold til det, proportioner i forhold til det, 
jeg skal bruge det til.”jeg skal bruge det til.”

LM’s sekretariat 
har givet netværk
Reidar tænker imidlertid, at Reidar tænker imidlertid, at 
de mange år som en del af de mange år som en del af 
LM’s centraladministration LM’s centraladministration 
også er et positivt bidrag til også er et positivt bidrag til 
arbejdet som præst.arbejdet som præst.

”Jeg har en masse erfaring ”Jeg har en masse erfaring 
både med forkyndelse og le-både med forkyndelse og le-
delse, som en ung nyuddan-delse, som en ung nyuddan-
net teolog ikke ville kunne net teolog ikke ville kunne 
bidrage med,” siger han.bidrage med,” siger han.

”Tiden på sekretariatet har ”Tiden på sekretariatet har 
også givet mig et netværk i også givet mig et netværk i 
LM og dermed et kendskab LM og dermed et kendskab 
til en del mennesker og de-til en del mennesker og de-
res familienetværk. Det be-res familienetværk. Det be-
tyder, at mange af dem, der tyder, at mange af dem, der 
kommer i Nordvestkirken, kommer i Nordvestkirken, 
ikke på noget tidspunkt har ikke på noget tidspunkt har 
været helt fremmede.”været helt fremmede.”

For ham har det været For ham har det været 
sundt at skifte fra LM’s sundt at skifte fra LM’s 
sekretariat til en lokal me-sekretariat til en lokal me-
nighed. nighed. 

”Det giver et interessant, ”Det giver et interessant, 
nyt perspektiv på tingene. nyt perspektiv på tingene. 
Jeg har god tillid til central-Jeg har god tillid til central-
administrationen, men når administrationen, men når 
man står i en hverdag lidt man står i en hverdag lidt 

Frimenighedspræst Reidar Frimenighedspræst Reidar 
Puggaard Poulsen glæder sig Puggaard Poulsen glæder sig 
over, at Nordvestkirken giver over, at Nordvestkirken giver 

så fl otte rammer for kirkelige så fl otte rammer for kirkelige 
handlinger.handlinger.

på afstand, erfarer man, at på afstand, erfarer man, at 
noget skal løses på en an-noget skal løses på en an-
derledes måde.”derledes måde.”

Fra ungdomskreds 
til frimenighed
LM-forsamlingen i Køben-LM-forsamlingen i Køben-
havns Nordvestkvarter havns Nordvestkvarter 
begyndte sidst i 1960’erne begyndte sidst i 1960’erne 
som Søborg Ungdomskreds.  som Søborg Ungdomskreds.  
Senere fi k den kreds-status, Senere fi k den kreds-status, 
og i 2006 blev den til en fri-og i 2006 blev den til en fri-
menighed. I 2014 fi k menig-menighed. I 2014 fi k menig-
heden mulighed for at købe heden mulighed for at købe 
den nedlagte folkekirke Ut-den nedlagte folkekirke Ut-
terslev Kirke.terslev Kirke.

”Det fungerer rigtig godt at ”Det fungerer rigtig godt at 
have en tidligere folkekirke have en tidligere folkekirke 

REIDAR PUGGAARD POULSEN  Nu taler og 
forkynder jeg ikke bare om at være vidne i hverdagen, 
men kan selv være det

som ramme. Mange er glade som ramme. Mange er glade 
for det, og her er god plads for det, og her er god plads 
og fl otte rammer om kirke-og fl otte rammer om kirke-
lige handlinger,” siger Reidar. lige handlinger,” siger Reidar. 

”Men vi forsøger at holde ”Men vi forsøger at holde 
fast i, at kirke ikke er en fast i, at kirke ikke er en 
bygning, men mennesker, bygning, men mennesker, 
der lever et hverdags-der lever et hverdags-
liv. Nordvestkirken har liv. Nordvestkirken har 
én adresse ved Utterslev én adresse ved Utterslev 
Torv og 150 adresser, hvor Torv og 150 adresser, hvor 
vi hver især bor og driver vi hver især bor og driver 
kirke.”kirke.”

Set i LM-sammenhæng Set i LM-sammenhæng 
er Nordvestkirken en af er Nordvestkirken en af 
de store forsamlinger med de store forsamlinger med 
120 voksne medlemmer og 120 voksne medlemmer og 
mellem 150-200 deltagere i mellem 150-200 deltagere i 
gudstjenesterne før corona. gudstjenesterne før corona. 
I alt har de nok jævnligt kon-I alt har de nok jævnligt kon-
takt med 250 mennesker, takt med 250 mennesker, 
vurderer Reidar.vurderer Reidar.

Cellegrupper er vigtige 
for en menighed
”Det er en del af Nordvest-”Det er en del af Nordvest-
kirkens historie, at den er kirkens historie, at den er 
vokset meget. Det er både til vokset meget. Det er både til 
glæde og frustration, at vi er glæde og frustration, at vi er 
så mange. Også for nogle af så mange. Også for nogle af 
”de gamle”, der husker, den-”de gamle”, der husker, den-
gang man kendte alle,” siger gang man kendte alle,” siger 
Reidar. Reidar. 

Det er ikke muligt at kende Det er ikke muligt at kende 
alle, men alle har brug for at alle, men alle har brug for at 
være med i et mindre og tæt være med i et mindre og tæt 
fællesskab. Derfor opfordrer fællesskab. Derfor opfordrer 
Nordvestkirkens ledelse til, Nordvestkirkens ledelse til, 
at man er med i en celle-at man er med i en celle-
gruppe.gruppe.

”Cellegrupper er mindst ”Cellegrupper er mindst 
lige så vigtige som guds-lige så vigtige som guds-
tjenesten for at drive en tjenesten for at drive en 
menighed, og vi har et mål menighed, og vi har et mål 
om, at så mange som muligt om, at så mange som muligt 
skal være del af en celle-skal være del af en celle-
gruppe,” understreger han.gruppe,” understreger han.

”Til gudstjeneste tager ”Til gudstjeneste tager 
man sit pæne tøj på og ser man sit pæne tøj på og ser 

ud, som om alt er perfekt, ud, som om alt er perfekt, 
men i cellegruppen kan men i cellegruppen kan 
man komme meget tættere man komme meget tættere 
på hinandens hverdag og på hinandens hverdag og 
hjælpe hinanden i livet som hjælpe hinanden i livet som 
kristen.”kristen.”

For tiden er der omkring For tiden er der omkring 
15 cellegrupper i Nordvest-15 cellegrupper i Nordvest-
kirken. Dertil kommer nogle, kirken. Dertil kommer nogle, 
der er med i små fællesska-der er med i små fællesska-
ber i anden kirkelig sam-ber i anden kirkelig sam-
menhæng.menhæng.

”Det er vi også glade for. ”Det er vi også glade for. 
Det vigtigste er nemlig fæl-Det vigtigste er nemlig fæl-
lesskab – ikke, at navnet er lesskab – ikke, at navnet er 
Nordvestkirken,” siger fri-Nordvestkirken,” siger fri-
menighedspræsten.menighedspræsten.

Forkyndelse og 
kirkelige handlinger
Gudstjenesten er Nordvest-Gudstjenesten er Nordvest-
kirkens mest synlige akti-kirkens mest synlige akti-
vitet udadtil, men ud over vitet udadtil, men ud over 
den er der mange former den er der mange former 
for børne-, junior-, teen- og for børne-, junior-, teen- og 
ungdomsarbejde. Reidar er ungdomsarbejde. Reidar er 
dog langt fra engageret i det dog langt fra engageret i det 
hele.hele.

”Sammen med Tilsynsrå-”Sammen med Tilsynsrå-
det, der består af tre mænd, det, der består af tre mænd, 
har jeg ansvar for forkyndel-har jeg ansvar for forkyndel-
se og kirkelige handlinger, se og kirkelige handlinger, 
og jeg har en fast træffetid og jeg har en fast træffetid 
med tilbud om sjælesorg,” med tilbud om sjælesorg,” 
siger han.siger han.

Han er leder af kirkens Han er leder af kirkens 
forkynderteam og forkyn-forkynderteam og forkyn-
der selv ti gange om året. der selv ti gange om året. 
Og så er han leder i kirkens Og så er han leder i kirkens 
strategiske udvikling, hvor strategiske udvikling, hvor 
de har fokus på cellegrup-de har fokus på cellegrup-
peledelse.peledelse.

”I den forbindelse tager ”I den forbindelse tager 
jeg rundt og besøger alle jeg rundt og besøger alle 
cellegrupper i kirken. For at cellegrupper i kirken. For at 
støtte dem, men det er også støtte dem, men det er også 
en vej til at lære medlem-en vej til at lære medlem-
merne lidt at kende,” siger merne lidt at kende,” siger 
han.han.

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Torsdag den 22. oktober ud-Torsdag den 22. oktober ud-
kom julemagasinet 24:12, kom julemagasinet 24:12, 
som er udgivet af Luthersk som er udgivet af Luthersk 
Missions forlag LogosMedia, Missions forlag LogosMedia, 
der er en del af Forlagsgrup-der er en del af Forlagsgrup-
pen Lohse.pen Lohse.

Magasinet er i sin form Magasinet er i sin form 
meget udadvendt og evan-meget udadvendt og evan-
geliserende, og mange kir-geliserende, og mange kir-
ker, foreninger og private ker, foreninger og private 
bruger det til at dele ud til bruger det til at dele ud til 

venner og bekendte op til venner og bekendte op til 
jul.jul.

Blandt dem er LM-æg-Blandt dem er LM-æg-
teparret Margit og Helmer teparret Margit og Helmer 
Olsen, som bor i Tarm.Olsen, som bor i Tarm.

Fortsat traditionen
Hvert år uddeler de to pen-Hvert år uddeler de to pen-
sionister et eksemplar af sionister et eksemplar af 
magasinet til alle deres na-magasinet til alle deres na-
boer på vejen.boer på vejen.

”Det har vi gjort i mange ”Det har vi gjort i mange 
år – også dengang magasi-år – også dengang magasi-
net hed ’Juleneget’,” fortæl-net hed ’Juleneget’,” fortæl-

ler Helmer Olsen.ler Helmer Olsen.
Han og hans kone kommer Han og hans kone kommer 

fra Bornholm, hvor de havde fra Bornholm, hvor de havde 
tradition for at uddele ma-tradition for at uddele ma-
gasinet til deres naboer, og gasinet til deres naboer, og 
det fortsatte de med, da de det fortsatte de med, da de 
for fem et halvt år siden fl yt-for fem et halvt år siden fl yt-
tede til Tarm i Vestjylland.tede til Tarm i Vestjylland.

”Inde i magasinet skriver ”Inde i magasinet skriver 
vi en personlig hilsen til alle vi en personlig hilsen til alle 
med ønsket om en glædelig med ønsket om en glædelig 
jul og en tak for godt nabo-jul og en tak for godt nabo-
skab i året, der er gået. Det skab i året, der er gået. Det 
virker, som om de er rigtig virker, som om de er rigtig 

glade for det,” siger Helmer glade for det,” siger Helmer 
Olsen.Olsen.

Kendisser på forsiden
For Margit og Helmer Olsen For Margit og Helmer Olsen 
har det også været en god har det også været en god 
måde at lære naboerne at måde at lære naboerne at 
kende på, fortæller han.kende på, fortæller han.

”Vi ved ikke, om alle læser ”Vi ved ikke, om alle læser 
det, men vi har fået fl ere det, men vi har fået fl ere 
tilbagemeldinger fra naboer, tilbagemeldinger fra naboer, 
der takker for de interes-der takker for de interes-
sante artikler. Det giver an-sante artikler. Det giver an-
ledning til en god snak om, ledning til en god snak om, 

hvad julen egentlig handler hvad julen egentlig handler 
om.” om.” 

”Jeg synes, det er godt, at ”Jeg synes, det er godt, at 
det er blevet et mere udad-det er blevet et mere udad-
vendt magasin med kendis-vendt magasin med kendis-
ser på forsiden. Nogle, som ser på forsiden. Nogle, som 
folk kender i forvejen, og som folk kender i forvejen, og som 
de har lyst til at læse om.”de har lyst til at læse om.”

24:12 kan bestilles på 24:12 kan bestilles på 
lohse.dk, og der er mulig-lohse.dk, og der er mulig-
hed for mængderabat, hvis hed for mængderabat, hvis 
man bestiller mere end 10 man bestiller mere end 10 
eksemplarer, lyder det på eksemplarer, lyder det på 
hjemmesiden.hjemmesiden.

JEG ER OVERBEVIST OM, AT GUD GIVER OS ALLE VALGET PÅ ET TIDSPUNKT I VORES LIV
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”Jeg ser det ikke som et ”Jeg ser det ikke som et 
ideal, at man skal blive ved ideal, at man skal blive ved 
som leder i børneklubben, som leder i børneklubben, 
til man er gammel, men når til man er gammel, men når 
der ikke er nogen til at over-der ikke er nogen til at over-
tage, må det være sådan.” tage, må det være sådan.” 

Det siger 68-årige Anne Det siger 68-årige Anne 
Christine Pedersen fra Ny-Christine Pedersen fra Ny-
købing Falster, der har været købing Falster, der har været 
leder i den samme børne-leder i den samme børne-
klub i Nykøbing i 37 år. klub i Nykøbing i 37 år. 

”Børnearbejde er nemlig ”Børnearbejde er nemlig 
et uvurderligt arbejde, som et uvurderligt arbejde, som 
vi har et kald til,” begrun-vi har et kald til,” begrun-
der hun og forklarer, at det der hun og forklarer, at det 
er vigtigt, at kredse og fri-er vigtigt, at kredse og fri-
menigheder ikke kun har menigheder ikke kun har 
børnearbejde i tilknytning til børnearbejde i tilknytning til 
møderne. møderne. 

”Det skal være ude i lokal-”Det skal være ude i lokal-
områderne – og man skal områderne – og man skal 
ikke kun holde klub, så læn-ikke kun holde klub, så læn-
ge ens egne børn er i børne-ge ens egne børn er i børne-
klubalderen,” siger hun.klubalderen,” siger hun.

”Målet er, at så mange ”Målet er, at så mange 
børn som muligt skal høre børn som muligt skal høre 
evangeliet om Jesus. Det evangeliet om Jesus. Det 
giver nemlig udholdenhed til giver nemlig udholdenhed til 
at blive ved.”at blive ved.”

Kender hinanden godt
Anne Christines ”karriere” Anne Christines ”karriere” 
i børnearbejdet begyndte i børnearbejdet begyndte 
med et års tid som hjælpe-med et års tid som hjælpe-
leder i søndagsskolen, da leder i søndagsskolen, da 
hun var blevet personligt hun var blevet personligt 
kristen. kristen. 

Det var dog først, da den Det var dog først, da den 
nu pensionerede lærer og nu pensionerede lærer og 
hendes mand var blevet hendes mand var blevet 
gift og fl yttet til Viborg, at gift og fl yttet til Viborg, at 
hun rigtig kom i gang – og hun rigtig kom i gang – og 
hun har været børneklub-hun har været børneklub-
leder siden bortset fra en leder siden bortset fra en 

kort pause, da de fl yttede kort pause, da de fl yttede 
til Falster først i 1980’erne. til Falster først i 1980’erne. 
I 1983 begyndte hun i den I 1983 begyndte hun i den 
klub, hvor hun er leder nu klub, hvor hun er leder nu 
sammen med to andre sammen med to andre 
modne kvinder og en mand modne kvinder og en mand 
på 47 år.på 47 år.

”Tre af os har arbejdet ”Tre af os har arbejdet 
sammen i mange år.r, og det sammen i mange år.r, og det 
gør, at vi kender hinanden gør, at vi kender hinanden 
godt og kan supplere hinan-godt og kan supplere hinan-

den godt som ledere,” siger den godt som ledere,” siger 
Anne Christine.Anne Christine.

Ved sø og skov
Ud over lederne består Ud over lederne består 
klubben lige for tiden af ti klubben lige for tiden af ti 
drenge og tre piger mellem drenge og tre piger mellem 
fi re og 14 år.fi re og 14 år.

Børnene er meget forskel-Børnene er meget forskel-
lige, og Anne Christine for-lige, og Anne Christine for-
tæller, at de altid haft en del tæller, at de altid haft en del 

børn, som andre ville kalde børn, som andre ville kalde 
vanskelige eller udfordrede. vanskelige eller udfordrede. 

”Sådan har det altid været ”Sådan har det altid været 
– og i børneklubben skal de – og i børneklubben skal de 
kunne være, som de er, lige kunne være, som de er, lige 
meget hvad de har med i meget hvad de har med i 
bagagen,” siger hun.bagagen,” siger hun.

”Her er et sted, hvor man ”Her er et sted, hvor man 
kan være, uanset hvordan kan være, uanset hvordan 
man er, og hvor svært man man er, og hvor svært man 
har det i skolen.”har det i skolen.”

Siden sommerferien har Siden sommerferien har 
børneklubben næsten hver børneklubben næsten hver 
gang holdt til ved Lindes-gang holdt til ved Lindes-
kovskolen. kovskolen. 

”Det er et meget spæn-”Det er et meget spæn-
dene område med shelter, dene område med shelter, 
bær, sø, bålplads, borde og bær, sø, bålplads, borde og 
bænke. Det har især været bænke. Det har især været 
godt for drengene,” siger godt for drengene,” siger 
Anne Christine.Anne Christine.

 Nu er det imidlertid ble- Nu er det imidlertid ble-

vet for mørkt og koldt, og de vet for mørkt og koldt, og de 
rykker ind på skolen.rykker ind på skolen.

Programmet i børne-Programmet i børne-
klubben er en god balance klubben er en god balance 
mellem bibel, sang, bøn og mellem bibel, sang, bøn og 
aktiviteter. aktiviteter. 

”Det har ikke ændret sig ”Det har ikke ændret sig 
ret meget siden 1983,” siger ret meget siden 1983,” siger 
Anne Christine – men tilfø-Anne Christine – men tilfø-
jer så lidt tøvende:jer så lidt tøvende:

”Måske er formidlingen ”Måske er formidlingen 
blevet enklere.”blevet enklere.”

Tro på, at Gud går med
I børneklubben i Nykøbing I børneklubben i Nykøbing 
har de aldrig været gode har de aldrig været gode 
til at reklamere for sig selv til at reklamere for sig selv 
gennem aviser eller andre gennem aviser eller andre 
medier – men der har i åre-medier – men der har i åre-
nes løb været mange med nes løb været mange med 
fra ikke kirkevante hjem. fra ikke kirkevante hjem. 
Anne Christine forklarer, at Anne Christine forklarer, at 
viden om klubben er gået fra viden om klubben er gået fra 
mund til øre. mund til øre. 

”Vi har også tidligere klub-”Vi har også tidligere klub-
børn, der nu selv er foræl-børn, der nu selv er foræl-
dre, som sender deres børn, dre, som sender deres børn, 
fordi de husker klubben som fordi de husker klubben som 
noget godt,” fortæller hun.noget godt,” fortæller hun.

”Andelen af børn fra krist-”Andelen af børn fra krist-
ne hjem nu er større end tid-ne hjem nu er større end tid-
ligere. Ikke fordi der er fl ere ligere. Ikke fordi der er fl ere 
kristne børn, men fordi der kristne børn, men fordi der 
er færre børn fra ikke-krist-er færre børn fra ikke-krist-
ne hjem.”ne hjem.”

”Det er de færreste af ”Det er de færreste af 
børnene, vi ser videre oppe børnene, vi ser videre oppe 
i LM-systemet, men vi sår i LM-systemet, men vi sår 
Guds ord i tro på, at Gud går Guds ord i tro på, at Gud går 
med,” siger Anne Christine.med,” siger Anne Christine.

Gennem årene har der Gennem årene har der 
også været mange børn fra også været mange børn fra 
muslimske hjem med i bør-muslimske hjem med i bør-
neklubben. Men når deres neklubben. Men når deres 
forældre fi nder ud af, hvad forældre fi nder ud af, hvad 
det er, får de forbud mod at det er, får de forbud mod at 
komme mere. komme mere. 

80 procent af børnene i Fredagsklubben i Nykøbing Falster er indvandrere, og mange kommer fra ikke-kirkevante hjem. Viden 80 procent af børnene i Fredagsklubben i Nykøbing Falster er indvandrere, og mange kommer fra ikke-kirkevante hjem. Viden 
om klubben er gået fra mund til øre, og tidligere klubbørn, der nu selv er forældre, sender deres børn, fortæller en af lederne.om klubben er gået fra mund til øre, og tidligere klubbørn, der nu selv er forældre, sender deres børn, fortæller en af lederne.

ANNE CHRISTINE PEDERSEN   Børneklubben 
er et sted, hvor man kan være, uanset hvordan man 
er, og hvor svært man har det i skolen

Så mange børn som muligt skal høre om Jesus
Anne Christine Pedersen mener, at alle menigheder har et kald til børneklub-arbejde

I marts lukkede corona-I marts lukkede corona-
restrikrionerne børneklub-restrikrionerne børneklub-
ben på Østerbroskolen i Ny-ben på Østerbroskolen i Ny-
købing Falster ned ligesom købing Falster ned ligesom 
store dele af LM’s øvrige store dele af LM’s øvrige 
arbejde.arbejde.

Men da nedlukningen så Men da nedlukningen så 
ud til at strække sig over ud til at strække sig over 
mere end den først varslede mere end den først varslede 
tidsramme, fi k Anne Chri-tidsramme, fi k Anne Chri-
stine Pedersen, der er leder stine Pedersen, der er leder 
i klubben en idé.i klubben en idé.

”Sammen med resten af ”Sammen med resten af 
Danmark havde jeg sunget Danmark havde jeg sunget 
morgensang med Phillip morgensang med Phillip 
Faber på tv, og så tænkte Faber på tv, og så tænkte 

jeg: ’Hvorfor ikke synge lidt jeg: ’Hvorfor ikke synge lidt 
for fredagsklubbørnene?” for fredagsklubbørnene?” 
siger hun.siger hun.

Sådan kom fællessang i Sådan kom fællessang i 
børneklubben i gang fredag børneklubben i gang fredag 
den 24. marts, da corona-den 24. marts, da corona-
lukkepausen havde varet lukkepausen havde varet 
nogle uger. nogle uger. 

Anne Christine lavede små Anne Christine lavede små 
videoer på telefonen, hvor videoer på telefonen, hvor 
hun sang nogle af de sange, hun sang nogle af de sange, 
de plejer at synge i fredags-de plejer at synge i fredags-
klubben, og opfordrede klubben, og opfordrede 
børnene til at synge med. børnene til at synge med. 
Dem sendte hun så til bør-Dem sendte hun så til bør-
nenes hjem via Messenger nenes hjem via Messenger 

og WhatsApp. Videosamlin-og WhatsApp. Videosamlin-
gerne varede allerhøjst fem-gerne varede allerhøjst fem-
seks minutter.seks minutter.

Dryp hver fredag
Efterhånden som projektet Efterhånden som projektet 
skred frem, og coronaen va-skred frem, og coronaen va-
rede ved, knyttede hun også rede ved, knyttede hun også 
lidt fl ere kommentarer til. lidt fl ere kommentarer til. 

”Indimellem nævnte jeg ”Indimellem nævnte jeg 
også nogle af børnene ved også nogle af børnene ved 
navn, så de fi k en oplevelse navn, så de fi k en oplevelse 
af, at vi var der sammen,” af, at vi var der sammen,” 
siger hun.siger hun.

”Det var ikke en ny måde ”Det var ikke en ny måde 
at holde klub på, men en at holde klub på, men en 

måde at bevare kontakten måde at bevare kontakten 
på”. på”. 

Anne Christine oplevede, Anne Christine oplevede, 
at der var en fordel ved den-at der var en fordel ved den-
ne ”klubform”. Nemlig, at alle ne ”klubform”. Nemlig, at alle 
børnene fi k et lille dryp hver børnene fi k et lille dryp hver 
fredag - også Store Bede-fredag - også Store Bede-
dag og fredagen efter Kristi dag og fredagen efter Kristi 
Himmelfart, som ellers er Himmelfart, som ellers er 
klubfrie dage. klubfrie dage. 

”Normalt er de der nemlig ”Normalt er de der nemlig 
ikke allesammen hver gang,” ikke allesammen hver gang,” 
fortæller hun.fortæller hun.

Og det var ikke kun de Og det var ikke kun de 
knap 15 børn i fredagsklub-knap 15 børn i fredagsklub-
ben, der var med til at synge ben, der var med til at synge 

Børneklub sang fællessang hver for sig
over telefonen.over telefonen.

Videoerne blev også sendt Videoerne blev også sendt 
til et barn, der for nylig var til et barn, der for nylig var 
fl yttet til Næstved, og et par fl yttet til Næstved, og et par 
stykker, der var stoppet.stykker, der var stoppet.

En af grundene til, at Anne En af grundene til, at Anne 
Christine blev ved, var, at der Christine blev ved, var, at der 
kom meget positiv respons kom meget positiv respons 
fra både forældre og børn. fra både forældre og børn. 

”Jeg er overhovedet ikke ”Jeg er overhovedet ikke 
ferm til teknik - ikke i nær-ferm til teknik - ikke i nær-
heden af Gumle.tv og Janne heden af Gumle.tv og Janne 
og Turner, som jeg også og Turner, som jeg også 
reklamerede for undervejs. reklamerede for undervejs. 
Men mindre kan altså også Men mindre kan altså også 
gøre det!”                  gøre det!”                  klkl
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På den nyligt overståede På den nyligt overståede 
Landsgeneralforsamling Landsgeneralforsamling 
havde LM’s ledelse fremlagt havde LM’s ledelse fremlagt 
to modeller for åndelig vej-to modeller for åndelig vej-
ledning for henholdsvis hele ledning for henholdsvis hele 
menigheden og menighe-menigheden og menighe-
dens ledelse.dens ledelse.

Vicegeneralsekretær i Vicegeneralsekretær i 
LM Birger Reuss Schmidt LM Birger Reuss Schmidt 
forklarer, at der altid har forklarer, at der altid har 
været et formelt tilsyn med været et formelt tilsyn med 
prædikanter og forsamling-prædikanter og forsamling-
er i LM. Det nye er et tilbud er i LM. Det nye er et tilbud 
om uformelt tilsyn uden om uformelt tilsyn uden 
hverken juridisk eller formel hverken juridisk eller formel 
autoritet ved siden af det autoritet ved siden af det 
formelle, som stadig ligger i formelle, som stadig ligger i 
Afdelingsstyrelsen.Afdelingsstyrelsen.

Hyrdeomsorg
Han understreger, at tilsyn Han understreger, at tilsyn 
er et bibelsk anliggende, der er et bibelsk anliggende, der 
handler om omsorg for men-handler om omsorg for men-
nesker. Derfor er det vigtigt nesker. Derfor er det vigtigt 
at tale om – og at praktisere.at tale om – og at praktisere.

”Udtrykket tilsyn er også ”Udtrykket tilsyn er også 
bibelsk. Paulus bruger ordet bibelsk. Paulus bruger ordet 
tilsynsmand i sine breve til tilsynsmand i sine breve til 
Timotheus og Titus,” uddy-Timotheus og Titus,” uddy-
ber han. ber han. 

Imidlertid synes han, der Imidlertid synes han, der 
er for meget kontrol i ordet er for meget kontrol i ordet 
tilsynsmand, og kan derfor tilsynsmand, og kan derfor 
meget bedre lide betegnel-meget bedre lide betegnel-
sen hyrde, som, efter hans sen hyrde, som, efter hans 
mening, netop handler om mening, netop handler om 

Tilsyn handler om omsorg
Afdelingens tilsyn med LM-forsamlinger går ud på at gribe ind, hvis noget løber læremæssigt af sporet

omsorg.omsorg.
Han kan bare ikke fi nde Han kan bare ikke fi nde 

et mere tidssvarende ord, et mere tidssvarende ord, 
der har det samme bibelske der har det samme bibelske 
indhold som tilsynsmand.indhold som tilsynsmand.

Gennem prædikanterne
En del af hyrdens omsorg er En del af hyrdens omsorg er 
at vogte fårene, så de bliver at vogte fårene, så de bliver 
på vejen, og i nogle tilfælde på vejen, og i nogle tilfælde 
at advare dem mod farer, at advare dem mod farer, 
uddyber Birger Reuss Sch-uddyber Birger Reuss Sch-
midt. Det gælder både den midt. Det gælder både den 
lokale forsamling og dens lokale forsamling og dens 
ledere.ledere.

”Tilsynet med forsamling-”Tilsynet med forsamling-
er i LM er traditionelt blevet er i LM er traditionelt blevet 

I Kirken ved Søerne har man god erfaring med åndeligt tilsyn fra en anden LM-forsamling

Glæde over menigheds-medvandring

AF KARIN BORUP RAVNBORG

På lørdagens Landsgene-På lørdagens Landsgene-
ralforsamling i Odense drøf-ralforsamling i Odense drøf-
tede man tanken om at have tede man tanken om at have 
en ekstern person tilknyttet en ekstern person tilknyttet 
en LM-kreds eller menig-en LM-kreds eller menig-
hed, som kan indgå i en hed, som kan indgå i en 
slags åndeligt tilsyn. slags åndeligt tilsyn. 

Den mulighed har man rig-Den mulighed har man rig-
tig god erfaring med i Kirken tig god erfaring med i Kirken 
Ved Søerne, fortæller lands-Ved Søerne, fortæller lands-
styremedlem Peter Rask, styremedlem Peter Rask, 
der er præst i LM’s frimenig-der er præst i LM’s frimenig-
hed i Silkeborg. Her har man hed i Silkeborg. Her har man 
gennem et stykke tid haft gennem et stykke tid haft 
Poul Arne Nyborg fra Ager-Poul Arne Nyborg fra Ager-
skov i Sønderjylland som skov i Sønderjylland som 
menigheds-medvandrer – menigheds-medvandrer – 
en særlig tilknyttet person, en særlig tilknyttet person, 

som følger med i menighe-som følger med i menighe-
dens liv, og som kirkens le-dens liv, og som kirkens le-
delse kan sparre med. delse kan sparre med. 

Indblik og medleven
”Idéen opstod egentlig, da ”Idéen opstod egentlig, da 
LM’s frimenighed i Aalborg LM’s frimenighed i Aalborg 
for nogle år siden spurgte for nogle år siden spurgte 
mig, om jeg ville være med-mig, om jeg ville være med-
vandrer for dem og en, som vandrer for dem og en, som 
de kunne sparre med i ledel-de kunne sparre med i ledel-
sen. Det sagde jeg ja til, og sen. Det sagde jeg ja til, og 
jeg har været glad for det lige jeg har været glad for det lige 
siden. De så som de første, at siden. De så som de første, at 
det er godt at have en udefra, det er godt at have en udefra, 
som er særligt tæt på menig-som er særligt tæt på menig-
heden,” siger Silkeborg-præ-heden,” siger Silkeborg-præ-
sten og fortsætter:sten og fortsætter:

”Jeg blev begejstret og ”Jeg blev begejstret og 
foreslog min egen menig-foreslog min egen menig-
hed i Silkeborg, at vi gjorde hed i Silkeborg, at vi gjorde 

det samme. Det formelle det samme. Det formelle 
organisatoriske tilsyn ligger organisatoriske tilsyn ligger 
stadig i afdelingsstyrelsen, stadig i afdelingsstyrelsen, 
men vi oplevede bare, at men vi oplevede bare, at 
den kontakt var så meget på den kontakt var så meget på 
afstand, at vi ønskede os en afstand, at vi ønskede os en 
konkret medvandrer. Det har konkret medvandrer. Det har 
vi fået i Poul Arne.”vi fået i Poul Arne.”

Poul Arne Nyborg får til-Poul Arne Nyborg får til-
sendt alle mødereferater fra sendt alle mødereferater fra 
menighedsråd og tilsynsråd. menighedsråd og tilsynsråd. 
Han får også tilsendt Han får også tilsendt Sidste Sidste 
nyt fra præstennyt fra præsten og nyt fra  og nyt fra 
kirkens børne- og frivilligko-kirkens børne- og frivilligko-
ordinator, så han ved, hvad ordinator, så han ved, hvad 
der rører sig i menigheden.der rører sig i menigheden.

Mindst én gang i kvartalet Mindst én gang i kvartalet 
ringer han og får en læn-ringer han og får en læn-
gere snak med præsten. To gere snak med præsten. To 
gange om året kommer han gange om året kommer han 
og prædiker i kirken, og en og prædiker i kirken, og en 

gang årligt deltager han i et gang årligt deltager han i et 
fælles møde for hele kirkens fælles møde for hele kirkens 
ledelse.ledelse.

”Det betyder, at han fysisk ”Det betyder, at han fysisk 
er sammen med os mindst er sammen med os mindst 
tre gange om året og ellers tre gange om året og ellers 
på telefon og mail. Hvis han på telefon og mail. Hvis han 
ser noget i vores referater, ser noget i vores referater, 
som han studser over eller som han studser over eller 
tænker, vi skal være op-tænker, vi skal være op-
mærksomme på, kontakter mærksomme på, kontakter 
han os. Det er dejligt, at der han os. Det er dejligt, at der 
er en, der følger med i, hvem er en, der følger med i, hvem 
vi er, hvor vi er, og hvor vi er vi er, hvor vi er, og hvor vi er 
på vej hen som menighed,” på vej hen som menighed,” 
siger Peter Rask. siger Peter Rask. 

En hjælp for ledelsen
Medvandringen giver også Medvandringen giver også 
mulighed for gensidig er-mulighed for gensidig er-
faringsudveksling mel-faringsudveksling mel-

udført af afdelingsstyrelsen udført af afdelingsstyrelsen 
(AS) og prædikanterne,” for-(AS) og prædikanterne,” for-
klarer han.klarer han.

”Det er primært sket gen-”Det er primært sket gen-
nem prædikanterne, som nem prædikanterne, som 
tager rundt og forkynder. De tager rundt og forkynder. De 
er kaldet af afdelingssty-er kaldet af afdelingssty-
relsen, der også fører tilsyn relsen, der også fører tilsyn 
med dem – og på den måde med dem – og på den måde 
fører AS tilsyn med den en-fører AS tilsyn med den en-
kelte forsamling.”kelte forsamling.”

At stå for det læremæs-At stå for det læremæs-
sige ansvar i menighederne, sige ansvar i menighederne, 
betyder også, at AS skal betyder også, at AS skal 
gribe ind, hvis noget løber gribe ind, hvis noget løber 
læremæssigt af sporet lo-læremæssigt af sporet lo-
kalt. Dertil kommer, at AS kalt. Dertil kommer, at AS 

Hyrdens opgaver er både Hyrdens opgaver er både 
at vise fårene omsorg og – i at vise fårene omsorg og – i 
nogle tilfælde – at vogte dem nogle tilfælde – at vogte dem 
mod farer.mod farer.

er appelinstans ved tvister er appelinstans ved tvister 
mellem medlemmer og lokal mellem medlemmer og lokal 
ledelse.ledelse.

Hyrde på afstand
Vicegeneralsekretæren Vicegeneralsekretæren 
anfører, at det dog ofte er anfører, at det dog ofte er 
sådan, at en prædikant kun sådan, at en prædikant kun 
kommer i hver menighed en kommer i hver menighed en 
eller få gange om året, og eller få gange om året, og 
derfor skal være hyrde ”på derfor skal være hyrde ”på 
afstand”.afstand”.

”Og det er ikke muligt,” slår ”Og det er ikke muligt,” slår 
han fast.han fast.

Samtidig er der, både i Samtidig er der, både i 
frimenigheder og i nogle frimenigheder og i nogle 
kredse i LM, opstået et øn-kredse i LM, opstået et øn-

lem menighederne, mener lem menighederne, mener 
præsten.præsten.

”Det har været rigtig godt ”Det har været rigtig godt 
for mig at være medvandrer for mig at være medvandrer 
i Aalborg. Jeg har i hvert fald i Aalborg. Jeg har i hvert fald 
ladet mig inspirere af fl ere ladet mig inspirere af fl ere 
ting hos dem, og jeg tænker, ting hos dem, og jeg tænker, 
at Poul Arne måske også får at Poul Arne måske også får 
noget godt med sig herfra noget godt med sig herfra 
hjem til Agerskov.”hjem til Agerskov.”

Måske lægger man ikke Måske lægger man ikke 
mærke til det som almin-mærke til det som almin-
delig kirkegænger, men for delig kirkegænger, men for 
kirkens ledelse er det en kirkens ledelse er det en 
stor hjælp med en medvan-stor hjælp med en medvan-
drer, fortæller formand Keld drer, fortæller formand Keld 
Myhre, der er formand for Myhre, der er formand for 
Kirken ved Søerne.Kirken ved Søerne.

”Vi oplever, at han følger ”Vi oplever, at han følger 
aktivt med i vores møder aktivt med i vores møder 
gennem referaterne, er med gennem referaterne, er med 

til at reducere nogle af vores til at reducere nogle af vores 
blinde vinkler og kan komme blinde vinkler og kan komme 
med nye input. Desuden er med nye input. Desuden er 
han meget up-to-date, når han meget up-to-date, når 
han kommer på besøg i me-han kommer på besøg i me-
nigheden, og folk har let ved nigheden, og folk har let ved 
at gå hen og snakke med at gå hen og snakke med 
ham, fordi han kender os, og ham, fordi han kender os, og 
vi kender ham.”vi kender ham.”

Keld Myhre ser det også Keld Myhre ser det også 
som en stor fordel at have som en stor fordel at have 
en ekstern at sparre med for en ekstern at sparre med for 
eksempel i tilfælde af kon-eksempel i tilfælde af kon-
fl ikter.fl ikter.

”Jeg har selv kontak-”Jeg har selv kontak-
tet ham om noget, jeg var tet ham om noget, jeg var 
frustreret over. Da var han frustreret over. Da var han 
god til at give mig et afba-god til at give mig et afba-
lanceret syn på det, fordi lanceret syn på det, fordi 
han kunne se det hele lidt han kunne se det hele lidt 
udefra.”udefra.”
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TEMA ÅNDELIGT TILSYN

BIRGER REUSS SCHMIDT   Man behøver ikke være 
valgt tilsynsmand for at stille kritiske spørgsmål. Alle i 
menigheden bærer et ansvar

ske om – og et fokus på – at ske om – og et fokus på – at 
have lokale hyrder. have lokale hyrder. 

”De vælger lokale perso-”De vælger lokale perso-
ner, som påtager sig hyr-ner, som påtager sig hyr-
deansvaret, og nu er der deansvaret, og nu er der 
nogle, der i højere grad også nogle, der i højere grad også 
kalder deres egne forkyn-kalder deres egne forkyn-
dere,” siger han og tilføjer, dere,” siger han og tilføjer, 
at der også er et ønske om, at der også er et ønske om, 
at tilsyn skal være mere at tilsyn skal være mere 
end katastrofeberedskab – end katastrofeberedskab – 
nemlig medvandring i hver-nemlig medvandring i hver-
dagsspørgsmål, coaching og dagsspørgsmål, coaching og 
sparring.sparring.

Da det imidlertid ikke er Da det imidlertid ikke er 
alle afdelingsstyrelser, der alle afdelingsstyrelser, der 
er klædt på til og har resur-er klædt på til og har resur-
ser til den type tilsyn, kan ser til den type tilsyn, kan 
LM-forsamlingen selv vælge LM-forsamlingen selv vælge 
den person, der skal føre det den person, der skal føre det 
uformelle tilsyn, men ved-uformelle tilsyn, men ved-
kommende skal godkendes kommende skal godkendes 
af AS, understreger Birger af AS, understreger Birger 
Reuss Schmidt. Reuss Schmidt. 

Tilsyn nedefra
Midt i al snakken om for-Midt i al snakken om for-

melt og uformelt tilsyn må melt og uformelt tilsyn må 
man ikke glemme LM’s læg-man ikke glemme LM’s læg-
mandssyn, der betyder, at mandssyn, der betyder, at 
det allervigtigste tilsyn sker det allervigtigste tilsyn sker 
nedefra, slår Birger Reuss nedefra, slår Birger Reuss 
Schmidt fast.Schmidt fast.

”Vi skal passe på, at vi ikke ”Vi skal passe på, at vi ikke 
ender i en hierarkisk kirke-ender i en hierarkisk kirke-
struktur. Man behøver ikke struktur. Man behøver ikke 
være valgt tilsynsmand for være valgt tilsynsmand for 
at stille kritiske spørgsmål. at stille kritiske spørgsmål. 
Alle i menigheden bærer et Alle i menigheden bærer et 
ansvar,” siger han.ansvar,” siger han.

”Lederen står først og ”Lederen står først og 
fremmest til ansvar over for fremmest til ansvar over for 
Gud. Dernæst for sin fore-Gud. Dernæst for sin fore-
satte, det vil sige dem, der satte, det vil sige dem, der 
har valgt ham.”har valgt ham.”

Læs mere side 3Læs mere side 3

”Udtrykket tilsyn er bibelsk. ”Udtrykket tilsyn er bibelsk. 
Paulus bruger ordet tilsyns-Paulus bruger ordet tilsyns-
mand i sine breve til Timo-mand i sine breve til Timo-
theus og Titus,” siger Birger theus og Titus,” siger Birger 
Reuss Schmidt.Reuss Schmidt.
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Sådan foregår LM’s åndelige tilsyn
LM’s syv afdelinger har det åndelige tilsyn med de omkring 100 LM-forsamlinger landet over. 

Tilsynet praktiseres blandt andet ved at kalde prædikanter til forsamlingerne

Isak Vatne Rasmussen, Afdelingsformand i Østjyllands afdelingAfdelingsformand i Østjyllands afdeling

TEMA

ASGER MOGENSEN   Vi ser det halvårlige møde med 
forsamlingernes repræsentanter som en vejledning til 
hinanden for at styrke det lokale tilsyn

Peter Idorn, Afdelingsformand i Københavns afdelingAfdelingsformand i Københavns afdeling

Asger Mogensen, Afdelingsformand i Vestjyllands afdelingAfdelingsformand i Vestjyllands afdeling

AS varetager det åndelige AS varetager det åndelige 
tilsyn i forsamlingerne gen-tilsyn i forsamlingerne gen-
nem de kaldede prædikan-nem de kaldede prædikan-
ter. Indimellem giver vi nogle ter. Indimellem giver vi nogle 
prædikanter en opgave med prædikanter en opgave med 
at fremhæve særlige emner at fremhæve særlige emner 
eller tilknytter bestemte eller tilknytter bestemte 
prædikanter til en forsam-prædikanter til en forsam-
ling i en periode. ling i en periode. 

Vores tilsyn med prædi-Vores tilsyn med prædi-
kanterne sker også gennem kanterne sker også gennem 
vores prædikantkonsulent vores prædikantkonsulent 
Mads Hansen, der holder Mads Hansen, der holder 
samtaler med prædikan-samtaler med prædikan-
terne sammen med et AS-terne sammen med et AS-

medlem. Der er dog mange medlem. Der er dog mange 
prædikanter, og af og til er prædikanter, og af og til er 
der pauser, hvor der ikke er der pauser, hvor der ikke er 
individuelle samtaler, forkla-individuelle samtaler, forkla-
rer AS-formanden.rer AS-formanden.

Prædikanterne opfordres Prædikanterne opfordres 
også til at deltage i det årlige også til at deltage i det årlige 
prædikantkursus, hvor vi har prædikantkursus, hvor vi har 
sat et emne på, som vi skøn-sat et emne på, som vi skøn-
ner, er væsentlig at få med i ner, er væsentlig at få med i 
forkyndelsen.forkyndelsen.

To gange om året mødes To gange om året mødes 
AS med valgte repræsen-AS med valgte repræsen-
tanter fra afdelingens 27 tanter fra afdelingens 27 
forsamlinger. Her drøfter vi forsamlinger. Her drøfter vi 

forskellige emner både i ple-forskellige emner både i ple-
num og i mindre grupper, og num og i mindre grupper, og 
vi i AS fornemmer, hvad der vi i AS fornemmer, hvad der 
rører sig i de forskellige for-rører sig i de forskellige for-
samlinger. samlinger. 

Vi ser møderne som en Vi ser møderne som en 
vejledning til hinanden for vejledning til hinanden for 
at styrke det lokale tilsyn. Vi at styrke det lokale tilsyn. Vi 
har også besøg af folk, der har også besøg af folk, der 
kan vejlede os i forskellige kan vejlede os i forskellige 
emner. For eksempel har vi emner. For eksempel har vi 
for nylig drøftet spørgsmål for nylig drøftet spørgsmål 
om skilte og gengiftes tje-om skilte og gengiftes tje-
neste.neste.

Vi har også ansat Dan Hes-Vi har også ansat Dan Hes-

sellund som afdelingssekre-sellund som afdelingssekre-
tær, og han kommer rundt i tær, og han kommer rundt i 
de lokale forsamlinger og får de lokale forsamlinger og får 
en fornemmelse af, hvordan en fornemmelse af, hvordan 
det står til dér. Vi forsøger det står til dér. Vi forsøger 
også at vælge de otte perso-også at vælge de otte perso-
ner i AS sådan, at der er en ner i AS sådan, at der er en 
geografi sk spredning i afde-geografi sk spredning i afde-
lingen.lingen.

To gange årligt holder vi To gange årligt holder vi 
også afdelingsmøder for alle også afdelingsmøder for alle 
medlemmer i afdelingen, medlemmer i afdelingen, 
hvor vi også bruger anled-hvor vi også bruger anled-
ningen til at vejlede i be-ningen til at vejlede i be-
stemte emner.                      stemte emner.                      nlmnlm

I Københavns afdelingssty-I Københavns afdelingssty-
relse (AS) navigerer vi efter en relse (AS) navigerer vi efter en 
høj grad af tillid til de lokale høj grad af tillid til de lokale 
forsamlinger. AS har det over-forsamlinger. AS har det over-
ordnede ansvar for tilsyn. Det ordnede ansvar for tilsyn. Det 
praktiseres ved, at de lokale praktiseres ved, at de lokale 
evaluerer deres møder og evaluerer deres møder og 
prædikanter og referer til AS prædikanter og referer til AS 
via det medlem, de har i AS.via det medlem, de har i AS.

Det er ikke alle de syv for-Det er ikke alle de syv for-
samlinger, der har et med-samlinger, der har et med-
lem i AS. De, der ikke har, lem i AS. De, der ikke har, 
får tilsendt dagsorden og får tilsendt dagsorden og 
referat fra AS-møder, som de referat fra AS-møder, som de 

kan kommentere på, og de kan kommentere på, og de 
kan indkalde et AS-medlem kan indkalde et AS-medlem 
til et møde. De tre møde-til et møde. De tre møde-
pladser i afdelingen får årligt pladser i afdelingen får årligt 
besøg af to AS-medlemmer.besøg af to AS-medlemmer.

Udfordringerne ved vores Udfordringerne ved vores 
struktur er, at de menig-struktur er, at de menig-
heder, der kan sende et heder, der kan sende et 
medlem til AS, får større medlem til AS, får større 
indfl ydelse. Det er også en indfl ydelse. Det er også en 
udfordring, at en forsam-udfordring, at en forsam-
ling uden AS-repræsentant i ling uden AS-repræsentant i 
princippet kan køre ud ad en princippet kan køre ud ad en 
teologisk tangent. Vi kan dog teologisk tangent. Vi kan dog 

se, at netop de små forsam-se, at netop de små forsam-
linger, der har for få resurser linger, der har for få resurser 
til at sende en person til AS, til at sende en person til AS, 
gør større brug af vores kal-gør større brug af vores kal-
dede prædikanter. dede prædikanter. 

Tilsynet med prædikan-Tilsynet med prædikan-
terne varetager vi ved at terne varetager vi ved at 
arrangere inspirations- og arrangere inspirations- og 
dialogmøder med prædikan-dialogmøder med prædikan-
ter og prøvekaldede to gange ter og prøvekaldede to gange 
årligt. Her kan de sparre og årligt. Her kan de sparre og 
inspirere hinanden, og vi i AS inspirere hinanden, og vi i AS 
får mulighed for at tale med får mulighed for at tale med 
dem. dem. 

Vi har også ansat Anders Vi har også ansat Anders 
Landkildehus som konsu-Landkildehus som konsu-
lent. Han har samtaler med lent. Han har samtaler med 
unge, potentielle prædikant-unge, potentielle prædikant-
kandidater og nye prædikan-kandidater og nye prædikan-
ter og arbejder på at skabe ter og arbejder på at skabe 
netværk mellem dem.netværk mellem dem.

AS mødes desuden én gang AS mødes desuden én gang 
om året med LMU-formæn-om året med LMU-formæn-
dene. Vi synes, det er vigtigt dene. Vi synes, det er vigtigt 
at have en god kontakt til at have en god kontakt til 
dem, fordi nogle af LMU’ere dem, fordi nogle af LMU’ere 
udelukkende har tilknytning udelukkende har tilknytning 
til LM via LMU.                       til LM via LMU.                       nlmnlm

Hovedingrediensen i Østjyl-Hovedingrediensen i Østjyl-
lands afdelingsstyrelses (AS) lands afdelingsstyrelses (AS) 
tilsyn med forsamlingerne tilsyn med forsamlingerne 
i afdelingen er, at AS-med-i afdelingen er, at AS-med-
lemmerne er bredt repræ-lemmerne er bredt repræ-
senteret i afdelingens otte senteret i afdelingens otte 
forsamlinger. forsamlinger. 

Alle AS-medlemmer er Alle AS-medlemmer er 
samtidig enten er formand samtidig enten er formand 
eller bestyrelsesmedlem i eller bestyrelsesmedlem i 
en af de otte enheder. De har en af de otte enheder. De har 
derfor en central placering og derfor en central placering og 
hører, hvad der prædikes om, hører, hvad der prædikes om, 
og ved, hvad der fylder i de og ved, hvad der fylder i de 
forskellige enheder. Så kan vi forskellige enheder. Så kan vi 

følge op på det i AS.følge op på det i AS.
Ligesom i LM’s andre afde-Ligesom i LM’s andre afde-

linger foregår tilsynet med linger foregår tilsynet med 
menighederne også gennem menighederne også gennem 
de kaldede prædikanter. de kaldede prædikanter. 

Vi har under 20 kaldede Vi har under 20 kaldede 
prædikanter i Østjylland og prædikanter i Østjylland og 
låner mange prædikanter fra låner mange prædikanter fra 
andre afdelinger og bruger andre afdelinger og bruger 
præster fra folkekirken og præster fra folkekirken og 
andre personer, som vi siger andre personer, som vi siger 
”ville kunne kaldes”, hvis de ”ville kunne kaldes”, hvis de 
havde deres primære til-havde deres primære til-
knytning til LM.knytning til LM.

Vi har også et prædikant-Vi har også et prædikant-

udvalg, der, i det omfang udvalg, der, i det omfang 
det kan lade sig gøre, har en det kan lade sig gøre, har en 
dialog med vores kaldede dialog med vores kaldede 
prædikanter. Ideen er, at ud-prædikanter. Ideen er, at ud-
valget kan være et bindeled valget kan være et bindeled 
mellem AS og prædikanten, mellem AS og prædikanten, 
hvis der er noget, enten han hvis der er noget, enten han 
eller vi skal være opmærk-eller vi skal være opmærk-
somme på. somme på. 

Udvalget arrangerer også Udvalget arrangerer også 
et prædikantkursus, de år, et prædikantkursus, de år, 
hvor der ikke er et lands-hvor der ikke er et lands-
dækkende kursus.dækkende kursus.

To enheder i afdelingen har To enheder i afdelingen har 
desuden en åndelig vejleder desuden en åndelig vejleder 

tilknyttet med en skrift-tilknyttet med en skrift-
lig aftale med AS. Ordnin-lig aftale med AS. Ordnin-
gen knytter en forsamling gen knytter en forsamling 
sammen med for en kaldet sammen med for en kaldet 
prædikant, der ikke er fra prædikant, der ikke er fra 
det pågældende sted. Denne det pågældende sted. Denne 
medvandrer skal følge med medvandrer skal følge med 
i forsamlingens liv og med-i forsamlingens liv og med-
virke ved en række møder virke ved en række møder 
og eventuelt også bestyrel-og eventuelt også bestyrel-
sesmøder, så han kan få et sesmøder, så han kan få et 
dybere indblik og vejlede i dybere indblik og vejlede i 
specifi kke sager. specifi kke sager. 

Det formelle tilsyn ligger Det formelle tilsyn ligger 
dog fortsat i AS.                   dog fortsat i AS.                   nlmnlm

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Set fra et perspektiv er af-Set fra et perspektiv er af-
delingerne LM’s øverste delingerne LM’s øverste 
myndighed. Det er de syv myndighed. Det er de syv 
afdelinger, der vælger med-afdelinger, der vælger med-
lemmerne til LM’s Landsge-lemmerne til LM’s Landsge-
neralforsamling, hvor LM’s neralforsamling, hvor LM’s 
Landsstyrelse vælges. Det Landsstyrelse vælges. Det 

er også de syv afdelinger, er også de syv afdelinger, 
der har det åndelige tilsyn der har det åndelige tilsyn 
med forsamlingerne i deres med forsamlingerne i deres 
afdeling.afdeling.

Men der er en verden til Men der er en verden til 
forskel på afdelingerne. forskel på afdelingerne. 
Vestjyllands og Sønder-Vestjyllands og Sønder-
jylland-Fyns afdelinger er jylland-Fyns afdelinger er 
store og dækker over mere store og dækker over mere 
end 25 forsamlinger hver. end 25 forsamlinger hver. 

København og Østjyllands København og Østjyllands 
afdelinger har begge under afdelinger har begge under 
ti. I Lolland-Falsters afde-ti. I Lolland-Falsters afde-
ling er der tilmed under 100 ling er der tilmed under 100 
medlemmer.medlemmer.

Det sætter sit præg på den Det sætter sit præg på den 
måde, afdelingerne fører det måde, afdelingerne fører det 
åndelige tilsyn.åndelige tilsyn.

Tro & Mission har spurgt Tro & Mission har spurgt 
tre afdelingsformænd, tre afdelingsformænd, 

hvordan de praktiserer det hvordan de praktiserer det 
åndelige tilsyn med deres åndelige tilsyn med deres 
forsamlinger og med de forsamlinger og med de 
prædikanter, som de har prædikanter, som de har 
kaldet til at prædike i afde-kaldet til at prædike i afde-
lingen.lingen.

Fælles for dem er, at de Fælles for dem er, at de 
alle er afhængige af at have alle er afhængige af at have 
et tæt forhold til de lokale et tæt forhold til de lokale 
forsamlinger.forsamlinger.

PRÆDIKANT
Person, der er kaldet af Person, der er kaldet af 

afdelingen til at præ-afdelingen til at præ-
dike i forsamlingerne.dike i forsamlingerne.

FORSAMLINGER
Kan være organise-Kan være organise-

ret som frimenighed, ret som frimenighed, 
kreds og mødeplads.kreds og mødeplads.

AFDELINGER
Syv regionale, selvstændige LM-enheder, Syv regionale, selvstændige LM-enheder, 
der er ansvarlige for de lokale forsamling-der er ansvarlige for de lokale forsamling-
ers åndelige liv og deres fælles interesser.ers åndelige liv og deres fælles interesser.

Valgt af de syv afdelinger og LMBU til at Valgt af de syv afdelinger og LMBU til at 
vælge Landsstyrelsen, drøfte principielle vælge Landsstyrelsen, drøfte principielle 

emner, drøfte strategier og vedtage budget.emner, drøfte strategier og vedtage budget.

Valgt af landsgeneralforsamlingen som Valgt af landsgeneralforsamlingen som 
ledelse for landsdækkende aktiviteter og ledelse for landsdækkende aktiviteter og 

lands- og internationalt ansatte.lands- og internationalt ansatte.

Afdelingernes fælles råd med Landsstyrel-Afdelingernes fælles råd med Landsstyrel-
sen ,som varetager den åndelige linje i LM og sen ,som varetager den åndelige linje i LM og 

drøfter fællesanliggender for afdelingerne.drøfter fællesanliggender for afdelingerne.

LANDS-
GENERALFORSAMLING

LÆRE-
RÅD

LANDS-
STYRELSE



08 Nr. 19 | 6. november 2020

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Hvordan oplever du kon-Hvordan oplever du kon-
kret afdelingens tilsyn med kret afdelingens tilsyn med 
dig som prædikant?dig som prædikant?

”Ikke særlig meget, fak-”Ikke særlig meget, fak-
tisk. Det er ikke sådan, at tisk. Det er ikke sådan, at 
de ringer eller skriver til de ringer eller skriver til 
mig. Men når jeg er ude og mig. Men når jeg er ude og 
prædike, er der ofte nogle prædike, er der ofte nogle 
medlemmer fra afdelings-medlemmer fra afdelings-
styrelsen, som kommer styrelsen, som kommer 
hen bagefter og snak-hen bagefter og snak-
ker med mig og spørger, ker med mig og spørger, 
hvordan det går. Det føles hvordan det går. Det føles 
rigtig godt, at de viser in-rigtig godt, at de viser in-
teresse.”teresse.”

”Vi har vores eget net-”Vi har vores eget net-
værk af prædikanter i Søn-værk af prædikanter i Søn-
derjyllands afdeling, så derjyllands afdeling, så 
der har jeg god mulighed der har jeg god mulighed 
for at få sparring. Det er for at få sparring. Det er 
to af afdelingens prædi-to af afdelingens prædi-
kanter, Ejler Nørager og kanter, Ejler Nørager og 
Steffen Pedersen, der har Steffen Pedersen, der har 
taget initiativ til det. To-tre taget initiativ til det. To-tre 
gange om året inviterer de gange om året inviterer de 
til en slags bibelkreds for til en slags bibelkreds for 

prædikanter, som de kal-prædikanter, som de kal-
der ’Rosenius-studier’.”der ’Rosenius-studier’.”

”Der bliver sendt nogle ”Der bliver sendt nogle 
tekster ud på forhånd, så tekster ud på forhånd, så 
man kan forberede sig, og man kan forberede sig, og 
så gennemgår man det så gennemgår man det 
sammen. Her er der ofte sammen. Her er der ofte 
også lejlighed til at tale også lejlighed til at tale 
med andre prædikanter med andre prædikanter 
om forkynderopgaven.”om forkynderopgaven.”

Savner du, at afdelingens Savner du, at afdelingens 
tilsyn er mere tydeligt til tilsyn er mere tydeligt til 
stede?stede?

”Nej, selv om jeg er kal-”Nej, selv om jeg er kal-
det af afdelingen, føler det af afdelingen, føler 
jeg ikke som sådan, at jeg jeg ikke som sådan, at jeg 
taler på afdelingens vegne. taler på afdelingens vegne. 
Jeg forstår mere afde-Jeg forstår mere afde-
lingen som et strukturelt lingen som et strukturelt 
organ og regner med, at organ og regner med, at 
de griber ind, hvis der er de griber ind, hvis der er 
noget i min forkyndelse, de noget i min forkyndelse, de 
studser over.”studser over.”

”Ellers er der jo som så-”Ellers er der jo som så-
dan en stor grad af frihed i dan en stor grad af frihed i 
at være prædikant i LM, og at være prædikant i LM, og 
det synes jeg også gerne, det synes jeg også gerne, 
det skulle blive ved med.”det skulle blive ved med.”

Hvordan oplever du kon-Hvordan oplever du kon-
kret afdelingens tilsyn kret afdelingens tilsyn 
med dig som prædikant?med dig som prædikant?

”Afdelingen har med ”Afdelingen har med 
jævne mellemrum sam-jævne mellemrum sam-
taler med os prædikan-taler med os prædikan-
ter, og det  ser jeg som et ter, og det  ser jeg som et 
meget positivt samspil. meget positivt samspil. 
Det er rigtig godt at få en Det er rigtig godt at få en 
snak om, hvordan det går snak om, hvordan det går 
– om emner som trivsel, – om emner som trivsel, 
glæde og udfordringer i glæde og udfordringer i 
tjenesten.” tjenesten.” 

”De har også omsorg for ”De har også omsorg for 
mig, når jeg har haft nogle mig, når jeg har haft nogle 
stress-nedture på arbej-stress-nedture på arbej-
det. På den måde er man det. På den måde er man 
ikke ladt alene.”ikke ladt alene.”

”Jeg er også meget glad ”Jeg er også meget glad 
for de prædikantstudie-for de prædikantstudie-
aftener, der er arrange-aftener, der er arrange-
ret fi re gange i løbet af ret fi re gange i løbet af 
vinteren.”vinteren.”

”Her mødes vi og drøf-”Her mødes vi og drøf-
ter forskellige bibelske ter forskellige bibelske 
emner – det kan være ud emner – det kan være ud 
fra artikler i Budskabet fra artikler i Budskabet 
– for eksempel havde vi i – for eksempel havde vi i 
foråret noget om Salmer-foråret noget om Salmer-

TEMA

Du er ikke kaldet af afdelin-Du er ikke kaldet af afdelin-
gen. Tænker du over, at du gen. Tænker du over, at du 
ikke har noget formelt tilsyn ikke har noget formelt tilsyn 
over dig?over dig?

”Nej, det er ikke noget, der ”Nej, det er ikke noget, der 
fylder i min bevidsthed. Jeg fylder i min bevidsthed. Jeg 
kan huske en af de første kan huske en af de første 
gange, jeg var ude at præ-gange, jeg var ude at præ-
dike, hvor en af tilhørerne dike, hvor en af tilhørerne 
kom hen og spurgte mig, kom hen og spurgte mig, 
om jeg var kaldet prædi-om jeg var kaldet prædi-
kant. Jeg vidste dengang kant. Jeg vidste dengang 
ikke, hvad udtrykket betød, ikke, hvad udtrykket betød, 
og troede, at han mente, om og troede, at han mente, om 
jeg var kaldet af Gud til at jeg var kaldet af Gud til at 
være prædikant, så jeg sva-være prædikant, så jeg sva-
rede fejlagtigt ’ja’. Jeg har så rede fejlagtigt ’ja’. Jeg har så 
siden fundet ud af, hvad ud-siden fundet ud af, hvad ud-
trykket betyder.”trykket betyder.”

”Det vigtigste for mig er ”Det vigtigste for mig er 
ikke, om jeg er kaldet af af-ikke, om jeg er kaldet af af-
delingen eller ej, men om jeg delingen eller ej, men om jeg 
er overbevist om, at Gud har er overbevist om, at Gud har 
udvalgt og udrustet mig til at udvalgt og udrustet mig til at 
dele hans ord med folk, som dele hans ord med folk, som 
gerne vil høre det.”gerne vil høre det.”

Savner du afdelingens tilsyn Savner du afdelingens tilsyn 
og sparring med dig som for-og sparring med dig som for-

kynder?kynder?
”Egentlig ikke. De første ”Egentlig ikke. De første 

gange jeg prædikede, var i gange jeg prædikede, var i 
den frimenighed, hvor jeg den frimenighed, hvor jeg 
var vokset op, og her stillede var vokset op, og her stillede 
nogle fra ældsterådet sig til nogle fra ældsterådet sig til 
rådighed med sparring og rådighed med sparring og 
feedback. Det var rigtig godt feedback. Det var rigtig godt 
og helt nødvendigt den-og helt nødvendigt den-
gang.”gang.”

”Det er et stort ansvar at ”Det er et stort ansvar at 
være prædikant, og derfor være prædikant, og derfor 
tænker jeg også, det er helt tænker jeg også, det er helt 
naturligt, at LM prøver at naturligt, at LM prøver at 
hjælpe dem, de har kaldet, hjælpe dem, de har kaldet, 
til at forvalte det ansvar på til at forvalte det ansvar på 
en ordentlig måde.”en ordentlig måde.”

”Som forkynder er det ”Som forkynder er det 
yderst vigtigt, at man ikke yderst vigtigt, at man ikke 
kommer til at stå i vejen for kommer til at stå i vejen for 
tekstens budskab. Derfor tekstens budskab. Derfor 
er det helt essentielt med er det helt essentielt med 
feedback, uanset hvor længe feedback, uanset hvor længe 
man har været prædikant, man har været prædikant, 
og jeg vil aldrig takke nej og jeg vil aldrig takke nej 
til et tilbud om det. Heldig-til et tilbud om det. Heldig-
vis oplever jeg, at mange vis oplever jeg, at mange 
tilhørere er gode til at give tilhørere er gode til at give 
respons.                 respons.                 kbrkbr

nes Bog i forkyndelse og nes Bog i forkyndelse og 
sjælesorg. Det var rigtig sjælesorg. Det var rigtig 
godt.”godt.”

Synes du, at afdelingens Synes du, at afdelingens 
tilsyn med dig er for me-tilsyn med dig er for me-
get, eller er det fi nt?get, eller er det fi nt?

”Jeg oplever ikke tilsyn, ”Jeg oplever ikke tilsyn, 
som at der er nogen, der som at der er nogen, der 
kontrollerer mig. Det er kontrollerer mig. Det er 
godt at vide, at der er no-godt at vide, at der er no-
gen, der har kaldet en, og gen, der har kaldet en, og 
at man på den måde har at man på den måde har 
dem i ryggen.” dem i ryggen.” 

”Det giver mig frimodig-”Det giver mig frimodig-
hed i min tjeneste som hed i min tjeneste som 
prædikant.”prædikant.”

”Det er også godt at ”Det er også godt at 
vide, at de griber ind, hvis vide, at de griber ind, hvis 
der er noget, de er bekym-der er noget, de er bekym-
ret over.”ret over.”

”Jeg vil jo nødig tage ud ”Jeg vil jo nødig tage ud 
og prædike i mange år og og prædike i mange år og 
så fi nde ud af, at det i al så fi nde ud af, at det i al 
den tid er kørt ud ad en den tid er kørt ud ad en 
tangent. Så er det bedre, tangent. Så er det bedre, 
at vi kan tage den snak at vi kan tage den snak 
undervejs, hvis der er no-undervejs, hvis der er no-
get.”            get.”            kbrkbr

Samuel Muldbjerg Christensen, Hillerød 
25 25 år, studerende, år, studerende, 
forkynder i Nordsjælland siden 2014forkynder i Nordsjælland siden 2014

Martin Hunskjær Olsen, Bylderup-Bov
4646 år, lærer, kaldet prædikant i 2009, først i Østjylland  år, lærer, kaldet prædikant i 2009, først i Østjylland 
og nu i Sønderjyllands afdelingog nu i Sønderjyllands afdeling

Hans Ole Bech, Aakirkeby
6363 år, efterlønner/kommunal sagsbehandler, år, efterlønner/kommunal sagsbehandler,
kaldet i 1992 som prædikant på Bornholmkaldet i 1992 som prædikant på Bornholm

Sådan foregår prædikant-kaldelsen i LM

1.
Afdelingsstyrelsen drøf-Afdelingsstyrelsen drøf-
ter to gange om en per-ter to gange om en per-
son skal prøvekaldes.son skal prøvekaldes.

2.
Afdelingsstyrelsen tager Afdelingsstyrelsen tager 
en snak med personen en snak med personen 
om prædikanttjenesten.om prædikanttjenesten.

3.
Prøvekaldelsen Prøvekaldelsen 
offentliggøres i af-offentliggøres i af-
delingens kredse.delingens kredse.

4.
Prædikanten prøvekaldes i to Prædikanten prøvekaldes i to 
år, hvor afdelingsstyrelse og år, hvor afdelingsstyrelse og 
kredse hører hans forkyndelse.kredse hører hans forkyndelse.

5.
Efter prøvetiden afgør Efter prøvetiden afgør 
afdelingsstyrelsen, om afdelingsstyrelsen, om 
prædikanten skal kaldes.prædikanten skal kaldes.

6.
Prædikanten får et Prædikanten får et 
kaldsbrev, og kaldelsen kaldsbrev, og kaldelsen 
offentliggøres i LM.offentliggøres i LM.

7.
Prædikanten indsæt-Prædikanten indsæt-
tes ved en forbøns- og tes ved en forbøns- og 
velsignelseshandling.velsignelseshandling.

SAMUEL CHRISTENSEN   Det er et stort ansvar at være 
prædikant, og derfor tænker jeg også, det er helt naturligt, at 
LM prøver at hjælpe til at forvalte det på en ordentlig måde

Sparring og feedback er nødvendig
Tre forkyndere er glade for samtaler med andre prædikanter og menighedens ledelse
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AF KAJA LAUTERBACH

Mens corona-pandemien Mens corona-pandemien 
har hærget, har den tyrkiske har hærget, har den tyrkiske 
kristne radiostation, Radio kristne radiostation, Radio 
Shema, oplevet en enorm Shema, oplevet en enorm 
stigning i responsen på de-stigning i responsen på de-
res udsendelser.res udsendelser.

Det skriver LM’s selvstæn-Det skriver LM’s selvstæn-
dige mediearbejde Norea dige mediearbejde Norea 
Mediemission, som er part-Mediemission, som er part-
ner med Radio Shema.ner med Radio Shema.

De mange nye henvendel-De mange nye henvendel-
ser kommer fra mennesker, ser kommer fra mennesker, 
der føler sig alene og usikre der føler sig alene og usikre 
og har brug for nogen at tale og har brug for nogen at tale 
med, og det har medført, at med, og det har medført, at 
Radio Shema har udvidet Radio Shema har udvidet 
gruppen af mennesker, som gruppen af mennesker, som 
går i dialog med interessere-går i dialog med interessere-
de, der ønsker at høre mere de, der ønsker at høre mere 
om Bibelen og kristendom. om Bibelen og kristendom. 

I alt 22 personer fra for-I alt 22 personer fra for-
skellige steder i Tyrkiet er skellige steder i Tyrkiet er 
klar til at mødes med dem, klar til at mødes med dem, 
der ønsker det, skriver No-der ønsker det, skriver No-
rea i et nyhedsbrev. rea i et nyhedsbrev. 

Øget modstand
I takt med den øgede re-I takt med den øgede re-
spons fra mennesker, som spons fra mennesker, som 
søger mere information om søger mere information om 
kristendommen, oplever kristendommen, oplever 
Shema imidlertid også en Shema imidlertid også en 
øget modstand, skriver No-øget modstand, skriver No-
rea videre.rea videre.

På grund af pludselige æn-På grund af pludselige æn-
dringer i den tyrkiske lovgiv-dringer i den tyrkiske lovgiv-
ning blev det fi rma, det står ning blev det fi rma, det står 

Flere lyttere giver øget modstand
Gennem coronatiden har den kristne Radio Shema i Tyrkiet oplevet en stor stigning i antallet af lyttere

for alle udenlandske midler for alle udenlandske midler 
til Shema, pålagt at betale til Shema, pålagt at betale 
en ekstra afgift på 170.000 en ekstra afgift på 170.000 
kroner – ellers ville tre af kroner – ellers ville tre af 
Shemas ansatte sandsyn-Shemas ansatte sandsyn-
ligvis ikke kunne få fornyet ligvis ikke kunne få fornyet 
deres arbejdstilladelse.deres arbejdstilladelse.

Dette blev dog afværget, Dette blev dog afværget, 
fordi fl ere af Shemas part-fordi fl ere af Shemas part-
nere, blandt andet Norea nere, blandt andet Norea 
Mediemission, har givet Mediemission, har givet 
dem ekstra gaver. Norea har dem ekstra gaver. Norea har 

Norge har ugudelige love om ægteskab og køn, sagde præsten i konfi rmationsprædiken om de ti bud

Efter kritisk prædiken: Præst frataget konfi rmander

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det blev for meget for bi-Det blev for meget for bi-
skoppen, at en præst, Bjarne skoppen, at en præst, Bjarne 
Gustad i Mazé i Kautokeino Gustad i Mazé i Kautokeino 
i det allernordligste Norge, i det allernordligste Norge, 
udlagde de ti bud i en kon-udlagde de ti bud i en kon-
fi rmationsprædiken og talte fi rmationsprædiken og talte 
imod hor, abort, samkønnet imod hor, abort, samkønnet 
vielse og kønsskifte. Nu har vielse og kønsskifte. Nu har 
biskoppen frataget præsten biskoppen frataget præsten 
ansvaret for arbejdet med ansvaret for arbejdet med 
konfi rmander i dette skoleår.konfi rmander i dette skoleår.

”Det er ikke sådan, en ”Det er ikke sådan, en 
prædiken skal være ved en prædiken skal være ved en 
konfi rmationsgudstjeneste. konfi rmationsgudstjeneste. 
Konfi rmationen skal være Konfi rmationen skal være 
en glædens dag,” siger Gu-en glædens dag,” siger Gu-
stads biskop Olav Oygard i stads biskop Olav Oygard i 

en pressemeddelelse. en pressemeddelelse. 
Over for Over for NRKNRK uddyber bi- uddyber bi-

skoppen:skoppen:
”Kirken skal generelt for-”Kirken skal generelt for-

midle det glade budskab midle det glade budskab 
om troen på Jesus Kristus. om troen på Jesus Kristus. 
Det er vigtigere end at bruge Det er vigtigere end at bruge 
prædikenen til at advare prædikenen til at advare 
mod ting og sager.”mod ting og sager.”

Til avisen Til avisen DagenDagen siger bi- siger bi-
skoppen, at der også ligger skoppen, at der også ligger 
andre ting end den pågæl-andre ting end den pågæl-
dende prædiken til grund for dende prædiken til grund for 
hans beslutning. Men han hans beslutning. Men han 
ønsker ikke at udtale sig om ønsker ikke at udtale sig om 
hvilke ting, da der er tale om hvilke ting, da der er tale om 
en personalesag.en personalesag.

Jesus døde for os
Den omtalte prædiken blev Den omtalte prædiken blev 

afholdt 23. august ved en afholdt 23. august ved en 
konfi rmationsgudstjeneste i konfi rmationsgudstjeneste i 
Mazé i den del af Norge, der Mazé i den del af Norge, der 
ligger nord for Finland og ligger nord for Finland og 
Sverige. Her var prædiketek-Sverige. Her var prædiketek-
sten Salme 8. Her sagde han sten Salme 8. Her sagde han 
blandt andet, at konfi rmati-blandt andet, at konfi rmati-
onsfejringen er en fejring af, onsfejringen er en fejring af, 
at Gud ”elsker enhver af jer”, at Gud ”elsker enhver af jer”, 
men at ethvert menneske men at ethvert menneske 
har valgt Gud fra. Alligevel har valgt Gud fra. Alligevel 
er ”fællesskabet med Jesus er ”fællesskabet med Jesus 
åbent for alle mennesker … åbent for alle mennesker … 
ved at tro på Jesus Kristus”:ved at tro på Jesus Kristus”:

”Vi tror på det, han har ”Vi tror på det, han har 
gjort. Han var den, der døde gjort. Han var den, der døde 
for syndere. Du og jeg er for syndere. Du og jeg er 
også skyldige til døden for også skyldige til døden for 
vores synder. Men evange-vores synder. Men evange-
liet er det glade budskab. liet er det glade budskab. 

At Jesus døde i vores sted. At Jesus døde i vores sted. 
Og det kan vi bare stille og Og det kan vi bare stille og 
roligt tage imod,” sagde han roligt tage imod,” sagde han 
og uddybede, at enhver kan og uddybede, at enhver kan 
bede Gud om at komme ind bede Gud om at komme ind 
i sit liv.i sit liv.

Ugudelige love
Derefter udlagde præsten Derefter udlagde præsten 
de ti bud, som han ifølge de ti bud, som han ifølge 
prædikenen havde gennem-prædikenen havde gennem-
gået i konfi rmationstiden. gået i konfi rmationstiden. 
Her anklagede han Norge Her anklagede han Norge 
for at have ugudelige love, for at have ugudelige love, 
der tillader abort, kønsskifte der tillader abort, kønsskifte 
og samkønnet ægteskab. og samkønnet ægteskab. 
Han tog også et opgør med Han tog også et opgør med 
skilsmisse:skilsmisse:

”Vi siger nej til hor, fordi ”Vi siger nej til hor, fordi 
vi siger ja til et liv i hellig-vi siger ja til et liv i hellig-

i alt givet 100.000 kroner – i alt givet 100.000 kroner – 
halvdelen som gave og halv-halvdelen som gave og halv-
delen som lån.delen som lån.

Tidligere dansk støtte
Det er ikke første gang, Det er ikke første gang, 
Radio Shema får støtte fra Radio Shema får støtte fra 
Danmark. I 2018 lavede Danmark. I 2018 lavede 
Norea en særindsamling, Norea en særindsamling, 
der hjalp dem til at kunne der hjalp dem til at kunne 
betale en ti år gammel skat-betale en ti år gammel skat-
tegæld ud. tegæld ud. 

De fl este af Radio Shemas programmer bliver produceret i Ankara og sendt ud til de øvrige radiostationer. Radio Shemas udsen-De fl este af Radio Shemas programmer bliver produceret i Ankara og sendt ud til de øvrige radiostationer. Radio Shemas udsen-
delser kan høres af 15 procent af Tyrkiets befolkning.delser kan høres af 15 procent af Tyrkiets befolkning.

Desuden valgte folkene Desuden valgte folkene 
bag den lukkede LUMI Radio bag den lukkede LUMI Radio 
Bornholm at lade det tilba-Bornholm at lade det tilba-
geværende overskud fra den geværende overskud fra den 
danske radio gå til afbeta-danske radio gå til afbeta-
ling af skattegælden, lige-ling af skattegælden, lige-
som de forærede mikrofoner som de forærede mikrofoner 
og andet optageudstyr til og andet optageudstyr til 
den tyrkiske radiostation.den tyrkiske radiostation.

Flere former modstand
Det er heller ikke første Det er heller ikke første 
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SONER TUFAN   Forfølgelse på forskellig vis er 
uundgåelig, og så vidner det jo om, at vi faktisk 
bliver hørt – også af dem, som ikke kan lide osKIRKE  

hed og renhed. Sådan at hed og renhed. Sådan at 
børn kan vokse op i trygge børn kan vokse op i trygge 
familier.”familier.”

Trods præstens tydelige Trods præstens tydelige 
kritik sluttede han dog præ-kritik sluttede han dog præ-
dikenen af med et kald til at dikenen af med et kald til at 
vise omsorg og kærlighed vise omsorg og kærlighed 
og omgås de samme men-og omgås de samme men-
nesker, som Jesus var sam-nesker, som Jesus var sam-
men med, da han gik her på men med, da han gik her på 
jorden.jorden.

Forkynde i bygderne
Over for Over for DagenDagen slår Bjarne  slår Bjarne 
Gustad fast, at han ikke Gustad fast, at han ikke 
fortryder sin prædiken. Han fortryder sin prædiken. Han 
mener, det er vigtige em-mener, det er vigtige em-
ner at tage frem over for ner at tage frem over for 
konfi rmander, og stiller sig konfi rmander, og stiller sig 
uforstående over for, at bi-uforstående over for, at bi-

skoppen også skulle have skoppen også skulle have 
indvendinger mod hans em-indvendinger mod hans em-
bedsførsel:bedsførsel:

”Jeg tror, hovedproblemet ”Jeg tror, hovedproblemet 
i denne sag er, hvor van-i denne sag er, hvor van-
skeligt det er at leve med to skeligt det er at leve med to 
modstridende syn (modstridende syn (red:red: in- in-
den for kirken).”den for kirken).”

Nu hvor han ikke skal un-Nu hvor han ikke skal un-
dervise konfi rmanderne, dervise konfi rmanderne, 
håber han at få mere tid til håber han at få mere tid til 
at forkynde i hjemmene og at forkynde i hjemmene og 
bygderne i området.bygderne i området.

I stedet skal provst Egil I stedet skal provst Egil 
Kønmo overtage konfi r-Kønmo overtage konfi r-
mandundervisningen. Han mandundervisningen. Han 
har tidligere tilbudt sig som har tidligere tilbudt sig som 
præst til at vie samkønnede præst til at vie samkønnede 
par, der ikke kan blive viet par, der ikke kan blive viet 
hos Bjarne Gustad.hos Bjarne Gustad.

gang, Radio Shema, har gang, Radio Shema, har 
mødt modstand fra de tyrki-mødt modstand fra de tyrki-
ske myndigheders side. Det ske myndigheders side. Det 
er nemlig ikke uden udfor-er nemlig ikke uden udfor-
dringer at være en kristen dringer at være en kristen 
radiostation i et muslimsk radiostation i et muslimsk 
land, fortæller Norea.land, fortæller Norea.

Radiostationen, der i over Radiostationen, der i over 
20 år har sendt kristen ra-20 år har sendt kristen ra-
dio i Ankara, har gentagne dio i Ankara, har gentagne 
gange været under skærpet gange været under skærpet 
tilsyn fra myndighederne tilsyn fra myndighederne 

og er blevet trukket i retten og er blevet trukket i retten 
i forhold til, hvad de må og i forhold til, hvad de må og 
ikke må sende. Trusler fra ikke må sende. Trusler fra 
forskellige radikale grupper forskellige radikale grupper 
inklusive IS har i perioder inklusive IS har i perioder 
hørt med til hverdagen. hørt med til hverdagen. 

”Forfølgelse på forskel-”Forfølgelse på forskel-
lig vis er uundgåelig, og så lig vis er uundgåelig, og så 
vidner det jo om, at vi faktisk vidner det jo om, at vi faktisk 
bliver hørt – også af dem, bliver hørt – også af dem, 
som ikke kan lide os,” siger som ikke kan lide os,” siger 
Soner Tufan, der er leder af Soner Tufan, der er leder af 
Radio Shema.Radio Shema.

Gud bruger Shema
Gud har dog gennem alle Gud har dog gennem alle 
udfordringer holdt hånden udfordringer holdt hånden 
over Shema, som er en for-over Shema, som er en for-
melt godkendt og anerkendt melt godkendt og anerkendt 
tyrkisk radiostation.tyrkisk radiostation.

Radio Shema har efter Radio Shema har efter 
otte måneders dialog med otte måneders dialog med 
myndigheder, domstole myndigheder, domstole 
og politikere fået lov til at og politikere fået lov til at 
sende radioudsendelser på sende radioudsendelser på 
kurdisk, aramæisk og ara-kurdisk, aramæisk og ara-
bisk igennem deres partner, bisk igennem deres partner, 
radiostationen Alef FM. radiostationen Alef FM. 

Det er ikke før sket i Tyr-Det er ikke før sket i Tyr-
kiets historie, at en kristen kiets historie, at en kristen 
radiostation har fået til-radiostation har fået til-
ladelse til at sende på fi re ladelse til at sende på fi re 
forskellige sprog. Der er kun forskellige sprog. Der er kun 
ganske få radiostationer i ganske få radiostationer i 
Tyrkiet, der sender pro-Tyrkiet, der sender pro-
grammer på andre sprog grammer på andre sprog 
end tyrkisk med undtagelse end tyrkisk med undtagelse 
af de stationer, der udeluk-af de stationer, der udeluk-
kende sender udsendelser kende sender udsendelser 
på lokale sprog.på lokale sprog.



KFS: Mere medvandring 
i de kristne fællesskaber

KFS-sekretær Henriette Engberg Vinkel får nye opgaver i KFS-sekretær Henriette Engberg Vinkel får nye opgaver i 
2021. Da bliver hun nemlig ansat i et projekt, der handler om 2021. Da bliver hun nemlig ansat i et projekt, der handler om 
at skabe fornyet fokus på medvandring i de kristne fælles-at skabe fornyet fokus på medvandring i de kristne fælles-
skaber. Det fortæller KFS på deres hjemmeside.skaber. Det fortæller KFS på deres hjemmeside.

Projektet, som sker i samarbejde med fem andre kirkelige Projektet, som sker i samarbejde med fem andre kirkelige 
ungdomsfællesskaber, er vokset ud af resultatet af en spør-ungdomsfællesskaber, er vokset ud af resultatet af en spør-
geundersøgelse, som Kristent Pædagogisk Institut foretog på geundersøgelse, som Kristent Pædagogisk Institut foretog på 
Discipeltræf i 2017. Den spurgte blandt andet ind til, hvad de Discipeltræf i 2017. Den spurgte blandt andet ind til, hvad de 
unge savnede mest i forhold til at leve med en kristen identitet unge savnede mest i forhold til at leve med en kristen identitet 
i ungdomskulturen. 56 procent svarede en medvandrer.i ungdomskulturen. 56 procent svarede en medvandrer.

Henriette Vinkel, der er uddannet teolog og har skrevet Henriette Vinkel, der er uddannet teolog og har skrevet 
speciale om medvandring, skal nu til at arbejde med, hvor-speciale om medvandring, skal nu til at arbejde med, hvor-
dan det kan implementeres i fællesskaberne.dan det kan implementeres i fællesskaberne.

”Medvandring tager udgangspunkt i den bibelske tanke, ”Medvandring tager udgangspunkt i den bibelske tanke, 
at mennesker har brug for mennesker. Også i vores relation at mennesker har brug for mennesker. Også i vores relation 
til Gud. Der opstår noget nyt i medvandringssamtalerne; nye til Gud. Der opstår noget nyt i medvandringssamtalerne; nye 
perspektiver, nye refl eksioner over troen og livet, som ikke perspektiver, nye refl eksioner over troen og livet, som ikke 
ville være dukket op, hvis jeg sad med det selv,” siger hun.ville være dukket op, hvis jeg sad med det selv,” siger hun.

Projektet har især fokus på medvandring, hvor en ældre og Projektet har især fokus på medvandring, hvor en ældre og 
en yngre kristen deler erfaringer i livet og troslivet. Henriette en yngre kristen deler erfaringer i livet og troslivet. Henriette 
Vinkel forklarer:Vinkel forklarer:

”En ældre kristen kan vise og fortælle en historie om Jesu ”En ældre kristen kan vise og fortælle en historie om Jesu 
trofasthed igennem et langt liv, som kan være en hjælp for trofasthed igennem et langt liv, som kan være en hjælp for 
unge at spejle sig i, og som kan sætte livet og troen ind i et unge at spejle sig i, og som kan sætte livet og troen ind i et 
større perspektiv. større perspektiv. 

KFS har tidligere udgivet folderen KFS har tidligere udgivet folderen Medvandring to-og-toMedvandring to-og-to, , 
hvor man kan fi nde inspiration til mikrofællesskaber. Den hvor man kan fi nde inspiration til mikrofællesskaber. Den 
kan downloades under Ressourcer på hjemmesiden  kan downloades under Ressourcer på hjemmesiden  
www.kfs.dk.          www.kfs.dk.          klkl
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Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, når du køber stjerner
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www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________

 

Udsendelsesfest 
Søndag den 22. november kl. 13:30 på Efterskolen 
Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm 

Merete og Roar Steffensen 
udsendes til tjeneste i Peru 

Sognepræst Jens Ole Christensen prædiker, og der vil 
være mulighed for at bringe en hilsen til Merete og Roar 

Hold øje med eventuelle ændringer og tilmelding på  
grund af corona på LM-Vestjylland.dk  
 

 

 

 

Giv det til din kollega.
Giv det til din ven.

Giv det til din familie.
Giv det til din nabo.

Læs det selv.

50% rabat ved køb 
af min. 25 stk.

Normalpris: 49,95 kr.

ER UDE NU

Besti l les på lohse.dk/24-12-2020

Lærer – genopslagLærer – genopslag
Friskolen Bylderup Bov   Friskolen Bylderup Bov   
 – en kristen friskole –    – en kristen friskole –   
søger ny lærer pr. 1. januar 2021.søger ny lærer pr. 1. januar 2021.

FUNDAMENT - FÆLLESSKAB - FAGLIGHEDFUNDAMENT - FÆLLESSKAB - FAGLIGHED

Vær med til at gøre en forskel på en lille skole.Vær med til at gøre en forskel på en lille skole.

Brænder du for undervisning, så læs mere om os Brænder du for undervisning, så læs mere om os 
på www.friskolenbylderupbov.dkpå www.friskolenbylderupbov.dk

Hop med på bølgen og flyt til 
Bornholm
40 engagerede ansa�e og 200 
skønne elever venter på dig

Se hele stillingsopslaget på 
www.davidskolen.dk

Bliv vores nye 
skoleleder

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt.

NYHEDSMAIL

Lovforslag: Al forkyndelse 
skal foregå på dansk

Den danske, socialdemokra-Den danske, socialdemokra-
tiske regering vil i løbet af det tiske regering vil i løbet af det 
kommende folketingsår præ-kommende folketingsår præ-
sentere en lov, der skal sikre, at sentere en lov, der skal sikre, at 
alle prædikener og forkyndelser alle prædikener og forkyndelser 
i Danmark i udgangspunktet i Danmark i udgangspunktet 
foregår på dansk. Det fremgår foregår på dansk. Det fremgår 
af en artikel på altinget.dk. af en artikel på altinget.dk. 

”Vi fremsætter dette lovfor-”Vi fremsætter dette lovfor-
slag, fordi vi ønsker mere gen-slag, fordi vi ønsker mere gen-

nemsigtighed og mere åbenhed,” siger kirkeordfører Julie nemsigtighed og mere åbenhed,” siger kirkeordfører Julie 
Skovsby og forklarer, at det ikke betyder, at anvendelsen Skovsby og forklarer, at det ikke betyder, at anvendelsen 
af andre sprog end dansk skal forbydes. af andre sprog end dansk skal forbydes. 

”Det betyder derimod, at al central forkyndelse og ”Det betyder derimod, at al central forkyndelse og 
prædiken også skal være tilgængelig på dansk. Om ikke prædiken også skal være tilgængelig på dansk. Om ikke 
andet kan det ske gennem oversættelse til deltagerne,” andet kan det ske gennem oversættelse til deltagerne,” 
siger hun.siger hun.

Julie Skovby forklarer, at hun ikke kom komme ind på Julie Skovby forklarer, at hun ikke kom komme ind på 
de konkrete udmøntninger af loven, da de ikke er fastlagt de konkrete udmøntninger af loven, da de ikke er fastlagt 
endnu. Men hun tilføjer, at det er Socialdemokratiets øn-endnu. Men hun tilføjer, at det er Socialdemokratiets øn-
ske, at et bredt fl ertal af Folketingets partier bakker op – ske, at et bredt fl ertal af Folketingets partier bakker op – 
og at konstruktive forslag er velkomne.og at konstruktive forslag er velkomne.

”Men mulige ideer kunne være, at man benytter simul-”Men mulige ideer kunne være, at man benytter simul-
tantolkning eller efterfølgende gør en skriftlig oversæt-tantolkning eller efterfølgende gør en skriftlig oversæt-
telse tilgængelig.”telse tilgængelig.”

Kirkeordføreren mener, at det er et meget relevant for-Kirkeordføreren mener, at det er et meget relevant for-
slag, der er i tråd med de bedste danske traditioner om slag, der er i tråd med de bedste danske traditioner om 
folkeoplysning. folkeoplysning. 

”Vi vil fastholde, at dansk sprog er en hovedfællesnæv-”Vi vil fastholde, at dansk sprog er en hovedfællesnæv-
ner i Danmark.”ner i Danmark.”

Hun mener også, det er en luthersk tradition:Hun mener også, det er en luthersk tradition:
”Én af reformationens store landvindinger var, at præ-”Én af reformationens store landvindinger var, at præ-

dikener og forkyndelse fandt sted på det sprog, som vi dikener og forkyndelse fandt sted på det sprog, som vi 
som befolkning anvendte.”som befolkning anvendte.”

Selv om det allerede foregår på dansk i langt de fl este Selv om det allerede foregår på dansk i langt de fl este 
kirker – og også i synagogen, kunne Jakob Mchangama, kirker – og også i synagogen, kunne Jakob Mchangama, 
der er direktør i tænketanken Justitia, dog godt forestille der er direktør i tænketanken Justitia, dog godt forestille 
sig, at nogle frikirker og også den katolske kirke bliver sig, at nogle frikirker og også den katolske kirke bliver 
ramt.                       ramt.                       klkl
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inspiration            nærvær            holdning

AUTORITETER ER IKKEAUTORITETER ER IKKE i høj kurs i år. Det er selvbe- i høj kurs i år. Det er selvbe-
stemmelse og de nære fællesskaber til gengæld. Der-stemmelse og de nære fællesskaber til gengæld. Der-
for kan spørgsmålet om tilsynsmænd uden for menig-for kan spørgsmålet om tilsynsmænd uden for menig-
heden hurtigt føles som en udefrakommende negativ heden hurtigt føles som en udefrakommende negativ 
kontrolforanstaltning. Men ”ingen mand er en ø”, kontrolforanstaltning. Men ”ingen mand er en ø”, 
sagde den engelske poet John Donne, og det samme sagde den engelske poet John Donne, og det samme 
kan siges om en kristen forsamling. kan siges om en kristen forsamling. 

Det er godt, at der lokalt er åndeligt modne mænd Det er godt, at der lokalt er åndeligt modne mænd 
og kvinder, der med deres ord og væsen i hverdagen og kvinder, der med deres ord og væsen i hverdagen 
kan være forbilleder, der med deres spørgsmål på en kan være forbilleder, der med deres spørgsmål på en 
generalforsamling kan være med til at holde bestyrel-generalforsamling kan være med til at holde bestyrel-
sen på en ret, bibelsk kurs, og der med deres omsorg sen på en ret, bibelsk kurs, og der med deres omsorg 
kan hjælpe den tilhører, der er på vej væk, tilbage på kan hjælpe den tilhører, der er på vej væk, tilbage på 
kursen. Måske kan man bevare en sund, bibelsk lære kursen. Måske kan man bevare en sund, bibelsk lære 
i en menighed, der er isoleret fra omverdenen, i man-i en menighed, der er isoleret fra omverdenen, i man-
ge år – for Gud er ingenting umuligt.ge år – for Gud er ingenting umuligt.

MEN ET BREDERE MEN ET BREDERE fællesskab med menigheder, der fællesskab med menigheder, der 
ligner ens egen, er en styrke og et bibelsk værktøj til ligner ens egen, er en styrke og et bibelsk værktøj til 
bevarelse i troen. Og et tilsyn, der på bibelsk vis kan bevarelse i troen. Og et tilsyn, der på bibelsk vis kan 
retlede og præge menighederne, er en stor hjælp. For retlede og præge menighederne, er en stor hjælp. For 
selv om det i bund og grund er Gud, der holder tilsyn selv om det i bund og grund er Gud, der holder tilsyn 
med en menighed, vidner Bibelen om, at Gud bruger med en menighed, vidner Bibelen om, at Gud bruger 
mennesker til sine gerninger her på jorden. Det gæl-mennesker til sine gerninger her på jorden. Det gæl-
der også i spørgsmålet om tilsyn. Flere steder læser der også i spørgsmålet om tilsyn. Flere steder læser 
vi i Ny Testamente om tilsyn. Paulus og Timotheus vi i Ny Testamente om tilsyn. Paulus og Timotheus 
besøgte for eksempel de første menigheder for at vej-besøgte for eksempel de første menigheder for at vej-
lede dem i troen.lede dem i troen.

Igennem LM’s historie har de omrejsende prædi-Igennem LM’s historie har de omrejsende prædi-
kanter fungeret lidt ligesom Paulus og Timotheus og kanter fungeret lidt ligesom Paulus og Timotheus og 
vejledt de forsamlinger, de besøgte i livet med Gud. vejledt de forsamlinger, de besøgte i livet med Gud. 
I en tid, hvor man ikke havde let adgang til biler og I en tid, hvor man ikke havde let adgang til biler og 
asfalterede veje, har mange prædikanter besøgt for-asfalterede veje, har mange prædikanter besøgt for-
samlingerne i længere tid end bare ved det enkelte samlingerne i længere tid end bare ved det enkelte 
møde Således var det oplagt, at de omrejsende præ-møde Således var det oplagt, at de omrejsende præ-
dikanter blev sjælesørgere, samtalepartnere og ån-dikanter blev sjælesørgere, samtalepartnere og ån-
delige vejledere for de lokale folk i forsamlingen.delige vejledere for de lokale folk i forsamlingen.

SÅDAN SER VERDENSÅDAN SER VERDEN ikke ud længere og mange LM- ikke ud længere og mange LM-
forsamlinger løfter fl ere af disse opgaver på egen forsamlinger løfter fl ere af disse opgaver på egen 
hånd. Men den udenforstående kan nogle gange se hånd. Men den udenforstående kan nogle gange se 
noget, de lokale ikke får øje på. Derfor er det også noget, de lokale ikke får øje på. Derfor er det også 
godt, at LM’s generalforsamling har anbefalet den godt, at LM’s generalforsamling har anbefalet den 
model, som er i brug i Østjyllands afdeling med inspi-model, som er i brug i Østjyllands afdeling med inspi-
ration fra Evangelisk Luthersk Netværk. En model, ration fra Evangelisk Luthersk Netværk. En model, 
der åbner op for den side af det åndelige tilsyn, som der åbner op for den side af det åndelige tilsyn, som 
kunne kaldes åndelig medvandring for menigheden. kunne kaldes åndelig medvandring for menigheden. 
Ikke fordi afdelingerne ikke kan varetage den formelle Ikke fordi afdelingerne ikke kan varetage den formelle 
side af tilsynet med at kalde prædikanter og opmun-side af tilsynet med at kalde prædikanter og opmun-
tre og inspirere forsamlingerne på et overordnet plan, tre og inspirere forsamlingerne på et overordnet plan, 
men for at tilbyde forsamlingerne hjælp til mere prak-men for at tilbyde forsamlingerne hjælp til mere prak-
tisk vejledning og konkret sparring.tisk vejledning og konkret sparring.

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

Tilsyn er under 
forandring
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LEDER 

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

AF MIKAEL ARENDT LAURSEN, AF MIKAEL ARENDT LAURSEN, 

GENERALSEKRETÆR IGENERALSEKRETÆR I

 KLF, KIRKE & MEDIER KLF, KIRKE & MEDIER

Forleden var vejret fanta-Forleden var vejret fanta-
stisk, og min kone og jeg be-stisk, og min kone og jeg be-
sluttede os for at køre en tur sluttede os for at køre en tur 
til Vesterhavet og gå en tur. Vi til Vesterhavet og gå en tur. Vi 
kørte til Blåvand, og det var kørte til Blåvand, og det var 
på alle måder godt for os at på alle måder godt for os at 
bruge et par timer ved et for-bruge et par timer ved et for-
bavsende roligt Vesterhav. Vi bavsende roligt Vesterhav. Vi 
var naturligvis ikke de ene-var naturligvis ikke de ene-
ste, der havde fået den idé, ste, der havde fået den idé, 
men der er jo også god plads men der er jo også god plads 
på de brede strande.på de brede strande.

På gåturen observerede På gåturen observerede 
jeg fi re forskellige personer jeg fi re forskellige personer 
eller grupper af personer.eller grupper af personer.

Jeg så tre børn i alderen Jeg så tre børn i alderen 
omkring 12-14 år, der alene omkring 12-14 år, der alene 
var optaget af noget, der var optaget af noget, der 
foregik på deres mobiltele-foregik på deres mobiltele-
foner.foner.

Jeg så to små drenge sidde Jeg så to små drenge sidde 
i vandkanten og bygge kana-i vandkanten og bygge kana-
ler og sandslotte med deres ler og sandslotte med deres 
plastikskovle.plastikskovle.

Jeg så en ung kvinde tage Jeg så en ung kvinde tage 
billeder af sin hund, der sad billeder af sin hund, der sad 
helt nede ved vandet.helt nede ved vandet.

Og jeg så en mor, der kun Og jeg så en mor, der kun 
nødtvungent så op fra sin nødtvungent så op fra sin 
mobiltelefon, når hendes mobiltelefon, når hendes 
datter på måske syv år kald-datter på måske syv år kald-
te på hende for at vise mor, te på hende for at vise mor, 
at hun magtede at gå fra at hun magtede at gå fra 
sten til sten i den for hende sten til sten i den for hende 
svært tilgængelige høfde.svært tilgængelige høfde.

Vi lever vores liv meget Vi lever vores liv meget 
forskelligt som mennesker. forskelligt som mennesker. 
Det skal der jo også være Det skal der jo også være 
plads til. Men i mine øjne var plads til. Men i mine øjne var 
der alligevel to eksempler på der alligevel to eksempler på 
rigtig og to eksempler på for-rigtig og to eksempler på for-

KLUMME 

Husk, at vores liv er det, vi bruger vores tid på

kert prioritering her.kert prioritering her.
De små drenge i vandkan-De små drenge i vandkan-

ten hyggede sig. Men sam-ten hyggede sig. Men sam-
tidig lærte de rigtig meget tidig lærte de rigtig meget 
om det våde sands byg-om det våde sands byg-
getekniske egenskaber og getekniske egenskaber og 
vandets kraft og bevægel-vandets kraft og bevægel-
sesmønstre. De var tæt på sesmønstre. De var tæt på 
naturen og tog den til sig. De naturen og tog den til sig. De 
tre unge med mobiltelefo-tre unge med mobiltelefo-
nerne ænsede stort set ikke nerne ænsede stort set ikke 
de smukke omgivelser i den de smukke omgivelser i den 
tid, jeg kiggede på dem. Det, tid, jeg kiggede på dem. Det, 
der skete på skærmene, var der skete på skærmene, var 
det eneste vigtige for dem, det eneste vigtige for dem, 
selv om de befandt sig midt i selv om de befandt sig midt i 
Guds smukke natur et af de Guds smukke natur et af de 
skønneste steder i Danmark. skønneste steder i Danmark. 
To meget forskellige priori-To meget forskellige priori-
teringer.teringer.

Den unge kvinde med hun-Den unge kvinde med hun-
den lod naturen trænge ind den lod naturen trænge ind 
og valgte at forevige den med og valgte at forevige den med 
hunden som motiv og havet hunden som motiv og havet 
som baggrund. Et smukt som baggrund. Et smukt 
billede – og en god måde at billede – og en god måde at 

bruge teknologien på. Hun bruge teknologien på. Hun 
har nu et minde med sig har nu et minde med sig 
hjem og kan glæde sig over, hjem og kan glæde sig over, 
at hun valgte at tage ud til at hun valgte at tage ud til 
vandet den dag. vandet den dag. 

Og selv om jeg jo ikke ved, Og selv om jeg jo ikke ved, 
hvad moderen sad og så på hvad moderen sad og så på 
mobilen, mens hendes lille mobilen, mens hendes lille 
datter besteg gigantiske datter besteg gigantiske 
bjerge med den eneståen-bjerge med den eneståen-
de, barnlige stolthed, som de, barnlige stolthed, som 
man kun fi nder ved børn man kun fi nder ved børn 
i den alder, så skulle hun i den alder, så skulle hun 
have ladet den mobil blive have ladet den mobil blive 
i lommen og udelukkende i lommen og udelukkende 
have været der i nuet sam-have været der i nuet sam-
men med pigen. Det kunne men med pigen. Det kunne 
have været et så meget have været et så meget 
fi nere øjeblik i deres fæl-fi nere øjeblik i deres fæl-
les historie. Men hun valgte les historie. Men hun valgte 
skærmen i stedet.skærmen i stedet.

Var det dig, der var ude ved Var det dig, der var ude ved 
Vesterhavet den dag? Kan Vesterhavet den dag? Kan 
du genkende dig selv i en af du genkende dig selv i en af 
disse fi re? Husk, at vores liv disse fi re? Husk, at vores liv 
er det, vi bruger vores tid på.er det, vi bruger vores tid på.

Øivind Andersen:
Ved kildenVed kilden
LogosMedia 2020

384 sider – 299,95 
kronerkroner

I 1978 udkom Øivind Andersens andagtsbog I 1978 udkom Øivind Andersens andagtsbog Ved kildenVed kilden på  på 
dansk. Andagtsbogen har været til glæde for mange, og nu dansk. Andagtsbogen har været til glæde for mange, og nu 
udkommer den i en ny sprogligt bearbejdet udgave til gavn udkommer den i en ny sprogligt bearbejdet udgave til gavn 
for en ny generation af læsere.for en ny generation af læsere.

Martin Jefsen, gårdejer og afdelingsformand for Luthrsk Martin Jefsen, gårdejer og afdelingsformand for Luthrsk 
Mission i Sønderjyllland og Fyns afdeling siger: Mission i Sønderjyllland og Fyns afdeling siger: 

Hvis jeg skulle ud på en øde ø med én andagtsbog, så skul-Hvis jeg skulle ud på en øde ø med én andagtsbog, så skul-
le det være denne! Styrken i le det være denne! Styrken i Ved kildenVed kilden er dens klare udlæg- er dens klare udlæg-
ning og forklaring af Bibelens ord. Klart, kort og enkelt.ning og forklaring af Bibelens ord. Klart, kort og enkelt.

Øivind Andersen taler i andagtsstykkerne til os, som kom-Øivind Andersen taler i andagtsstykkerne til os, som kom-
mer til kort over for Gud. Men først og fremmest lægger han mer til kort over for Gud. Men først og fremmest lægger han 
røst til evangeliet, det gode budskab om frelse for fortabte røst til evangeliet, det gode budskab om frelse for fortabte 
syndere. Frelse for dig og mig.syndere. Frelse for dig og mig.

BOGOMTALER 

Alison Mitchell:Alison Mitchell:
Det store juleløfteDet store juleløfte
Lohse 2020Lohse 2020

160 sider – 19,95 kroner160 sider – 19,95 kroner
Mængderabat: Mængderabat: 
20-99 stk.: 12 kroner, 20-99 stk.: 12 kroner, 
100 stk.: 10 kroner100 stk.: 10 kroner

En fi n lille julebog til børn En fi n lille julebog til børn 
med skønne illustrationer. med skønne illustrationer. 
Særligt velegnet til udde-Særligt velegnet til udde-
ling til de mindste.ling til de mindste.

Følg Maria og Josef, en fl ok hyr-
der, nogle vise mænd og en hel masse engle, og fi nd ud af, der, nogle vise mænd og en hel masse engle, og fi nd ud af, 
hvordan Gud holdt sit store juleløfte.hvordan Gud holdt sit store juleløfte.

Steph Williams:Steph Williams:
Aldrig for lille!Aldrig for lille!
Lohse 2020Lohse 2020

24 sider – 49,95 kroner24 sider – 49,95 kroner
Mængderabat:Mængderabat:
Se www.lohse.dkSe www.lohse.dk

Aldrig for lille!Aldrig for lille! er en bog til  er en bog til 
barnedåben eller til børn fra barnedåben eller til børn fra 
omkring to år, som vil elske omkring to år, som vil elske 
de skønne tegninger.de skønne tegninger.

Bogen tager udgangspunkt i fortællingen om de små børn, Bogen tager udgangspunkt i fortællingen om de små børn, 
der kommer til Jesus (Markus kap. 2). Det er den tekst, som der kommer til Jesus (Markus kap. 2). Det er den tekst, som 
bliver læst op, når der er barnedåb. Bagerst er der en kort bliver læst op, når der er barnedåb. Bagerst er der en kort 
tekst til de voksne, der fortæller om, hvad det vil sige at tage tekst til de voksne, der fortæller om, hvad det vil sige at tage 
imod Jesus som et lille barn.imod Jesus som et lille barn.
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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FIND MERE ONLINE

Tøj med budskaber på
Anne-Lene og Peter Olofson, der har været LM-missionærer i Anne-Lene og Peter Olofson, der har været LM-missionærer i 
Tanzania, udstiller 25 forskellige kangaer i LM’s missionshus Tanzania, udstiller 25 forskellige kangaer i LM’s missionshus 
i Nykøbing Falster.i Nykøbing Falster.

Vækkelse og massedåb
150 nye kristne blev døbt efter endnu en evangelisationsuge 150 nye kristne blev døbt efter endnu en evangelisationsuge 
i den tre år gamle menighed Nyakipande 200 kilometer syd i den tre år gamle menighed Nyakipande 200 kilometer syd 
for Tanzanias hovedstad Dar es Salaam.for Tanzanias hovedstad Dar es Salaam.

Forfædredyrkelse
28/10/2020 | RITHA OG FLEMMING HANSEN, TANZANIA28/10/2020 | RITHA OG FLEMMING HANSEN, TANZANIA

I dag er det valgdag i Tanzania til såvel lokale råd som par-I dag er det valgdag i Tanzania til såvel lokale råd som par-
lament og præsident. Det betyder en national fridag, hvor lament og præsident. Det betyder en national fridag, hvor 
man så kan få andre ting fra hånden end undervisning og så man så kan få andre ting fra hånden end undervisning og så 
videre. Vi har selvfølgelig ikke stemmeret, men er alligevel videre. Vi har selvfølgelig ikke stemmeret, men er alligevel 
spændt på udfaldet – og har sammen med kirken bedt til spændt på udfaldet – og har sammen med kirken bedt til 
Herren om en fredelig afvikling både af valget og af offentlig-Herren om en fredelig afvikling både af valget og af offentlig-
gørelsen af resultaterne.gørelsen af resultaterne.

I dag kunne jeg godt tænke mig at skrive lidt om ...I dag kunne jeg godt tænke mig at skrive lidt om ...

rithaogfl emming.dkrithaogfl emming.dkdlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt

FOTO: KARSTEN OLESEN
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