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Der kommer tegn fra solen, månen og
stjernerne, og på jorden bliver folk grebet
af angst ... Og så ser de mig komme.
Menneskesønnen viser sig i skyerne i al
sin kraft og guddommelighed. Når det
sker, kan I rette ryggen og løfte hovedet,
for så bliver I snart befriet.
inspiration

nærvær

holdning

Lukasevangeliet 21,25+27-28

Erfarne missionærer klar igen
Tarm Frimenighed var ramme om udsendelsesfest for Merete og Roar Steffensen,
der – efter planen – rejser til Peru i januar

Søndag den 22. november
var der udsendelsesfest for
Merete og Roar Steffensen.
Det foregik i Tarm Frimenighed, som er en af missionærparrets nærkontaktkredse.
Sognepræst og tidligere
generalsekretær i LM Jens
Ole Christensen prædikede
ved gudstjenesten, hvor omkring 80 mennesker deltog
Ud over menighedens
medlemmer var der repræsentanter fra en række af
parrets øvrige nærkontaktkredse. Både de og Merete
og Roars missionærkolleger
i Peru bragte hilsner.

Er så småt begyndt
Imidlertid opholder alle
LM’s missionærer i Peru sig
i Danmark for tiden, da lan-

det stadig er meget lukket
på grund af corona. Der er
dog forventning om, at alle
tre familier kan rejse til Peru
i januar 2021.
En del af Roars opgaver
bliver at undervise og forkynde i menighederne. Det
er han allerede så småt gået
i gang med via Facebook.
Den 24. november skrev
han:
”På job i Peru i dag – fra
Sommerhuset i Skaven. En
fornøjelse at dele Guds Ord
med brødrene i kirken via
Facebook.”
Planen er, at Merete skal
arbejde med musik og lovsang i menighederne.
Arbejdet i Peru er ikke nyt
for Merete og Roar, der var
missionærer i landet fra
2002-2007, og fra 2012-2019
var han pendlermissionær
til landet og lavede videoer
med bibelundervisning.
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AF KAJA LAUTERBACH

Politisk uro og demonstrationer i Peru
To præsidenter afsat på en uge. Kristne frygter ny præsidents liberale holdninger

I november oplevede Peru
nogle meget dramatiske
dage med politisk uro og
store folkelige protester, der
blev mødt med en hårdhændet indsats af politiet.

han benægter og end ikke er
tiltalt for.
Vizcarra havde ellers en
forholdsvis stor opbakning
i befolkningen, fordi han i
sine knap tre år på posten
har forsøgt at bekæmpe
den udbredte korruption i
landet.

Populær præsident
afsat af kongressen

Perus demokrati
er i krise

Den 9. november blev præsident Martin Vizcarra afsat af kongressen med en
mistillidsafstemning imod
sig på grund af beskyldninger om en korruptionssag fra hans tidligere job i
2014. Beskyldninger, som

Kongressens handling har
mødt stor kritik, fordi de har
anvendt en omstridt lovparagraf, og fordi en god del af
medlemmerne selv er under
anklage for korruption og
hvidvaskning.
Der er i øvrigt kun fem

AF ROAR STEFFENSEN

måneder til næste præsidentvalg, hvor Vizcarra for
længst havde meddelt, at
han ikke genopstiller.
Den 10. november overtog
formanden for kongressen,
Manuel Merino, præsidentposten og udnævnte en ny
regering.
Men hverken afsættelsen af Vizcarra eller Merinos overtagelse af magten
havde opbakning i befolkningen. Merino var indtil
for få måneder siden totalt
ukendt. Han blev valgt til
kongressen med bare lidt
over 5.000 stemmer i januar,
da man havde nyvalg til kongressen, fordi den tidligere

kongressamling var blevet
afsat.

Dræbte demonstranter
øger modstanden
Den lemfældige omgang
med demokratiet og Merinos mangel på legitimitet
førte til store protester og
demonstrationer i gaderne.
Særligt den unge generation
havde fået nok af korrupte
politikeres inkompetence og
gik på gaden. Protesterne
foregik flere dage i træk i
mange af Perus byer, men
naturligvis med særlig styrke i hovedstaden Lima.
Desværre blev protesterne
mødt med voldsom mod-

stand fra politiets side, og
helt galt gik det, da to unge
demonstranter blev dræbt.
Modstanden og vreden i befolkningen voksede, og søndag den 15. november meddelte Merino så sin afgang.

Tredje præsident
på en uge
Den 16. november, blev en
ny præsident taget i ed. Den
76-årige Francisco Sagasti
har tidligere arbejdet i FN
og i Verdensbanken. Han er
medlem af et liberalt centrumsparti, der ikke stemte
for mistillidsdagsordenen
mod Vizcarra. Han skal sidde på posten frem til efter

valget næste år i april.
Han er leder af en overgangsregering med medlemmer fra flere forskellige partier, og det giver håb om en
stabil og fredelig overgangsperiode frem mod valget.
Blandt nogle af de kristne
i Peru er man dog utilfreds
med at få en præsident, der
har et liberalt syn på abort
og homoseksuelle ægteskaber, og man håber på, at
han ikke når at få gennemført så meget af sin politik.
Men generelt er der tiltro til,
at Sagasti kan styre landet
godt igennem, indtil en ny
folkevalgt præsident kan
tage over til juli næste år.
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LM’S LEDELSE
Trods vores forbehold over for
artiklen i 24:12 vil vi gerne opfordre til, at debatten
ikke kommer ud af proportioner

Fra Landsstyremødet (LS) den 20.-21. november 2021.
Ved Søren Skovgaard Sørensen.

Besøg af Norea Mediemission

Menneske i det kristne fællesskab
gaard i sin artikel om inkarnationens mysterium.

AF OLE SOLGAARD

Evaluerede Landsgeneralforsamling
LS vurderer, at det under de givne omstændigheder var
tilfredsstillende at reducere Landsgeneralforsamlingen
til en enkelt mødedag. Man ønsker dog fremover at vende
tilbage til et todages møde med tid til åndeligt samvær og
bedre vilkår for at træffe svære beslutninger. LS udtrykte
særlig glæde over den positive modtagelse, som det øgede
gavebudget fik på LGF. Det er udtryk for et stort medansvar fra LGF’erne.

Debat om artikel i 24:12
LS drøftede debatten om CrossYoga, som er opstået på
baggrund af en artikel i julemagasinet 24:12.
LS anerkender, at en del på grund af artiklen ikke ønsker at uddele 24:12, men opfordrer samtidig til forståelse for, at andre kan uddele magasinet med frimodighed.
Det blev desuden besluttet at behandle spørgsmålet
om CrossYoga på lærerådsmødet til marts og at indgå i
en mere generel dialog med redaktionen af 24:12.

Udvalg om givertjeneste

”Gud skabte os mennesker,
og han så, at det var godt.
Det gælder fortsat, selv om
synden påvirker hele vores
eksistens i en sådan grad, at
vi knap kan forestille os et
menneske uden synd ...
Jesus levede det menneskeliv, Adam var skabt til
at leve. Han blev et virkeligt
menneske og gør det muligt
for os at blive virkelige mennesker.
Julens under – at Gud blev
menneske i Jesus af Nazaret
– betyder, at vi også må have
lov til at være mennesker. Vi
må sige ja til hele vores menneskeliv og have Gud med i
alle aspekter af det.”
Sådan skriver DBI-lærer
Christian Schøler Holm-

Politiske udfordringer i Danmark

Der har været afholdt to møder mellem LM og Norsk Luthersk Misjonsamband (NLM) om behovet for en ny samarbejdsmodel for missionsarbejdet i Peru. I øjeblikket
arbejder LM under NLM’s paraply, men fremover vil LM
få en mere selvstændig funktion i samarbejdet med den
nationale, evangeliske kirke.
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Gerninger i dag?

De øvrige temaartikler belyser i forlængelse heraf
temaet ud fra en række forskellige vinkler. For eksempel:
• Hvordan får vi evighedsperspektivet og det jordnære til at hænge sammen?
• Hvordan anerkender vi
menneskers reelle tanker, følelser og fysiske og
psykiske behov – så ingen
”fryser” i eller forlader
fællesskabet?
• Hvordan håndterer vi det,
når virkeligheden i det
kristne fællesskab ikke
lever op til vores idealforestillinger?

24:12 er en anledning til at tale om Jesus
AF SØREN S. SØRENSEN

Ny samarbejdsmodel på vej i Peru

Konsekvenser for
fællesskabet

ESSENS

LS blev orienteret om arbejdet med at nedsætte en arbejdsgruppe, som fra sommeren 2021 og halvandet år
frem skal sætte særlig fokus på givertjeneste.
LM har mange givere, også blandt de unge. En af udfordringerne er at få de faste givere til at regulere deres
ordninger med Betalingsservice op i takt med, at de øger
deres indtjening.

Generalsekretæren orienterede om arbejdet i både RESAM (Religion og Samfund) og KREC (Kristent Ressource
Center) for at påvirke de danske politikere især i kampen
for tros-og religionsfrihed.
LS bakkede op om generalsekretærens samarbejde
med Frikirkenet om en konference til februar/marts om
negativ social kontrol.

BUDSKABET
BUDSKABE T 5/2020

Norea Mediemissions formand, Kim Schou Andersen, og
daglig leder Ole Sørensen mødtes med LS til det årlige
møde. Samtalen var konstruktiv og afspejlede det gode
samarbejdsklima mellem Norea Mediemission og LM.
Man drøftede blandt andet mulighederne for, at Noreas
arbejde bedre kan formidles ind i LM.
Norea orienterede også om onlinegudstjenesterne,
som bestyrelsen har besluttet, skal fortsætte foreløbig
indtil sommeren 2021 i samarbejde med LM.

Tre sider om ”Når troen får
krop” og især artiklen om
CrossYoga i julemagasinet
24:12 har delt vandene i LM.
Nogle er positive, mens andre mener, at det er en katastrofal sammenblanding af
hinduisme og kristendom og
derfor advarer stærkt imod
bladet.
Vi er stolte af at være med
i en bevægelse, hvor der kan
blive rejst kritiske spørgsmål. Det er et vidnesbyrd
om, at vi sammen prøver at
finde Guds vej frem. Samtidig vil vi dog gerne advare
mod, at vi skaber en bevæ-

gelse, hvor vi ikke har tillid
til hinanden eller plads til at
træde ved siden af. Det kan
være konsekvensen, hvis
kritikken kommer til at fylde
hele horisonten.
Vi er ikke i tvivl om, at
CrossYoga er et velment forsøg på at kombinere fysiske
og mentale øvelser fra yogauniverset med kristen tro og
spiritualitet. Og vi vil heller
ikke benægte, at nogen med
dette redskab kan opleve
en fornyelse i deres bønsliv,
ligesom andre finder stilhed
og koncentration til at bede
ved at høre musik.
Men vi er meget skeptiske over for den oprindelige
CrossYoga, som begyndte
i USA, og i det hele taget
over for at bruge ordet yoga
i kristen sammenhæng. Det
skaber i bedste fald uklarhed og usikkerhed.

På den anden side afviser
vi også, at man ved særlige
kropsøvelser pr. automatik åbner sig for en specifik
åndeverden. Hinduismen
har ikke patent på kroppen.
Den er skabt af Gud. Trods
yogaens oprindelse i hinduismen, er der således ikke
nødvendigvis nogen kobling
mellem de konkrete kropsøvelser og hinduismens åndeverden.
Emnet vil yderligere blive
drøftet i LM’s Læreråd.
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E nlm@dlm.dk
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24:12 skal ikke stå alene
Trods vores forbehold over
for artiklen i 24:12 vil vi gerne opfordre til, at debatten
ikke kommer ud af proportioner.
Bladets redaktionen har
også i år produceret et flot
og indbydende magasin
med mange gode artikler.

Artikler, der sammen med
personlige relationer til
kristne kan få stor åndelig
betydning for vores ikketroende naboer, kolleger og
venner.
Derfor er 24:12 en årligt
tilbagevendende gave især
til os, som ikke synes, det er
så let at få talt med andre
om Jesus og derfor har brug
for hjælp til det.
Ideen med julemagasinet 24:12 er jo ikke, at det
skal stå alene og være en
beskrivelse af alt, som LM
står for.
Bladets vigtigste formål
er snarere at være et led i
relationen mellem den, der
tror, og den ikke-troende ven
og skabe en anledning til at
tale med andre mennesker
om julens store glæde: at
Gud sendte Jesus til jord for
at frelse syndere.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet
sendes til konto 2230 0726496390 eller via MobilePay
66288.
Se også dlm.dk/stoet.
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BENT HOUMAA JØRGENSEN
En ny generation
har taget over i Ulanga, og de nye gør det rigtig godt.
Bønnen fylder meget i kirken

Gud har givet vækst i Ulanga
Kirken vokser fortsat i det sydlige Tanzania, hvor LM var engageret i mange år
AF BENT HOUMAA JØRGENSEN

Jeg har været på en ottedages bogtur sammen med
én af vores salgschauffører Willson. Turen gik ”hjem
til Ulanga” – til Ifakara og
Tumaini, hvor Vivi og jeg
var missionærer for LM fra
1983-1997.
LM drev i omkring 50 år
et omfattende missionsarbejde i Ulanga, hvor Ifakara,
Tumaini og Lugala ligger.
Det var en overvældende
positiv oplevelse, som fremkalder tak og pris til Gud i
mit hjerte.
Overalt er der en stor offervillighed blandt de kristne. Nye større kirker skyder
op i stort set alle sogne for
menighedernes egne midler.
Det er et tegn på en åndelig
vækkelsestid, det er Guds
Ånds værk.
Mange har i tidens løb
sået og vandet i Ulanga med
den nådegave, de havde,
men det er Gud, der giver
væksten, og den er kraftig
og overvældende lige nu.
Den meget store næsten
færdigbyggede kirke med
klokketårn i Kidatu er alt
for stor til menigheden,

P R IVATFOTO
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I Kidatu er de ved at bygge en kirke, der er alt for stor til menigheden, men de siger, ”der bor rigtig mange muslimer og andre
ikke-kristne i området, så vi skal nok få fyldt kirken!
men som de sagde, ”der bor
rigtig mange muslimer og
andre ikke-kristne i området, så vi skal nok få fyldt
kirken!”

Ny generation af ledere
Jeg havde også glæden af at
være med til indsættelse af
nye ledere på Lugala Hospital og på Tumaini Lutheran
Seminary.

En ny generation – overlæge, oversygeplejerske,
bibelskoleleder og leder på
Tumaini Lutheran Seminary
– har taget over i Ulanga,
der er meget få tilbage af de
gamle, og dem der er, er gået
på pension.
Og de nye gør det rigtig
godt. Bønnen fylder rigtig
meget i kirken her. Som der
står på gavlen på én af kir-

kerne: ”Gud er vor tilflugt og
styrke” (Salme 46).

Sammenhold i stiftet
Det slog mig, at rigtig mange
steder i Ulanga-Kilombero
Stift møder jeg frugter af det
arbejde, der gøres på Tumaini Bibelskole og Secondaryskole. Mange af præsterne i
den nye generation har været her forbi, og det gælder

også mange af medarbejderne på Lugala Hospital,
som har op mod 70 ansatte.
Jeg bemærkede også en
stor grad af sammenhold og
enhed rundt i stiftet, når det
gælder Lugala og Tumaini.
Det er der også brug for,
for udfordringerne er mange
og svære i et udviklingsland
som Tanzania. For eksempel
er bygningerne på Tumaini

meget nedslidte. Men de
er begyndt at renovere, lidt
efter lidt som der er penge
til det.
På Lugala Hospital har de
blandt andet den udfordring, at fordi Malinyi er blevet kommuneby, har regeringen bevilget penge til et
nyt stort kommunehospital,
hvor man vil blive behandlet gratis. Hvordan skal man
tackle den situation på Lugala, hvor de er afhængige
af patientbetaling?
De seks læger er gået i
gang med at specialisere sig
i bestemte områder, så de
kan tilbyde en behandling,
som man ikke vil kunne på
det kommende kommunehospital.

Brand for Jesus i hjertet
I forbindelse med de mange
nye kirkebyggerier i Ulanga
kom jeg til at tænke på Danmark under vækkelserne i
anden halvdel af 1800-tallet, hvor der skød hundredvis af nye missionshuse op
overalt i Danmark i regi af
IM og LM.
Hverken i Danmark eller
i Ulanga er årsagen, at de
kristne er særligt rige, men
det er fordi, de brænder for
Jesus i deres hjerter.

Byggeri af kursuscenter blev indviet
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Med tre spadestik ”i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”, forbøn for alle
håndværkerne og korsang
blev byggegrunden ved den
tidligere Den danske Skole
i Iringa indviet den 23. november. En tilbygning skal
omdanne skolen til et uddannelsescenter for den
lutherske kirkes præster og
evangelister.

Ombygget skole
Indvielsen var den første
af hele tre indvielser af det
nye center på grunden. Den
anden indvielse skal ske
midtvejs og den sidste ind-

vielse, når det nye center
står færdigt.
Det nye center er et joint
venture-projekt mellem
LM og den lutherske kirke
i Tanzania, hvor indvielser i
tre trin er normalen. For at
centeret kan blive virkelighed, skal den gamle skole
dog opgraderes med en ny
fløj med værelser med eget
bad. Ud over værelsesfløjen
skal nogle af væggene mellem de eksisterende klasseværelser også væltes, så der
skabes nogle større lokaler
til de kurser, man forventer
at afholde på grunden.
Derfor har LM udsendt
Helle og Peter Bech til at
varetage byggeriet i nogle
måneder. Peter Bech har

tidligere arbejdet som rådgiver og bygningsansvarlig
for den lutherske kirke.
Pengene til både ansættelse og byggeri kommer fra
en privat donation.

Et fælles center
Det er en del af grundtanken
for det nye kursuscenter,
at det er et fælles arbejde
mellem LM og den lutherske kirke. Der skal oprettes
en fælles bestyrelse, laves
en fælles skriftlig aftale, ansættes en lokal leder og laves et nyt navn til centeret,
som signalerer, at den tanzaniske kirke er medejer.
Det er LM’s vision, at det
nye center skal have et
stærkt fokus på mission

med inspiration fra LM’s
arbejde på missionsskolen
Tabor i Etiopien, hvor LM var
engageret i en lang årrække.
Den grundlæggende tanke
er at opmuntre den tanzaniske lutherske kirke til et
større fokus på international mission.
Det umiddelbare behov i
den lutherske kirke er dog
teologiske kurser og kurser
om ægteskab. Præsterne i
kirken underviser alle kommende ægtepar i ægteskabet inden vielsen, men
ikke alle præster er klædt
ordentlig på til denne undervisning. Derfor er der allerede afholdt to kurser om
ægteskab i Iringa-området
det seneste år.

FOTO : HELLE BECH

Med centeret håber LM og den lutherske kirke i Tanzania at skabe et endnu større fokus på mission

Hakken svinges over det sidste hjørne af den nye tilbygning.
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MATHIAS RICHARD JEFSEN-HANSEN
Jeg har
bemærket, at folk i bybilledet ser mindre stressede og sure
ud herovre. Og det kan jeg mærke på mit energiniveau

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

Mathias Richard Jefsen-Hansen er ny præst i LM-kirken i Skjern

Er menigheden karantæneeller fristed for krænkeren?
PASTORAL VEJLEDER I EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK

Der findes ikke synder
og seksuelle krænkelser,
som ikke er tænkt med
i Jesu stedfortrædende
død. Derfor kan og skal
en sjælesørger formidle
Guds tilgivelse til den
angrende synder, der har
krænket et andet menneske seksuelt. Her er Dan
Månsson (Tro og Mission,
nr. 20, 2020, side 8) og jeg
helt enige, og Gud ske lov
for det. Men ifølge Dan
Månsson kan og skal en
overgriber ikke forvente
menighedens tilgivelse,
for menneskelig tilgivelse
er en proces over tid, og
her er et livsløb måske
for kort en tid til at gennemleve den proces, som
tilgivelse på det menneskelige plan er. De menneskelige konsekvenser
af en krænkelse kan være
en livslang karantæne fra
menigheden, hvor krænkeren ikke skal forvente at blive hilst på eller
kunne deltage i nadveren
sammen med resten af
menigheden.
Min drøm er, at en kristen menighed skal være
et fristed for de mange
ofre for seksuelle krænkelser, og LM’s opdaterede
vejledning hermed er et
godt skridt i den rigtige
retning. Samtidig har jeg
efterlyst en sjælesorg i
forhold til overgriberen,
sådan at menigheden
også bliver et fristed for
ham eller hende i en kultur, hvor de sociale medier
og folkedomstolen ikke
kender ordet tilgivelse.
Her er Dan Månsson og
jeg desværre ret uenige.
Der er en nemlig en indre sammenhæng mellem
Guds tilgivelse og en discipels tilgivelse, mellem den
lodrette tilgivelse og den
vandrette tilgivelse. Dette
fremgår tydeligt af Jesu

lignelse om den gældbundne tjener: Når vi selv
har fået tilgivet en uendelig stor gæld i forhold til
Gud, så skylder vi også de
medmennesker, der begår
uret mod os, at vi tilgiver
dem. Den, som har kontakt
med dybden af skyld i ens
eget indre og har mødt
Guds nådes rigdom som
den, der fjerner skylden,
har en iboende trang til at
møde omgivelserne med
tilgivelse. Selv overgriberen vil man tage i hånden
og følges med til Herrens
bord. Når der bliver glæde
i himlen over den synder,
der vender om, så smitter
det også af i den menighed, der huser den angrende synder.
I en individualistisk og
terapeutisk tid er tilgivelse
mellem mennesker blevet
noget, som man kan tileller fravælge. Sexismedebatten i vores samfund
har på mange måder været en sund reaktion på at
få overtrådt egne grænser, men det har samtidig
afsløret, at vores kultur og
folkedomstolen ikke kender til tilgivelse i den radikale betydning, som den
i Jesu forkyndelse. Men
kaldet til os som kristne
er ikke at tilgive, som man
gør det i vores kultur, men
at tilgive hinanden, sådan
som Jesus har lært det, og
som han beseglede med
sin stedfortrædende død
for os.
For en ordens skyld: Dan
Månsson skriver meget
andet, som jeg er enig i.
For eksempel om sondringen mellem tilgivelse og
genopbyggelse af tillid.
Jeg er også enig i, at hvis
en krænkelse er foregået i
en menighed, må overgriberen finde en nabomenighed at komme i af
hensyn til offerets restituering. Vores uenighed
går på, om menigheden
skal være et fristed eller
et karantænested for den
angrende overgriber.

AF KAJA LAUTERBACH

”Min første tanke, da jeg så
stillingsopslaget, var, at det
så spændende ud – og var et
fedt fokus – men også, at det
var et rigeligt eksotisk sted.”
Det siger Mathias Richard
Jefsen-Hansen om, at LMkirken i Skjern i foråret
søgte en kombineret præst
og evangeliet.
Den indfødte nordsjællænder kunne ikke rigtig slippe
tanken, og han og hans hustru, Kathrine, begyndte at
tænke mere og mere over,
hvad området kunne, hvis de
skulle flytte dertil.
”Vi har boet i København
i flere år og måtte bare indrømme, at vi alligevel ikke
udnyttede de muligheder, vi
havde ved at bo i storbyen.
Der var så mange koncerter,
som vi alligevel ikke gik til,”
siger han.
Det førte til, at han søgte
stillingen og blev ansat på
deltid fra 1. august, samtidig med at han færdiggør
sit teologistudium i løbet af
efteråret. Efter nytår er han
ansat på fuld tid.

Budskabet er det samme
I store dele af sin studietid
har Mathias været ansat
som forkynder i LM’s frimenighed i Hvidovre, og rent
prædikenmæssigt oplever
han ikke den store forskel
på Københavns Vestegn og
Vestjylland.
”Grundlæggende skal jeg
kommunikere på samme
måde. Jeg forsøger at komme med de pointer, som er
hovedbudskabet i teksten
fra Bibelen – og jeg gør det
så meget som muligt på
hverdagssprog,” siger han.
Men den 28-årige frimenighedspræst har lagt mærke til en tydelig forskel:
”Jeg har bemærket, at
folk i bybilledet ser mindre
stressede og sure ud herovre. Og det kan jeg mærke på
mit humør og energiniveau i
hverdagen.”
Han understreger, at der
ikke er noget farligt ved at
flytte til provinsen, og at det
er noget, andre bør overveje,
hvis de gerne vil noget i ret-
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SYNSPUNKT

AF BØRGE HAAHR ANDERSEN

Ikke forskel på at forkynde
i Hvidovre og Vestjylland

Mathias Richard Jefsen-Hansen prædiker i Skjern-Tarm LMU, som han er resurseperson for.
ning af det, han laver.
”Og så gør det ikke noget,
at her er et mere roligt tempo, og at vi har råd til mere
og er kommet tættere på
min kones familie i Sønderjylland,” tilføjer han.

Ellipsestruktur
LM-kirken i Skjern er knap
ti år gammel. Den har 80
voksne medlemmer, og der
kommer omkring 100 til
gudstjenesterne, forklarer
den nye præst.
”Folk er meget trofaste til
gudstjenesterne, men for
mange medlemmer er det
ikke deres eneste kristne
fællesskab. De er også engageret i andre LM-kredse i
området – både i Skjern og
i de mindre byer – så man
kan godt sige, at de har dannet en ny form for ellipsestruktur uden om folkekirken,” siger han.
Alle aldersgrupper er repræsenteret i LM-kirken.
Dog er der lidt tyndtbefolket i gruppen 20-30 år – det
som Mathias kalder den typiske studieby-alder.
”En del af dem vender
heldigvis tilbage, og menigheden bliver glade, når nye
børnefamilier flytter til, for
de ved godt, at det ikke er
selvfølge,” siger han.

Resurseperson for LMU
Ud over at prædike ved cirka

halvdelen af gudstjenesterne, tilbyde sjælesorg og
mulighed for forbøn og have
samtaler med alle medlemmer i løbet af 2021 arbejder
Mathias på at arrangere en
samling en fredag om måneden, hvor forkyndelsen er
mere undervisningspræget
end en normal prædiken.
Han skal også være resurseperson for en lokal
LMU, hvor de unge kommer
mange steder fra ligesom i
LM-kirken.
Evangelistdelen af stillingen begynder Mathias først
på efter nytår, og den indeholder indtil videre færre
faste opgaver. Men det ligger fast, at han skal deltage
i tværkulturelt arbejde,
der allerede finder sted, og
holde kristendomskursus til
foråret. Menigheden er blevet bedt om at tænke over,
hvem de vil invitere med.
Dertil kommer, at nogle
kvinder fra menigheden,
som læser i Bibelen sammen med nogle veninder,
har bedt ham gennemgå
fadervor.
”Skjern er et aktivt sted,
hvor mange er meget engageret i lokalmiljøet. Her
er meget foreningsliv, hvor
man kommer hinanden ved.
Det giver mange muligheder for at danne relationer
og tænke missionalt,” siger
Mathias, der er meget in-

spireret af den amerikanske
SOMA-kirke.

Glade for Jesus
Mathias oplever LM-kirken
i Skjern som en menighed,
der er meget glade for Jesus, hvor evangeliet står tindrende klart, og hvor der er
plads til at være forskellige
steder med hensyn til tro,
tvivl og afklarethed.
Samtidig vil han gerne inspirere dem til, at hele menigheden skal være missionstænkende, og at de ikke
bare betaler sig fra, at nogle
tager sig af det missionale.
En anden af Mathias’ visioner er, at LM-kirken i høj
grad skal været et sted, hvor
nye føler sig velkommen og
set.
”Fordi menigheden oprigtigt synes, det er skønt, at de
dukker op,” begrunder han.
LM-kirken er ikke den
eneste kirke i området med
klassiske kristne værdier –
inden for få kilometer ligger
både Skjern Bykirke og Tarm
Frimenighed. Lederne for de
tre menigheder mødes en
gang om året til en snak om
potentielle fællesarrangementer, ligesom de samarbejder om konfirmandundervisning.
”Vi prøver at se hinanden
som en resurse og ikke som
konkurrenter,” siger han og
glæder sig over samarbejdet.
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ANKER NIELSEN
Hvis vi lader frygten styre og tier
stille, er resultatet, at ingen hører om Jesus – og vi ved,
at mennesker, der ikke kender Jesus, går evigt fortabt

Der er behov for synlige
kristne på Vestegnen

Følelser må
ikke stå i vejen
Gadeprædikant oplever det
nogle gange som en kamp at
tale med mennesker om Jesus

Anker Nielsen bor i Ishøj for at være et vidne for de lokale
AF KAJA LAUTERBACH

”Jeg oplever tit, at jeg er
tilskuer til det, Gud gør.
At jeg får lov til at se på,
mens han arbejder.”
Det siger Anker Nielsen
både om sin kontakt til
naboer og andre i Ishøj,
og når han af og til stiller
et bogbord op ved en stogstation for at tale med
mennesker om Jesus.
Alligevel må han indrømme, at det nogle gange
næsten er en kamp at få
sig selv overbevist om, at
han skal tage på gaden.
”Jeg kan komme på
1.000 argumenter for, at
jeg ikke skal tage af sted,”
siger han og tilføjer, at han
tror, alle kristne oplever
modstand i sig selv mod
at tale med mennesker
om Jesus.”
FOTO: KAJA LAUTERBACH

”Alle mennesker har nogle
prioriteter, når de skal
vælge et sted at bo, men
hvad kommer øverst for os
kristne: at jeg kan finde menighedsfællesskab, hvor jeg
kan få dækket mine behov,
eller at jeg kommer til at bo
et sted, hvor jeg kan tjene
Gud og mine naboer?”
Det spørgsmål stiller Anker Nielsen, der for få år siden flyttede til Ishøj på Københavns Vestegn sammen
med sin familie, fordi de
gerne ville bo et sted, hvor
der var mange tyrkere.
Han arbejder som evangelist i området, men savner
nogle flere at have et kristent hverdagsfællesskab
med.

Mange kender ikke Jesus
Hvis de fem sydvestligste
kommuner på Vestegnen var
en selvstændig by, ville den
være Danmarks fjerde eller
femte største. Mange tænker på beton og mennesker
af anden etnicitet, når de
hører ordet Vestegnen, men
virkeligheden er meget andet – blandt andet strand og
smuk natur, fortæller Anker.
Der er 13 folkekirker til de
125.000 mennesker i de fem
kommuner, men kun enkelte
forkynder Jesus som herre
og frelser, og der er stort
set ikke noget menighedsfællesskab af bekendende
kristne, vurderer han.
”Det betyder også, at der
er rigtig mange, der ikke
kender Jesus – ikke kun
udlændinge, men også danskere. Det er katastrofalt.”
”Den situation må imidlertid være et kald til os kristne,” slår Anker fast.
”Kirke er ikke noget, vi går
i, men det liv, vi har sammen med mennesker. Vi
har brug for nogle, der bor
i området, som vi kan være
kirke sammen med og leve et
hverdagskristenliv sammen
med,” slår han fast.
”Det har vi behov for,
og det har mennesker på
Vestegnen behov for.”
Anker fortæller, at hele
området er i køreafstand fra

Anker Nielsen arbejder som evangelist i Ishøj. Han efterlyser, at flere kristne flytter derned.

Der er rigtig mange, der ikke kender
Jesus – ikke kun
udlændinge, men
også danskere. Det
er katastrofalt
Anker Nielsen

København, og faktisk er
der flere, der kommer i LM’s
forsamlinger i København,
der kører lige så langt for at
komme til møde, som hvis
de boede i Ishøj.
Anker og hans kone, Tine,
kører til Københavnerkirken,
indtil det bliver muligt at
plante en menighed i Ishøj,
som han kan invitere naboerne med i.
For naboerne er det nemlig som at tage i teatret, hvis
de skal køre med til København, oplever Anker.

Hverdagskristenliv
Anker fortæller, at de er en

lille gruppe, der mødes i
et hverdagsfællesskab en
gang om ugen.
To er kommet til tro som
voksne, ved at Gud har mødt
dem på forskellige måder,
og begge har haft svært ved
at komme i forbindelse med
kristne. De har ingen forventning om at finde nogen
i kirkebygningen, der tror, så
de har slet ikke forsøgt at gå
derind, fortæller Anker:
”Derfor er det så vigtigt, at
vi lever som tydelige kristne
i hverdagen, så mennesker
kan finde os.”
”Det skal ikke være noget
ekstra, men vi kan leve som
vidnesbyrd om Jesus som
en integreret del af det, vi
allerede gør.”
For eksempel kan man
bruge sin fødselsdag som
anledning til at invitere naboer og kristne venner andre steder fra sammen.

Fælles med udlændinge
Hvis man vil i god kontakt
med mennesker med mellemøstlig baggrund, skal
man imidlertid ikke kun
invitere – man skal gå på

besøg, forklarer evangelisten i Ishøj.
”Det oplever de som imødekommenhed, og for dem
er det at få besøg en velsignelse.”
Af samme årsag er det
mest mennesker med dansk
baggrund, der kommer, når
Tine og Anker inviterer naboerne til brunch en gang
om måneden.
Der bor mennesker af
rigtig mange nationaliteter
på Københavns Vestegn, og
selvfølgelig er der nogle kulturelle forskelle, man skal
lære at navigere i, forklarer
Anker.
Han oplever imidlertid, at
han ofte har mere til fælles med udlændingene end
med mange danskere. Uden
at kunne pege på, om det
er, fordi han er kristen, eller
fordi han som tidligere missionær i LM’s internationale
arbejde selv har tværkulturelt baggrund.
”I hvert fald er det ofte
langt lettere og mere naturligt at tale om åndelige
spørgsmål med mennesker
med udenlandsk baggrund.”

Ingen hører om Jesus
Anker tror, at det, der i virkeligheden holder kristne
fra at snakke om Jesus,
er følelsen af frygt og af
ikke at være i kontrol over
situationen.

Jeg kunne ikke
drømme om at
sige, at vi skal opsøge modstand,
men man kan
godt overveje, om
det at vi snakker
så lidt om Jesus,
er grunden til, at
det ser ud for kirken, som det gør
Anker Nielsen

”Alle har følelser, og det
skal vi ikke lukke øjnene
for, men det er aldrig tilrådeligt at lade sig styre af
sine følelser,” siger han.
”Man vi skal vedgå følelsen, og bekende den for
Gud: ’Jeg er bange, men jeg
vælger at gå, fordi jeg har
tillid til dig.’ Og så skal vi

sige til os selv: ’Det er ikke
meningen, at jeg skal være
i kontrol. Gud er i kontrol,
og jeg vælger at være lydig
mod ham.’”
Lydighed er ikke noget,
kristne taler meget om,
oplever Anker og anfører,
at hvis man ikke konkret
vælger at være lydig mod
Gud, har man ubevidst
valgt at være lydig mod
ham, der gerne vil, at man
skal tie stille om Jesus.
”Hvis vi lader frygten
styre og tier stille, er resultatet, at ingen hører om
Jesus – og vi ved, at mennesker, der ikke kender Jesus, går evigt fortabt.”
Det er hans erfaring, at
det gør det hele meget
nemmere at være sammen
med andre, når man skal
snakke om Jesus.
”Det er en kolossal styrke at være to – for eksempel når man er på gadeevangelisation.”

Forfølgernes ærinde
Mange steder i verden,
har de kristne ikke lov til
at tale om Jesus. Men de
gør det alligevel – og bliver forfulgt, anfører Anker
og påpeger, at den bedste
måde, kristne i Danmark
kan støtte dem på, er ved
at bruge friheden til at tale
om Jesus.
”Når vi tier, går vi forfølgernes ærinde,” understreger han og overvejer:
”Mon grunden til, at
kristne i Danmark møder
så lidt modstand, er, at vi i
virkeligheden snakker så
lidt om Jesus.”
”Jeg kunne ikke drømme
om at sige, at vi skal opsøge modstand, men man
kan godt overveje, om det
er grunden til, at det ser
ud for kirken, som det gør,”
siger han.
”Mange kristne længes
efter at se mere af, hvad
Gud gør, men i virkeligheden ligger det lige for fødderne af os. Det, jeg ser, er
ikke resultatet af, hvad jeg
gør, men når jeg bringer
Jesus på banen, får jeg lov
til at se, hvad Gud gør.”
kl
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Alt for mange nyfødte børn i Tanzania dør, inden de er få dage gamle. Særligt for tidligt
Alt
fødte børn er udsatte, fordi man mange steder ikke har kuvøser eller andet nødvendigt udstyr til at holde dem i live.
Svenske Marita Hasselberg og hendes mand, Carl, rejste i februar 2020 til Tanzania
som missionærer for LM. Hun er uddannet børnesygeplejerske og arbejder tre dage
om ugen på det nærliggende Bunda Hospital. Her er god brug for hende til at vaccinere og veje de nyfødte.
På sigt skal Marita arbejde på neonatalafdelingen. Her bruger man kængurumetoden, hvor for tidligt fødte børn ligger hud-mod-hud med moderen.
”Det er en rigtig god metode, som redder mange børn. Når de ligger der hos deres
mor, får de varme, næring og nærhed,” fortæller hun.
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27-årige Charlotte Bech var lærer i en lille by uden
27-årige
for Silkeborg, men har i flere år haft et stærkt kald
til at arbejde blandt masaier i Tanzania, hvor hun
voksede op som missionærbarn.
Det skønnes, at 70-80 procent af alle nomader er analfabeter. Mange lytter ind til storbyen
for at finde lykken. I januar 2021 rejser den unge
missionær til Dar es Salaam, hvor hun skal lære
masaierne at læse og skrive, så de lettere kan få
et godt job.
Masaierne i Tanzania bliver af mange landsmænd betragtet som lovløse og lavtstående og
er en af de mindst nåede befolkningsgrupper
med evangeliet. Derfor vil kirken i Dar es Salaam
kombinere læse- og bibeloplæring, så masaierne
kommer til at kunne læse Bibelen.

Peru
eru er et af de lande i verden, der har været hårdest ramt af corona. Landet har været lukket ned siden marts, hvor også LM’s eneste missionærpar i landet kom hjem til Danmark. Nu er samfundet så
småt ved at åbne igen, og LM kan se frem til ikke blot at sende familien Solgaard tilbage, men tilmed
udsende to nye missionærpar.
Lise og Frederik Berggren Smidt er ægteskabsrådgivere og skal holde parkurser i de lutherske kirker
i Peru – noget, der ikke tidligere har været så meget fokus på i det latinamerikanske land. Desuden
skal Frederik, der er teolog, undervise kommende præster i Arequipa.
Også Merete og Roar Steffensen rejser til Peru, så snart det bliver muligt. Gennem undervisning og
musikarbejde skal de støtte landets kristne. Parret har tidligere været missionærer for LM i Peru, og
det bliver et glædeligt gensyn for dem med venner og menigheder i den lille lutherske kirke, der kun
tæller lidt over 1.000 medlemmer.

LM’s missionsarbejde vokser, og det er glædeligt!
Men det koster også, og derfor har vi brug for
en god julegave fra dig.
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NICKLAS LAUTRUP-MEINER Den kristne medieforbruger
må være kristisk og stille spørgsmål til det, der foregår på
skærmen eller i de bøger, han læser

Det bevidste medieforbrug er
vigtigere end nogensinde
Afsenderens verdensbillede er en udfordring for den forbruger, der vil vælge det gode indhold
med hovedpersonen, men
også med større sandsynlighed er enige i hans
holdninger. Vi bliver således
påvirket af de historier, vi
nyder. Vi hepper rask væk
på, at helten og heltinden
skal have hinanden i vores
yndlingsserie, selv om den
ene er gift med en anden.
Det gælder, uanset om serien hedder Matador, Venner
eller noget helt tredje.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER
KOMMUNIKATONSLEDER
NLM@DLM.DK

Kritisk forbruger

FOTO: T IM M OSSHOLD E R

”Lad mig fortælle dig en historie”. Det siges, at netop
disse ord er nogle af de
mægtigste ord i den vestlige
verden. Ud af dem springer
der eventyr, beretninger og
vittigheder. Ud af dem springer der hygge og uhygge, en
beretning om livets mening
eller en spændende aften.
I dag er der historier overalt omkring os. Åbn avisen,
tag på biblioteket, tænd for
tv’et eller kig på den telefon,
du formentlig har lige inden
for rækkevidde. De digitale
medier har kun udvidet arsenalet af historier, som vi
kan zappe ind og ud af. Vi
lever i historiernes tidsalder,
og historierne kan sluge al
vores tid, men hver enkelt
historie er også bærer af
et verdensbillede. Nemlig
fortællerens. Historierne –
mediernes såvel som vores
egne – er fortalt fra fortællerens synspunkt og fyldt af
den kultur, de er rundet af.
Og det påvirker på godt og
ondt.

De sociale medier og den vidt udbredte adgang til hvert et hjørne af internettet betyder, at vi altid kan følge med i en eller anden
historie. Me Too, mink-sagen, Netflix og vennernes opdateringer er kun få klik væk, skriver Nicklas Lautrup-Meiner.
At leve i historiernes tidsalder er derfor en dobbelt
udfordring for en kristen,
der som til alle andre tider
er kaldet til at se sig selv
som en del af Guds historie
og handle ud fra dén historie. Samtidig er de mange
historier et unikt vindue til
verden og kulturen omkring
os og en måde at koble af
fra hverdagens mange aktiviteter på.

Hvor meget tid?

Den gode historie er et udvalg af
oplysninger. Det
gælder også de bibelske historier. Vi
får ikke alle oplysninger om Jesu liv,
men vi får tilstrækkeligt til ved Helligåndens hjælp at
forstå, hvem Bibelen siger, at han er
Nicklas Lautrup-Meiner

De sociale medier og den
vidt udbredte adgang til
hvert et hjørne af internettet betyder, at vi altid kan
følge med i en eller anden
historie. Me Too, mink-sagen, Netflix og vennernes
opdateringer er kun få klik
væk. Dertil kommer alle de
historier, vi får gennem tv
og radio, aviser, computerspil, bøger, magasiner og
ansigt til ansigt i samtaler,
foredrag og lignende. Der er
flere historier, end vi kan nå
at følge med i på døgnets 24
timer.
Ifølge DR’s Medieforskning
bruger danskerne dagligt
over syv timer på medier.
Det gælder aviser, tv-udsendelser, sociale medier, spil
og meget andet. Dertil kom-

mer bøger. Danskerne læser
14,3 bøger om året, skrev
Saxo i 2018.
Hverken Saxos undersøgelse eller DR Medieforskning peger på fordelingen
mellem opdigtede historier
og holdningsbaseret eller faktuel læsning såsom denne kronik eller en
videnskabelig artikel i et
fagtidsskrift. Men man må
formode, at størstedelen af
danskernes tid på medier og
bøger går med at være fordybet i historier.
Historierne kan spænde
vidt lige fra det pure opspind såsom en krimi eller
et eventyr til en biografi eller
tv-dokumentar, hvor der er
lagt stor vægt på at fortælle
om faktuelle begivenheder
og personer som en historie.
De kan underholde efter en
hård dag eller give indsigt i
begivenheder og overvejelser, der er interessante og
væsentlige for at tage del i
samfundet. Faktum er dog,
at historierne tager tid.
Hvor meget tid er det rimeligt, at en kristen bruger
på at følge med i de historier, der er omkring hende?
Det kan der ikke siges noget
generelt om, men tiden kan
kun bruges én gang. Bruger

vi tiden på de gode historier? En kristen er ikke sat
i verden for at sige nej til
gode romaner, historier på
instagram og Radioavisen.
En kristen er derimod kaldet
til at holde hjulene under
samfundet i et godt spor
(kulturbefalingen) og udbrede evangeliet om Jesus
(missionsbefalingen).
Hvis ikke vi går til denne
tidsalders mange historier
med en vis grad af bevidsthed om tidsforbrug, men
bare lader vores behov og
lyst til underholdning, sensation og interesse stikke af
med os, er vi ikke tro i vores
kald. Det kræver visdom, og
for nogle af os kræver det
også afkald.

Et verdensbillede
Men én ting er tidsforbruget,
noget andet er indholdet.
Historierne omkring os giver
os en følelse af mening i en
travl hverdag, men de giver
os ikke nødvendigvis fakta,
eller de giver måske kun en
del af fakta.
Den gode historie er et
udvalg af oplysninger. Det
gælder også de bibelske historier. Vi får ikke alle oplysninger om Jesu liv, fortæller Johannes os (Joh 21,25),

men vi får tilstrækkeligt til
ved Helligåndens hjælp at
forstå, hvem Bibelen siger,
at han er.
Men oplysningerne kunne
også fordrejes, delvist forties eller sættes i en anden
ramme, der giver et helt andet og forkert billede af Jesus. Det ville skabe en helt
anden oplevelse af Jesus,
hvis vi kun hørte beretningen om tempelrydningen,
eller hvis opstandelsen blev
sprunget over.
Sådan også med verdens
gang i øvrigt. Det er en del af
mediernes opgave at præsentere os for de begivenheder, som redaktionen mener
er vigtigst, og fortalt på den
måde, som journalisten og
redaktøren mener, begivenheden skal fortolkes. Det
gør den gode journalist så
objektivt, som hun overhovedet kan, men fortællerens
verdensbillede og forudgående viden – eller mangel på
samme – kan ikke undgå at
farve historien. Det ved enhver, der har læst en nyhedsartikel om et fagområde eller
en sag, man ved meget om.
Forskere har lavet forsøg,
der viser, at vi, der nyder en
historie, i overvejende grad
ikke bare identificerer os

Hvad betyder det for medieforbrugeren, der har et
klassisk kristent livssyn,
at se film eller læse bøger,
hvor hovedpersonens mål
helliger midlet? Eller hvor
hovedpersonen svigter sin
familie i kampen for sine
egne drømme?
Måske ikke ret meget, hvis
man er bevidst om, hvor man
står, og hvad man mener.
Men i en tid, hvor historierne
omkring os i stigende grad
vidner om et andet grundlag end bibelsk etik, er det i
hvert fald relevant at overveje én ting: Kan vi, der ser
og læser, virkelig stå uden for
en hvilken som helst historie
som objektive betragtere,
eller er der indhold, der, på
grund af den etik og de holdninger der implicit og eksplicit kommer til orde, tværtimod påvirker os negativt?
Den kristne medieforbruger må være kritisk og
stille spørgsmål til det, der
foregår på skærmen eller i
de bøger, han læser: Hvilke
værdier og livssyn portrætteres positivt og negativt,
og hvad mener jeg om det?
Hvordan portrætteres en
bestemt samfundsgruppe
i medierne – og hvad er det
udtryk for?
Kritikken må samtidig ikke
lede os til kultursnobberi eller skepticisme. Der er faktisk meget godt at hente i de
mange historier, der omgiver
os. Derfor må den kritiske
medieforbruger også være
med til at rose det gode indhold, både fordi det er godt
at rose den, der har gjort
det gode, men også med det
formål at forsøge at påvirke,
så der kommer mere af det
gode indhold.
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ANDREW SYMES
Angrebene på Core Issues
Trust er en advarsel om, at den trofaste kirke ikke
eksisterer i et godartet eller neutralt rum

KIRKE

Engelsk bank lukker kristen
organisations konto
Den engelske organisation mener, kontoen er blevet lukket på grund af deres holdninger til seksualitet
blevet fordømt af det engelske sundhedsvæsen og
generalsynoden i Church of
England. Premierminister
Boris Johnson, som i sin tid
som borgmester i London
blokerede netop CIT fra at
reklamere på byens busser,
har også udtalt, at han vil
tage affære mod ”den afskyelige” praksis.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den kristne organisation
Core Issues Trust (CIT)
planlægger at sagsøge den
multinationale bank Barclays. Ifølge CIT har Barclays lukket CIT’s konto,
fordi LGBT-aktivister har sat
spørgsmålstegn ved, at Barclays har CIT som kunde. CIT
tilbyder støtte til homoseksuelle, der ”frivilligt søger en
forandring i deres seksuelle
præference og udtryk”, skriver de på deres hjemmeside.

Fjendtlige kræfter

Den 330 år gamle bank Barclays, der sidste år omsatte
for 21.632 milliarder britiske
pund, udtaler til avisen The
Daily Mail,
Mail, at de ifølge deres
vilkår har ret til at opsige enhver kunde med to måneders
varsel. Opsigelsen kommer
dog efter, at banken, der i
juli var hovedsponsor for
Pride-paraden i London, fik
en del kritik for at have CIT
som kunde. CIT blev dengang
anklaget for at støtte omvendelsesterapi.
Selv afviser CIT ankla-

FOTO: W IKIM E D IA COM M ONS

To måneders varsel

Barclays bank i England har opsagt organisationen CIT’s konto hos dem. Her er det filialen i Londonbydelen Sutton.
gerne. De definerer omvendelsesterapi som overgrebsteknikker såsom
elektrochok. De tilbyder i
stedet støtte og rådgivning
ud fra en tanke om, at seksuel tiltrækning er foranderligt.

Kritikken i juli fik også nyhedsbrevsudbyderen MailChimp og pengeoverførselstjenesten Paypal til at lukke
for CIT’s konti.

Stille konto til rådighed
Det er den kristne juridi-

ske organisation Christian
Concern,, der skal hjælpe CIT
Concern
med at føre sagen i Nordirland, hvor CIT har hovedkontor. Her udtaler Michael
Phelps:
”Barclays bliver ikke bedt
om at propagandere for et

budskab, de er uenige i, men
om at stille en bankkonto til
rådighed. Banken optræder
som en moralsk dommer
over, hvilke synspunkter i
samfundet der er acceptable.”
Omvendelsesterapi er

I det kristne online magasin
Anglican Mainstream kommenterer redaktør Andrew
Symes på sagen, som han
kalder for et angreb på den
kristne frihed fra både stat
og forretningssektor
”Angrebene på Core Issues Trust er en advarsel
om, at den trofaste kirke
ikke eksisterer i et godartet
eller neutralt rum, men i en
kultur, hvor fjendtlige kræfter ønsker at bringe Guds
stemme til tavshed, når den
bliver for udfordrende.”
På den baggrund opfordrer han kirken til at støtte
kristne organisationer mod
”tankepolitiet” og udruste
menighederne til at leve i en
fjendtlig sekularisme.

14.000 lys for 14.000 ufødte, døde babyer
Retten til Liv brugte Børnenes dag til at minde Mette Frederiksen om at være statsminister for alle børn

Den 20. november var det
Børnekonventionens fødselsdag og dermed Børnenes dag. Børnekonventionen
handler om børns rettigheder – og den gælder for alle
børn under18 år.
Netop det var i centrum
for den demonstration, som
organisationen Retten til
Liv stod bag i København
denne dag i år. Omkring 35
mennesker mødtes på Israels Plads med det formål
at bringe et åbent brev til
statsminister Mette Frederiksen på Christiansborg.
Hun har ofte brugt vend-

ningen, at hun er børnenes
statsminister, og brevet,
der er underskrevet af knap
2.100 danskere, er en appel
til hende om at være det for
alle børn, også de ufødte.

op en sidste gang med front
mod Christiansborg, samtidig med at de mange lyskæder blev formet til et hjerte
med et lille hjerte indeni på
Slotspladsen.

En lang lysende kæde

Rabiate tilråb

Inden afgang fra Israels
Plads stillede deltagerne sig
op med omkring to meters
afstand. De ”bandt” sig sammen med lyskæder med i alt
14.000 små pærer.
Lysene symboliserede de
mange børn, der hvert år bliver offer for en abort i Danmark. Et lys for hvert barn.
Derefter gik de som en
lang lysende kæde gennem
Københavns gågader mod

Demonstrationen blev mødt
af en del opmærksomhed
og tilråb fra forbipasserende. En del var negative – og
også nogle temmelig rabiate
tilråb – men der var også
positive tilkendegivelser.
Flere demonstranter gav
udtryk for, at de gerne ville
have haft mulighed for at
stoppe op og indlede en dialog med folk på gaden, men
det tillod konceptet ikke.

FOTO: KAJA LAUTERBACH

AF KAJA LAUTERBACH

Lyskæderne med de 14.000 små lys blev lagt som et hjerte på Christiansborg Slotsplads.
Christiansborg Slotsplads.
Mange af deltagerne bar
skilte, der med slagord for-

klarede, hvad demonstrationen gik ud på.
Via en megafon blev det

åbne brev til statsministeren læst op på hele ruten
gennem byen. Det blev læst
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Kender du en blind eller
svagsynet...? Så henvis til

Følg LM på Facebook

LivogJob

facebook.com/dlmdk

Stubbekøbing

Vigerslev kirke søger:
sognemedhjælper/kirkeog kulturmedarbejder

• Bibelen og kristen
• Mere end 1000 titler
litteratur på CD-lydbog
- og altid nye på vej
• Gratis udlån til blinde og • Katalog på www.kabb.dk
svagsynede
• Årligt sommerstævne

LivogJob søger 2 medarbejdere

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

Vi søger en ny kollega (lærer, pædagog eller lign.), der vil
være med til at udvikle unge med særlige behov gennem en
kreativ og praktisk undervisning. Lige nu er der en ledig
stilling på Team Liv, der især arbejder med at træne de unges
kompetencer gennem madlavning, skole- og socialfag.
Skolen er åben 365 dage om året, så du må påregne skiftende
arbejdstider med aften-og weekendvagter.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med LC.

Vigerslev Kirke, Valby-Vanløse provsti, søger
ny sognemedhjælper med tiltrædelse snarest.
Stillingen er i udgangspunktet 37 timer pr. uge,
men kan justeres efter behov og ønsker.
Stillingens indhold er i samarbejde med kirkens
anden sognemedhjælper, ansatte og frivillige at stå
for kirkens arbejde blandt børn, unge og ældre samt
udadrettede initiativer.
Vigerslev Kirkes vision for arbejdet er:
Fællesskab med Gud – fællesskab med hinanden.

Lærer søges

Handicaphjælper/støttelærer søges

VELSKREVET
BIOGRAFI OM
MISSIONÆRLIV
I PERU

Nærmere oplysninger hos:
sognepræst Henrik Laursen,
kontaktperson Inger Margrethe Kofod-Svendsen eller
sognemedhjælper Maibritt Iversen.
Se kontaktinformation og den fulde stillingsannonce
på kirkens hjemmeside:

www.vigerslevkirke.dk

ROAR STEFFENSEN

eller på www.jobnet.dk

Vi ønsker at udvide normeringen på vores eftermiddags- og
aftenhold, og søger derfor en ny kollega. Opgaverne vil være
støtte og aktiviteter sammen med de unge, så deres fritid
bliver god og udviklende.
Begge stillinger er på fuldtid og kan være som vikariater eller
som faste stillinger. De ønskes besat pr 1. januar eller snarest derefter. Har du et personligt ejerskab for vores kristne
værdigrundlag, og har du lyst til at arbejde i Stubbekøbing,
så kontakt Jørgen Sulkjær for yderligere information på tlf.
30735600. Ansøgning med relevante bilag sendes hurtigst
muligt til js@livogjob.dk.

Kald det kærlighed

www.livogjob.dk

LogosMedia | 248 sider | 249,95 kr.

»Bogen er – trods de svære problemstillinger, der
er skildret undervejs – let læst og svær at slippe.«

Vigerslev Kirke
Fællesskab med Gud – Fællesskab med hinanden

BUDSKABET

»En fremragende og vellykket bog om missionsarbejde, hvor forfatteren åbenhjertigt står ved
de tunge perioder, som de også ﬁk deres del af ...
hvor er det befriende at læse om!«

Heragården - et § 107 botilbud

IMPULS

- for unge med særlige behov.
- personlig udvikling og botræning
- 13 beboere mellem 18 og 35 år

NY UDGAVE
AF POPUL ÆR
ANDAGTSBOG

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

- kom og bliv klar til at bo selv
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår
- socialt fællesskab

Find os på www.heragaarden.dk
Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier
med ligeværdighed og næstekærlighed



HOVED- OG TOTALENTREPRISER

pentabyg.dk

Tlf.: 96 27 31 00

STUBBEKØBING EFTERSKOLE SØGER
VICEFORSTANDER

ØIVIND ANDERSEN

Ved kilden
LogosMedia | 384 sider | 299,95 kr.

»Hvis jeg skulle ud på en øde ø med én andagtsbog, så skulle det være denne! Styrken i Ved
kilden er dens klare udlægning og forklaring af
Bibelens ord. Klart, kort og enkelt.«
MARTIN JEFSEN,
AFDELINGSFORMAND I LUTHERSK MISSION

Vi søger en energisk og frisk viceforstander, der skal indgå i skolens ledelsesteam. Stillingen er
en fuldtidsstilling, hvor arbejdsopgaverne er fordelt med 75% ledelse og 25% undervisning.
Dine arbejdsopgaver kan bl.a. være:

Skemaplanlægning
x
Skolevejledning
Skolen har plads til 55 elever og har 24 medarbejdere.
x
Budgetlægning
Skolen er etableret af Luthersk Mission og har et krix
Prøveansvarlig
stent værdigrundlag som et bærende element i skox
Supervision af medarbejdere
lens virksomhed.
x
Undervisning
Vi tilbyder et meget selvstændigt job med gode muligheder for videreudvikle egne kompetencer.
Skolen tilbyder at hjælpe med både ϐlytning og boligløsning.
x

31 EFTERTANKER
TIL ADVENTSOG JULETIDEN

Stubbekøbing Efterskole er en specialefterskole under
efterskoleloven. Skolen er beliggende 300 m. fra havet
i et meget naturskønt område.

Har du lyst til at læse mere om stillingen, kan du ϐinde en stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: stubbekoebingefterskole.dk eller kontakte forstander Martin Paulsen, tlf.: 27845425.
Ansøgningen sendes til ansoegning@stefalster.dk
senest d. 13. december 2020

BØRGE HAAHR ANDERSEN

Om vagabonder, hyrder og engle
LogosMedia | 72 sider | 69,95 kr.

»Jeg kan varmt anbefale bogen ... »Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med« For mit
vedkommende var der ingen tvivl om, at det er
det positive overløb, som kan læses i denne bog.«
TRO & MISSION

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk
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ANNIKA RØNNE SCHMIDT
Jeg sidder tilbage med
en følelse af hverken at være afvisende eller overbevist
om foreneligheden mellem Gud og evolution

Tankevækkende spørgsmål
i bog om skabelse
BOGANMELDELSE
AF ANNIKA RØNNE SCHMIDT,
KOMMUNIKATIONS- OG UNGDOMSMEDARBEJDER I SKJERN
BYKIRKE

Jacob Munk:
Livets træ
Forlaget Semper 2020
220 sider – 229,95 kroner

Jeg ”kender” Jacob Munk
gennem podcasten Eftertanke,, og det var også
tertanke
herigennem, jeg første gang
hørte om Jacobs nye bog:
Livets træ – at se Gud i evolution.. Bare titlen gjorde mig
lution
skeptisk, for kan man virkelig se Gud i evolutionen? Det
mener Jacob helt tydeligt, at
man kan, og derfor har han
skrevet bogen.
Bogen er opdelt i tre dele:
videnskab, teologi og til
sidst et kort filosofi-afsnit.
Jacob skriver selv i indledningen, at man kan undlade
den videnskabelige del, og
det er heldigt, at den del
ikke er afgørende for resten

af læsningen, for jeg må
indrømme, at jeg flere gange
stod lidt af.
Igennem hele bogen stiller Jacob spørgsmålstegn
ved den klassiske børnebibel-fortolkning af skabelsen med de syv dage. Som
alternativ præsenterer han
evolutionsteorien, og hvordan han mener, at der er
overensstemmelse mellem
den og kristendommen. Alle
påstande er velargumenterede og dokumenterede i
høj grad, og bogen indeholder noter i samme skala
som Bibelen Ressurs. Dog
må jeg tilslutte mig Henrik
Højlunds skriv på bagsiden af bogen: ”Uanset at jeg
langt fra kan følge ham i alle
ræsonnementer, ser jeg bogen som et uhyre kompetent
og vigtigt indspil i debatten
om evolution og teologi, inklusive et velanrettet opgør
med evolutionismen”.
Jacob runder i teologidelen både arvesynd, mennesket skabt i Guds billede,
jordens alder og mange
andre spændende emner.
Jeg sidder tilbage med en

følelse af hverken at være
afvisende eller overbevist
om foreneligheden mellem
Gud og evolution. Emnet vil
blive debatteret langt ud i
fremtiden, ligesom det er
blevet længe før os. Når det
kommer til teorier, så er det
jo teorier. Vi bliver nok aldrig
alle sammen enige, og det
er heldigvis heller ikke det
afgørende for vores frelse,

hvordan vi tror, verden og
mennesket blev til. Som Jacob skriver: ”Vi er her – og
mere behøver vi ikke at vide.”
Men derfor er det jo stadig
sjovt og spændende at diskutere det.
Livets træ er for dig, som
ønsker at nørde bibelvers,
teorier og videnskab, og som
tør stille spørgsmålstegn
ved det, du læser og hører.

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

KLUMME

At leve i en coronatid påvirker både krop og sjæl
AF ANETTE BECH VAD
LANDSLEDER I FORENINGEN
AGAPE

”Godt vi har den kristne
tro at klynge os til i denne
corona-tid. Nu skal vi bare
igennem den pandemi,” har
jeg hørt en del sige på det
seneste.
Den sætning er der bestemt noget sandt i. Alligevel har jeg lyst til at tilføje et
par sætninger, som vi måske
også har brug for at blive
mindet om:
Vi har lov til at tale om
livet, som det er. Ikke kun,

som det burde være!
Corona-virus kan kun
måles i en fysisk test, men
corona-virus påvirker langt
mere end kroppen. Psykisk kan vi blive ængstelige
og triste, åndeligt kan vi
komme til at tvivle på Guds
indgriben, og relationelt kan
vi blive udfordret på manglende nærvær med både
elskede og mere problematiske relationer.
Det betyder, at vores tro
også sagtens kan blive påvirket af en krise som corona, selv om vi måske stadig
læser i Bibelen og beder,
som vi plejer. Vi er jo mennesker – hele mennesker, der
består af krop, sjæl, ånd og
relationer.
Sandt er det, at hverken
sygdom, ensomhed, angst,
tvivl, corona eller andre kri-

ser stopper Jesu kærlighed
til os. Han elsker ikke masker eller facader, men han
elsker mennesker og møder
os altid i det liv, vi lever og
er i. Han elsker dig med
alt, hvad det indebærer af
smerte, tvivl og utryghed!
Hvis vi kun taler om livet i
den ideelle verden, kan nogle af os komme til at føle os
forkerte over, at vi hverken
smiler bag mundbindet eller
føler tryghed over at lægge
pandemien i Guds hånd. Vi
kan banke os selv i hovedet
over en ætsende bekymring for at blive syg, smitte
vores nærmeste eller blive
(mere) ensomme eller triste
i juletiden. Måske føler vi, at
verdensfreden smuldrer for
øjnene af os.
Selve troens udtryk kan
også være forskellige og

forandre sig i en krise. For
nogle kan det måske være
svært at blive ved med at
hente trøst i skriftsteder,
hvorfor man kan have brug
for at udleve troen på nye
måder i en periode. For eksempel ved at tale med et
andet menneske om tro,
spejde efter Guds storhed
i naturen eller gøre noget
godt for et andet menneske.
”Corona-tiden skal vi jo
bare igennem,” siger vi, og én
af måderne, hvorpå vi kan
hjælpe hinanden igennem
det svære, er at være ærlige
og tale om livet, som det er,
og ikke som det burde være.
At tale sandt om livet gør
ikke bare noget godt for os
selv, men også noget godt og
livsnært for vores relationer
med hinanden og med Gud.
Corona eller ej.

LEDER

En kamp, vi er
dømt til at tabe
SAGEN OM DEN engelske storbank Barclays lukning
af den kristne organisation Core Issues Trusts (CIT)
bankkonto, som vi omtaler på side 9, er hverken enkeltstående eller begrænset til Storbritannien. Den
handler om den tanke-ensretning, som også er ved at
sive over Nordsøen til Danmark. Her i åndsfrihedsforkæmperen Grundtvigs fædreland skal man ikke lede
længe for at finde danskere, der helt åbent udråber
abortmodstandere og personer, der gerne skriver
under på et klassisk kristent syn på seksualitet, som
modstandere af demokratiet. Derfra er der ikke langt
til at være landsskadelig og farlig. Sådanne toner flyder frit på de sociale medier såvel som i etablerede
aviser; fra menigmand såvel som fra de politikere, der
er valgt til at lede Danmark.
I Storbritannien er det åbenbart kommet så vidt,
at alene det at stille en bankkonto til rådighed for en
organisation, der har et andet syn på seksualitet end
det gængs accepterede, er et problem. Et problem,
som folkedomstolen slår ned på – og endnu værre:
Som en så velslået bank som Barclays føler, de er
nødt til at reagere på. Det er det foreløbige resultat af
en veldrevet lobbykampagne mod omvendelsesterapi,
som uden nærmere definition er blevet det nye store
hadeemne.
SÅ LANGT ER vi ikke kommet i Danmark. Ikke endnu
i hvert fald. Vi kan næppe gøre ret meget for at forhindre, at det i stigende grad bliver mere og mere besværligt at drive en organisation på dansk jord, hvis
organisationens holdninger af flertallet bliver set som
landsskadelige. Det er konsekvensen af, at Vestens
moralske kompasnål er kommet ud af kurs.
MEN SELV OM kampen kan vise sig at være nyttesløs,
er vi alligevel kaldet til at kæmpe den. Vi skal tage os
af verden og fremme det gode med de midler, vi har,
og under de forhold, vi er sat. Det gør vi allerede i LM
på mange måder, men vi har brug for at gøre mere. Vi
trænger til at skabe øget frimodighed og øget stolthed
over troen i menighederne, så troende ikke skjuler
deres tro eller lever passivt med den, men snarere
aktivt italesætter den ved vejfesten, i klasseværelset,
i kantinen, på Facebook og i samtalen med naboen.
Vi trænger til at blive klædt på, så vi kan argumentere
for vores overbevisninger over for folk, der ikke deler
dem.
En sådan aktiv åbenhed fra de kristne fremskynder
nok modstanden – særligt hvis åbenheden bliver påtaget, holdningerne enøjede og lydhørheden mangelfuld. Derfor trænger vi også til viden om den kultur, vi
navigerer i, så vi ikke vækker unødigt anstød.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør

inspiration

nærvær

holdning
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FIND MERE ONLINE

Et anderledes efterår
25/11/2020 | MAIKEN HADBERG, MISSIONÆR I MONGOLIET

Adventskaffe for mission

Unge tanzaniere læser i Bibelen

Kaffe dyrket ved foden af Kilimanjaro bliver solgt til adventsarrangementer i nogle af Luthersk Missions kredse
rundt i landet til fordel for missionsarbejdet.

Ny bog fra Soma Biblia er målrettet unge tanzaniere og skal
fremme deres lyst til bibellæsning og kristne fællesskaber
ud fra aktuelle udfordringer.

Det er nok ikke nogen overraskelse, at tingene bare ikke er,
som de plejer. Det er de ikke rigtig nogen steder i verden.
Men her i Mongoliet var begyndelsen af dette efterår alligevel tilnærmelsesvis normal. For lokalbefolkningen i hvert
fald. For mit vedkommende måtte jeg finde mig i det nye normale. Og et ord, som virkelig gælder i min hverdag, er ”omstillingsparathed”.
I september måned kunne vi begynde i kirken igen ...
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
Kontakt 44 51 73 37

FOTO: HASSELBERG

nærvær

21

holdning

4. DECEMBER 2020
ÅRGANG 120

24:12’s vigtigste formål er at skabe en anledning til at tale om julens store glæde: at Gud
sendte Jesus til jord for
at frelse syndere

Søren Skovgaard Sørensen
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Der er ikke noget farligt
ved at flytte til provinsen – det bør flere
overveje, siger ny præst
i LM-kirken i Skjern
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Tidligere Ulangamissionær Bent Houmaa
Jørgensen har været
”hjemme” og set, hvordan kirken er vokset
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Støt;
LM’s missionsarbejde
vokser, og flere missionærer har meldt sig
på banen.
Det er glædeligt, men
det koster også, og
derfor har vi brug for
en god julegave fra
dig

Der er rigtig mange på
Københavns Vestegn,
der ikke kender Jesus.
Det er katastrofalt,
siger Anker Nielsen
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