
I marts måned omsatte LM’s otte genbrugsbutikker for lidt over 1,6 millioner kroner.
Det er den hidtil største omsætning i LUMI’s historie

Rekordsalg i LUMI Genbrug

AF KARIN BORUP RAVNBORG

1.616.743,68 kroner. Så 1.616.743,68 kroner. Så 
mange penge har LM’s otte mange penge har LM’s otte 
genbrugsbutikker rundt i genbrugsbutikker rundt i 
landet tjent til missions-landet tjent til missions-
arbejdet på bare en enkelt arbejdet på bare en enkelt 
måned.måned.

Marts måned har været Marts måned har været 
rigtig god for LUMI Genbrug. rigtig god for LUMI Genbrug. 
Faktisk er det den bedste Faktisk er det den bedste 
måneds-omsætning no-måneds-omsætning no-
gensinde, og det gør, at det gensinde, og det gør, at det 
samlede regnskab for årets samlede regnskab for årets 
første kvartal næsten er lige første kvartal næsten er lige 
så højt som i 2019, hvor der så højt som i 2019, hvor der 
ikke var corona-nedlukning.ikke var corona-nedlukning.

”Det er helt fantastisk, når ”Det er helt fantastisk, når 
man tænker på, at alle bu-man tænker på, at alle bu-
tikkerne var lukket i to må-tikkerne var lukket i to må-
neder i år,” siger genbrugs-neder i år,” siger genbrugs-
konsulent Finn Larsen.konsulent Finn Larsen.

Han retter en stor tak til Han retter en stor tak til 
de mange frivillige medar-de mange frivillige medar-
bejdere, der har holdt butik-bejdere, der har holdt butik-
kerne i gang under nedluk-kerne i gang under nedluk-

Fra august kan man som Fra august kan man som 
noget nyt få en uddannelse i noget nyt få en uddannelse i 
kristen formidling på LMH.kristen formidling på LMH.

LM’s bibelskole vil tilbyde LM’s bibelskole vil tilbyde 
et særligt ti-måneders for-et særligt ti-måneders for-
løb for elever, som gerne løb for elever, som gerne 
vil dygtiggøre sig i mundt-vil dygtiggøre sig i mundt-
lig formidling af det kristne lig formidling af det kristne 
budskab.budskab.

Uddannelsen hedder ”Sæt Uddannelsen hedder ”Sæt 
ord på” og retter sig både ord på” og retter sig både 
til mænd og kvinder for at til mænd og kvinder for at 
udruste dem til forskellige udruste dem til forskellige 
former for forkyndelse til for former for forkyndelse til for 
eksempel ungdomsmøder, eksempel ungdomsmøder, 
juniorklubber eller blandt juniorklubber eller blandt 
socialt udsatte.socialt udsatte.

I løbet af de ti måneder I løbet af de ti måneder 
gennemgår eleverne en gennemgår eleverne en 
række fag, som har særlig række fag, som har særlig 

Luthersk Missions Højskole opretter fra efteråret en ti-måneders uddannelse i kristen forkyndelse

Ny forkynder-linje på LMH for mænd og kvinder

Jesus vil give hvile i liv og tjeneste

fokus på formidling, og del-fokus på formidling, og del-
tager i nogle praktiske akti-tager i nogle praktiske akti-
viteter, hvor de kan afprøve viteter, hvor de kan afprøve 
det, de har lært.det, de har lært.

Udrustning af næste 
generations kristne
”Vi lancerer den nye ud-”Vi lancerer den nye ud-
dannelse ’Sæt ord på’, fordi dannelse ’Sæt ord på’, fordi 
næste generation af kristne næste generation af kristne 
også skal udrustes til at også skal udrustes til at 
formidle evangeliet videre,” formidle evangeliet videre,” 
siger forstander Henrik Ny-siger forstander Henrik Ny-
mann Eriksen.mann Eriksen.

”Det er sådan set ikke ”Det er sådan set ikke 
noget nyt for os, men nu noget nyt for os, men nu 
giver vi det ekstra fokus, så giver vi det ekstra fokus, så 
de unge får nogle brugbare de unge får nogle brugbare 
redskaber.”redskaber.”

Det bliver lærer Daniel Det bliver lærer Daniel 

Burgdorf, der får ansvar for Burgdorf, der får ansvar for 
den nye bibelskole-linje, den nye bibelskole-linje, 
som ud over skolens obliga-som ud over skolens obliga-
toriske bibelfag også rum-toriske bibelfag også rum-
mer undervisning i fag som mer undervisning i fag som 
prædikenlære, retorik og prædikenlære, retorik og 
bibelsk tekstforståelse.bibelsk tekstforståelse.

Praktiske øvelser 
i trygge rammer
En del af den nye forkynder-En del af den nye forkynder-
linje indeholder også en ob-linje indeholder også en ob-
ligatorisk praktik. ligatorisk praktik. 

Det sker ved, at eleverne Det sker ved, at eleverne 
skal holde andagter på sko-skal holde andagter på sko-
len og deltage i aktiviteter len og deltage i aktiviteter 
”ud af huset”, hvor de får ”ud af huset”, hvor de får 
øvet sig i mundtlig formid-øvet sig i mundtlig formid-
ling under vejledning og i ling under vejledning og i 
trygge rammer.trygge rammer.A
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ningen med online-salg  og ningen med online-salg  og 
ved at fylde op med varer.ved at fylde op med varer.

Kunderne vælter ind
I LUMI Genbrug i Skjern, I LUMI Genbrug i Skjern, 
som har haft den største som har haft den største 
omsætning, har man tyde-omsætning, har man tyde-
ligt mærket folks købelyst, ligt mærket folks købelyst, 
da butikken endelig kunne da butikken endelig kunne 
åbne igen.åbne igen.

”Det væltede nærmest ind ”Det væltede nærmest ind 
med kunder de første dage. med kunder de første dage. 
Det var helt vildt,” siger Det var helt vildt,” siger 
Hans Jørgen Søndergaard, Hans Jørgen Søndergaard, 
som er frivillig i butikken.som er frivillig i butikken.

Også i Hillerød har man Også i Hillerød har man 
haft et godt salg – særligt haft et godt salg – særligt 
på møbler og inventar, for-på møbler og inventar, for-
tæller en af butikkens dag-tæller en af butikkens dag-
lige ledere, Britta Toft.lige ledere, Britta Toft.

”Vi kan mærke, at folk har ”Vi kan mærke, at folk har 
været meget hjemme og har været meget hjemme og har 
fået ryddet ud i det gamle, fået ryddet ud i det gamle, 
så der bliver plads til noget så der bliver plads til noget 
nyt.”nyt.”

Læs mere på dlm.dk/nyt.Læs mere på dlm.dk/nyt.

De får også mulighed for De får også mulighed for 
sparring, forklarer bibelsko-sparring, forklarer bibelsko-
lelærer Daniel Burgdorf.lelærer Daniel Burgdorf.

På den måde får eleverne På den måde får eleverne 
opbygget nogle kompeten-opbygget nogle kompeten-
cer, som de kan gøre brug af cer, som de kan gøre brug af 
senere hen, hvis de ønsker senere hen, hvis de ønsker 
at gå ind i en frivillig tjene-at gå ind i en frivillig tjene-
ste som forkynder, formid-ste som forkynder, formid-
ler for børn eller lignende, ler for børn eller lignende, 
mener han.mener han.

”Vi tror, der vil være unge, ”Vi tror, der vil være unge, 
som ser ’Sæt ord på’ som en som ser ’Sæt ord på’ som en 
mulighed for at dygtigøre sig mulighed for at dygtigøre sig 
i kristen formidling. Man be-i kristen formidling. Man be-
høver ikke have andre forud-høver ikke have andre forud-
sætninger end at ville lægge sætninger end at ville lægge 
lidt ekstra tid og kræfter i sit lidt ekstra tid og kræfter i sit 
LMH-ophold.”LMH-ophold.”

kbrkbr

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.””Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”
Matthæusevangeliet 11,28Matthæusevangeliet 11,28

Dette vers fi k jeg af den tanzaniske præst Dette vers fi k jeg af den tanzaniske præst 
pastor Eliam Masikini i 1965. Det var hans pastor Eliam Masikini i 1965. Det var hans 
hjælp i det svære arbejde i den lille, svage hjælp i det svære arbejde i den lille, svage 
menighed i Masagati i Tanganyika. Det blev menighed i Masagati i Tanganyika. Det blev 
også min tiltrængte hjælp som ung missio-også min tiltrængte hjælp som ung missio-
nær dengang og har været det siden.nær dengang og har været det siden.

30 år senere ønskede han det malet på 30 år senere ønskede han det malet på 
væggen ved korset over altret i Lugala Ho-væggen ved korset over altret i Lugala Ho-

spitals nye kirke. Han sagde: ”Det er kor-spitals nye kirke. Han sagde: ”Det er kor-
sets sejrsbudskab, der kan give hvile”.sets sejrsbudskab, der kan give hvile”.

Ingen undgår slidsomme dage i kristen-Ingen undgår slidsomme dage i kristen-
livet og tjenesten. Svigt og mangler tynger, livet og tjenesten. Svigt og mangler tynger, 
men Jesus siger: Bring dem til mig og få men Jesus siger: Bring dem til mig og få 
hvile. Min erfaring: Han holder ord.hvile. Min erfaring: Han holder ord.

Elvin Sig JensenElvin Sig Jensen
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AF PETER RASKAF PETER RASK

MEDLEM AF LANDSSTYRELSENMEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

PR@DLM.DKPR@DLM.DK

Måske er det en af de ting Måske er det en af de ting 
man ikke burde sige højt. man ikke burde sige højt. 
Måske skulle jeg bare holde Måske skulle jeg bare holde 
det for mig selv. Men da jeg det for mig selv. Men da jeg 
ser en begyndende udvik-ser en begyndende udvik-
ling, jeg gerne vil vende, er ling, jeg gerne vil vende, er 
der ingen vej uden om en der ingen vej uden om en 
smule selvudlevering. smule selvudlevering. 

Jeg er vokset op på Falster Jeg er vokset op på Falster 
– stedet, forfatteren Knud – stedet, forfatteren Knud 
Romer siger, er fl adt, fordi Romer siger, er fl adt, fordi 
det er faldet fra himlen – det er faldet fra himlen – 
og her havde jeg min faste og her havde jeg min faste 
gang i missionshuset. Når gang i missionshuset. Når 
man der blev ti år, kom man man der blev ti år, kom man 

Kedsomhedens velsignelse
op i juniorklubben og fi k en op i juniorklubben og fi k en 
bibel. Som det naturligste bibel. Som det naturligste 
tog jeg den med til møder-tog jeg den med til møder-
ne, og her er det, selvudle-ne, og her er det, selvudle-
veringen kommer: En stor veringen kommer: En stor 
del af den læste jeg søndag del af den læste jeg søndag 
aften, mens prædikanter aften, mens prædikanter 
stod og holdt det, som i min stod og holdt det, som i min 
optik var virkelig kedelige optik var virkelig kedelige 
prædikener. Formentlig var prædikener. Formentlig var 
de ikke alle det, men nogle de ikke alle det, men nogle 
var nok. var nok. 

Så i stedet for bare at lade Så i stedet for bare at lade 
mine tanker vandre eller mine tanker vandre eller 
tælle, hvor mange mursten tælle, hvor mange mursten 
der egentlig var bag taler-der egentlig var bag taler-
stolen, gav jeg mig til at stolen, gav jeg mig til at 
læse om drabelige slag og læse om drabelige slag og 
frygtelige konger i Gammel frygtelige konger i Gammel 
Testamente. Da jeg var fær-Testamente. Da jeg var fær-
dig med det, læste jeg om dig med det, læste jeg om 
profetier, jeg ikke forstod, og profetier, jeg ikke forstod, og 
om drager med mange horn om drager med mange horn 
– som jeg så heller ikke for-– som jeg så heller ikke for-
stod noget af. stod noget af. 

Min pointe er følgende: Min pointe er følgende: 

I stedet for at høre Guds I stedet for at høre Guds 
ord læste jeg i det, når jeg ord læste jeg i det, når jeg 
oplevede, at prædikanten oplevede, at prædikanten 
ikke lige ramte mig. Og i det ikke lige ramte mig. Og i det 
lange løb er det blevet til lange løb er det blevet til 
velsignelse for mig. Fordi jeg velsignelse for mig. Fordi jeg 
over tid blev fortrolig med over tid blev fortrolig med 
Guds ord, fi k det læst og op-Guds ord, fi k det læst og op-
dagede, at det talte til mig.  dagede, at det talte til mig.  
– af sig selv ikke formid-– af sig selv ikke formid-
let gennem andres sind og let gennem andres sind og 
temperament. temperament. 

Så derfor vil jeg gerne slå Så derfor vil jeg gerne slå 
et slag for, at vi igen i LM ta-et slag for, at vi igen i LM ta-
ger vores bibel med til mø-ger vores bibel med til mø-
derne. Så vi bliver fortrolige derne. Så vi bliver fortrolige 
med den og læser i den, hvis med den og læser i den, hvis 
prædikanten ikke lige ram-prædikanten ikke lige ram-
mer en. mer en. 

Jeg tror, at en utilsigtet Jeg tror, at en utilsigtet 
bivirkning ved, at det meste bivirkning ved, at det meste 
til vores møder og guds-til vores møder og guds-
tjenester er blevet digitalt, tjenester er blevet digitalt, 
er, at vi frarøver os selv en er, at vi frarøver os selv en 
mulighed for at opdage no-mulighed for at opdage no-
get nyt i Guds ord, når vi lidt get nyt i Guds ord, når vi lidt 

af kedsomhed læser i det, af kedsomhed læser i det, 
mens vi egentlig burde høre mens vi egentlig burde høre 
efter. efter. 

Så for at vi ikke skal ende Så for at vi ikke skal ende 
som de bibelløse bibeltro, som de bibelløse bibeltro, 
vil jeg gerne kæmpe for, at vil jeg gerne kæmpe for, at 
vi igen tager Bibelen med. vi igen tager Bibelen med. 
Både for at kunne følge med Både for at kunne følge med 
i prædikenen, men også for i prædikenen, men også for 
at læse lidt på egen hånd, at læse lidt på egen hånd, 
hvis prædikenen ikke lige hvis prædikenen ikke lige 
rammer helt. rammer helt. 

Selv tror jeg, at jeg har Selv tror jeg, at jeg har 
holdt min del af kedelige holdt min del af kedelige 
prædikener gennem tiden, prædikener gennem tiden, 
og derfor vil jeg særligt ger-og derfor vil jeg særligt ger-
ne tilskynde til, at folk tager ne tilskynde til, at folk tager 
bibler med til mine prædi-bibler med til mine prædi-
kener. Jeg bliver distrahe-kener. Jeg bliver distrahe-
ret undervejs af, at folk er ret undervejs af, at folk er 
fordybet i Skriften, for jeg fordybet i Skriften, for jeg 
ser det ikke. Men måske kan ser det ikke. Men måske kan 
jeg høre det efterfølgende jeg høre det efterfølgende 
til åben mikrofon: at Gud til åben mikrofon: at Gud 
velsignede nogen i kedsom-velsignede nogen i kedsom-
heden.heden.
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Landsmøde 2021
På grund af corona-situationen er På grund af corona-situationen er 
planerne om at samle LM’erne til planerne om at samle LM’erne til 
lokale landsmødefester opgivet. lokale landsmødefester opgivet. 
Landsmødet er dog stadig muligt Landsmødet er dog stadig muligt 
at se via internettet.at se via internettet.

”Vi håber, at I vil tilskynde til, at ”Vi håber, at I vil tilskynde til, at 
folk samles privat, i det omfang folk samles privat, i det omfang 
det er muligt, og prøver at skabe en det er muligt, og prøver at skabe en 
festlig ramme,” skriver vicegeneral-festlig ramme,” skriver vicegeneral-
sekretær Birger Reuss Schmidt i et sekretær Birger Reuss Schmidt i et 
brev til alle LM’s lokalformænd.brev til alle LM’s lokalformænd.

Nåden i Guds hjerte
Man kan blive fortvivlet, når man ikke ser troens frugter Man kan blive fortvivlet, når man ikke ser troens frugter 
– nådens virkninger – i sit liv. Man mærker måske ikke – nådens virkninger – i sit liv. Man mærker måske ikke 
nogen særlig glæde, anger, frimodighed eller kærlighed.nogen særlig glæde, anger, frimodighed eller kærlighed.

Det er noget af det, der bliver taget hånd om i det ny-Det er noget af det, der bliver taget hånd om i det ny-
este nummer af magasinet Budskabet under temaet este nummer af magasinet Budskabet under temaet 
Nåden i Guds hjerteNåden i Guds hjerte. Artiklerne lægger op til at droppe . Artiklerne lægger op til at droppe 
navlepilleriet ved at rette fokus på, at Guds hjerte er fuld navlepilleriet ved at rette fokus på, at Guds hjerte er fuld 
af nåde. Det er dér, vi kan fi nde tryghed og vished om, at af nåde. Det er dér, vi kan fi nde tryghed og vished om, at 
det hele ender godt til sidst.det hele ender godt til sidst.

Magasinet indeholder også refl eksioner om konspira-Magasinet indeholder også refl eksioner om konspira-
tionsteorier, dansk statsborgerskab, forholdet mellem tionsteorier, dansk statsborgerskab, forholdet mellem 
Helligånden og sund fornuft og trosoplæring i familien.Helligånden og sund fornuft og trosoplæring i familien.

Fordybelse     Analyse     Inspiration     

BUDSKABET

TEMA: 
NÅDEN I GUDS HJERTE

BUDSKABET 2/2021

6
Kendt og frikendt i Jesus

14
Er min tro god nok?

18
Når du ikke mærker Guds nærvær

2/2021

32
Barnets tro udvikles i familien

Vi vil så gerne blive fl ere!
Skaf tre nye abonnenter – så får du Tro & Mission gratis i 2022

Tro & Mission 
– sammen deler vi evangeliet 
og de gode nyheder

Vi er stolte af vores avis – og vil så gerne, at endnu fl ere skal læse om de Vi er stolte af vores avis – og vil så gerne, at endnu fl ere skal læse om de 
spændende ting, vi skriver om, blive opmuntret i troen og brænde for mission.spændende ting, vi skriver om, blive opmuntret i troen og brænde for mission.

Vi håber, du er enig?Vi håber, du er enig?
Nu har du mulighed for at hjælpe os med at nå endnu længere ud.Nu har du mulighed for at hjælpe os med at nå endnu længere ud.

SÅDAN GØR DU:
• Skaf tre nye abonnenter• Skaf tre nye abonnenter
 DE FÅR: Tro & Mission resten af 2021 til halv pris. DE FÅR: Tro & Mission resten af 2021 til halv pris.
 DU FÅR: næste års abonnement (2022) gratis. DU FÅR: næste års abonnement (2022) gratis.

• Send en mail til tm@dlm.dk med navn, adresse og mail • Send en mail til tm@dlm.dk med navn, adresse og mail 
 på tre personer, som har sagt ja tak til at modtage  på tre personer, som har sagt ja tak til at modtage Tro & MissionTro & Mission 
 resten af året til 210 kr. (eller 100 kr. for unge under 30 år) resten af året til 210 kr. (eller 100 kr. for unge under 30 år)

Kampagnen løber frem til 30. april.Kampagnen løber frem til 30. april.

Missionærfamilie stopper
Signe og Brian Bjørn Nielsen afslutter deres missionær-Signe og Brian Bjørn Nielsen afslutter deres missionær-
tjeneste i Tanzania og kommer efter planen til Danmark tjeneste i Tanzania og kommer efter planen til Danmark 
den 10. juli. Ægteparret har været ansat siden august den 10. juli. Ægteparret har været ansat siden august 
2015. Efter en introduktionsperiode har de undervist på 2015. Efter en introduktionsperiode har de undervist på 
Kiabakari Bibelskole i det nordlige Tanzania. Kiabakari Bibelskole i det nordlige Tanzania. 

LM er taknemlige for deres arbejde, som har haft stor LM er taknemlige for deres arbejde, som har haft stor 
betydning for uddannelsen af evangelister og sogne-betydning for uddannelsen af evangelister og sogne-
medhjælpere til Mara stift. Det er planen, at Brian skal medhjælpere til Mara stift. Det er planen, at Brian skal 
afholde informationsmøder rundt omkring i Danmark i afholde informationsmøder rundt omkring i Danmark i 
perioden september-november 2021. Ægteparret og de-perioden september-november 2021. Ægteparret og de-
res fi re børn forventer at bosætte sig i Vestjylland.res fi re børn forventer at bosætte sig i Vestjylland.
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Måske er der en, der læser to linjer og får 
mod til at sætte ord på sin egen kamp

Ny bog med brev-veksling mellem to forkyndere om deres personlige tvivl 
er en opmuntring til at tale sammen om det svære

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

De er professionelle kristne. De er professionelle kristne. 
De får løn for at vejlede an-De får løn for at vejlede an-
dre i troen og jonglere med dre i troen og jonglere med 
svære spørgsmål om livet svære spørgsmål om livet 
med Gud. Samtidig kæmper med Gud. Samtidig kæmper 
de begge med en skræk for de begge med en skræk for 
at overgive sig helt til troen at overgive sig helt til troen 
og slippe kontrollen. og slippe kontrollen. 

I en ny bog lægger præst i I en ny bog lægger præst i 
Tarm Frimenighed Andreas Tarm Frimenighed Andreas 
Kammers gaard Ipsen og Kammers gaard Ipsen og 
ph.d.-studerende i systema-ph.d.-studerende i systema-
tisk teologi ved DBI Michael tisk teologi ved DBI Michael 
Agerbo Mørch deres tvivl Agerbo Mørch deres tvivl 
åbent frem på bordet. Og åbent frem på bordet. Og 
Øjebliksbilleder fra tvivlens Øjebliksbilleder fra tvivlens 
landskablandskab holder, hvad titlen  holder, hvad titlen 
lover. Der er ingen forløsning lover. Der er ingen forløsning 
for tvivlen, ingen facit med for tvivlen, ingen facit med 
to streger under og ingen to streger under og ingen 
anvisninger til det tvivls-anvisninger til det tvivls-
frie liv. Der er derimod en frie liv. Der er derimod en 
beskrivelse – eller rettere beskrivelse – eller rettere 
bekendelse – af ”tvivlen bekendelse – af ”tvivlen 
som en deprimerende me-som en deprimerende me-
ningsløshed, der æder alt ningsløshed, der æder alt 
omkring sig og får troen til omkring sig og får troen til 
at rådne op indefra”, som at rådne op indefra”, som 
Mørch skriver det.Mørch skriver det.

Tro & MissionTro & Mission har sat de to  har sat de to 
forfattere stævne for at få forfattere stævne for at få 
historien bag bogen og for at historien bag bogen og for at 
give deres erfaringer videre give deres erfaringer videre 
til de læsere, der selv kender til de læsere, der selv kender 
tvivlen fra deres eget eller tvivlen fra deres eget eller 
deres nærmestes liv.deres nærmestes liv.

Kan ikke defi neres
Bogen er baseret på brev-Bogen er baseret på brev-
vekslinger mellem de to vekslinger mellem de to 
forfattere, og anledningen er forfattere, og anledningen er 
Mørchs egen tvivl, som han Mørchs egen tvivl, som han 
første gang oplevede, da første gang oplevede, da 
hans far lå for døden. Tvivlen hans far lå for døden. Tvivlen 
udviklede sig i en grad, så udviklede sig i en grad, så 
den fyldte hele hans hori-den fyldte hele hans hori-

sont.sont.
”Min tvivl er så stor, at det ”Min tvivl er så stor, at det 

er en urimelig begræns-er en urimelig begræns-
ning at skulle defi nere den. ning at skulle defi nere den. 
Man kan heller ikke defi nere Man kan heller ikke defi nere 
kærlighed eller eksistens. kærlighed eller eksistens. 
Min tvivl er en sort himmel Min tvivl er en sort himmel 
eller en skovvandring, hvor eller en skovvandring, hvor 
jeg ikke har et færdigt kort jeg ikke har et færdigt kort 
og hver sti leder mig videre.”og hver sti leder mig videre.”

I tidens løb har Mørch I tidens løb har Mørch 
mødt mange, der har for-mødt mange, der har for-
ladt troen uden at tale med ladt troen uden at tale med 
nogen om deres tvivl inden. nogen om deres tvivl inden. 
Det ønskede han ikke for Det ønskede han ikke for 
sig selv. Derfor tog Mørch sig selv. Derfor tog Mørch 
kontakt til Ipsen, som han kontakt til Ipsen, som han 
i forvejen kendte, fordi han i forvejen kendte, fordi han 
oplevede ham som en god oplevede ham som en god 
samtalepartner og en re-samtalepartner og en re-
fl ekteret teolog med fød-fl ekteret teolog med fød-
derne plantet i nutiden. derne plantet i nutiden. 

”Jeg har fået et blik ind i en ”Jeg har fået et blik ind i en 
tvivl, som ikke er magen til tvivl, som ikke er magen til 
min egen tvivl, og som ikke min egen tvivl, og som ikke 
passer ind i de kasser, jeg passer ind i de kasser, jeg 
havde før i tiden. En tvivl, havde før i tiden. En tvivl, 
der er uhåndgribelig og ude-der er uhåndgribelig og ude-
fi nerbar. Jeg har tidligere fi nerbar. Jeg har tidligere 
skrevet bogen skrevet bogen Tro med sko Tro med sko 
påpå, hvor jeg taler om tvivl. , hvor jeg taler om tvivl. 
Dér er tvivlen i kasser: Tvivl Dér er tvivlen i kasser: Tvivl 
på Guds eksistens, tvivl på på Guds eksistens, tvivl på 
Jesu opstandelse og så vi-Jesu opstandelse og så vi-
dere. Her skrev jeg, at man dere. Her skrev jeg, at man 
sagtens kan tvivle og tro på sagtens kan tvivle og tro på 
Jesus. Det mener jeg stadig, Jesus. Det mener jeg stadig, 
men det er ikke så nemt, men det er ikke så nemt, 
som jeg troede,” forklarer som jeg troede,” forklarer 
Ipsen.Ipsen.

Uforløst og ustatisk
Det er helt bevidst, at Det er helt bevidst, at Øje-Øje-
bliksbilleder fra tvivlens bliksbilleder fra tvivlens 
landskablandskab kredser uforløst  kredser uforløst 
rundt om tvivlen, siger de to rundt om tvivlen, siger de to 
forfattere:forfattere:

”For mig er det en måde ”For mig er det en måde 
at tage tvivlen seriøst på at at tage tvivlen seriøst på at 

lade den stå uforløst. Der-lade den stå uforløst. Der-
med lægger vi ikke noget med lægger vi ikke noget 
pres ned over læseren. Og pres ned over læseren. Og 
så er vi jo heller ikke selv så er vi jo heller ikke selv 
nået i mål. Der er ikke nogen nået i mål. Der er ikke nogen 
forløsning at skrive om,” er-forløsning at skrive om,” er-
kender LM-præsten.kender LM-præsten.

”Der er ikke noget i det ”Der er ikke noget i det 
her, der er statisk, og der her, der er statisk, og der 
er mange faktorer uden for er mange faktorer uden for 
tvivlen, der spiller ind – års-tvivlen, der spiller ind – års-
tidernes skiften, der påvir-tidernes skiften, der påvir-
ker humøret, for eksempel. ker humøret, for eksempel. 
Bogen er først og fremmest Bogen er først og fremmest 
et forsvar for, at det giver et forsvar for, at det giver 
mening at tale sammen om mening at tale sammen om 
de ting, der er svære i troen. de ting, der er svære i troen. 
Og så har vi et håb om, at Og så har vi et håb om, at 
når man taler sammen, så når man taler sammen, så 
forløser det en masse. Pro-forløser det en masse. Pro-
cessen er en del af løsnin-cessen er en del af løsnin-
gen,” mener Mørch.gen,” mener Mørch.

Samtalen forløber i brev-Samtalen forløber i brev-
form gennem bogen, hvor form gennem bogen, hvor 
de to teologer ikke hol-de to teologer ikke hol-
der sig tilbage fra at bruge der sig tilbage fra at bruge 
fremmedord og ord af an-fremmedord og ord af an-
dre forfattere. Dermed er de dre forfattere. Dermed er de 
to forfattere bevidste om, at to forfattere bevidste om, at 
nogle læsere vil lægge bo-nogle læsere vil lægge bo-
gen fra sig, fordi den virker gen fra sig, fordi den virker 
for tung.for tung.

”Bogen skal være auten-”Bogen skal være auten-
tisk. Vi har ikke haft dybe tisk. Vi har ikke haft dybe 
overvejelser om målgrup-overvejelser om målgrup-
pen. Vi har lavet en bog om pen. Vi har lavet en bog om 

”Min tvivl er en skovvandring, hvor jeg ikke har et færdigt kort, og hver sti leder mig videre,” siger ”Min tvivl er en skovvandring, hvor jeg ikke har et færdigt kort, og hver sti leder mig videre,” siger 
Michael Agerbo Mørch.Michael Agerbo Mørch.

tro og tvivl, som jeg gerne tro og tvivl, som jeg gerne 
ville have haft selv, og jeg ville have haft selv, og jeg 
tror, ærligheden og skrøbe-tror, ærligheden og skrøbe-
ligheden i den kalder folk ligheden i den kalder folk 
ind i bogen,” mener Mørch.ind i bogen,” mener Mørch.

”Jeg håber, der er nogen, ”Jeg håber, der er nogen, 
der bare læser to linjer og der bare læser to linjer og 
tænker ’yes, dér blev sat ord tænker ’yes, dér blev sat ord 
på min kamp. Der kom ikke på min kamp. Der kom ikke 
nogen løsning, men nu tør nogen løsning, men nu tør 
jeg sætte ord på min egen jeg sætte ord på min egen 
kamp i mit netværk’,” tilføjer kamp i mit netværk’,” tilføjer 
Ipsen.Ipsen.

Guddommelig samtale
Ønsket om, at fl ere må sæt-Ønsket om, at fl ere må sæt-
te ord på deres tvivl, var den te ord på deres tvivl, var den 
drivkraft, der gjorde de per-drivkraft, der gjorde de per-
sonlige breve til en offentlig sonlige breve til en offentlig 
bogudgivelse. I september bogudgivelse. I september 
holdt de to forfattere en holdt de to forfattere en 
samtalecafé om tvivl på Me-samtalecafé om tvivl på Me-
nighedsfakultetet i Aarhus. nighedsfakultetet i Aarhus. 
Deres samtaler blev også Deres samtaler blev også 
lagt på YouTube og giver lagt på YouTube og giver 
stadig – nu over et halvt år stadig – nu over et halvt år 
senere - stor respons, siger senere - stor respons, siger 
Mørch:Mørch:

”Jeg tror aldrig, jeg har ”Jeg tror aldrig, jeg har 
holdt et oplæg eller en præ-holdt et oplæg eller en præ-
diken, der har givet så stor diken, der har givet så stor 
respons. Der er stadig folk, respons. Der er stadig folk, 
der skriver til mig, at det har der skriver til mig, at det har 
været livsforvandlende at været livsforvandlende at 
høre to teologer, der kæm-høre to teologer, der kæm-
per med disse spørgsmål. per med disse spørgsmål. 

Den respons legitimerer for Den respons legitimerer for 
mig, at vi offentliggør bre-mig, at vi offentliggør bre-
vene, og det betyder, at der vene, og det betyder, at der 
fl ere steder er behov for at fl ere steder er behov for at 
tale om disse spørgsmål.”tale om disse spørgsmål.”

Det er ikke som sådan Det er ikke som sådan 
tabubelagt at tale om tvivl tabubelagt at tale om tvivl 
i menigheden, mener Ip-i menigheden, mener Ip-
sen, der ligesom Mørch har sen, der ligesom Mørch har 
været ungdomskonsulent i været ungdomskonsulent i 
LMU og har forkyndt adskil-LMU og har forkyndt adskil-
lige steder i LM-regi:lige steder i LM-regi:

”Men der er to ting, der ”Men der er to ting, der 
er tabubelagte: dybden og er tabubelagte: dybden og 

varigheden af tvivlen. Det er varigheden af tvivlen. Det er 
svært at sætte ord på, hvor svært at sætte ord på, hvor 
dybt tvivlen forgrener sig i dybt tvivlen forgrener sig i 
ens liv, og at give udtryk for, ens liv, og at give udtryk for, 
at den er langvarig.”at den er langvarig.”

Mørch har for sin del Mørch har for sin del 
oplevet at blive mødt med oplevet at blive mødt med 
tavshed, når han har sat ord tavshed, når han har sat ord 
på sin tvivl over for andre, på sin tvivl over for andre, 
og selv om det er forståeligt, og selv om det er forståeligt, 
fordi folk kan være blufær-fordi folk kan være blufær-
dige eller mangle ord, er det dige eller mangle ord, er det 
også ødelæggende, mener også ødelæggende, mener 
han, fordi tavsheden kan han, fordi tavsheden kan 
forstås som ligegyldighed. forstås som ligegyldighed. 
Selv har han i sin brevveks-Selv har han i sin brevveks-
ling og samtaler med An-ling og samtaler med An-
dreas oplevet, at den åbne dreas oplevet, at den åbne 
samtale kan noget særligt:samtale kan noget særligt:

”Der er noget guddom-”Der er noget guddom-
meligt over at tale sammen. meligt over at tale sammen. 
Har man ikke prøvet at åbne Har man ikke prøvet at åbne 
op og tale med en ven, så op og tale med en ven, så 
skulle man prøve det,” siger skulle man prøve det,” siger 
Mørch og fortsætter:Mørch og fortsætter:

”Vi skylder hinanden at ”Vi skylder hinanden at 
vandre sammen i proble-vandre sammen i proble-
merne, inden vi forlader hele merne, inden vi forlader hele 
vores livsgrundlag. Bogen er vores livsgrundlag. Bogen er 
en appel til de mennesker, en appel til de mennesker, 
der kæmper: ’tag din tro så der kæmper: ’tag din tro så 
alvorligt, at du lukker andre alvorligt, at du lukker andre 
mennesker ind, før du træf-mennesker ind, før du træf-
fer defi nitive valg i dit liv’.”fer defi nitive valg i dit liv’.”

Værd at kæmpe for
Gode samtaler gør dog ikke Gode samtaler gør dog ikke 
alt, erkender Mørch, der alt, erkender Mørch, der 
stadig kæmper med tvivl og stadig kæmper med tvivl og 
stadig har dage, hvor han stadig har dage, hvor han 
føler, det ville være mest ær-føler, det ville være mest ær-
ligt over for ham selv, hans ligt over for ham selv, hans 
familie og alle, han kender, familie og alle, han kender, 
hvis han erkendte, at det hvis han erkendte, at det 
hele var slut.hele var slut.

”På en eller anden måde ”På en eller anden måde 
har brevene gjort noget har brevene gjort noget 
ved mig – på den anden ved mig – på den anden 
side ikke noget. Den guds-side ikke noget. Den guds-
fjendskhed, der bor i mig, fjendskhed, der bor i mig, 
vil helst ikke have, at noget vil helst ikke have, at noget 
bliver løst. Men at lære det bliver løst. Men at lære det 
aspekt af mig selv at kende aspekt af mig selv at kende 
har været rigtig godt.”har været rigtig godt.”

”Men jeg har lært igennem ”Men jeg har lært igennem 
mit forløb med Andreas, mit forløb med Andreas, 
at det virkelig er værd at at det virkelig er værd at 
kæmpe i troen. Og jeg kæm-kæmpe i troen. Og jeg kæm-
per meget med det, men jeg per meget med det, men jeg 
har også lært, at tvivlen kan har også lært, at tvivlen kan 
være et instrument fra Gud. være et instrument fra Gud. 
Hvis vi tror, vi kan kontrol-Hvis vi tror, vi kan kontrol-
lere Gud, så er det en intel-lere Gud, så er det en intel-
lektuel afgudsdyrkelse, som lektuel afgudsdyrkelse, som 
han er nødt til at smadre. han er nødt til at smadre. 
Det er ikke så let at leve i.”Det er ikke så let at leve i.”

MICHAEL AGERBO MØRCH   Den gudsfjendskhed, der bor 
i mig, vil helst ikke have, at noget bliver løst. Men at lære det 
aspekt af mig selv at kende har været rigtig godt

 
I bogen ”Tro med 
sko på”, hvor jeg 
taler om tvivl,  
skrev jeg, at man 
sagtens kan tvivle 
og tro på Jesus. 
Det mener jeg sta-
dig, men det er 
ikke så nemt, som 
jeg troede

Andreas K. IpsenAndreas K. Ipsen
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Andreas Kammersgaard Ipsen og Michael Agerbo Mørch er Andreas Kammersgaard Ipsen og Michael Agerbo Mørch er 
enige om, at det ikke er tabubelagt at tale om tvivl i LM – men enige om, at det ikke er tabubelagt at tale om tvivl i LM – men 
dybden og varigheden af tvivlen er tabubelagte.dybden og varigheden af tvivlen er tabubelagte.
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For et halvt år siden fl yttede For et halvt år siden fl yttede 
Thomas Olofson og hans fa-Thomas Olofson og hans fa-
milie til Bornholm, hvor han milie til Bornholm, hvor han 
var blevet ansat i en kombi-var blevet ansat i en kombi-
neret stilling som afdelings-neret stilling som afdelings-
sekretær, -forkynder og sekretær, -forkynder og 
frimenighedspræst i Kirken frimenighedspræst i Kirken 
på Klippen.på Klippen.

”De første ni år af mit liv, ”De første ni år af mit liv, 
boede jeg i København, og boede jeg i København, og 
sammen med mine forældre sammen med mine forældre 
kom jeg i Kingos kirke på kom jeg i Kingos kirke på 
Nørrebro. Der lærte jeg at Nørrebro. Der lærte jeg at 
elske en helt klassisk guds-elske en helt klassisk guds-
tjeneste med liturgi og det tjeneste med liturgi og det 
hele,” siger han.hele,” siger han.

Som voksen valgte han at Som voksen valgte han at 
komme i LM, fordi han der komme i LM, fordi han der 
fandt en kombination af bi-fandt en kombination af bi-
beltroskab, forkyndelse og beltroskab, forkyndelse og 
kristent liv, som han er tryg kristent liv, som han er tryg 
ved.ved.

”Jeg holder meget af LM, ”Jeg holder meget af LM, 
og det kan man ikke uden at og det kan man ikke uden at 
holde af Bornholm. For det holde af Bornholm. For det 
var der, det hele startede,” var der, det hele startede,” 
siger han og tilføjer, at det siger han og tilføjer, at det 
derfor ikke var så stort et derfor ikke var så stort et 
skridt for ham at søge den skridt for ham at søge den 
ledige stilling.ledige stilling.

”Da jeg så opslaget, tænkte ”Da jeg så opslaget, tænkte 
jeg, at jeg gerne ville bidrage jeg, at jeg gerne ville bidrage 
med forkyndelse og ledelse, med forkyndelse og ledelse, 
som der blev efterspurgt.”som der blev efterspurgt.”

Min plads er i Danmark
Da Thomas var ni år, fl yttede Da Thomas var ni år, fl yttede 
hans familie til Færøerne, hans familie til Færøerne, 
hvor hans far blev folke-hvor hans far blev folke-
kirkepræst i Fuglefjord, og kirkepræst i Fuglefjord, og 
hans mor fi k job som gym-hans mor fi k job som gym-
nasielærer. Her boede han, nasielærer. Her boede han, 
til han blev 14 år.til han blev 14 år.

”Der er ingen tvivl om, at ”Der er ingen tvivl om, at 
jeg holder meget af Færø-jeg holder meget af Færø-
erne, hvor mine forældre bo-erne, hvor mine forældre bo-
ede en del år, inden de blev ede en del år, inden de blev 
missionærer i Tanzania. Min missionærer i Tanzania. Min 
lillebror, Silas, er gift med lillebror, Silas, er gift med 
en færing og bor der, når de en færing og bor der, når de 
ikke er missionærer i Mon-ikke er missionærer i Mon-
goliet,” siger han.goliet,” siger han.

”Men det gør mig ikke til ”Men det gør mig ikke til 
færing. Min historie kan færing. Min historie kan 
imidlertid bedre sammen-imidlertid bedre sammen-
lignes med et missionær-lignes med et missionær-
barn, der har boet fem år i barn, der har boet fem år i 
Afrika. Det bliver man ikke Afrika. Det bliver man ikke 
afrikaner af.”afrikaner af.”

Thomas har aldrig været Thomas har aldrig været 
i tvivl om, at hans plads er i i tvivl om, at hans plads er i 
Danmark.Danmark.

”Jeg har aldrig oplevet et ”Jeg har aldrig oplevet et 
kald til at fl ytte andre steder kald til at fl ytte andre steder 
hen, men til at være bibeltro hen, men til at være bibeltro 

Man kan ikke holde af LM 
uden at holde af Bornholm

Thomas Olofson er ansat forkynder og frimenighedspræst i Rønne

missionerende lutheraner, missionerende lutheraner, 
præcis hvor jeg er.”præcis hvor jeg er.”

17 reoler børnebøger
Thomas fortæller, at en af Thomas fortæller, at en af 
de ting, der har gjort ham de ting, der har gjort ham 
til den, han er, var, at han i til den, han er, var, at han i 
sin barndom nogle gange sin barndom nogle gange 
levede sig ind i sager, som levede sig ind i sager, som 
han måske ikke altid var han måske ikke altid var 
helt gammel nok til at skulle helt gammel nok til at skulle 
spekulere over. spekulere over. 

”Det skyldtes, at min far ”Det skyldtes, at min far 
var og er meget markant var og er meget markant 
teologisk og derfor ofte i klar teologisk og derfor ofte i klar 
kirkekamp mod for eksem-kirkekamp mod for eksem-
pel læren om alles frelse, pel læren om alles frelse, 
kvindelige præster og besøg kvindelige præster og besøg 
af vranglærende biskopper. af vranglærende biskopper. 
Og han var ikke bare imod Og han var ikke bare imod 
disse ting, det var noget, disse ting, det var noget, 
han sagde højt i aviser, radio han sagde højt i aviser, radio 

og tv,” siger han.og tv,” siger han.
”Men samtidig er jeg også ”Men samtidig er jeg også 

vokset op med forældre, der vokset op med forældre, der 
virkelig var hårdtarbejdende virkelig var hårdtarbejdende 
og havde omsorg for dem, og havde omsorg for dem, 
de var iblandt, også dem de var iblandt, også dem 
som de var uenige med.”som de var uenige med.”

En anden ting, der har En anden ting, der har 
præget ham, er, at han vok-præget ham, er, at han vok-
sede op med 17 reoler med sede op med 17 reoler med 
børnebøger. Det har givet børnebøger. Det har givet 
ham en glæde for bøger.ham en glæde for bøger.

Han arbejdede i Bethes-Han arbejdede i Bethes-
das Boghandel i København das Boghandel i København 
i ti år, indtil den lukkede i i ti år, indtil den lukkede i 
2019, og her var det vigtigt 2019, og her var det vigtigt 
for ham at kunne give kun-for ham at kunne give kun-
derne nogle gode redskaber derne nogle gode redskaber 
til bibellæsning og hjælp til til bibellæsning og hjælp til 
afklaring i troen.afklaring i troen.

Selv læser han ofte de Selv læser han ofte de 
samme bøger igen og igen, samme bøger igen og igen, 
fordi det for ham er vigtigt fordi det for ham er vigtigt 
til stadighed at fordybe sig til stadighed at fordybe sig 
i det, der er centralt. Det er i det, der er centralt. Det er 
både teologisk stof og kir-både teologisk stof og kir-
kehistorie, som han oplever, kehistorie, som han oplever, 
kan give spændende vinkler kan give spændende vinkler 
til brug på prædikestolen.til brug på prædikestolen.

Lydbøger på cykelture
Thomas er også glad for Thomas er også glad for 
skønlitteratur, men både den skønlitteratur, men både den 
og kirkehistorie hører han of-og kirkehistorie hører han of-

Thomas Olofson og datteren Petra foran LM’s missionshus i Thomas Olofson og datteren Petra foran LM’s missionshus i 
Rønne, hvor frimenigheden Kirken på Klippen holder til.Rønne, hvor frimenigheden Kirken på Klippen holder til.

test som lydbøger – og gerne test som lydbøger – og gerne 
mens han cykler fra den ene mens han cykler fra den ene 
opgave til den anden.opgave til den anden.

Før de fl yttede til Born-Før de fl yttede til Born-
holm, boede Thomas, hans holm, boede Thomas, hans 
kone, Kristina, og deres tre kone, Kristina, og deres tre 
børn i Københavns Nord-børn i Københavns Nord-
vestkvarter, så da foregik cy-vestkvarter, så da foregik cy-
kelturene ofte op og ned ad kelturene ofte op og ned ad 
den meget trafi kerede Nør-den meget trafi kerede Nør-
rebrogade. Nu cykler han til rebrogade. Nu cykler han til 
og fra arbejde gennem sko-og fra arbejde gennem sko-
ven og langs med havet mel-ven og langs med havet mel-
lem Rønne og Sorthat-Mu-lem Rønne og Sorthat-Mu-
leby på Bornholms vestkyst, leby på Bornholms vestkyst, 
hvor de har købt hus. hvor de har købt hus. 

”I København boede vi på ”I København boede vi på 
Dorthea vej, hvor Rasmus Dorthea vej, hvor Rasmus 
Paludan jævnligt dukkede Paludan jævnligt dukkede 
op for at demonstrere, og op for at demonstrere, og 
den dag, vi fl yttede, havde den dag, vi fl yttede, havde 
Islamisk Trossamfund som Islamisk Trossamfund som 
moddemonstration sat to moddemonstration sat to 
store højttalere ud, hvor de store højttalere ud, hvor de 
spillede bønnekald på ara-spillede bønnekald på ara-
bisk for fuld knald i seks ti-bisk for fuld knald i seks ti-
mer i træk. Begge dele fører mer i træk. Begge dele fører 
til polarisering, og det kan til polarisering, og det kan 
godt være meget opslidende godt være meget opslidende 
at være i,” siger Thomas.at være i,” siger Thomas.

”Her er det helt i den an-”Her er det helt i den an-
den grøft. Der er fuldstæn-den grøft. Der er fuldstæn-
dig stille og roligt, og her er dig stille og roligt, og her er 
ro til at samle tankerne, og ro til at samle tankerne, og 
det tror jeg, er sundt. Det det tror jeg, er sundt. Det 
lyder måske skørt, men det lyder måske skørt, men det 
er, som om jeg er fl yttet til er, som om jeg er fl yttet til 
Danmark igen.”Danmark igen.”

Holder af Bornholm
Kristina og Thomas kender Kristina og Thomas kender 
en del mennesker på Born-en del mennesker på Born-
holm, som de havde glædet holm, som de havde glædet 
sig meget til at være sam-sig meget til at være sam-
men med. Det har corona-men med. Det har corona-
situationen sat en stopper situationen sat en stopper 
for, ligesom den har betydet for, ligesom den har betydet 
ændringer i opgaverne indtil ændringer i opgaverne indtil 
nu, men alligevel glæder de nu, men alligevel glæder de 
sig over nogle gode første sig over nogle gode første 
måneder på Bornholm:måneder på Bornholm:

”Jeg har det sådan, at når ”Jeg har det sådan, at når 
jeg godt kan lide at være her, jeg godt kan lide at være her, 
når det er mørkt og koldt, og når det er mørkt og koldt, og 
meget er lukket af corona, meget er lukket af corona, 
hvor meget bedre bliver det hvor meget bedre bliver det 
så ikke, når det bliver lyst og så ikke, når det bliver lyst og 
varmt og åbent?”varmt og åbent?”

Thomas oplever også, at Thomas oplever også, at 
han – trods begrænsnin-han – trods begrænsnin-
ger – er kommet godt i gang ger – er kommet godt i gang 
med arbejdet.med arbejdet.

”Der har faktisk været ”Der har faktisk været 
en del at lave med møder, en del at lave med møder, 
mails, prædikenforberedel-mails, prædikenforberedel-
se og husbesøg. Det handler se og husbesøg. Det handler 
bare om at være lidt fl eksi-bare om at være lidt fl eksi-
bel og omstillingsparat.”bel og omstillingsparat.”

THOMAS OLOFSON   Mit kald er at være bibeltro 
missionerende lutheraner, præcis hvor jeg er

 
For mig er det vig-
tigt at fordybe mig 
igen og igen i det, 
der er centralt

Thomas OlofsonThomas Olofson

SOUSCHEF SØGES TIL
BLÅ KORS HJEMMET HOBRO
Da vores nuværende souschef har valgt 
at søge nye udfordringer, søger vi en ny 
souschef og faglig leder til vores botil-
bud i 
Hobro. Vi søger en person, der via 
ledelse og høj faglighed brænder for 
at gøre en forskel for borgere med 
mangeartede problemer indenfor 
hjemløshed, misbrug og psykiatri.

Har du en særlig evne til at skabe faglig 
udvikling og trivsel i en tværfaglig 
medarbejdergruppe? Så er du måske 
vores nye souschef.

Ansøgningsfrist: 3. maj 2021 kl. 12.
Tiltrædelse: 1. juli 2021.
Læs mere om stillingen og ansøg på: 
blaakors.dk/job

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
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Hvorfor lytter
du (ikke) til
Norea WebRadio?

Gennem mere end 10 år har du kunnet lytte til 
Norea WebRadio på webradio.norea.dk.
 
Vi vil gerne vide, hvad du synes er godt og hvad 
der efter din mening kunne blive bedre. 
Vi vil også gerne høre fra dig, selvom du endnu 
ikke har lyttet til os.

Besvar spørgeskemaet 
på www.svar.norea.dk og 
vær med i konkurrencen 
om lidt godt til ganen.

”Er I vores nye portnerpar?”Er I vores nye portnerpar?
LM-Kirken Amager søger et ægtepar til at varetage port-LM-Kirken Amager søger et ægtepar til at varetage port-
nerstillingen på Kirkegårdsvej 21 fra d. 1. august 2021. nerstillingen på Kirkegårdsvej 21 fra d. 1. august 2021. 

Læs mere om stillingen på www.lm-amager.dk/portner/. Læs mere om stillingen på www.lm-amager.dk/portner/. 

Vi glæder os til at høre fra jer!”Vi glæder os til at høre fra jer!”



Første halvdel af marts var Første halvdel af marts var 
Hakon Christensen i Siem Hakon Christensen i Siem 
Reap som pendlermissio-Reap som pendlermissio-
nær. Hans hovedopgave var nær. Hans hovedopgave var 
at give bibelundervisning, at give bibelundervisning, 
men han fi k også et indblik i men han fi k også et indblik i 
det diakonale arbejde, som det diakonale arbejde, som 
LM og Church of Siem Reap LM og Church of Siem Reap 
(CoSR) driver i det nordlige (CoSR) driver i det nordlige 
Cambodja. Især kollegiear-Cambodja. Især kollegiear-
bejdet begejstrede ham.bejdet begejstrede ham.

”Kollegiet, hvor fattige ”Kollegiet, hvor fattige 
unge kan bo, mens de ta-unge kan bo, mens de ta-
ger en uddannelse, funge-ger en uddannelse, funge-
rer som et kristent hjem på rer som et kristent hjem på 
samme måde som vores ef-samme måde som vores ef-
terskoler,” forklarer han.terskoler,” forklarer han.

”Det er meget menings-”Det er meget menings-
fuldt både åndeligt, menne-fuldt både åndeligt, menne-
skeligt og diakonalt – og det skeligt og diakonalt – og det 
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Meget meningsfuldt at møde kollegiearbejdet
Hakon Christensen: Det er udfordrende for de unges tro, når de forlader kollegierne

AF KAJA LAUTERBACH

”Jeg fi k en fantastisk mod-”Jeg fi k en fantastisk mod-
tagelse i Siem Reap. Jeg tagelse i Siem Reap. Jeg 
erfarede både menneske-erfarede både menneske-
ligt og åndeligt et super-ligt og åndeligt et super-
godt fællesskab med dem, vi godt fællesskab med dem, vi 
samarbejder med i Church samarbejder med i Church 
of Siem Reap (CoSR). De har of Siem Reap (CoSR). De har 
store forventninger og stor store forventninger og stor 
kærlighed til DLM.”kærlighed til DLM.”

Det siger Hakon Christen-Det siger Hakon Christen-
sen, der var i Cambodja fra sen, der var i Cambodja fra 
10. februar til 16. marts. 10. februar til 16. marts. 

Han er ansat som pend-Han er ansat som pend-
lermissionær i Siem Reap, lermissionær i Siem Reap, 
og planen er, at han årligt og planen er, at han årligt 
skal have fi re ophold i byen skal have fi re ophold i byen 
af to ugers varighed, men af to ugers varighed, men 
blandt andet på grund af blandt andet på grund af 
Cambodjas regler om 14 Cambodjas regler om 14 
dages tvungen karantæne dages tvungen karantæne 
ved indrejse i landet ved han ved indrejse i landet ved han 
ikke, hvornår næste ophold ikke, hvornår næste ophold 
bliver. bliver. 

Mange muligheder
LM begyndte at samarbejde LM begyndte at samarbejde 
med CoSR i 2010, da kirken med CoSR i 2010, da kirken 
bare var to år gammel. bare var to år gammel. 

”Set i et missionshisto-”Set i et missionshisto-
risk perspektiv er arbejdet risk perspektiv er arbejdet 
meget nyt, og der er mange meget nyt, og der er mange 
muligheder endnu for, at LM muligheder endnu for, at LM 
kan bidrage. Og det inviterer kan bidrage. Og det inviterer 
de os til at gøre,” siger Ha-de os til at gøre,” siger Ha-
kon Christensen og fortæl-kon Christensen og fortæl-
ler, at han på et tidspunkt ler, at han på et tidspunkt 
spurgte sig selv, hvad sam-spurgte sig selv, hvad sam-

arbejdspartneren kigger arbejdspartneren kigger 
efter hos LM.efter hos LM.

Det svar, han kom frem til, Det svar, han kom frem til, 
er ”commitment”, som kan er ”commitment”, som kan 
oversættes med forpligtelse oversættes med forpligtelse 
og troværdighed som sam-og troværdighed som sam-
arbejdspartner – og han arbejdspartner – og han 
understreger, at det ikke er understreger, at det ikke er 
gjort med masser af penge. gjort med masser af penge. 

”For et år siden lovede LM, ”For et år siden lovede LM, 
at man ville sende en pend-at man ville sende en pend-
lermissionær ud. Det signal lermissionær ud. Det signal 
tolkede de som et udtryk for tolkede de som et udtryk for 
commitment: ’Vi kan stadig commitment: ’Vi kan stadig 
regne med LM’,” siger han.regne med LM’,” siger han.

”De efterspørger, at nogle ”De efterspørger, at nogle 
kommer og hjælper med kommer og hjælper med 
bibelundervisning. Det er bibelundervisning. Det er 
et hjerteanliggende for os et hjerteanliggende for os 
i LM.”i LM.”

Skabe relationer
Det, der stod øverst på Ha-Det, der stod øverst på Ha-
kon Christensens to do-liste kon Christensens to do-liste 
første gang som pendler-første gang som pendler-
missionær i Siem Reap, var missionær i Siem Reap, var 
at skabe nye relationer. Ikke at skabe nye relationer. Ikke 
mindst med præsterne og mindst med præsterne og 
medarbejderne i CoSR og de medarbejderne i CoSR og de 
øvrige samarbejdspartnere i øvrige samarbejdspartnere i 
distriktet. distriktet. 

”Hvis jeg ikke formår at ”Hvis jeg ikke formår at 
bygge bro, nytter det hele bygge bro, nytter det hele 
intet på den lange bane – li-intet på den lange bane – li-
gegyldigt hvor god undervis-gegyldigt hvor god undervis-
ning og gode prædikener, jeg ning og gode prædikener, jeg 
holder,” siger han.holder,” siger han.

”Uden grundlæggende, ”Uden grundlæggende, 
basal menneskelig tillid har basal menneskelig tillid har 
jeg ingen ret på prædike-jeg ingen ret på prædike-

stolen.”stolen.”
Han understreger, at han Han understreger, at han 

altid synes, det er spæn-altid synes, det er spæn-
dende og lærerigt at møde dende og lærerigt at møde 
kristne fra andre kulturer, og kristne fra andre kulturer, og 
det var en stor fornøjelse at det var en stor fornøjelse at 
være sammen med de krist-være sammen med de krist-
ne i CoSR og andre steder til ne i CoSR og andre steder til 
gudstjenester, på bibelsko-gudstjenester, på bibelsko-
len, i fritiden, til leg og hygge len, i fritiden, til leg og hygge 
på kollegiet og på ture.på kollegiet og på ture.
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”Der er helt sikkert nogle, ”Der er helt sikkert nogle, 
jeg glæder mig til at hilse jeg glæder mig til at hilse 
på igen.”på igen.”

Stort engagement
Som pendlermissionær er Som pendlermissionær er 
det Hakon Christensens det Hakon Christensens 
opgave at give bibelunder-opgave at give bibelunder-
visning og at forkynde, og visning og at forkynde, og 
det oplevede han et virkelig det oplevede han et virkelig 
stort behov for.stort behov for.

”I de 14 dage, jeg var i ”I de 14 dage, jeg var i 
Siem Reap, holdt jeg rigtig Siem Reap, holdt jeg rigtig 
mange bibeltimer og andag-mange bibeltimer og andag-
ter. Både forkyndelse ved ter. Både forkyndelse ved 
gudstjenester, på aftenbi-gudstjenester, på aftenbi-
belskolen og som undervis-belskolen og som undervis-
ning i distriktet,” siger han.ning i distriktet,” siger han.

Han havde en fi n oplevel-Han havde en fi n oplevel-
se af bibelundervisningen, se af bibelundervisningen, 
som der var stor søgning til.som der var stor søgning til.

”Der var mellem 25 og 40 ”Der var mellem 25 og 40 

deltagere på aftenbibelsko-deltagere på aftenbibelsko-
len. Det var både præster, len. Det var både præster, 
kirkeledere og almindelige kirkeledere og almindelige 
kirkemedlemmer. Nogle af kirkemedlemmer. Nogle af 
dem kørte op til to timer på dem kørte op til to timer på 
moto for at være med – og moto for at være med – og 
lige så langt for at komme lige så langt for at komme 
hjem igen,” siger han.hjem igen,” siger han.

”Næste morgen var det os, ”Næste morgen var det os, 
der kørte ud til dem til di-der kørte ud til dem til di-
striktsbibelundervisning, og striktsbibelundervisning, og 
der mødte vi dem så igen. Et der mødte vi dem så igen. Et 
sådant engagement kræver sådant engagement kræver 
altså, at man har nogle skud altså, at man har nogle skud 
i bøssen, når man står bag i bøssen, når man står bag 
katederet.”katederet.”

Emner for undervisning Emner for undervisning 
på aftenbibelskolen og i på aftenbibelskolen og i 
distriktet var bibelsyn, sam-distriktet var bibelsyn, sam-
menhæng mellem Gammel menhæng mellem Gammel 
og Ny Testamente, hvordan og Ny Testamente, hvordan 
hænger GT sammen? hvem hænger GT sammen? hvem 
er Jesus? syndefaldets ra-er Jesus? syndefaldets ra-
dikalitet og behovet for om-dikalitet og behovet for om-
vendelse, og han oplevede, vendelse, og han oplevede, 
at hjerterne bankede i takt at hjerterne bankede i takt 
trods alle forskelle.trods alle forskelle.

”Det er altid lidt spæn-”Det er altid lidt spæn-
dende at fi nde ud af, hvad dende at fi nde ud af, hvad 
der er det basale i en ny der er det basale i en ny 
kirkelig sammenhæng – og kirkelig sammenhæng – og 
denne er jo ovenikøbet ikke denne er jo ovenikøbet ikke 
konfessionel,” siger Hakon konfessionel,” siger Hakon 
Christensen.Christensen.

”Men jeg må sige, at jeg ”Men jeg må sige, at jeg 
har lige så meget at lære af har lige så meget at lære af 
dem som omvendt. I særde-dem som omvendt. I særde-
leshed, når det gælder kal-leshed, når det gælder kal-
det til at dele evangeliet og det til at dele evangeliet og 
tillid til Bibelen.”tillid til Bibelen.”

Under opholdet i Siem Reap prædikede pendlermissionær Hakon Christensen fl ere gange ved Under opholdet i Siem Reap prædikede pendlermissionær Hakon Christensen fl ere gange ved 
søndagsgudstjenesten i Church of Siem Reap. søndagsgudstjenesten i Church of Siem Reap. 

HAKON CHRISTENSEN   Hvis jeg ikke formår at bygge 
bro, nytter det hele intet på den lange bane – ligegyldigt 
hvor god undervisning og gode prædikener jeg holder

Mission er ikke gjort med masser af penge
Pendlermissionær: Forpligtelse og troværdighed er vigtig i LM’s samarbejde med Church of Siem Reap

Hakon Christensen spiser sammen med LM’s volontører i Siem Reap og beboere på kollegiet.Hakon Christensen spiser sammen med LM’s volontører i Siem Reap og beboere på kollegiet.

fl ugter i den grad med LM’s fl ugter i den grad med LM’s 
strategi om at nå de unåede.”strategi om at nå de unåede.”

Erfaringen er, at rigtig Erfaringen er, at rigtig 

mange tager imod Jesus, mange tager imod Jesus, 
mens de bor på kollegiet. mens de bor på kollegiet. 
Kollegieleder Theara fortalte Kollegieleder Theara fortalte 

imidlertid Hakon Christen-imidlertid Hakon Christen-
sen, at det kan være svært sen, at det kan være svært 
for dem, når de er færdige for dem, når de er færdige 

med deres uddannelse og med deres uddannelse og 
rejser tilbage til landsbyen.rejser tilbage til landsbyen.

”Så fl ytter de så at sige ”Så fl ytter de så at sige 
hjemmefra og skal selv hjemmefra og skal selv 
fi nde ind i en kirke og et kri-fi nde ind i en kirke og et kri-
stent fællesskab et andet stent fællesskab et andet 
sted, så de kan blive bevaret sted, så de kan blive bevaret 
i troen,” sagde hun.i troen,” sagde hun.

Hånd i hånd
Det var også en virkelig Det var også en virkelig 
stor oplevelse for Hakon stor oplevelse for Hakon 
Christensen at være med i Christensen at være med i 
Fjendeskoven og se, hvor-Fjendeskoven og se, hvor-
dan forkyndelse, undervis-dan forkyndelse, undervis-
ning, sundhedsarbejde og ning, sundhedsarbejde og 
skole går hånd i hånd. Først skole går hånd i hånd. Først 
var der skole for børnene, og var der skole for børnene, og 
bagefter blev 12 mennesker bagefter blev 12 mennesker 
døbt. Efter det blev kirken døbt. Efter det blev kirken 

lavet om til en lille klinik. lavet om til en lille klinik. 
”LM har ikke missionærer ”LM har ikke missionærer 

i Fjendeskoven lige nu, men i Fjendeskoven lige nu, men 
der er stadig mange opgaver der er stadig mange opgaver 
at tage fat på blandt de 500-at tage fat på blandt de 500-
600 familier, der bor der, så 600 familier, der bor der, så 
jeg vil ønske, at der bliver jeg vil ønske, at der bliver 
prioriteret resurser til det i prioriteret resurser til det i 
årene fremover,” siger han.årene fremover,” siger han.

Mange af cambodjanerne Mange af cambodjanerne 
bærer på smerter og har bærer på smerter og har 
traumer fra de krigsår, Cam-traumer fra de krigsår, Cam-
bodja har været igennem, og bodja har været igennem, og 
Hakon Christensen tror, det Hakon Christensen tror, det 
kommer til at sidde i sjælen kommer til at sidde i sjælen 
i generationer.i generationer.

”Også af denne grund er ”Også af denne grund er 
det helt afgørende, at diako-det helt afgørende, at diako-
ni og bibelundervisning går ni og bibelundervisning går 
hånd i hånd.”                            hånd i hånd.”                            klkl
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Har man sagt ”nådegaver i Har man sagt ”nådegaver i 
funktion”, har man også sagt funktion”, har man også sagt 
fællesskab og fælles ansvar. fællesskab og fælles ansvar. 
De gamle vækkelsesbevæ-De gamle vækkelsesbevæ-
gelser, som LM er et barn af, gelser, som LM er et barn af, 
brugte betegnelsen ”myn-brugte betegnelsen ”myn-
digt lægfolk” til at beskrive, digt lægfolk” til at beskrive, 
at enhver kristen – ikke bare at enhver kristen – ikke bare 
præsten, prædikanten eller præsten, prædikanten eller 
formanden – skulle kunne formanden – skulle kunne 
tage vare på sit eget ånde-tage vare på sit eget ånde-
lige liv og have blik for de lige liv og have blik for de 
andre i menigheden.andre i menigheden.

”Det handler om at have et ”Det handler om at have et 
indre kompas, der er tunet indre kompas, der er tunet 
ind på Bibelen, evangeliet og ind på Bibelen, evangeliet og 
Jesus, og det handler om at Jesus, og det handler om at 
bære det kompas med sig bære det kompas med sig 
ud i verden. Det handler om ud i verden. Det handler om 
åndelig modenhed og selv-åndelig modenhed og selv-
stændighed,” siger Henrik stændighed,” siger Henrik 
Nymann Eriksen, der siden Nymann Eriksen, der siden 
2003 har været forstander 2003 har været forstander 
på Luthersk Missions Høj-på Luthersk Missions Høj-
skole.skole.

Nordstjernen
Netop LMH har i genera-Netop LMH har i genera-
tioner været LM’s kraftcen-tioner været LM’s kraftcen-
ter til at fi ntune elevernes ter til at fi ntune elevernes 
kompas og danne modne kompas og danne modne 
kristne.kristne.

”Vi vil gerne udvikle en kri-”Vi vil gerne udvikle en kri-
sten karakter. Her blandes sten karakter. Her blandes 
det åndelige og det men-det åndelige og det men-

Den enkelte må oplæres til fælles gavn
Det har været en hjertesag for LMH i generationer at skabe et myndigt lægfolk, mener forstander

neskelige sammen. Kristen neskelige sammen. Kristen 
modenhed er ikke kun, at modenhed er ikke kun, at 
man er super bibelstærk, man er super bibelstærk, 
men også at man er et re-men også at man er et re-
fl ekteret menneske med fl ekteret menneske med 
selvindsigt, så man lever et selvindsigt, så man lever et 
liv med Gud i de relationer, liv med Gud i de relationer, 
man indgår i.”man indgår i.”

Derfor er der brug for både Derfor er der brug for både 
selvindsigt og indsigt i Bibe-selvindsigt og indsigt i Bibe-
len – først og fremmet ker-len – først og fremmet ker-
nen i Bibelens budskab:nen i Bibelens budskab:

”Det er helt afgørende, ”Det er helt afgørende, 
at man får en forståelse af at man får en forståelse af 
evangeliet. Man skal have evangeliet. Man skal have 
Jesus som Nordstjernen, Jesus som Nordstjernen, 
man orienterer sit kompas man orienterer sit kompas 
ud fra. Og så vil vi gerne give ud fra. Og så vil vi gerne give 
vores elever en fortrolighed vores elever en fortrolighed 
med Bibelen, så den bliver med Bibelen, så den bliver 
deres egen. Det handler om deres egen. Det handler om 
at kunne fi nde rundt i Bi-at kunne fi nde rundt i Bi-
belen og ikke mindst i den belen og ikke mindst i den 
bibelske lære. Vi har en am-bibelske lære. Vi har en am-
bition om at lægge et funda-bition om at lægge et funda-
ment, så eleverne selv kan ment, så eleverne selv kan 
læse Bibelen med udbytte læse Bibelen med udbytte 
og vandre videre, når de ikke og vandre videre, når de ikke 
er på LMH mere.”er på LMH mere.”

Tro i det små
Et andet element i udviklin-Et andet element i udviklin-
gen af en moden kristen er gen af en moden kristen er 
opmuntringen til den per-opmuntringen til den per-
sonlige gudsdyrkelse: Bøn, sonlige gudsdyrkelse: Bøn, 
medvandring, givertjeneste medvandring, givertjeneste 
og meget andet. For ånde-og meget andet. For ånde-
lig modenhed handler ikke lig modenhed handler ikke 

Hver menighed må overveje, om der er de nådegaver, der er behov for, mener vicegeneralsekretær

Nådegaver handler om at tjene de andre

Tanken om nådegaver er en Tanken om nådegaver er en 
”direkte rambuk mod selv-”direkte rambuk mod selv-
realiseringstankegangen, realiseringstankegangen, 
der præger vores tid”.der præger vores tid”.

”Det er Kristus-realisering ”Det er Kristus-realisering 
frem for selvrealisering. For frem for selvrealisering. For 
det handler ikke om mig. det handler ikke om mig. 
Det handler om at tjene de Det handler om at tjene de 
andre og den vej igennem andre og den vej igennem 
fi nde sin nådegave.”fi nde sin nådegave.”

Sådan lyder det fra vice-Sådan lyder det fra vice-
generalsekretær Birger Re-generalsekretær Birger Re-
uss Schmidt, der i de senere uss Schmidt, der i de senere 
år har arbejdet med emner år har arbejdet med emner 
som menighedsledelse og som menighedsledelse og 
discipelskab.discipelskab.

Kig efter udfordringer
”Der er ikke nogen tvivl om, ”Der er ikke nogen tvivl om, 
at nådegaver er vigtige i at nådegaver er vigtige i 
Bibelen. Det er Guds gode Bibelen. Det er Guds gode 
gave til menigheden, at Je-gave til menigheden, at Je-

sus vil virke gennem os, for sus vil virke gennem os, for 
at vi kan komme til at ligne at vi kan komme til at ligne 
ham mere.”ham mere.”

Af samme grund er det Af samme grund er det 
også naturligt, at en menig-også naturligt, at en menig-
hedsledelse overvejer, om hedsledelse overvejer, om 
man har alle de nådegaver i man har alle de nådegaver i 
menigheden, som der er be-menigheden, som der er be-
hov for, mener Birger Reuss hov for, mener Birger Reuss 
Schmidt og siger i samme Schmidt og siger i samme 
åndedrag, at man ikke skal åndedrag, at man ikke skal 
sidde med en tjekliste.sidde med en tjekliste.

”Og når vi spørger osw ”Og når vi spørger osw 
selv om det, er det natur-selv om det, er det natur-
ligt at tale om forkyndelsen, ligt at tale om forkyndelsen, 
for det er det vigtigste, men for det er det vigtigste, men 
vi må også spørge: Hvilke vi må også spørge: Hvilke 
udfordringer har vores me-udfordringer har vores me-
nighed?”nighed?”

Med udfordringer mener Med udfordringer mener 
han ikke konfl ikter, men han ikke konfl ikter, men 
snarere, om der mangler snarere, om der mangler 

folk til en konkret tjeneste folk til en konkret tjeneste 
– for eksempel i børneklub-– for eksempel i børneklub-
ben.ben.

Bed sammen
”Dernæst skal man bede, ”Dernæst skal man bede, 
for Jesus opfordrer os til at for Jesus opfordrer os til at 
bede ’høstens Herre om at bede ’høstens Herre om at 
sende’, og Gud vil også ud-sende’, og Gud vil også ud-
ruste. Man skal bede på le-ruste. Man skal bede på le-
delsesniveau, men man skal delsesniveau, men man skal 
også bede sammen i menig-også bede sammen i menig-
heden, så det bliver et fæl-heden, så det bliver et fæl-
les anliggende,” siger han.les anliggende,” siger han.

Om noget kan det være Om noget kan det være 
frustrerende at spørge folk frustrerende at spørge folk 
til en opgave i menighe-til en opgave i menighe-
den og få ikke bare ét nej, den og få ikke bare ét nej, 
men fl ere. Derfor opfordrer men fl ere. Derfor opfordrer 
han dem, der bliver spurgt, han dem, der bliver spurgt, 
til at huske, at tjenesten i til at huske, at tjenesten i 
menigheden først og frem-menigheden først og frem-

mest handler om at tjene de mest handler om at tjene de 
andre.andre.

”Derfor skal man ikke ”Derfor skal man ikke 

bare om at kende Bibelen bare om at kende Bibelen 
godt, slår forstanderen fast:godt, slår forstanderen fast:

”Bibelkundskaben kan ”Bibelkundskaben kan 
være stærk, og alligevel kan være stærk, og alligevel kan 
man mangle åndelig mo-man mangle åndelig mo-
denhed. Det kan handle om denhed. Det kan handle om 
at mangle et perspektiv på, at mangle et perspektiv på, 
at Gud er med i alle ting, el-at Gud er med i alle ting, el-
ler at man ikke selv kan stå ler at man ikke selv kan stå 
på mål for det, man tror på.”på mål for det, man tror på.”

Det åndelige liv har man-Det åndelige liv har man-
ge kilder, slår han fast og ge kilder, slår han fast og 
nævner fællesskabet med nævner fællesskabet med 
andre kristne, bøn, lovsang, andre kristne, bøn, lovsang, 
nadver og skriftemål som nadver og skriftemål som 
eksempler. Der er discipli-eksempler. Der er discipli-

Der er mange kilder til ån-Der er mange kilder til ån-
delig modenhed, slår LMH-delig modenhed, slår LMH-
forstander Henrik Nymann forstander Henrik Nymann 
Eriksen fast. Her forkynder Eriksen fast. Her forkynder 
han ved Mission15.han ved Mission15.

ner, man ikke kan lære ved ner, man ikke kan lære ved 
et skolebord, men som må et skolebord, men som må 
læres gennem et langt liv. På læres gennem et langt liv. På 
LMH prøver de at stimulere LMH prøver de at stimulere 
til dette ved eksempelvis at til dette ved eksempelvis at 
afsætte en periode til daglig afsætte en periode til daglig 
stilletid.stilletid.

”Kristen modenhed hand-”Kristen modenhed hand-
ler også om at træffe beslut-ler også om at træffe beslut-
ninger, der er i pagt med at ninger, der er i pagt med at 
have Jesus som herre i sit liv. have Jesus som herre i sit liv. 
Den, der er tro i det små, bli-Den, der er tro i det små, bli-
ver betroet noget i det store, ver betroet noget i det store, 
siger Jesus. Her taler han siger Jesus. Her taler han 
om de små valg i hverdagen. om de små valg i hverdagen. 
Det kan handle om rigtigt og Det kan handle om rigtigt og 

sige nej for hurtigt, når man sige nej for hurtigt, når man 
bliver spurgt. Bed over det, bliver spurgt. Bed over det, 
tænk over det.”tænk over det.”

Han opfordrer også den, Han opfordrer også den, 
der spørger, til at tage en der spørger, til at tage en 
længere snak med den, der længere snak med den, der 
bliver spurgt:bliver spurgt:

”Spørg ikke bare ’vil du ”Spørg ikke bare ’vil du 
være juniorleder’, men tag være juniorleder’, men tag 
en snak med vedkommende, en snak med vedkommende, 
om han eller hun trives, om om han eller hun trives, om 
evangeliet og om den på-evangeliet og om den på-
gældendes nådegaver.”gældendes nådegaver.”

Det lille fællesskab
Men nådegaverne hand-Men nådegaverne hand-
ler også om emner, som det ler også om emner, som det 
er svært for menighedsle-er svært for menighedsle-
delsen at prikke nogen på delsen at prikke nogen på 
skulderen til: tungetale og skulderen til: tungetale og 
profeti for eksempel. Her profeti for eksempel. Her 
kan ledelsen åbne for mu-kan ledelsen åbne for mu-

ligheden for tungetale, når ligheden for tungetale, når 
ordet er frit, og også bede ordet er frit, og også bede 
om, at det må vokse frem, om, at det må vokse frem, 
hvis det er Guds vilje, me-hvis det er Guds vilje, me-
ner han. Men initiativet kan ner han. Men initiativet kan 
også komme fra den person, også komme fra den person, 
der oplever at have fået no-der oplever at have fået no-
get fra Gud:get fra Gud:

”Hvis man oplever, at man ”Hvis man oplever, at man 
har en profeti til menig-har en profeti til menig-
heden, så tal og bed med heden, så tal og bed med 
ledelsen over det. Min opfor-ledelsen over det. Min opfor-
dring er, at man ikke er for dring er, at man ikke er for 
hurtig til at afvise, men prø-hurtig til at afvise, men prø-
ver det af, også selv om man ver det af, også selv om man 
ikke er helt sikker – det må ikke er helt sikker – det må 
vi kunne klare, men jeg vil vi kunne klare, men jeg vil 
også anbefale, at man star-også anbefale, at man star-
ter i bibelkredsen eller i an-ter i bibelkredsen eller i an-
den mindre sammenhæng, den mindre sammenhæng, 
hvor der er stor fortrolighed hvor der er stor fortrolighed 
og tryghed.”              og tryghed.”              nlmnlm
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HENRIK NYMANN ERIKSEN   Kristen modenhed 
handler også om at træffe beslutninger, der er i pagt med 
at have Jesus som herre i sit liv

forkert, men det kan også forkert, men det kan også 
handle om, hvad der gavner handle om, hvad der gavner 
på sigt – for eksempel at på sigt – for eksempel at 
man sætter tid af til at bede man sætter tid af til at bede 
hver dag og holder fast i det, hver dag og holder fast i det, 
selv om man er træt.”selv om man er træt.”

Filteret
Det seneste år har mange Det seneste år har mange 
været afskåret fra det krist-været afskåret fra det krist-
ne fællesskab. De har der-ne fællesskab. De har der-
med skullet holde sig selv med skullet holde sig selv 
åndeligt i live, mener han:åndeligt i live, mener han:

”Det hører med til åndelig ”Det hører med til åndelig 
modenhed, at man kan læse modenhed, at man kan læse 
i Guds ord og fi nde kilder til i Guds ord og fi nde kilder til 

åndelig føde, og det er virke-åndelig føde, og det er virke-
lig blevet testet det seneste lig blevet testet det seneste 
år.”år.”

Men kristen modenhed Men kristen modenhed 
bliver også testet af, at ver-bliver også testet af, at ver-
den er knyttet tættere sam-den er knyttet tættere sam-
men, og at mediestrømmen men, og at mediestrømmen 
er stærk. Der er mange bud-er stærk. Der er mange bud-
skaber i omløb – både fra skaber i omløb – både fra 
verdslig side og fra kristne, verdslig side og fra kristne, 
der har et andet teologisk der har et andet teologisk 
ståsted end det evangelisk-ståsted end det evangelisk-
lutherske:lutherske:

”I denne tid er det særligt ”I denne tid er det særligt 
vigtigt at have et bibelsk vigtigt at have et bibelsk 
kompas at navigere efter. kompas at navigere efter. 
Et andet godt billede er, at Et andet godt billede er, at 
man skal have et fi lter, hvor man skal have et fi lter, hvor 
man tager imod det gode, og man tager imod det gode, og 
lader det være, der ikke er lader det være, der ikke er 
godt. Det handler ikke om at godt. Det handler ikke om at 
have en liste over ting, man have en liste over ting, man 
er imod, men om at kunne er imod, men om at kunne 
høre mislyden, når man høre mislyden, når man 
møder usund kristendom, møder usund kristendom, 
og høre den gode klang af og høre den gode klang af 
sund, bibelsk, evangeliefor-sund, bibelsk, evangeliefor-
kyndelse.”kyndelse.”

”Tanken om nådegaver er ”Tanken om nådegaver er 
Kristus-realisering frem Kristus-realisering frem 
for selvrealisering. For det for selvrealisering. For det 
handler ikke om mig,” siger handler ikke om mig,” siger 
Birger Reuss Schmidt.Birger Reuss Schmidt.
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Formålet er, at Gud må blive herliggjort
Drop idealet om det perfekte, siger afdelingskonsulent Anders Landkildehus

AF KAJA LAUTERBACH

En nådegave er noget, Gud En nådegave er noget, Gud 
har givet som ufortjent ud-har givet som ufortjent ud-
rustning til en opgave eller rustning til en opgave eller 
tjeneste, som han også har tjeneste, som han også har 
givet.givet.

Det forklarer Anders Det forklarer Anders 
Landkildehus, der ud over Landkildehus, der ud over 
at studere teologi på Dansk at studere teologi på Dansk 
Bibel-Institut er afdelings-Bibel-Institut er afdelings-
konsulent i LM København.konsulent i LM København.

”Og netop fordi nådega-”Og netop fordi nådega-
ven er noget, man får for at ven er noget, man får for at 
kunne udfylde en opgave kunne udfylde en opgave 
i Guds riges arbejde, skal i Guds riges arbejde, skal 
hele menigheden nyde godt hele menigheden nyde godt 
af den,” tilføjer han og cite-af den,” tilføjer han og cite-
rer apostlen Peter: ”enhver rer apostlen Peter: ”enhver 
skal tjene de andre med den skal tjene de andre med den 
nådegave, han har fået” (1 nådegave, han har fået” (1 
Pet 4,10).Pet 4,10).

”Når Peter siger ”Når Peter siger enhverenhver, , 
betyder det, at betyder det, at alle kristnealle kristne 
har en nådegave – uanset har en nådegave – uanset 
om de er klar over det el-om de er klar over det el-
ler ej.”ler ej.”

Nådegaveudrustning 
følger opgaven
Anders Landkildehus un-Anders Landkildehus un-
derstreger, at der fi ndes derstreger, at der fi ndes 
mange forskellige nådega-mange forskellige nådega-
ver, og han henviser til, at ver, og han henviser til, at 
der er fl ere såkaldte ”nåde-der er fl ere såkaldte ”nåde-
gavelister” i Bibelen, hvor en gavelister” i Bibelen, hvor en 
længere række nådegaver længere række nådegaver 
listes op. Det drejer sig om listes op. Det drejer sig om 
alt fra ledelse af en menig-alt fra ledelse af en menig-
hed samt forkyndelse og hed samt forkyndelse og 
undervisning over tungetale undervisning over tungetale 
til praktisk hjælp og gæst-til praktisk hjælp og gæst-
frihed. frihed. 

”Det afgørende er ikke, ”Det afgørende er ikke, 
præcis hvilket navn nådega-præcis hvilket navn nådega-
ven har. Det vigtigste er, at ven har. Det vigtigste er, at 
den følger med den opgave, den følger med den opgave, 
som Gud har givet den tro-som Gud har givet den tro-
ende,” siger han.ende,” siger han.

 ”Hvis man som kristen får  ”Hvis man som kristen får 
en opgave – eller påtager en opgave – eller påtager 
sig en tjeneste – må man sig en tjeneste – må man 
regne med, at Gud også vil regne med, at Gud også vil 
give den nødvendige nåde-give den nødvendige nåde-
gaveudrustning til det.” gaveudrustning til det.” 

Han tilføjer, at deraf føl-Han tilføjer, at deraf føl-
ger, at en bestemt nådegave ger, at en bestemt nådegave 
ikke nødvendigvis er noget, ikke nødvendigvis er noget, 
man har hele livet.man har hele livet.

Nådegaver handler om 
langt mere end identitet
Når Anders Landkildehus Når Anders Landkildehus 
har hørt taler eller under-har hørt taler eller under-
visning om nådegaver, har visning om nådegaver, har 
han af og til oplevet, at det han af og til oplevet, at det 
hurtigt kommer til at handle hurtigt kommer til at handle 
om, at man skal fi nde ud af, om, at man skal fi nde ud af, 
hvilken nådegave man har, hvilken nådegave man har, 
så man kan blive glad for så man kan blive glad for 
den og lade den blomstre. den og lade den blomstre. 

”Men når man taler om ”Men når man taler om 
nådegaver på den måde, nådegaver på den måde, 
risikerer vi at komme til at risikerer vi at komme til at 
gøre nådegaverne til en cen-gøre nådegaverne til en cen-
tral del af den individuelle tral del af den individuelle 
kristne identitet – som om kristne identitet – som om 
de mest er til for at berige de mest er til for at berige 
ens eget trosliv og til at styr-ens eget trosliv og til at styr-
ke ens egen identitet som ke ens egen identitet som 
kristen,” siger han.kristen,” siger han.

”Det passer godt med, at vi ”Det passer godt med, at vi 
lever i en tid, hvor individua-lever i en tid, hvor individua-
lisering og personlig udvik-lisering og personlig udvik-
ling er i høj kurs.”ling er i høj kurs.”

Men når Bibelen taler om Men når Bibelen taler om 
nådegaver, handler det om nådegaver, handler det om 
langt mere end identitet, langt mere end identitet, 
forklarer han og peger på, forklarer han og peger på, 
hvad Peter skriver: hvad Peter skriver: 

”Som gode forvaltere af ”Som gode forvaltere af 
Guds mangfoldige nåde skal Guds mangfoldige nåde skal 
enhver af jer tjene de andre enhver af jer tjene de andre 
med den nådegave, han har med den nådegave, han har 
fået” (1 Pet 4,11). fået” (1 Pet 4,11). 

”Det endelige formål er ”Det endelige formål er 
ifølge Peter, ’at Gud i alle ifølge Peter, ’at Gud i alle 
ting må blive herliggjort’. ting må blive herliggjort’. 
Nådegaver er kort sagt til Nådegaver er kort sagt til 
for fællesskabets skyld, for for fællesskabets skyld, for 
at Gud må blive herliggjort,” at Gud må blive herliggjort,” 
siger han. siger han. 

”Det sker ved at kristne ”Det sker ved at kristne 
tjener hinanden i kærlighed, tjener hinanden i kærlighed, 
og at man i menigheden og at man i menigheden 
styrkes og opbygges i troen styrkes og opbygges i troen 
på Jesus.”på Jesus.”

Hvordan fi nder jeg  
min nådegave?
For nogle år siden fyldte så-For nogle år siden fyldte så-
kaldte nådegavetests meget kaldte nådegavetests meget 
blandt kristne. Her kunne blandt kristne. Her kunne 
man ved hjælp af spørge-man ved hjælp af spørge-
skemaer blive sporet ind på, skemaer blive sporet ind på, 

hvad ens nådegave måske hvad ens nådegave måske 
er, og hvad man skal tjene er, og hvad man skal tjene 
med.med.

Anders Landkildehus me-Anders Landkildehus me-
ner ikke, at det er hensigten, ner ikke, at det er hensigten, 
at man skal fi nde sin nåde-at man skal fi nde sin nåde-
gave på den måde, og det gave på den måde, og det 
er også sjældent, at nogen er også sjældent, at nogen 
bliver klar over det ved store bliver klar over det ved store 
følelsesmæssige oplevelser.følelsesmæssige oplevelser.

”Egentlig behøver det slet ”Egentlig behøver det slet 
ikke være så kompliceret ikke være så kompliceret 
og famlen-sig-frem-agtigt. og famlen-sig-frem-agtigt. 
Ofte vil din nådegave være Ofte vil din nådegave være 
dér, hvor du ser en god og dér, hvor du ser en god og 
oplagt mulighed for at en-oplagt mulighed for at en-
gagere dig. Det kan være en gagere dig. Det kan være en 
lyst hos dig selv, en fore-lyst hos dig selv, en fore-
spørgsel fra andre eller en spørgsel fra andre eller en 
nød for et stykke arbejde,” nød for et stykke arbejde,” 
siger han og citerer den af-siger han og citerer den af-
døde norske bibelskolelærer døde norske bibelskolelærer 
Øivind Andersen:Øivind Andersen:

Nådegaver drejer sig om alt fra ledelse og forkyndelse over tungetale til praktisk hjælp og gæstfrihed.Nådegaver drejer sig om alt fra ledelse og forkyndelse over tungetale til praktisk hjælp og gæstfrihed.

”Ser du en tjeneste eller ”Ser du en tjeneste eller 
en opgave og får samtidig en opgave og får samtidig 
indsigt i, hvordan du skal indsigt i, hvordan du skal 
udføre den, og kraft til at udføre den, og kraft til at 
gennemføre den – ja, så er gennemføre den – ja, så er 
dette en nådegaveudrust-dette en nådegaveudrust-
ning til dig.”ning til dig.”

Den unge afdelingskonsu-Den unge afdelingskonsu-
lent forklarer, at man godt lent forklarer, at man godt 
kan tvivle på egen indsigt kan tvivle på egen indsigt 
og evne, men stadig have en og evne, men stadig have en 
nådegave.nådegave.

”At tjene med en nådegave ”At tjene med en nådegave 
er nemlig oftest noget så er nemlig oftest noget så 
simpelt som at tage den op-simpelt som at tage den op-
gave, man er blevet spurgt gave, man er blevet spurgt 
om. Så skal Gud nok stå for om. Så skal Gud nok stå for 
den nødvendige nådega-den nødvendige nådega-
veudrustning,” siger han og veudrustning,” siger han og 
understreger:understreger:

”Nådegaver er ikke nød-”Nådegaver er ikke nød-
vendigvis noget, vi oplever vendigvis noget, vi oplever 
ekstraordinært, kraftfuldt ekstraordinært, kraftfuldt 

og følelsesmæssigt stærkt. og følelsesmæssigt stærkt. 
Det kan se helt almindeligt Det kan se helt almindeligt 
og lavpraktisk ud i virke-og lavpraktisk ud i virke-
ligheden, og det at byde ligheden, og det at byde 
velkommen i kirken eller at velkommen i kirken eller at 
stå for kirkekaffen er også stå for kirkekaffen er også 
noget, som Gud udruster til noget, som Gud udruster til 
med nådegaver.”med nådegaver.”

Nådegaver i en   
perfekthedskultur
”Den tid, vi lever i, bliver om-”Den tid, vi lever i, bliver om-
talt som ’perfekthedskultu-talt som ’perfekthedskultu-
ren’, hvor man stræber efter, ren’, hvor man stræber efter, 
at kun det bedste er godt at kun det bedste er godt 
nok. Man skal have den op-nok. Man skal have den op-
timale karriere, det perfekte timale karriere, det perfekte 
udseende eller det ideelle udseende eller det ideelle 
familieliv,” siger den 25-åri-familieliv,” siger den 25-åri-
ge afdelingskonsulent.ge afdelingskonsulent.

Det kan også udmønte sig Det kan også udmønte sig 
i en tendens til, at man kun i en tendens til, at man kun 
vil bidrage med et stykke vil bidrage med et stykke 

arbejde, hvis man er særligt arbejde, hvis man er særligt 
dygtig. Hvis der er andre, dygtig. Hvis der er andre, 
der kan udføre jobbet eller der kan udføre jobbet eller 
funktionen bedre, træder funktionen bedre, træder 
man gerne tilbage for dem, man gerne tilbage for dem, 
anfører han og nævner et anfører han og nævner et 
konkret eksempel: konkret eksempel: 

”Hvorfor skal jeg være mø-”Hvorfor skal jeg være mø-
deleder i ungdomsforenin-deleder i ungdomsforenin-
gen, når jeg ved, at en af de gen, når jeg ved, at en af de 
andre, der virkelig har ordet andre, der virkelig har ordet 
i sin magt, vil kunne gøre det i sin magt, vil kunne gøre det 
langt bedre?”langt bedre?”

”Men heldigvis er nådega-”Men heldigvis er nådega-
ver ikke underlagt perfekt-ver ikke underlagt perfekt-
hedskulturen,” fortsætter hedskulturen,” fortsætter 
han.han.

”Når det gælder nådega-”Når det gælder nådega-
ver, skal vi droppe idealet ver, skal vi droppe idealet 
om det perfekte. At passe om det perfekte. At passe 
en opgave og dermed tjene en opgave og dermed tjene 
med sin nådegave er et med sin nådegave er et 
spørgsmål om at udføre spørgsmål om at udføre 
den opgave, Gud giver, efter den opgave, Gud giver, efter 
sin bedste evne, som Gud sin bedste evne, som Gud 
også giver. Dermed må man også giver. Dermed må man 
frimodigt droppe at måle frimodigt droppe at måle 
og veje sin præstation – og  og veje sin præstation – og  
glemme tanken om, at an-glemme tanken om, at an-
dre ville være bedre til det.”dre ville være bedre til det.”

Anders Landkildehus har Anders Landkildehus har 
skrevet artiklen Nådegaver-skrevet artiklen Nådegaver-
nes ABC, som kan læses på nes ABC, som kan læses på 

www.tilliv.dk.www.tilliv.dk.
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ANDERS LANDKILDEHUS   Ofte vil din nådegave 
være dér, hvor du ser en god og oplagt mulighed for 
at engagere dig

 
Man kan godt tviv-
le på egen indsigt 
og evne, men sta-
dig have en nåde-
gave

Anders LandkildehusAnders Landkildehus

LM’s kerneværdier

Hen over foråret sætter Tro & Mission fokus på LM’s fi re kerneværdier. Du kan læse Hen over foråret sætter Tro & Mission fokus på LM’s fi re kerneværdier. Du kan læse 
mere om kerneværdierne på dlm.dk/om-os.mere om kerneværdierne på dlm.dk/om-os.

Vi brænder forVi brænder for
•  en mangfoldighed af tjenester i menigheden•  en mangfoldighed af tjenester i menigheden
•  et myndigt Guds folk, der kan bedømme forkyndelse og praksis•  et myndigt Guds folk, der kan bedømme forkyndelse og praksis
•  mænd og kvinders, unge og ældres forskellige bidrag•  mænd og kvinders, unge og ældres forskellige bidrag

Nådegaver i funktion

Tydelig missionTydelig missionFrit evangeliumFrit evangelium Troværdig bibelTroværdig bibel

”At tjene med en nådegave er ”At tjene med en nådegave er 
oftest noget så simpelt som oftest noget så simpelt som 
at tage den opgave, man er at tage den opgave, man er 
blevet spurgt om. Så skal blevet spurgt om. Så skal 
Gud nok stå for den nødven-Gud nok stå for den nødven-
dige nådegaveudrustning,” dige nådegaveudrustning,” 
siger Anders Landkildehus.siger Anders Landkildehus.



Kathe Brandt, 58 år, 
LM Raa 

I Raa-kredsen står jeg for at I Raa-kredsen står jeg for at 
formidle nyheder og begivenhe-formidle nyheder og begivenhe-
der fra LM’s internationale mis-der fra LM’s internationale mis-
sionsarbejde og holde kontakt sionsarbejde og holde kontakt 
med vores nærkontakter. med vores nærkontakter. 

Desuden er jeg med i en tur-Desuden er jeg med i en tur-
nus med at holde indledning til nus med at holde indledning til 
møder, bage kage og gøre mis-møder, bage kage og gøre mis-

sionshuset rent.sionshuset rent.
Derudover er jeg med i Lolland-Falster kirken, hvor vi skif-Derudover er jeg med i Lolland-Falster kirken, hvor vi skif-

tes til at bede menighedens bøn, og jeg har hjulpet med ser-tes til at bede menighedens bøn, og jeg har hjulpet med ser-
vering af frokost efter gudstjenesten. Jeg står for at skaffe vering af frokost efter gudstjenesten. Jeg står for at skaffe 
medarbejdere til køkkenet på afdelingens børne- og junior-medarbejdere til køkkenet på afdelingens børne- og junior-
lejre og er selv med som aktiv i køkkenet.lejre og er selv med som aktiv i køkkenet.

Jeg synes, det er vigtigt at tage del i de opgaver, der skal Jeg synes, det er vigtigt at tage del i de opgaver, der skal 
løses, med de evner og resurser, man kan bidrage med.     løses, med de evner og resurser, man kan bidrage med.     kbrkbr

Anne Skovgaard 
Jensen, 51 år, 
LM Vejby-Tisvilde

Jeg laver mad til vores me-Jeg laver mad til vores me-
nighed cirka en gang om må-nighed cirka en gang om må-
neden. Det startede for godt neden. Det startede for godt 
ti år siden, hvor jeg var køk-ti år siden, hvor jeg var køk-
kenleder på Nordsjællands kenleder på Nordsjællands 
Efterskole og nemt kunne Efterskole og nemt kunne 
lave mad til 30 personer eks-lave mad til 30 personer eks-
tra og tage maden med om tra og tage maden med om 
aftenen til mødet. Nu laver aftenen til mødet. Nu laver 
jeg det bare hjemme i mit jeg det bare hjemme i mit 
eget lille køkken.eget lille køkken.

Jeg nyder at være til gavn Jeg nyder at være til gavn 
for andre og mærke de an-for andre og mærke de an-
dres taknemmelighed for, at dres taknemmelighed for, at 
jeg gerne vil gøre det. Det er godt at starte mødet med at spi-jeg gerne vil gøre det. Det er godt at starte mødet med at spi-
se sammen, mens vi hyggesnakker.                                              se sammen, mens vi hyggesnakker.                                              kbrkbr

Hvordan tjener du din menighed?
Der er brug for alle, for at fællesskabet kan trives

08 Nr. 07 | 16. april 2021

RIKKE BROSBØL   Generelt vil jeg sige, at det har været en 
kæmpe velsignelse for mig at være med i forskellige opgaver. 
Gud holder mig fast hos ham gennem det

Helle Agerbo, 38 år, 
Vadehavskirken Ribe

Jeg er leder af børneklubben, og så er jeg missionskon-Jeg er leder af børneklubben, og så er jeg missionskon-
sulent i menigheden. Det var en opgave, jeg blev spurgt sulent i menigheden. Det var en opgave, jeg blev spurgt 
om af bestyrelsen, og jeg takkede ja, fordi jeg synes, det om af bestyrelsen, og jeg takkede ja, fordi jeg synes, det 
er vigtigt, og fordi der ikke rigtig var andre, der meldte sig er vigtigt, og fordi der ikke rigtig var andre, der meldte sig 
til det.til det.

Desuden har jeg gennem syv år haft ansvaret for Desuden har jeg gennem syv år haft ansvaret for 
lovsangsgudstjenesterne i vores menighed. Jeg planlæg-lovsangsgudstjenesterne i vores menighed. Jeg planlæg-
ger det som regel sammen med andre og forsøger også ger det som regel sammen med andre og forsøger også 
at lære menigheden nye sange indimellem.at lære menigheden nye sange indimellem.

Jeg har altid været optaget af sangen, teksterne og Jeg har altid været optaget af sangen, teksterne og 
musikken. Jeg synes, det er spændende at få en rød tråd musikken. Jeg synes, det er spændende at få en rød tråd 
igennem en lovsangsgudstjeneste både med emne, san-igennem en lovsangsgudstjeneste både med emne, san-
ge, bibeltekster, bøn med mere. ge, bibeltekster, bøn med mere. 

Det falder mig naturligt, og derfor er det en gave frem Det falder mig naturligt, og derfor er det en gave frem 
for en opgave for mig.                                                                    for en opgave for mig.                                                                    kbrkbr

Jakob Fuglsang, 38 år, 
LM Aarhus

Jeg har gennem 10-15 år været mødeleder og pianist i Aar-Jeg har gennem 10-15 år været mødeleder og pianist i Aar-
hus LM. hus LM. 

De sidste fem år har min hustru, Regine, og jeg været tov-De sidste fem år har min hustru, Regine, og jeg været tov-
holdere for børnearrangementer til fyraftensmøder. Det er holdere for børnearrangementer til fyraftensmøder. Det er 
en opgave, vi blev spurgt om, og som vi syntes var naturlig at en opgave, vi blev spurgt om, og som vi syntes var naturlig at 
påtage os, da vi selv fi k børn i aldersgruppen.     påtage os, da vi selv fi k børn i aldersgruppen.     kbrkbr

Aase Leinum, 73 år, 
LM Gilleleje

Jeg er medlem af bestyrelsen for en to-årig periode. Jeg er medlem af bestyrelsen for en to-årig periode. 
Egentlig ligger min ønske-opgave ikke i at sidde i en be-Egentlig ligger min ønske-opgave ikke i at sidde i en be-
styrelse, men da vi er en lille forsamling med et højt al-styrelse, men da vi er en lille forsamling med et højt al-
dersgennemsnit, er udbuddet af kandidater begrænset.dersgennemsnit, er udbuddet af kandidater begrænset.

Jeg er desuden mødeleder og har været det en fem-Jeg er desuden mødeleder og har været det en fem-
seks år. Det er en opgave, jeg blev bedt om at tage på seks år. Det er en opgave, jeg blev bedt om at tage på 
mig, og som jeg har det godt med.mig, og som jeg har det godt med.

Min spidskompetence er inden for det musikalske. Jeg Min spidskompetence er inden for det musikalske. Jeg 
fi nder månedens sang og indøver den med menigheden. fi nder månedens sang og indøver den med menigheden. 
En opgave, jeg selv har foreslået, og som menigheden En opgave, jeg selv har foreslået, og som menigheden 
sætter pris på. Desuden spiller jeg klaver eller orgel til sætter pris på. Desuden spiller jeg klaver eller orgel til 
fællessang på skift med to andre. Også en opgave, jeg ud-fællessang på skift med to andre. Også en opgave, jeg ud-
øver med stor glæde.                 øver med stor glæde.                 kbrkbr

Rikke Brosbøl, 
49 år, 
LM Videbæk

Jeg er leder af juniorklubben og har været det i otte år. Jeg er leder af juniorklubben og har været det i otte år. 
For to år siden blev jeg spurgt af bestyrelsen om også at For to år siden blev jeg spurgt af bestyrelsen om også at 
være med i et søndagsmødeudvalg. være med i et søndagsmødeudvalg. 

Der var et behov for at skabe en mødeform, som pas-Der var et behov for at skabe en mødeform, som pas-
sede bedre til børnefamilierne, hvor hele familien kunne sede bedre til børnefamilierne, hvor hele familien kunne 
deltage, og hvor der også var indslag for børn. Det arbej-deltage, og hvor der også var indslag for børn. Det arbej-
de ville jeg rigtig gerne være med til. Og så synes jeg, det de ville jeg rigtig gerne være med til. Og så synes jeg, det 
er superspændende at være med i et helt nyt koncept og er superspændende at være med i et helt nyt koncept og 
arbejde på den bedst mulige løsning.arbejde på den bedst mulige løsning.

Generelt vil jeg sige, at det har været en kæmpe vel-Generelt vil jeg sige, at det har været en kæmpe vel-
signelse for mig at være med i forskellige opgaver. Gud signelse for mig at være med i forskellige opgaver. Gud 
holder mig fast hos ham gennem det, og gennem diverse holder mig fast hos ham gennem det, og gennem diverse 
udvalg og lederfl okke har jeg lært mennesker at kende, udvalg og lederfl okke har jeg lært mennesker at kende, 
som jeg ellers måske ikke naturligt havde valgt at være som jeg ellers måske ikke naturligt havde valgt at være 
sammen med. Det har været så godt og givet rigtig man-sammen med. Det har været så godt og givet rigtig man-
ge gode oplevelser. Det der arbejdsfællesskab – det kan ge gode oplevelser. Det der arbejdsfællesskab – det kan 
altså noget!                altså noget!                kbrkbr

Finn Erik Andersen, 53 år, 
Kirken på Klippen, Rønne

Min opgave er formand for Kirken på Klippen, og så er jeg Min opgave er formand for Kirken på Klippen, og så er jeg 
prædikant i Bornholms Afdeling.prædikant i Bornholms Afdeling.

Jeg blev spurgt i 2012, om jeg ville gå ind i en menig-Jeg blev spurgt i 2012, om jeg ville gå ind i en menig-
hedsledelse for den nystiftede LM-frimenighed, og den hedsledelse for den nystiftede LM-frimenighed, og den 
opgave takkede jeg ja til. Jeg var næstformand indtil opgave takkede jeg ja til. Jeg var næstformand indtil 
2015, hvor jeg blev formand. Grunden til, at jeg sagde 2015, hvor jeg blev formand. Grunden til, at jeg sagde 
ja, var, at jeg følte, at folkekirken bevægede sig mere og ja, var, at jeg følte, at folkekirken bevægede sig mere og 
mere fra Guds ord. Det var også lidt af et dilemma, fordi mere fra Guds ord. Det var også lidt af et dilemma, fordi 
Bornholm er velsignet med så mange bibeltroende præ-Bornholm er velsignet med så mange bibeltroende præ-
ster. Men jeg havde ikke samvittighed til at blive, så det ster. Men jeg havde ikke samvittighed til at blive, så det 
blev det udslagsgivende for mig, så jeg meldte mig ud af blev det udslagsgivende for mig, så jeg meldte mig ud af 
folkekirken.folkekirken.

Prædikantopgaven er rigtig dejlig, fordi man – i positiv Prædikantopgaven er rigtig dejlig, fordi man – i positiv 
forstand – er tvunget til at sætte sig godt ind i Bibelens forstand – er tvunget til at sætte sig godt ind i Bibelens 
budskab til os fra Gud.                budskab til os fra Gud.                kbrkbr

TEMA



Tyske evangelister frikendt 
for terror-anklager
Ni tyske kristne, der er anklaget for at stifte uro i en me-Ni tyske kristne, der er anklaget for at stifte uro i en me-
tro i Valencia, er blevet frikendt ved retten. Som beskre-tro i Valencia, er blevet frikendt ved retten. Som beskre-
vet her i avisen i 2018 blev de ni mænd med fortrinsvis vet her i avisen i 2018 blev de ni mænd med fortrinsvis 
mellemøstlig baggrund forvekslet med en gruppe terrori-mellemøstlig baggrund forvekslet med en gruppe terrori-
ster, da de ville dele evangeliet i metroen i august 2018.ster, da de ville dele evangeliet i metroen i august 2018.

”Denne metro er fuld af synd,” sagde mændene, der ”Denne metro er fuld af synd,” sagde mændene, der 
blandt andet bar en stort kors og en jakke med et bibel-blandt andet bar en stort kors og en jakke med et bibel-
vers på arabisk, i en megafon. Kort efter råbte en mand, vers på arabisk, i en megafon. Kort efter råbte en mand, 
der ikke var en del af gruppen: ”I skal alle dø”. Herefter gik der ikke var en del af gruppen: ”I skal alle dø”. Herefter gik 
fl ere i panik, aktiverede nødalarmen og prøvede at åbne fl ere i panik, aktiverede nødalarmen og prøvede at åbne 
dørene.dørene.

Anklager havde krævet fi re års fængsel til de ni evan-Anklager havde krævet fi re års fængsel til de ni evan-
gelister, men retten fandt ikke, at de ni havde til hensigt gelister, men retten fandt ikke, at de ni havde til hensigt 
at stifte uro. at stifte uro. 

I forbindelse med sagen mødte de ni mænds tilgang til I forbindelse med sagen mødte de ni mænds tilgang til 
evangelisation kritik fra andre kristne.evangelisation kritik fra andre kristne.                                nlm                                nlm
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den 29. marts lagde 33 Den 29. marts lagde 33 
nuværende og tidligere nuværende og tidligere 
studerende sag an mod det studerende sag an mod det 
amerikanske uddannelses-amerikanske uddannelses-
ministerium. De mener, at ministerium. De mener, at 
ministeriet er medskyldig i ministeriet er medskyldig i 
”overgreb og usikre forhold, ”overgreb og usikre forhold, 
som LGBT-studerende li-som LGBT-studerende li-
der under på hundredvis af der under på hundredvis af 
skattebetalte, religiøse col-skattebetalte, religiøse col-
leges og universiteter.”leges og universiteter.”

Det er særligt de evange-Det er særligt de evange-
lisk kristne uddannelsesin-lisk kristne uddannelsesin-
stitutioner, der står for skud stitutioner, der står for skud 
i sagsanlægget, erkender i sagsanlægget, erkender 
de 33. de 33. 

Fordi disse institutioner Fordi disse institutioner 
er fritaget loven om lige-er fritaget loven om lige-
behandling af seksuelle behandling af seksuelle 
mindretal, mener de 33, at mindretal, mener de 33, at 
ministeriet bryder ”sin for-ministeriet bryder ”sin for-
pligtigelse over for de mere pligtigelse over for de mere 
end 100.000, der tilhører end 100.000, der tilhører 
et mindretal på køns- og et mindretal på køns- og 
seksualitetsområdet og seksualitetsområdet og 
studerer på en religiøs ud-studerer på en religiøs ud-
dannelsesinstitution, hvor dannelsesinstitution, hvor 
diskrimination på basis diskrimination på basis 
af seksuel orientering og af seksuel orientering og 
kønsidentitet er indskrevet kønsidentitet er indskrevet 
i campuslovene og åbent i campuslovene og åbent 
praktiseres.”praktiseres.”

Angrebet på to fronter
Sagsanlægget kommer Sagsanlægget kommer 
samtidig med, at loven imod samtidig med, at loven imod 
forskelsbehandling, som forskelsbehandling, som 
præsident Biden har gjort præsident Biden har gjort 
til en af sine mærkesager, til en af sine mærkesager, 
drøftes i USA. Loven, der drøftes i USA. Loven, der 
blev vedtaget i Repræsen-blev vedtaget i Repræsen-

Lig af schweizisk 
missionær identifi ceret
De schweiziske og malisiske udenrigsministerier har De schweiziske og malisiske udenrigsministerier har 
bekræftet, at de har fundet de jordiske rester af den bekræftet, at de har fundet de jordiske rester af den 
schweiziske missionær Beatrice Stöckli, der blev taget til schweiziske missionær Beatrice Stöckli, der blev taget til 
fange af en gruppe islamister i Mali i 2016. fange af en gruppe islamister i Mali i 2016. 

I oktober fortalte de schweiziske myndigheder, at I oktober fortalte de schweiziske myndigheder, at 
Stöckli var blevet dræbt af en islamistisk terrororganisa-Stöckli var blevet dræbt af en islamistisk terrororganisa-
tion, der er tilknyttet Al-Qaeda. Stöckli havde arbejdet i tion, der er tilknyttet Al-Qaeda. Stöckli havde arbejdet i 
byen Timbuktu siden 2000, hvor hun underviste børn om byen Timbuktu siden 2000, hvor hun underviste børn om 
Jesus og lærte dem at regne og skrive. Jesus og lærte dem at regne og skrive. 

I 2012 blev Beatrice Stöckli bortført af en anden isla-I 2012 blev Beatrice Stöckli bortført af en anden isla-
misk gruppe. Dengang blev hun sat fri efter ti dage. I 2016 misk gruppe. Dengang blev hun sat fri efter ti dage. I 2016 
blev hun dog bortført igen sammen med en række andre – blev hun dog bortført igen sammen med en række andre – 
fortrinsvis europæere – disse blev dog siden løsladt.fortrinsvis europæere – disse blev dog siden løsladt.    nlm    nlm

Sagsanlæg og ny lov truer 
kristne institutioner i USA

Religiøse studiesteders ret til at have særregler om seksualitet og køn 
skal fjernes, mener 33 nuværende og tidligere studerende

tanternes Hus i slutningen tanternes Hus i slutningen 
af februar, vil tilføje seksuel af februar, vil tilføje seksuel 
orientering og kønsidentitet orientering og kønsidentitet 
til loven om borgerrettighe-til loven om borgerrettighe-
der fra 1964. I så fald skal der fra 1964. I så fald skal 
de kristne institutioner også de kristne institutioner også 
ændre deres praksis.ændre deres praksis.

Sagsanlægget er dog ikke Sagsanlægget er dog ikke 
direkte rettet mod de krist-direkte rettet mod de krist-
ne institutioner, men mod ne institutioner, men mod 
uddannelsesministeriet, der uddannelsesministeriet, der 
godkender, at institutioner-godkender, at institutioner-
ne får økonomisk støtte til ne får økonomisk støtte til 
studenterbetaling, stipendi-studenterbetaling, stipendi-

er, studielån og forsknings-er, studielån og forsknings-
støtte.støtte.

”Vi vidste, at det ville ske,” ”Vi vidste, at det ville ske,” 
siger Albert Mohler, der er siger Albert Mohler, der er 
rektor for sydstatsbapti-rektor for sydstatsbapti-
sternes teologiske semina-sternes teologiske semina-
rium og beskrives som en af rium og beskrives som en af 
USA’s mest indfl ydelsesrige USA’s mest indfl ydelsesrige 
evangelikale.evangelikale.

”Dette er noget, der har ”Dette er noget, der har 
været undervejs i lang tid, været undervejs i lang tid, 
men tag ikke fejl: Dette er men tag ikke fejl: Dette er 
en direkte trussel mod selve en direkte trussel mod selve 
eksistensen af kristne ud-eksistensen af kristne ud-

Studerende arbejder på biblioteket på et universitet i Californien.Studerende arbejder på biblioteket på et universitet i Californien.

dannelsessteder,” skriver dannelsessteder,” skriver 
han på sin blog og mener, han på sin blog og mener, 
at USA står over for en stor at USA står over for en stor 
sortering, der vil vise, hvilke sortering, der vil vise, hvilke 
institutioner der vælger institutioner der vælger 
statsstøtte, og hvilke der statsstøtte, og hvilke der 
vælger deres overbevisning.vælger deres overbevisning.

”Det, der ligger bag dette ”Det, der ligger bag dette 
sagsanlæg, er en kamp for sagsanlæg, er en kamp for 
at bringe kristne institutio-at bringe kristne institutio-
ner, kirker og trosretninger ner, kirker og trosretninger 
til tavshed og tvinge dem til tavshed og tvinge dem 
til at give efter,” konklude-til at give efter,” konklude-
rer han.rer han.
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ALBERT MOHLER   USA står over for en stor sortering, 
der vil vise, hvilke institutioner der vælger statsstøtte, og 
hvilke der vælger deres overbevisningKIRKE  

Parlament takker de skotske kirker
Kabinetsekretær:  De evangeliske kirker og grupper har gjort et utrætteligt arbejde 

for at hjælpe de sårbare under corona-pandemien

AF KAJA LAUTERBACH

Det skotske parlament har Det skotske parlament har 
takket evangeliske kirker og takket evangeliske kirker og 
grupper for deres indsats grupper for deres indsats 
med at hjælpe mennesker med at hjælpe mennesker 
i nød under coronapande-i nød under coronapande-
mien.mien.

Det skriver hjemmesiden Det skriver hjemmesiden 
evangelicalfocus.comevangelicalfocus.com.

Det skete, da parlaments-Det skete, da parlaments-
medlem Jeremy Balfour den medlem Jeremy Balfour den 
23. marts fremlagde rap-23. marts fremlagde rap-
porten porten Stories of HopeStories of Hope, som , som 
skotsk Evangelisk Alliance skotsk Evangelisk Alliance 
offentliggjorde i december offentliggjorde i december 
2020. Den viser, at ”3.212 2020. Den viser, at ”3.212 
frivillige fra kirker over hele frivillige fra kirker over hele 
Skotland fra maj til juli Skotland fra maj til juli 
2020 hjalp 55.671 men-2020 hjalp 55.671 men-
nesker gennem 212.214 nesker gennem 212.214 

hjælpehandlinger. Det skete hjælpehandlinger. Det skete 
i samarbejde med blandt i samarbejde med blandt 
andet lokale myndigheder, andet lokale myndigheder, 
supermarkeder, forretninger, supermarkeder, forretninger, 
fødevarebanker og frivillige fødevarebanker og frivillige 
grupper. grupper. 

I den efterfølgende drøf-I den efterfølgende drøf-
telse af raporten fremførte telse af raporten fremførte 
kabinetsekretær Aileen kabinetsekretær Aileen 
Campbell, at trossamfun-Campbell, at trossamfun-
dene har skabt en fornem-dene har skabt en fornem-

melse af håb og formål midt melse af håb og formål midt 
i pandemien.i pandemien.

”Kirkerne hjælper sam-”Kirkerne hjælper sam-
fundet i det stille uden at fundet i det stille uden at 
forvente ros eller belønning forvente ros eller belønning 
for det,” siger hun.for det,” siger hun.

”Men det er vigtigt at an-”Men det er vigtigt at an-
erkende og takke dem for erkende og takke dem for 
deres uselviske, medfølende deres uselviske, medfølende 
og utrættelige arbejde for at og utrættelige arbejde for at 
hjælpe de sårbare.”hjælpe de sårbare.”

Udemokratisk at 
fjerne busreklamer
Det var en ”gennemgribende foragt for ytringsfriheden”, Det var en ”gennemgribende foragt for ytringsfriheden”, 
da Blackpools byråd fi k fjernet busreklamer for et Frank-da Blackpools byråd fi k fjernet busreklamer for et Frank-
lin Graham-arrangement i den engelske by i 2018. lin Graham-arrangement i den engelske by i 2018. 

Det har retten afgjort i en sag, hvor evangelisten Frank-Det har retten afgjort i en sag, hvor evangelisten Frank-
lin Graham, der er søn af den verdenskendte evangelist lin Graham, der er søn af den verdenskendte evangelist 
Billy Graham, var omdrejningspunkt. I forbindelse med et Billy Graham, var omdrejningspunkt. I forbindelse med et 
arrangement i Blackpool i det nordvestlige England hav-arrangement i Blackpool i det nordvestlige England hav-
de hans organisation Billy Graham Evangelistic Associa-de hans organisation Billy Graham Evangelistic Associa-
tion (BGEA) købt reklameplads på busserne i Blackpool.tion (BGEA) købt reklameplads på busserne i Blackpool.

Men Franklin Grahams syn på islam og homoseksua-Men Franklin Grahams syn på islam og homoseksua-
litet kunne muligvis ”fremme fordomme og had”, mente litet kunne muligvis ”fremme fordomme og had”, mente 
kritikere, og busselskabet og byrådet fjernede derfor kritikere, og busselskabet og byrådet fjernede derfor 
reklamerne, selv om de blot angav en adresse, en dato, reklamerne, selv om de blot angav en adresse, en dato, 
Grahams navn og sloganet ”håbets tid!”.Grahams navn og sloganet ”håbets tid!”.

Men dermed overtrådte de ligebehandlingsloven fra Men dermed overtrådte de ligebehandlingsloven fra 
2010, der gør det ulovligt at diskriminere på baggrund af 2010, der gør det ulovligt at diskriminere på baggrund af 
religion eller tro, mente retten i Manchester.religion eller tro, mente retten i Manchester.

”Dette er i stik modsætning til den måde, en offentlig ”Dette er i stik modsætning til den måde, en offentlig 
myndighed bør handle på i et demokratisk samfund,” sag-myndighed bør handle på i et demokratisk samfund,” sag-
de dommer Claire Evans ifølge de dommer Claire Evans ifølge Premier Christian NewsPremier Christian News.

Franklin Graham glæder sig over rettens ord, som han Franklin Graham glæder sig over rettens ord, som han 
kalder en sejr for enhver kristen i Storbritannien. Også kalder en sejr for enhver kristen i Storbritannien. Også 
James Barrett, der er formand for den engelske gren af James Barrett, der er formand for den engelske gren af 
BGEA, mener, at det er en principiel afgørelse:BGEA, mener, at det er en principiel afgørelse:

”Retten bekræfter tydeligt, at kristne og andre troende, ”Retten bekræfter tydeligt, at kristne og andre troende, 
som offentligt udtrykker traditionelle religiøse synspunk-som offentligt udtrykker traditionelle religiøse synspunk-
ter om ægteskab og seksualitet, er beskyttet ved lov.”ter om ægteskab og seksualitet, er beskyttet ved lov.”

”Dommen bekræfter, at alle kristne i Storbritannien har ”Dommen bekræfter, at alle kristne i Storbritannien har 
ret til at dele deres tro i det offentlige rum,” tilføjede han.ret til at dele deres tro i det offentlige rum,” tilføjede han.

Retten skal nu afgøre, hvor stor økonomisk skade ar-Retten skal nu afgøre, hvor stor økonomisk skade ar-
rangørerne har lidt. rangørerne har lidt.                                                       nlm                                                      nlm
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

TEOLOGISK UNDERVISER 
TIL KURSER I TANZANIA

Vi søger en teolog til en ny stilling som un-Vi søger en teolog til en ny stilling som un-
derviser – og på sigt kursusleder – i de nye derviser – og på sigt kursusleder – i de nye 
kursusfaciliteter i Iringa. I samarbejde med kursusfaciliteter i Iringa. I samarbejde med 
den lutherske kirke tilbydes kurser til præster, den lutherske kirke tilbydes kurser til præster, 
evangelister og ledere.evangelister og ledere.

Dine opgaver: 
•• Undervise i bibelfag og teologiske fag  Undervise i bibelfag og teologiske fag 
•• Tilrettelægge og gennemføre kurser  Tilrettelægge og gennemføre kurser 
•• Udvikle nye kurser og kursusformer Udvikle nye kurser og kursusformer

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
Læs mere på dlm.dk/jobLæs mere på dlm.dk/job

Husbyt i sommerferien. Vi er 7 i familien og bor i en villa Vi er 7 i familien og bor i en villa 
i Aarhus Nord 2 km fra strand, skov og by. I sommerferien i Aarhus Nord 2 km fra strand, skov og by. I sommerferien 
kunne vi godt tænke os at bo på Bornholm i 8-14 dage. Skal kunne vi godt tænke os at bo på Bornholm i 8-14 dage. Skal 
vi bytte hus? Kontakt Maria Due Pedersen på tlf. 61651621. vi bytte hus? Kontakt Maria Due Pedersen på tlf. 61651621. 

Fast medarbejder og en vikar til 
bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup
Da en medarbejder har fået nye udfordringer, vil vi gerne Da en medarbejder har fået nye udfordringer, vil vi gerne 
i kontakt med dig, hvis du har en ambition og drøm om i kontakt med dig, hvis du har en ambition og drøm om 
at arbejde i et kristent bofællesskab under Kristelig at arbejde i et kristent bofællesskab under Kristelig 
Handicapforening. Handicapforening. 

Vi forudsætter, at du kan identifi cere dig med og har et Vi forudsætter, at du kan identifi cere dig med og har et 
personligt forhold til vores kristne værdigrundlag. Kend-personligt forhold til vores kristne værdigrundlag. Kend-
skab til og erfaring med autisme-/hjerneskade-området skab til og erfaring med autisme-/hjerneskade-området 
vil være en fordel. Vi ønsker ansøgere med pædagogisk vil være en fordel. Vi ønsker ansøgere med pædagogisk 
uddannelse eller anden uddannelsesmæssig baggrund uddannelse eller anden uddannelsesmæssig baggrund 
f.eks. social- og sundhedsassistent.f.eks. social- og sundhedsassistent.

Ansættelse: Hurtigst muligt.Ansættelse: Hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: den 23. april.Ansøgningsfrist: den 23. april.

Har du lyst til at vide mere om stillingen se www.Syd-Har du lyst til at vide mere om stillingen se www.Syd-
hjornet.dk og kontakt gerne undertegnede, evt. med hjornet.dk og kontakt gerne undertegnede, evt. med 
henblik på et uforpligtende besøg på Sydhjørnet.henblik på et uforpligtende besøg på Sydhjørnet.

Leder Knud Dideriksen
knud@sydhjornet.dkknud@sydhjornet.dk
Tlf. 28 55 24 11Tlf. 28 55 24 11

Sydhjørnet

STÆRK 
VÆRDIBÆRENDE 
HR-CHEF

Medarbejdere er en kerneingrediens 
i KFUM’s Soldatermissions arbejde. 

Så derfor, i en nyoprettet stilling, søger vi nu 
en HR-chef, der på et personligt kristent grund-
lag kan være med til at styrke og videreudvikle 
HR-området. Soldatermissionen er en udvik-
lingsorienteret folkekirkelig organisation, som 
dagligt gør en forskel for soldater og veteraner.

Ansøgningsfrist: 21.04.2021

Se hele opslaget på kfums-soldatermission.dk/job

KFUM´s Soldatermission
Treldevej 97• 7000 Fredericia 
info@kfums-soldatermission.dk
Tel.: 3312 4042

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

GAVEIDÉ TIL
KONFIRMANDER 

OG TEENAGERE

C A R S T E N  H J O R T H  P E D E R S E N

Det med Gud – 30 tekster til teenagere

LogosMedia | 64 sider, illustreret | 99,95 kr.

30 tekster om liv og tro skrevet til teenagere, 
som ikke nødvendigvis ved en masse om det 
med Gud.

»Bogen er en grafisk fryd for øjet med kreativ og 
farverig opsætning, som kun kan falde i god jord 
hos den unge målgruppe.«

U D F O R D R I N G E N

Ny CD fra
Gospel-kids!

Bestilles på:

Inkl. kode 
til down-

load

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) er et 
forskningsbaseret institut, hvis virke er 
almennyttigt, og hvor pædagogik og 
kristentro mødes med henblik på at skabe 
god praksis.

Du skal kunne tage teoretisk viden – vedr. undervisning, 
opdragelse, forkyndelse, teologi og pædagogik – og 
omsætte det til god praksis i skole, hjem og kirke.

Ansøgningsfrist er mandag den 31. maj 2021.

Ansøgning uploades via www.unikrecruitment.dk, 
hvor stillingsopslaget er vist. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard på:

mk@unikrecruitment.dk
+45 2222 4000

Institutleder
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Ansøgningsfrist:
7. maj 2021

Stillingsopslag:

Læs stillingsopslaget
på: www.rkf.dk

Sygeplejerske eller social- 
og sundhedsassistent
Bofællesskabet Ganerbo i Skjern søger en sygeplejerske Bofællesskabet Ganerbo i Skjern søger en sygeplejerske 
eller social- og sundhedsassistent til ansættelse i fast eller social- og sundhedsassistent til ansættelse i fast 
stilling på 32 timer ugentligt.  stilling på 32 timer ugentligt.  

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021. Der skal påreg-Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021. Der skal påreg-
nes skiftende arbejdstider og arbejde hver 3. weekend. nes skiftende arbejdstider og arbejde hver 3. weekend. 
Ud over den faste ansættelse kan tilbydes vikartimer. Ud over den faste ansættelse kan tilbydes vikartimer. 

Ganerbo er tilknyttet Kristelig Handicapforening og er et Ganerbo er tilknyttet Kristelig Handicapforening og er et 
botilbud for 15 voksne mennesker med fysisk og psykisk botilbud for 15 voksne mennesker med fysisk og psykisk 
nedsat funktionsevne. nedsat funktionsevne. 

Stillingsopslag kan ses på Stillingsopslag kan ses på 
www.ganerbo.dkwww.ganerbo.dk

Souschef søges
Pr. 1/8-2021 til Små-land i Pr. 1/8-2021 til Små-land i 
Silkeborg.             Silkeborg.             

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



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF ENOK BREUM MOGENSENAF ENOK BREUM MOGENSEN

LÆRER PÅ LØGUMKLOSTER LÆRER PÅ LØGUMKLOSTER 

EFTERSKOLE OG EFTERSKOLE OG 

NÆSTFORMAND FOR LMBUNÆSTFORMAND FOR LMBU

Andreas Kammersgaard Andreas Kammersgaard 
Ipsen og Michael Agerbo Ipsen og Michael Agerbo 
Mørch:Mørch:
Øjebliksbilleder fra tvivlens Øjebliksbilleder fra tvivlens 
landskablandskab
LogosMedia 2021LogosMedia 2021

112 sider – 99,95 kroner112 sider – 99,95 kroner

Jeg vil begynde med at sige Jeg vil begynde med at sige 
tak for bogen og dermed tak for bogen og dermed 
også tak for invitationen til også tak for invitationen til 
at vandre et stykke vej med at vandre et stykke vej med 
forfatterne i tvivlens land-forfatterne i tvivlens land-
skab. skab. 

Jeg ville ønske, at jeg hav-Jeg ville ønske, at jeg hav-
de fået denne bog i hånden de fået denne bog i hånden 
allerede for nogle år siden, allerede for nogle år siden, 
hvor jeg selv i en længere hvor jeg selv i en længere 
periode oplevede tvivlen periode oplevede tvivlen 
komme og rive gulvtæppet komme og rive gulvtæppet 
væk under mit kristne ver-væk under mit kristne ver-
densbillede. densbillede. 

På det tidspunkt hjalp På det tidspunkt hjalp 
det mig ikke synderligt at det mig ikke synderligt at 
læse store, tykke apologeti-læse store, tykke apologeti-
ske bøger med gode svar på ske bøger med gode svar på 
svære spørgsmål, for tvivlen svære spørgsmål, for tvivlen 
åd bare det hele op, og sva-åd bare det hele op, og sva-
rene syntes så letkøbte. rene syntes så letkøbte. 

Bogen hjælper med at 
give tvivlen et sprog

Lige der har denne bog Lige der har denne bog 
særligt sin berettigelse, særligt sin berettigelse, 
fordi den ikke først og frem-fordi den ikke først og frem-
mest søger at give svar og mest søger at give svar og 
bringe den tvivlende sikkert bringe den tvivlende sikkert 
i vishedens havn, men ska-i vishedens havn, men ska-
ber et rum, hvor man kan ber et rum, hvor man kan 
være en tvivlende kristen. være en tvivlende kristen. 

Forfatterne refl ekterer Forfatterne refl ekterer 
med stor klarhed og op-med stor klarhed og op-
rigtighed over deres egne rigtighed over deres egne 
tros- og tvivlstanker og giver tros- og tvivlstanker og giver 
dermed læseren et vig-dermed læseren et vig-
tigt værktøj, som måske er tigt værktøj, som måske er 
lidt undervurderet. Nemlig lidt undervurderet. Nemlig 
sproglige billeder og udtryk, sproglige billeder og udtryk, 
der i høj grad kan hjælpe der i høj grad kan hjælpe 
os alle til at give tvivlen et os alle til at give tvivlen et 
sprog i vores kristne fælles-sprog i vores kristne fælles-
skaberskaber

Ikke dermed sagt, at Ikke dermed sagt, at 
forfatterne slår sig til ro i forfatterne slår sig til ro i 
tvivlen og ikke søger vished. tvivlen og ikke søger vished. 
For det gør de. Bogen er ud-For det gør de. Bogen er ud-
formet som en brevveksling formet som en brevveksling 
mellem dem, der er krydret mellem dem, der er krydret 
med en lang række teolo-med en lang række teolo-
giske holdepunkter, som giske holdepunkter, som 
formidles i samklang med formidles i samklang med 
deres erfaringer fra van-deres erfaringer fra van-
dringen med Gud. Særligt dringen med Gud. Særligt 
bliver der formidlet evange-bliver der formidlet evange-
lisk klart om, hvad den frel-lisk klart om, hvad den frel-
sende tro er og ikke er. sende tro er og ikke er. 

En anden klar force ved En anden klar force ved 
bogen er, at den i høj grad bogen er, at den i høj grad 
anerkender, at også kristne anerkender, at også kristne 
er sammensatte menne-er sammensatte menne-
sker, der undertiden bliver sker, der undertiden bliver 

påvirket af en række psyko-påvirket af en række psyko-
logiske faktorer, der snildt logiske faktorer, der snildt 
kan bemægtige sig troen og kan bemægtige sig troen og 
tvivlen. tvivlen. 

Bogen ender meget ab-Bogen ender meget ab-
rupt, og det er heller ikke rupt, og det er heller ikke 
altid, man kan fi nde en kon-altid, man kan fi nde en kon-
klusion på vandringen med klusion på vandringen med 
Gud – slet ikke i tvivlens Gud – slet ikke i tvivlens 

landskab. Men Jesus kan landskab. Men Jesus kan 
slet ikke lade være med at slet ikke lade være med at 
slå følge med os i vores tvivl slå følge med os i vores tvivl 
og håbløshed – måske igen-og håbløshed – måske igen-
nem denne bog – måske på nem denne bog – måske på 
en hel anden måde.en hel anden måde.

Fordi vi har manglet en Fordi vi har manglet en 
sådan bog, får den min var-sådan bog, får den min var-
meste anbefaling.meste anbefaling.

AF PETER O.K. OLOFSONAF PETER O.K. OLOFSON

VÅLSE, NØRRE ALSLEVVÅLSE, NØRRE ALSLEV

I I Tro og MissionTro og Mission den 26/3  den 26/3 
2021 er der to reaktioner på 2021 er der to reaktioner på 
mit indlæg i T&M nummer mit indlæg i T&M nummer 
5/2021. Begge læserbrevs-5/2021. Begge læserbrevs-
skribenter tager afstand fra skribenter tager afstand fra 
fosterdrab. Det kan ikke an-fosterdrab. Det kan ikke an-
det end fremkalde glæde. det end fremkalde glæde. 

Siden gør Ole Vang (OV) Siden gør Ole Vang (OV) 
indsigelse imod selve over-indsigelse imod selve over-
skriften på mit læserbrev, skriften på mit læserbrev, 
som jeg ikke skal forholde som jeg ikke skal forholde 
mig til, men blot notere, at mig til, men blot notere, at 
her burde redaktionen nok her burde redaktionen nok 
have gjort opmærksom på, have gjort opmærksom på, 
at overskriften ikke er min, at overskriften ikke er min, 

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

inspiration            nærvær            holdning

STORMVEJRET MOD DE STORMVEJRET MOD DE amerikanske, religiøse skoler amerikanske, religiøse skoler 
som beskrevet på side 9, er ikke bare et amerikansk som beskrevet på side 9, er ikke bare et amerikansk 
anliggende. Det kræver ikke meget fantasi at fore-anliggende. Det kræver ikke meget fantasi at fore-
stille sig at lignende lovændringer på køns- og iden-stille sig at lignende lovændringer på køns- og iden-
titetsområdet kan gennemføres i Danmark. Det vil i titetsområdet kan gennemføres i Danmark. Det vil i 
praksis gøre det meget vanskeligt at drive en kristen praksis gøre det meget vanskeligt at drive en kristen 
skole.skole.

Det vidner om, at verden med stormskridt går sin Det vidner om, at verden med stormskridt går sin 
undergang og Jesu Kristi tilsynekomst i møde. Men undergang og Jesu Kristi tilsynekomst i møde. Men 
indtil da kan vi som kristne lære mindst to ting af den indtil da kan vi som kristne lære mindst to ting af den 
amerikanske sag.amerikanske sag.

FOR DET FØRSTE FOR DET FØRSTE indeholder sagens papirer de 33 indeholder sagens papirer de 33 
tidligere og nuværende LGBT-studerendes beretning tidligere og nuværende LGBT-studerendes beretning 
om, hvordan de har følt sig udenfor. Nogle er blevet om, hvordan de har følt sig udenfor. Nogle er blevet 
mobbet, kaldt nedsættende ting og har oplevet, at mobbet, kaldt nedsættende ting og har oplevet, at 
skolens ansatte har taget mobbernes parti. Andre har skolens ansatte har taget mobbernes parti. Andre har 
slået sig på en undervisning, hvori de har hørt, at ho-slået sig på en undervisning, hvori de har hørt, at ho-
moseksualitet ikke eksisterer på Den Nye Jord. moseksualitet ikke eksisterer på Den Nye Jord. 

Det er umuligt at afgøre, hvad der er op og ned i Det er umuligt at afgøre, hvad der er op og ned i 
sagerne, for de indeholder kun én side af historierne, sagerne, for de indeholder kun én side af historierne, 
og de 33 lægger ikke skjul på, at de er særligt kriti-og de 33 lægger ikke skjul på, at de er særligt kriti-
ske over for evangelisk kristne skoler. Men én ting ske over for evangelisk kristne skoler. Men én ting 
bør være klart: Mobning, udelukkelse eller lignende bør være klart: Mobning, udelukkelse eller lignende 
har ingen steder hjemme i det kristne fællesskab. har ingen steder hjemme i det kristne fællesskab. 
Som kristne må vi være opmærksomme på, at ingen Som kristne må vi være opmærksomme på, at ingen 
skal føle sig udenfor – uanset hvilket mindretal, man skal føle sig udenfor – uanset hvilket mindretal, man 
måtte tilhøre, og uanset hvor kritisk dette mindretal måtte tilhøre, og uanset hvor kritisk dette mindretal 
er over for kristendom.er over for kristendom.

FOR DET ANDETFOR DET ANDET går sagsanlægget tydeligt i rette med  går sagsanlægget tydeligt i rette med 
en kristen grundtanke: At gerning og identitet kan en kristen grundtanke: At gerning og identitet kan 
skilles ad. ”At elske synderen og hade synden” er en skilles ad. ”At elske synderen og hade synden” er en 
absurd tanke for de 33 studerende og mange i Dan-absurd tanke for de 33 studerende og mange i Dan-
mark. Derfor er det også absurd for dem, at man kan mark. Derfor er det også absurd for dem, at man kan 
have en regel om, at homoseksuelle par ikke må bo have en regel om, at homoseksuelle par ikke må bo 
sammen og samtidig hævde, at man byder homosek-sammen og samtidig hævde, at man byder homosek-
suelle velkommen. suelle velkommen. 

Tidsåndens grundtanke er, at man er, hvad man Tidsåndens grundtanke er, at man er, hvad man 
gør, og at man kun bliver lykkelig, hvis man gør, som gør, og at man kun bliver lykkelig, hvis man gør, som 
man føler. Denne tanke står i grel modsætning til den man føler. Denne tanke står i grel modsætning til den 
tanke, at man fordømmer handlingen, men ikke men-tanke, at man fordømmer handlingen, men ikke men-
nesket. Men miraklernes tid er ikke forbi: Også men-nesket. Men miraklernes tid er ikke forbi: Også men-
nesker, der følger tidsånden, kan vindes for Jesus. nesker, der følger tidsånden, kan vindes for Jesus. 
Det kræver netop det mirakel, som omvendelsen altid Det kræver netop det mirakel, som omvendelsen altid 
kræver: at Helligånden rører ved menneskets hjerte, kræver: at Helligånden rører ved menneskets hjerte, 
så det viger pladsen på sit hjertes trone for Jesus. Så så det viger pladsen på sit hjertes trone for Jesus. Så 
det får lov at se sig elsket netop på trods af sine ger-det får lov at se sig elsket netop på trods af sine ger-
ninger. Vi kan som kristne bære vidnesbyrd om dette ninger. Vi kan som kristne bære vidnesbyrd om dette 
ved ikke bare at hage os fast i de rettigheder, loven ved ikke bare at hage os fast i de rettigheder, loven 
giver os i dag, men ved i praksis at vise den gennem-giver os i dag, men ved i praksis at vise den gennem-
gribende kærlighed, som Gud også har mødt os, der gribende kærlighed, som Gud også har mødt os, der 
tror, med: at han virkelig elsker synderen, selv om han tror, med: at han virkelig elsker synderen, selv om han 
hader syndenhader synden.

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

Elsk synderen, 
men had synden
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ENOK BREUM MOGENSEN  Bogen skaber 
et rum, hvor man kan være tvivlende kristen

SYNSPUNKT   

Det er aldrig o.k. at udnytte et andet menneske

LEDER 

men en, som redaktionen men en, som redaktionen 
har valgt uden at spørge, om har valgt uden at spørge, om 
jeg var indforstået med den. jeg var indforstået med den. 

Selve sagen handler om, Selve sagen handler om, 
at først slår man et men-at først slår man et men-
neske ihjel, siden udnytter neske ihjel, siden udnytter 
man dette menneske. man dette menneske. 

Det er forkert at slå ihjel, Det er forkert at slå ihjel, 
herom hersker ingen uenig-herom hersker ingen uenig-
hed, dejligt, men OV og Nick-hed, dejligt, men OV og Nick-
las Lautrup-Meiner (NLM) las Lautrup-Meiner (NLM) 
mener, at det er o.k. at ud-mener, at det er o.k. at ud-
nytte det menneske, der al-nytte det menneske, der al-
lerede er blevet slået ihjel. lerede er blevet slået ihjel. 
Her skilles vandene. Her skilles vandene. 

Etisk set er det aldrig o.k. Etisk set er det aldrig o.k. 
at udnytte et andet menne-at udnytte et andet menne-
ske, heller ikke ved at stjæle ske, heller ikke ved at stjæle 
for eksempel celler fra det. for eksempel celler fra det. 

NLM anfører yderligere, NLM anfører yderligere, 
at fordi der er gået så lang at fordi der er gået så lang 
tid, siden tyveriet fandt sted, tid, siden tyveriet fandt sted, 
kan brugen forsvares i dag. kan brugen forsvares i dag. 

Men afstand – heller ikke Men afstand – heller ikke 
i tid – retfærdiggør ikke ud-i tid – retfærdiggør ikke ud-
nyttelse af et menneske. nyttelse af et menneske. 

Foreningen Foreningen Retten til LivsRetten til Livs 
bestyrelse skriver i et svar bestyrelse skriver i et svar 
til andre: til andre: 

”Retten til LivRetten til Liv mener, at  mener, at 
brugen af HEK 293 er med brugen af HEK 293 er med 
til at legitimere den kon-til at legitimere den kon-
krete provokerede abort krete provokerede abort 
på det konkrete foster, cel-på det konkrete foster, cel-
lelinjen stammer fra. Vi fi n-lelinjen stammer fra. Vi fi n-
der ikke sammenligningen der ikke sammenligningen 
med en organdonation i det med en organdonation i det 
nævnte tankeeksperiment nævnte tankeeksperiment 

fyldestgørende. Ved en legal fyldestgørende. Ved en legal 
provokeret abort dehuma-provokeret abort dehuma-
niseres et menneske. Når niseres et menneske. Når 
det samfund, der dehuma-det samfund, der dehuma-
niserer et menneske, drager niserer et menneske, drager 
fordel af dets død, opstår fordel af dets død, opstår 
en etisk problematik. Et an-en etisk problematik. Et an-
det tankeeksperiment viser det tankeeksperiment viser 
dette tydeligere: Et kinesisk dette tydeligere: Et kinesisk 
hospital tilbyder organer fra hospital tilbyder organer fra 
henrettede politiske fan-henrettede politiske fan-
ger. Ville man ikke støtte en ger. Ville man ikke støtte en 
menneskerettighedsorgani-menneskerettighedsorgani-
sation, der gør opmærksom sation, der gør opmærksom 
på den etiske problematik, på den etiske problematik, 
der følger med denne prak-der følger med denne prak-
sis?” sis?” 

(Se hele korrespondancen (Se hele korrespondancen 
på på rettentilliv.dkrettentilliv.dk.).)



Det rette perspektiv
30/03/2021 | SARA OG JESPER HANSEN, CAMBODJA30/03/2021 | SARA OG JESPER HANSEN, CAMBODJA

Udsigten er fremragende. Jeg står på 17. etage og ser ud Udsigten er fremragende. Jeg står på 17. etage og ser ud 
over byen. Kraner omslutter de mange ikke-færdigbyggede over byen. Kraner omslutter de mange ikke-færdigbyggede 
højhuse, som skyder op både i det nære og fjerne. Lydene fra højhuse, som skyder op både i det nære og fjerne. Lydene fra 
gaden kan svagt høres og blandes med vores børns grin i den gaden kan svagt høres og blandes med vores børns grin i den 
swimmingpool, som de 35 graders varme på denne søndag, swimmingpool, som de 35 graders varme på denne søndag, 
har bragt os ind til byens centrum for, som en tiltrængt ned-har bragt os ind til byens centrum for, som en tiltrængt ned-
køling efter tre dage uden vand i vores hus. køling efter tre dage uden vand i vores hus. 

At se ud over Phnom Penh by ...At se ud over Phnom Penh by ...
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Jesus er opstanden
07/04/2021 | MARITA OG CARL HASSELBERG, TANZANIA07/04/2021 | MARITA OG CARL HASSELBERG, TANZANIA

Dette jubelråb kunne vi dele i kirken påskedag her i Kiaba-Dette jubelråb kunne vi dele i kirken påskedag her i Kiaba-
kari: Jesus er opstaden! Ja, han er sandelig opstanden, hal-kari: Jesus er opstaden! Ja, han er sandelig opstanden, hal-
leluja!leluja!

Og vi har - via nettet - sunget sammen med vores hjemme-Og vi har - via nettet - sunget sammen med vores hjemme-
menighed i Borås: ”Han er opstanden, han lever, og graven menighed i Borås: ”Han er opstanden, han lever, og graven 
den er tom. Han er opstanden, han lever, vi har selv mødt den er tom. Han er opstanden, han lever, vi har selv mødt 
ham. Jesus, vor frelser, har givet os evigt liv. Han vandt sejr ham. Jesus, vor frelser, har givet os evigt liv. Han vandt sejr 
over døden. Jesus har gjort alting nyt ...over døden. Jesus har gjort alting nyt ...
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   Spørgeskemaundersøgelse  

I 2022 får Tro & Mission et helt nyt udseende. Fortæl I 2022 får Tro & Mission et helt nyt udseende. Fortæl 
os, hvad du mener om det nuværende Tro & Mission. os, hvad du mener om det nuværende Tro & Mission. 
Så hjælper du os med at gøre avisen endnu bedre! Så hjælper du os med at gøre avisen endnu bedre! 
Besvar spørgeskemaet senest den 30. april Besvar spørgeskemaet senest den 30. april 
– det tager kun 5 minutter.– det tager kun 5 minutter.
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