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Mit liv er i Guds hånd
”Mit livsløb er i din hånd!”
Salmernes Bog 31,16a

inspiration

nærvær

Jeg priser Gud, for han er god!
Når livsløbet ændrer kurs eller truer med
at blive kortere, mindes jeg Sl 31,16
En lørdag først i marts i år styrtede jeg
fire meter ned fra en stige, brækkede tre
ribben og fik en skade på rygsøjlen. Godt,
at englene ikke holdt fri den weekend.
Efter kun 15 dage kunne jeg rejse mig fra
sengen og de uudholdelige smerter og
cykle på arbejde. Jeg tror, at Gud greb ind

holdning

og svarede på forbøn.
Vi kender ikke længden eller retningen af
vores livsløb.
Som englene bar mig den lørdag, er det
mit håb, at Jesus som min frelser vil bære
mig det sidste stykke af løbet hjem til sig.
Må vi finde trøst og hjælp i hver dag, at ”mit
livsløb er i Guds hånd”.
Evan Mølgaard Kristensen

Ny missionær til nomadestammer
Jacob Frost fra Aarhus bliver udsendt til Iringa i Tanzania sidst på sommeren.
Han skal være rådgiver for de tanzaniere, der evangeliserer blandt nomader

41-årige Jacob Frost fra Aarhus rejser til Tanzania først i
august for at være missionær for LM. Hans hovedopgave bliver at være rådgiver
i det team af tanzaniere, der
står for evangelisationsture
ud til nomadestammernes
bopladser i Iringa-området.
”Det er meget planlægning
og praktiske opgaver, hvor
lokale evangelister står for
det åndelige, og det passer
mig meget fint.”

Erfaringer fra livet
i en anden kultur
Fra 2007-2013 var Jacob
Frost ansat af organisationen Ordet og Israel som projektkoordinator i deres diakonale arbejde i Jerusalem,
og efter han vendte tilbage
til Danmark, blev tanken om,

at han skulle ud igen, ved
med at dukke op.
”Derfor ringede jeg til LM’s
missionsteam for at stille
mig til rådighed: ’Hvis I har
noget, I kan bruge mig til, er
jeg klar’,” siger han.
”Det var min måde at sige
på, at ’nu går jeg i tro – så
må Gud få tingene til at
passe sammen.”
Den kommende Tanzaniamissionær er ikke i tvivl om,
at årene i Israel har givet
ham mange brugbare erfaringer i forhold til at møde
en anden kultur.
De seneste år har Jacob
Frost arbejdet som kirketjener i Christianskirken i Aarhus. Men selve det at rykke
rødderne op og flytte fylder
ikke ret meget hos ham.
”Jeg har tit fået at vide, at
jeg er rodløs, og for mig er
hjem der, hvor jeg kommer
hjem og sover,” siger han.
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AF KAJA LAUTERBACH

Børn fra hele landet til online-fest på LME
Med konkurrencer, sang og andagt inviterede Løgumkloster Efterskole 28 juniorklubber indenfor

FOTO : L ME

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Unglærerne Laura Grinderslev Christensen og Jonathan Roager var værter ved den online Betweenfest.

Mere end 600 kiggede med
på skærme rundt om i hele
landet, da Løgumkloster
Efterskole og LM Between
holdt Between-dag 15. april.
”Det var en kombination af
at have armene over hovedet og så være fuldstændig
smadret for os seks, der stod
for det,” fortæller forstander
på efterskolen Jørn Nørgaard, der sammen med to
unglærere stod foran kameraerne, mens skolens lyd og
teknik-hold fik teknikken til
at lykkes bag kameraerne.
Man kunne både se med

som klub og hjemme fra stuen. 28 klubber fra seks ud af
LM’s syv afdelinger var med.

Kommer der nogen?
”Vi var på forhånd var
spændte på, om der overhovedet var nogen, der ville
se med. Men jeg tror, vi har
ramt noget med, at man
bare kan se med på et link,”
afslører forstanderen.
På grund af den store succes, og fordi eleverne også
syntes, det var sjovt at afvikle festen, er forstanderen
sikker på, at de kommer til
at gentage succesen, også
selv om det næste år sandsynligvis er muligt at samles

som før i tiden.
”Det kommer ikke til at
erstatte noget, vi ellers gør,
men med de erfaringer, vi
har nu, er det hurtigt at sætte op,” siger han og tilføjer, at
arrangementet naturligvis
også har reklameværdi for
LM’s ældste efterskole.

Stripsede hænder
Størstedelen af festen var
lavet som en konkurrence
via hjemmesiden Kahoot,
hvor elever fra skolen skulle
dyste mod hinanden som i
DR-programmet Versus. I en
dyst fik skolens bedste poolspiller stripset hænderne
sammen og skulle spille mod

en elev, der kun havde spillet otte spil i årets løb. I en
anden dyst gik det ud på, at
to elever skulle finde på flest
dårlige undskyldninger for at
forlade undervisningen.
Juniorerne kunne så tippe
på, hvem de troede, der ville
vinde konkurrencerne. Her
løb Aalborg med pokalen,
den store kurv med slik,
sodavand og chips samt en
weekendlejr på efterskolen
for hele klubben.
Undervejs sang og spillede eleverne lovsange, Jørn
Nørgaard holdt en andagt,
og en af unglærerne interviewede nogle af de juniorer,
der så med.
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LONE NYBORG
Jeg vil rigtig gerne være med til at lave
nogle smågrupper i kirken, hvor kvinderne kan mødes og
snakke, og hvor vi kan lave noget bibelstudie sammen

Lone vil hjælpe nydanske kvinder i Herning
Lone Nyborg er blevet frivillig tværkulturel medarbejder 20 timer om ugen i LM Kirken i Herning
Lone Nyborg arbejder i en
ulønnet halvtidsstilling blandt
indvandrerkvinder.

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Jeg har i lang tid drømt om
at kunne gøre noget mere
for de mange nydanskere, vi
har kontakt til her i byen.”
Sådan fortæller Lone Nyborg fra Herning om baggrunden for sin nye ulønnede
ansættelse i det tværkulturelle arbejde i Herning.
Hun havde første arbejdsdag den 6. april og skal gennem sit frivillige arbejde 20
timer om ugen være med til
at styrke indsatsen særligt
blandt nydanske kvinder.

Indvandrerkvinder
er en overset gruppe

bejder, sagde han: ’Kan du
begynde i morgen?’”

Mange i kirken har
kontakt til nydanskere

ESSENS

AF HENRIK P. JENSEN
LANDSFORMAND
HPJ@HOTMAIL.DK

Sygdom kan ramme rigtig
hårdt ind i et menneskes liv.
Jeg kan selv være den ramte,
men det kan også være den,
jeg elsker.
Det er påfaldende, hvor
meget den syge fyldte i Jesu
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Dårlig samvittighed
over manglende tid
Lone har arbejdet som ergoterapeut på et bosted og har
siden 2004 været frivillig i
LM’s tværkulturelle arbejde
i byen med blandt andet
venskabsmiddag, hvor hun
har fået kontakt til mange
nydanskere.
På et tidspunkt blev

primært skal have fokus på
kontakten til de nydanske
kvinder.

det dog for meget for den
51-årige kvinde med både
job og det store engagement
i fritiden.
”Jeg havde hele tiden dårlig samvittighed, for mine

nydanske venner havde
brug for at snakke, men jeg
havde ikke tid. Det var her
og nu, det brændte på for
dem, men jeg kunne først
om fjorten dage.”

”Så blev vi enige om i familien, at jeg skulle sige mit
job op, og da jeg foreslog
Martin (præsten i LM Kirken i Herning, red.), at jeg
kunne blive frivillig medar-

I LM Kirken i Herning glæder
man sig over, at man med
ansættelsen af Lone Nyborg
kan være med til at styrke
den tværkulturelle indsats
lokalt.
”Vi har en del folk i menigheden, der har kontakt
til rigtig mange nydanskere.
Det er dejligt at mærke, at
det er født indefra fra folk,
der har nød for andre,” siger
kirkens præst Martin Haahr.
”Der er nok at tage fat
på,” siger han og fortæller,
at Lone Nyborg i sit arbejde

”Indvandrerkvinderne er
en overset gruppe i vores
samfund – en stor forsømt
gruppe, som der ikke rigtig
er nogen, der tager sig af,”
siger den nye tværkulturelle
medarbejder i LM Kirken i
Herning.
”Jeg vil rigtig gerne være
med til at lave nogle smågrupper i kirken, hvor kvinderne kan mødes og snakke
med hinanden, og hvor vi
kan have noget bibelstudie sammen,” siger Lone
Nyborg.
Hun kommer til at indgå i
et team med LM’s øvrige ansatte tværkulturelle konsulenter. Her kan hun udveksle
erfaringer og få inspiration,
blandt andet fra arbejdet
med kvindegrupper andre
steder i landet.

Når den, du elsker, er syg
tjeneste, og hvor talrige eksempler der er på, hvor nærværende Jesus netop var hos
den syge.
Vi lever i et velfærdssamfund. Der er ingen tvivl om,
at der er mange dygtige
mennesker med høje faglige
kompetencer. Der kan gøres
meget mere for at lindre og
gøre mennesker raske end
nogen sinde før.
Det kan nogle gange få os
kristne til at træde et skridt
tilbage, når nogen bliver
syge, og overlade dem til
fagkundskaben.
Det vigtigste for de syge

var ikke Jesu evner, men
omsorgen, medvandringen
og tilstedeværelsen, når
livet gjorde ondt og så håbløst ud.
Martha og Marias elskede
bror, Lazarus, blev alvorligt
syg og måske så meget, at
han ikke selv længere kunne
overskue det eller bede om
hjælp. Men det kunne hans
søstre. De sendte bud til Jesus: ”Herre, den, du elsker,
er syg” (Joh 11,3).
Fantastisk enkel bøn. De
talte ikke om deres kærlighed, men de mindede Jesus
om, at den, han elsker, er

syg. De hvilede i hans kærlighed til den, der er syg.
Vi må som kristne huske,
at det også er vores kald. Vi
skal være villige til at stille
os midt i den syges, og ikke
mindst den pårørendes,
magtesløshed, og minde Jesus om den, han elsker.
Vi læser, at Jesus straks
hørte bønnen og havde en
plan om, at den syge skulle
nå himlen, så den evige forløsning var sikret.
Lazarus blev ikke rask,
fordi hans død skulle bruges
til at herliggøre Jesus og
vise, at Jesus talte sandt,

da han sagde om Lazarus:
”Din bror skal opstå” (Joh
11,23). Selv om Martha og
Maria skulle opleve deres
bror dø, så kom mange for at
trøste dem i deres sorg. Selv
Jesus viste, at ikke kun den
syge havde hans opmærksomhed, men også de to
pårørende skulle have hans
personlige hjælp.
Det kristne fællesskab
skal være optaget af sine
syge og pårørende. Vi skal
lære at stille os midt i magtesløsheden sammen med
dem i vores kristne fællesskab, som er ramt.

Vi skal minde Jesus om, at
den, han elsker, er syg. Vi skal
minde Jesus om, at den, han
elsker, er pårørende.
Det betyder ikke, at alle i
det kristne fællesskab skal
være en del af hverdagen for
den syge og de pårørende,
men det betyder, at vi skal
sikre, at nogen tager sig af
dem, og sammen bære dem
frem for Jesus.
Tænk på, hvem der i din
menighed er syg eller pårørende og lige nu har det
hårdt. Pas på, at ingen
glemmes, og vær frem for alt
udholdende.
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JOHNNY LINDGREEN
Vi har meget at være taknemmelige
for. De gaver og genbrugsindtægter, vi har fået, er udtryk for en
stor opbakning fra LM’s venner

RESULTAT 2020 (T.KR.)
INDTÆGTER

30.081

OMKOSTNINGER

-29.066

SUM

1.015

OVERFØRT TIL/FRA PROJEKTPULJER

Højere gaveindtægter i
2020 end nogensinde før

878

SUM EFTER PULJER

1.893

UDVIKLING I UDGIFTER 2015-2020

Trods corona-lukning sendte LM’s genbrugsbutikker igen
et rekordstort beløb til LM’s arbejde
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

MIO.KR.
UDGIFTER IALT
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Forventede underskud

15

33.585.565 kroner. Så mange
penge modtog LM i gaver i
2020. 16.867.752 kroner af
disse gik til LM’s store fælleskasse, der i 2020 som i
mange andre år brugte størstedelen af sit budget på det
SEK
internationale arbejde. Så
RET
ARI
AT
store gaveindtægter har LM’s
hovedkasse aldrig fået før.
NATIONALT
”I slutningen af oktober
KOMMUNIKATION
regnede vi med et underTVÆRKULTURELT
skud, selv om vi jo godt vidste, at der plejer at komme
2018
2019
2020 mange gaver i december.
Men vi vidste ikke, at der
ville komme så meget,” siger
en tydelig lettet resursechef,
2015-2020
Johnny Lindgreen, der fortsætter:
”Vi har meget at være taknemmelige for. De gaver og
ER
genbrugsindtægter, vi har
TÆGT
DE IND
E
L
fået, er udtryk for en stor
M
SA
opbakning fra LM’s venner.”
Han tilføjer, at det også
er godt at se, at den store
gaveindtægt til LM’s landskasse ikke er kommet på
bekostning af de lokale kasser. I de sidste mange år har
LM’s landskasse og LM’s
T
L
A
lokale kasser ligget side om
K
O
RL
GAVE
side med en samlet indtægt
TIL
på omkring 30 millioner.
GAVER EN
S
SKAS
Men de høje gaveindtægter
LAND
til LM’s landskasse har ikke
betydet et dyk til de lokale
kasser, der med gaveindtægter på 16.717.813 også
T
fik flere gaver end nogensinG
TÆ
IND
de tidligere.
N
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D
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Det forventede underskud
for LM’s landskasse, der
V
ikke blev til noget, skyldtes
2020 først og fremmest usikker-
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Flere udgifter
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Det, der kunne have været
et katastrofalt år for LM’s
pengekasser, endte i stedet
med at blive rekordernes år.
Aldrig nogensinde før er der
indkommet så mange penge
i gaver til både LM’s store
fælleskasse og de mange
lokale pengekasser. Samtidig er indtægterne fra LM’s
genbrugsarbejde igen i 2020
højere end nogensinde før.

Den 20. februar deltog den tanzaniske biskop Alex G. Malasusa og LM’s teamleder Jens Erik
Agerbo i grundstensnedlæggelse på om- og tlbygningen på den tidligere danske skole i Iringa.
heden omkring corona. Med
lukkede genbrugsbutikker,
missionærer, der efter anbefaling fra LM’s Landsstyrelse forlod deres arbejdslande, og en generel usikkerhed
om økonomien i Danmark
– og dermed også for LM’s
gavegivere – var det indtil
det sidste usikkert, hvor
regnskabet ville ende.
Samtidig kom der også en
markant stigning i udgifter
til det internationale arbejde på over 1,4 millioner
kroner fra 2019 til 2020.
Den stigning skyldes flere
ansættelser, forklarer Johnny Lindgreen:
”Vi har jo bedt om flere
missionærer siden 2018, og
Gud har hørt vores bøn. Men
flere missionærer betyder
også flere udgifter. Vi håber
og tror imidlertid, at LM’s
venner vil bakke op om at
bruge flere penge på mission.”
En missionærenhed koster årligt i gennemsnit en
halv million.
De øgede udgifter blev dog
opvejet af øgede gaveindtægter og færre udgifter til
transport i Danmark. Sam-

tidig har LM modtaget kompensation for en del af den
tabte indtjening i genbrugsbutikkerne og de omkring
20 nationale medarbejdere,
der blev hjemsendt i foråret
med løn.

Genbrugsrekord
Corona-nedlukningen i foråret 2020 betød også en
nedlukning af LM’s genbrugsbutikker, der i 2019
sendte 4,46 millioner kroner
videre til LM. Derfor havde
de færreste nok forventet en
ny rekord fra de otte LUMIbutikker. Men den kom. 4,61
millioner – eller 144.788
kroner ekstra i forhold til
året før – sendte butikkerne
videre til LM’s landskasse i
2020. Desuden sender flere
af butikkerne penge videre
til afdelingskasserne.
”Genbrugsarbejdet var
meget hurtige til at indhente det tabte. Det så vi
både i sommeren 2020 og
igen i den første måned,
da butikkerne kunne åbne
efter lukningen her i 2021.
Det er meget imponerende,
og jeg vil gerne sende en
stor tak til alle de frivillige i

genbrugsbutikkerne,” siger
Johnny Lindgreen.
Han gætter på, at mange
danskere har været ivrige
efter at komme i butikker
igen, og at dette har medført
høje indtægter i den første
måned efter både genlukningen i foråret 2020 og de
første måneder i 2021.
Samtidig greb flere af butikkerne muligheden for at
sælge varer over internettet.
Det betød, at der igennem
begge lukkeperioder var
indtægter i nogle af butikkerne, om end de var noget
lavere end normalt.

Den danske Skole
Årets regnskab indeholder
også en ekstraordinær stor
gave på to millioner, der er
øremærket ombygningen af
LM’s bygninger i Iringa, der
tidligere var hjemsted for
Den danske Skole, og opbygningen af en kursus- og
missionsvirksomhed.
Gaven er givet af en anonym donor og det, der ikke
allerede er brugt i 2020, er
lagt i en særlig pulje. Disse
penge indgår derfor ikke i
det samlede gavebeløb.
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KRISTOFFER ENEVOLDSEN
Som frimenighedspræst
er jeg ikke alene, men med i et fællesskab, hvor vi står
skulder ved skulder

Brænder for et evangeliepræget fællesskab
Kristoffer Enevoldsen er præst i Aroskirken og netværker mellem LM og LMU i Aarhus

”Jeg brænder for en bibelsk
forkyndelse, der sætter
mennesker fri og skaber
bibeltillid og Kristusglæde.
Man skal gerne blive glad
for Jesus ved at komme her.”
Sådan siger 30-årige Kristoffer Enevoldsen, der i
august 2020 blev ansat som
præst i Aroskirken, LM’s frimenighed i Aarhus.

Evangeliet er
omdrejningspunktet
Han understreger, at netop
evangeliet om nåden i Jesus
må være omdrejningspunktet i ethvert kristent fællesskab.
”Evangeliet må definere
relationen mellem mennesker, så man tør tjene med
frimodighed. Menigheden er
et fællesskab, hvor forskellig
alder og stil må have mindre
betydning end fællesskabet
om evangeliets sag.”
”Jeg lægger derfor også
vægt på en evangeliepræget
kultur, hvor man bliver mødt
med nåde, og hvor vi ser hinanden som den familie, Gud
har givet os,” siger han.
I sine prædikener vil den
nye præst prioritere det, han
kalder ”fortløbende tekstudlæggende forkyndelse”. Lige
nu er han over nogle måneder i gang med at prædike
over hele Efeserbrevet.

Fra teknologi til teologi
Kristoffer Enevoldsens før-

For knap et år siden flyttede
Kristoffer Enevoldsen og
hans familie fra København
til Aarhus. Her er han præst i
LM-frimenigheden
Aroskirken.

ste syv år udfoldede sig i
Andesbjergene i Peru, hvor
hans forældre var missionærer. Han er gift med Johanna på ottende år; de har
to børn og venter et tredje til
august.
Tanken om at blive præst
er modnet gennem årene. I
sin tid valgte han det tekniske gymnasium (HTX), fordi
han med sin store interesse
for al slags teknologi i hvert
fald ikke troede, at han senere skulle arbejde med
sprog eller mennesker.
Ikke desto mindre fortsatte den unge LMU-formand
fra Ølgod på Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS)
LederTræningsCenter (LTC).
Som supplement til undervisningen lyttede han her til
den evangelikale amerikanske prædikant John Pipers
gennemgang af Romerbrevet. Det vakte stor tillid til
Bibelen og gjorde Kristus
stor for ham.
Det efterfølgende år var
han KFS-volontør i Østdan-

LS-NYT
Landsstyremøde (LS) den 23.-24. april i Hillerød.
Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt

Luthersk Mission efter corona
Hvad har nedlukningen under corona-restriktionerne gjort
ved os, og hvad kan vi lære af de forandringer, vi har været i
gennem det sidste år?
Disse spørgsmål tog LS hul på en drøftelse af, og det blev
besluttet at indhente de lokale LM-forsamlingers erfaringer
og meninger om dem. Formålet er at blive klogere på, hvordan vi bedst kommer videre med missionsarbejdet, når vi
forhåbentlig kan lægge de værste restriktioner bag os.

Besøg af LM’s kommunikationsleder
Et af punkterne på Landsstyrelsens dagsorden var det årlige besøg af kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Mei-

LM på 20 procent. Her skal
han netværke mellem de
fem LM-/LMU-enheder, der
findes i Aarhus, hvoraf de
fire har base i LM-huset på
Oktobervej. Opgaven sigter
især på, at de unge i byen
må føle sig hjemme i en LMsammenhæng.
De sidste ti procent er han
ansat af Norea Mediemission, hvor han er redaktør
af hjemmesiden TilLiv.dk.
Det er en platform, der på
luthersk basis formidler kristen tro i tekst, lyd og video
– primært med unge som
målgruppe.

FOTO: OL E S OLGA A R D

AF OLE SOLGAARD

mark. Han beskriver det
som et godt år, men hvor
det også var hårdt ”at kunne
bidrage så lidt til så mange”,
idet han havde kontakt med
unge fra mange skoler i et
stort område.
Han blev dermed sporet
ind på mulighederne i at
læse teologi og blive præst,
hvor man i højere grad kan
forkynde og leve sammen
med en overskuelig gruppe
mennesker.

Erfaring som leder
og forkynder
Teologiuddannelsen har han
taget på Dansk Bibel-Institut og Københavns Uni-

versitet. Studiet har været
afbrudt et par gange. Han
var nemlig timelærer på
LMH i Hillerød et år, plus det
løse. Og nu er han så flyttet
til Aarhus med sin familie
og mangler lige at skrive
sit speciale, inden han kan
kalde sig cand.theol.
Før flytningen til den jyske hovedstad var familien
engageret i frimenigheden
Københavnerkirken. Her var
Kristoffer Enevoldsen de
sidste tre år med i menighedsledelsen, hvor han fik
god erfaring med at forkynde og håndtere personsager.
Som frimenighedspræst
har han – sammen med

ældsterådet – medansvar
for menighedens forkyndelse, sakramenter og liturgi.
Aroskirken har 80 voksne
medlemmer (heraf er flertallet mellem 20 og 30 år)
og 25 børn og teenagere.
Han prædiker to gange om
måneden, er medvandrer
for medlemmerne, engagerer sig i Aros LMU og prøver
i det hele taget at være et
bindeled i menigheden.

Har også to andre
stillinger
Stillingen som præst udgør
70 procent af arbejdstiden. Derudover har han en
treårig projektansættelse i

Vi står skulder
ved skulder
Selv om det har været frustrerende for familien at
flytte landsdel midt i coronatiden, er Kristoffer Enevoldsen overvældet over den
støtte og opbakning, han
får fra mange LM’ere i sine
nye opgaver. Ikke mindst
har han nydt godt af fællesskabet med andre, mere
garvede frimenighedspræster i LM.
”Jeg er ikke alene, men er
med i et fællesskab, hvor vi
står skulder ved skulder,”
pointerer han.
Interessen for alt fra
smartphones til elbiler er
i øvrigt stadig intakt hos
Kristoffer Enevoldsen. Og
så er han glad for sport og
tager jævnligt løbetøjet på.
Han ser gerne fodbold – og
stresser af ved det, hvis
Manchester United vinder.

ner. Det kom især til at handle om kommunikationsteamets overvejelser kommunikationsteamets arbejde med en
kommende omlægning af Tro & Mission
Mission.. LS fik blandt andet
en briefing om de foreløbige resultater af det spørgeskema,
som er sendt ud til en bred skare af både læsere og ikkelæsere af avisen.
En anden af de aktuelle arbejdsopgaver i teamet er at udarbejde et nyt logo for LM.

det vigtige arbejde på bibelskolen og udtrykte stor taknemmelighed for den medleven og forbøn, som de har mødt fra
LM’s kredse og menigheder.
”Det er virkelig styrken i LM, at international mission ikke
bare er noget, man betaler sig fra, men et liv, man lever hver
dag. Det er fantastisk,” sagde de.
Landsformand Henrik P. Jensen takkede missionærparret
for deres tjeneste og overrakte dem en gave.

Udfordring på tjenestedeling

Dagsorden for Lærerådsmøde

LS havde en længere drøftelse om den udfordring, som LM’s
syn på tjenestedeling møder i dag fra især de yngre generationer. Det blev på den baggrund besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med problematikken
og søge at komme i personlig dialog med debattens parter.

LS fastlagde dagsordenen for det kommende Lærerådsmøde
den 28.-29. maj 2021 på Virksund. Hovedemnerne på mødet
bliver udfordringen med kaldelse af unge prædikanter og
spørgsmålet om, hvordan vi møder nyreligiøse mennesker
med evangeliet.

Besøg af afsluttende missionærer

Regnskab og møder

LS havde besøg af Christina Palmkvist og Kent Kjær Andersen, som har afsluttet deres syv år lange missionærtjeneste
i Cambodja. Missionærparret opfordrede især til at huske på

LS godkendte regnskabet for 2020.
Desuden blev det besluttet at afholde Rådsmøde i 2022 og
Landsmøde i 2023.
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JANE HVIDBERG
Det kristne fællesskab har virkelig
fungeret. Vi har mødt stor kærlighed og opmærksomhed

Corona sendte Jane i respirator
Gud viste sin kærlighed til os gennem alle de mennesker, der hjalp os, siger den 64-årige københavner
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Jeg var af en eller anden
grund aldrig bange for at dø.
Jeg var bange for de nære
ting – som at skulle undvære respiratoren. Jeg savnede
vores børn, og jeg var glad,
da jeg selv havde kræfter til
at kunne sende en sms til
dem.”
Jane Hvidberg fra Lyngby
nord for København, der
netop er fyldt 64 år, sidder i
sin lænestol ved siden af sin
mand, Carsten. Respiratoren har hun heldigvis efterladt på Herlev Hospital for
længe siden, men senfølgerne, efter at hun var syg med
corona hen over jul og nytår,
er stadig til at mærke i dag,
hvor hun kan støvsuge og
klare hus og hjem, men ikke
meget mere:
”Jeg har haft infektioner
alle mulige steder, jeg bliver
hurtigt træt, jeg har ondt i
musklerne, og håret falder
af. Ingen ved, hvor længe det
skal tage. Jeg vil gerne have
mit normale liv tilbage, så
jeg kan have besøg af børn
og børnebørn, uden at det
skal føles hårdt, og så jeg
kan komme tilbage på arbejde.”

Aflyst juleaften
Parret, der er en del af LM’s
frimenighed Nordvestkirken i København, var ved at
gøre sig klar til juledagene,
da Carsten den 18. december fik hovedpine. I weekenden fulgte høj feber, store
kulderystelser, mærkelige
muskelsmerter, kvalme og
opkast. På intet tidspunkt
tænkte Carsten dog, at det
var corona, og da han fik det
godt igen i løbet af weekenden, tog han på arbejde
mandag morgen.
”Jeg havde fået en rutinemæssig test på arbejdet.
Den viste ikke noget resultat,” siger Carsten, der er
plejehjemsassistent.
I løbet af mandag den 21.
december blev Jane skidt
tilpas, og Carsten hentede
derfor sin hustru på arbejde
og kørte til Østerbro, hvor
man kunne få en lyntest.
Planen var nemlig, at Carsten skulle hente sin 91-årige mor i Jylland dagen efter.
Men da de begge fik påvist
corona, måtte de aflyse jule-

64-årige Jane Hvidberg vidste ikke, hvor syg hun var, før
hun kom hjem fra intensivafdelingen – billedet er fra før
hendes sygdom.

planerne.
”Jeg blev mere og mere
syg. Juleaften var jeg ikke
mange sure sild værd,” husker Jane og fortæller, at
hun havde feber, hostede,
var træt og havde svært ved
at få luft, når hun gik på
trapperne derhjemme.

Ingen lyst til livet
Efter jul vekslede feberen
mellem 40 grader og normaltemperatur, og den 29.
december om aftenen ringede parret til vagtlægen,
der konstaterede, at blodets
mætning af ilt var nede på
80 procent – et tal, der indikerer, at man har akut brug
for at komme på hospitalet
og få ilt. Natten til den 30.
december blev Jane indlagt
på Herlev Hospital med corona, lungebetændelse og
blodforgiftning.
”Da jeg gik fra Jane på
skadestuen, var jeg bange
for, at hun skulle dø. Hun
havde mistet lysten til at
leve og opgivet kampen. Det
var meget ubehageligt,” husker Carsten, der på grund
af coronareglerne var den
eneste, der måtte besøge
Jane – og kun én time dagligt.
Den 1. januar blev Jane
lagt i kunstig koma og respirator. Hospitalet vurderede, at hun ikke magtede at
holde sig selv i live.
”Alt det her kan jeg ikke
huske. Det eneste, jeg kan
huske, er, at jeg kiggede ud
ad vinduet og så fyrværkeri.
Jeg husker ikke, at Carsten
kom på besøg den 1. januar.
Min første erindring er jeg
ikke engang sikker på, om
jeg kun husker, fordi jeg har
fået det fortalt: At jeg våg-

nede op med respiratoren
og bad om en tavle, så jeg
kunne skrive nogle beskeder.”

mandag den 4. januar.
”Det var godt at have et
sted, hvor der var noget normalitet, og hvor jeg kunne
parkere mig selv og gøre

Brug for at gøre noget
Jane lå i respirator fra 1.-7.
januar. Omkring 30 forskellige slanger stak ud af
hende til pumper, måleudstyr, væske, ilt og meget
andet, husker Carsten. Den
1. januar orienterede han
Nordvestkirkens bedekæde
og en række venner, så de
kunne bede. Børn og svigerbørn var allerede blevet
orienteret.
”Jeg syntes, jeg havde nok
af andet at gøre end at bede.
Selvfølgelig bad jeg meget,
og jeg havde en erkendelse
af, at Gud var med, men jeg
havde også en erkendelse
af, at jeg havde brug for andre til at bede. Jeg skulle
holde rede på mig selv, vores
døtre og vores venner og
bekendte, som skulle orienteres.”
Carsten fik en aftale med
sin chef om at møde på
arbejde på 75 procent fra

Jeg er ikke vred
på nogen bestemt.
Heller ikke på
Gud. Jeg er vred
over og ked af al
den tid og de kræfter, det har kostet. Men det er en
kæmpe gave midt i
det hele, at jeg kan
gå til Gud med den
sorg og vrede. Han
er ikke for sart til
at høre på mig.
Jane Hvidberg

noget. Der var mennesker
omkring mig, som både
kollegialt og fagligt kunne
rumme min sorg, utryghed
og frustration.”
For at være beskæftiget
gik Carsten også de femseks kilometer hver vej til
hospitalet, hver gang han
besøgte Jane og gik op ad
alle trapperne til toppen af
det 25-etager høje hospital.
”Det var min måde at
håndtere og bearbejde den
virkelighed på, som vi var
landet i.”

Guds folks støtte
Efter fire dages uvished,
hvor Jane var på randen af
multiorgansvigt, begyndte
antibiotikaen at virke. Fra da
af blev der tændt et håb hos
Carsten og de nærmeste.
Den 13. januar kom Jane
hjem igen. Lægernes ord var
klare: Når hun kom sig så
hurtigt, var det, fordi hun er
i forholdsvis god form, ikke
har kroniske lidelser, ikke
er overvægtig, ikke ryger og
kun drikker lidt alkohol.
Selv havde Jane, der til

hverdag er sygeplejerske
på en afdeling for patienter
med hjertesvigt, ikke nogen
ide om, hvor syg hun egentlig havde været.
”Det var først, da jeg talte
med Carsten og så udskrivningsnotaterne og en dagbog over forløbet, vores datter har lavet.”
”Jeg var træt og forpustet
ved den mindste bevægelse.
Jeg havde ikke mange kræfter. Trapperne var en stor
udfordring. Men så trådte
netværket ind,” siger hun
med taknemmelighed.
De første fire uger kom der
folk på besøg hver formiddag, mens Carsten var på
arbejde. De hjalp med praktiske ting og holdt Jane med
selskab.
”Vi har også fået meget
mad leveret. Det var en stor
gave. Det kristne fællesskab
har virkelig fungeret. Vi har
mødt stor kærlighed og opmærksomhed. Det lignede
en blomsterbutik, da jeg
kom hjem,” fortsætter hun.
”Fra de mest uventede
kanter kom der forespørgsler, blomster, mad, tilsagn
om forbøn og andet. Også
fra folk, der ikke var tæt på
os,” tilføjer Carsten.
”På den måde har vi erfaret Guds kærlighed ved, at
hans folk har støttet op om
os. Det er godt at være en
del af,” smiler Jane.

Vred, men taknemmelig
I begyndelsen gik det hurtigt fremad med Jane, men
siden er den gode formkurve fladet ud. Hun ved
ikke, hvornår hun kan være
tilbage på arbejde, og håber,
hun kan få en henvisning til
en senfølgeklinik.
”Det er frustrerende. Vi
ville ønske, at vi kendte en
slutdato, men det gør vi
ikke,” siger Jane, der ud over
de svigtende kræfter kæmper med humørsvingninger
og vrede.
”Jeg er ikke vred på nogen
bestemt. Heller ikke på Gud.
Jeg er vred over og ked af
al den tid og de kræfter, det
har kostet. Men det er en
kæmpe gave midt i det hele,
at jeg kan gå til Gud med
den sorg og vrede. Han er
ikke for sart til at høre på
mig. Og så er jeg så taknemmelig for alle, der har vist os
omsorg.”
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LEIF BACH KOFOED
Mit barn skal opdrages til at forstå,
at jeg har større autoritet end dig, fordi jeg er din far, og derfor
har du en forpligtelse til at omtale og tiltale mig med respekt

ÆR DIN FAR OG MOR

Ingen er født med evnen til at kunne ære
Man viser sin kærlighed til Gud – og sine forældre – ved at være lydig mod dem, siger Leif Bach Kofoed

”Mange mennesker hører et
krav om at adlyde blindt, når
de hører det fjerde bud Du
skal elske din far og din mor
mor..
Og ordet adlyde skurrer i
deres ører, fordi det konflikter lidt med lighedstanken i
vores tid.”
Det siger Leif Bach Kofoed
fra Skjern, der i en årrække
har været præst i LM-kirken
i Skjern
”Det skyldes for en stor
del, at ære er et begreb og
en sprogbrug, som ikke
rigtig passer ind i vores tid.
Vi går ikke rundt og ærer
nogen.”
Leif Bach Kofoed forklarer, at det er mere præcist at
sige, at ”at ære” betyder, at
man sætter pris på.
”Men ingen er født med
evnen til at kunne sætte pris
på nogen som helst. Det er
forældres opgave at opdrage
børnene til at kunne det,”
siger han.
”Mit barn skal opdrages
til at forstå, at jeg har større
autoritet end dig, fordi jeg er
din far, og derfor har du en
forpligtelse til at omtale og

”Det ideelle forhold mellem
forældre og børn skal nemlig
være som forholdet mellem
Gud og Jesus – fuld af kærlighed og lydighed,” siger Leif
Bach Kofoed.

niske ting,” siger den 76-årige pensionist.
”Rollerne er blevet byttet
rundt, men jeg skammer mig
ikke over, at jeg har brug for
hjælp. I stedet glæder mig
over, at mine voksne børn
gerne vil tage sig af mig.”

Et liv i fred og harmoni

tiltale mig med respekt.”
Årsagen er ikke, at man vil
fratage børnene rettigheder.
Tværtimod er det at bygge
forholdet mellem forældre
og børn på Bibelens grundlag.
Det ideelle forhold mellem
forældre og børn skal nemlig være som forholdet mellem Gud og Jesus – og dermed mellem Gud og kirken,
forklarer han og begrunder
sit udsagn ud fra Ef 3,14-15
i 1948-oversættelsen:
”Jeg bøjer mine knæ for
Faderen, efter hvem ethvert
faderforhold i Himmel og på
jord har sit navn.”
”Paulus siger her, at forholdet mellem forældre og
børn er som mellem Gud og

AR KIV FOTO

AF KAJA LAUTERBACH

hans søn. Og at det forhold
skal være rettesnor for forholdene i familien.”

Ære er også at adlyde
Leif Bach Kofoed forklarer,
at forholdet mellem Gud
og Jesus først og fremmest
er et kærlighedsforhold. To
steder i Bibelen sætter Faderen ord på sin kærlighed
til sønnen: ved Jesu dåb og
ved forklarelsen på bjerget.
”Men ud over det taler Ny
Testamente mange steder

om lydighed. Sønnen skal
være lydig. Jesus gør det,
som Gud har bedt ham om
at gøre,” siger han.
”Jesus siger, man viser
sin kærlighed til Gud ved
at være lydig mod ham. På
samme måde viser et barn
kærlighed til sine forældre
ved at være lydig mod dem.”
Han understreger, at netop fordi kærlighed medfører
lydighed, kan man ikke forestille sig, at man kan have
et godt forhold til Gud, hvis

man lever i bevidst konflikt
og ondskab.

Rollerne byttes om
Efterhånden som ens børn
bliver voksne, sker der en
ændring i relationerne, siger
Leif Bach Kofoed.
”Forældrene skal opdrage
små børn og lære dem respekt og lydighed. Men når
de er blevet voksne, skifter
det at ære sine forældre
til at vise respekt gennem
hjælp med praktiske og tek-

Da israelitterne fik buddene ved Sinaj Bjerg, var der
knyttet et løfte til det fjerde
bud, nemlig ”for at du må få
et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig”.
”Det løfte er GT-sprog, der
udtrykker, at Israels folk
skulle have landet og bo der,
til Messias kommer. I vores
tid forstår jeg det som et
løfte om, at Gud vil give et liv
i fred og harmoni,” siger Leif
Bach Kofoed.
”Jesus siger et sted, at
man skal hade sine forældre
for at kunne være hans discipel. Det skal vi ikke forstå
sådan, at han giver lov til at
undlade at ære dem, men
hvis der opstår konflikt mellem Guds ord og det, forældrene forlanger, skal man
vælge at følge Gud. Ellers
skal barnet være lydig mod
sine forældre i alt.”
alt.”

Forældre må ikke gøre deres børn vrede
De voksne skal også se sig selv som nogle, der har en autoritet over sig
”Forældrenes rolle er at gøre
det så nemt som muligt for
deres børn at overholde det
fjerde bud.”
Med dette citat fra Carsten Hjorth Pedersens bog
Forældre på afveje definerer
David Bruun Ingemansen,
hvad forældrene skal bidrage med, når deres børn skal
”ære far og mor”.
Den 26-årige teologistuderende fra Aarhus har gået
på Kristent Pædagogisk
Instituts uddannelse KPI
Akademi, og her skrev han
opgaven Hvordan ærer børn
deres forældre i 2019? Her
er der også et afsnit om forældrenes rolle.
Han er dog spændt på,
hvordan det kommer til at
fungere i praksis, når hans
fire måneder gamle datter,

bliver lidt ældre.
David Bruun Ingemansen
forklarer, at Paulus i Ef 6,4
vejleder forældrene til, hvad
de kan gøre.
”De må ikke gøre deres
børn vrede, det vil sige fremprovokere en oprørsk attitude hos dem, men skal opdrage dem med Herrens tugt
og formaning,” citerer han.
”Det betyder, at de skal
opdrage deres børn på
samme måde, som Jesus
opdrager os kristne. De skal
efterligne Jesu væremåde
og karakter: være milde og
tålmodige, så børnene får
en nådig ramme at leve inden for.”
Forældrenes nøgleredskab til dette er tillid til
Kristus, mener David.
”De skal også se sig selv

som nogen, der har brug for
en hyrde over sig.”
Andre redskaber er at vise
den taknemmelighed, som
man ønsker, at ens børn
skal udvikle, at vise, at også
forældre kan begå fejl og at
kunne sige undskyld.

Ikke tolke som tvang
David Bruun Ingemansen er
klar over, at det er et kæmpe
ansvar, han lægger på forældrenes skuldre, og at der
nogle gange ikke er meget
overskud i hverdagen. Da
handler det om at sætte forventningerne til sig selv og
til ens børn ned.
”Hvis forældrene søger at
ligne Jesus, er de kommet
rigtig langt,” siger han og citerer Luther:
”Man kan ikke tvinge børn

til at ære en – men hvis de
finder en ære værd, kan de
selv give den.”
Det fjerde bud lyder
enormt konfliktskabende i
vores samfund i dag. Ordet
”adlyde” lyder rigtig dårligt i
et samfund, hvor det handler om at frigøre sig, siger
han.
”Hvis det fjerde bud skal
overleve i Danmark, går det
ikke, at det bliver tolket som
tvang. Det er nødvendigt, at
ære er noget, der springer
ud af børnene selv, fordi de
gerne vil,” fortsætter han og
understreger, at det handler
om prioritering.
David Bruun Ingemansen
henviser endnu engang til
Luther, der slog fast, at man
ikke skal adlyde sine forældre, hvis de beder en om at

”Hvis forældrene søger at ligner Jesus, er de kommet rigtig
langt,” siger stud.theol. David Bruun Ingemansen.
gøre noget, der er imod det
første bud.
”Forældrenes input må aldrig være vigtigere end Guds

input. Børn har ret til at sige
nej, hvis forældrenes ønsker
ikke stemmer overens med
det, Gud lærer,” siger han. kl
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RUTH BACH-SVENDSEN
Her i Tanzania er der
noget rigtig positivt over det at adlyde, som vi kan
lære meget af i Danmark

TEMA

At ære er at adlyde
I Tanzania er det at tage sig af sine gamle forældre udtryk for respekt.
Den kultur kan dog også misbruges, mener missionær Ruth Bach-Svendsen

”Shikamoo” – sådan hilser
man i Tanzania på en, der er
ældre end en selv. Hilsenen
bruges overalt og er som noget helt selvfølgeligt et udtryk for ære og respekt over
for den ældre. Det er meget
tydeligt i en kultur som den
tanzaniske, fortæller Ruth
Bach-Svendsen, der har
arbejdet mange år som missionær i Tanzania.
”Samfundsstrukturen her
er meget hierarkisk opbygget, og det forventes, at man
bøjer sig i respekt for autoriteter. Det gælder i enhver
social sammenhæng over
for chefen, biskoppen og så
videre, og det gælder også i
familien – over for familiens
ældste og for ens forældre.”

Luthers lære
Derfor er Bibelens fjerde
bud ”Du skal ære din far og
mor” også noget, der bliver
indprentet i ethvert søndagsskolebarn overalt i Tanzania, fortæller hun.
”Alle undervises ud fra Luthers Lille Katekismus, der
står bagerst i Den Lutherske Kirkes sangbog. Børn
får at vide, at det er helt
afgørende, at de ærer deres
forældre ved at adlyde dem,
hjælpe dem og respektere dem på alle måder. Det
er ikke noget, man stiller
spørgsmålstegn ved.”
Det betyder også, at hvis
man som barn eller voksen

Overalt i Tanzania er Bibelens fjerde bud ”Du skal ære
din far og mor” noget, der
bliver indprentet i ethvert
søndagsskolebarn.

bliver bedt af sin far eller
mor om at gøre noget, så
forventes det, at man gør
det. Og der er noget rigtig
positivt over det at adlyde,
som vi kan lære meget af
i Danmark, mener missionæren.
”Barnet lærer at bøje sig
for autoriteten, ligesom Gud
ønsker, vi skal bøje os for
ham. Det er noget, jeg kan
mærke, der sidder dybt i folk
hernede. Når vi for eksempel i kirken synger ’Ære være
Gud’, har det meget at gøre
med ærefrygt og det at adlyde Gud.
Den forståelse, oplever
jeg, er mere svag i Danmark.
Vi danskere er ikke så vant
til at bøje os i respekt. Og
den, der ikke lærer at bøje
sig for autoriteten, er virkelig dårligt stillet i forholdet
til Gud, for så bliver det virkelig vanskeligt at bøje sig
for ham og det, han siger.”

Svær balance
Det er meget almindeligt
for en voksen tanzanier at
hjælpe sine forældre. For
eksempel er det helt natur-

tage sig af, og samtidig har
sin egen kone og sine børn
at forsørge.”

Forældres ansvar

FOTO : JANNE BAK-PEDERSEN

AF KARIN BORUP RAVNBORG

ligt, at ens forældre flytter
ind hos én, når de ikke længere kan klare sig selv eller
er blevet alene. Det er et udtryk for stor omsorg at vise
sine forældre ære på den
måde, mener Ruth BachSvendsen.
”Om de tænker på, at de

ærer Gud med det, eller det
lige så meget er noget tillært kulturelt, som forventes af dem, er ikke til at sige.
Men nogle gange kan forventningerne desværre også
tage overhånd,” siger hun
og fortæller et eksempel
med en ung mand, der bad

om et lån, der svarede til et
halvt års løn, så han kunne
finansiere en toiletbygning
til sin mor.
”Dér bliver det en virkelig
svær balance for den unge
mand, der på den ene side
har hensynet til sin enlige
mor, som han forventes at

Buddet om at ære sine forældre bliver altså også misbrugt, påpeger hun – også i
kristne hjem, hvor faderen
kræver at blive serviceret og
hjulpet på alle måder af sin
kone og børn.
”Far er familiens overhoved, og uanset hvad han siger – om det er rimeligt eller
ej – så retter hele familien
bare ind efter det. I Tanzania
bliver børns ulydighed som
regel mødt med fysisk afstraffelse. En forælder, der
ikke fysisk tugter sit barn,
som Luther siger med henvisning til Ordsprogenes Bog
i sin forklaring til det fjerde
bud, anses af mange for at
være en dårlig forælder. De
ser det som helt i orden at
bruge frygt for at blive straffet som virkemiddel i børneopdragelsen.”
Men som autoritet har
forældrene – og ikke mindst
faderen – et særligt ansvar,
mener Ruth Bach-Svendsen.
”Han skal vise sin familie
omsorg og kærlighed, så
børnene lærer, hvad det vil
sige at ære og tjene Gud af
kærlighed til ham. Forældrene er på en måde sat
over børnene i Guds sted.
Derfor er det vigtigt, at man
ærer sine forældre og andre
autoriteter, fordi man gennem dem ærer Gud.”

Guds ære skal stå højere end menneskers
Flere bibelske personer ærer deres forældre, men Bibelen vidner også om en tydelig grænse for æren
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

sammenhæng med Bibelens
øvrige bud.

Bibelen konkretiserer ikke,
hvordan man ærer sine forældre, men den vidner om en
række menneskelige forhold,
der giver et fingerpeg om,
hvad ære er. Dermed giver
Bibelen plads til kulturelle
forskelle uden at slække
på buddet, når det læses i

Isak og Josef
Et af Bibelens eksempler på
en søn, der ærer sin far, er
Isak, som skulle ofres af sin
far, Abraham. Isak var stærk
nok til at bære offerbrændet op ad bjerget (1 Mos
22,6) og må også have været
stærk nok til at modsætte

sig ofringen. Det gjorde han
ikke. I stedet ærede han sin
far ved at adlyde ham.
Også Josef ærede sin far
ved at være optaget af hans
velbefindende. Efter at have
afsløret sig for sine brødre
spørger han som det første
til sin far (1 Mos 45,3). Han
tager sig også af både faderen og brødrene, besøger faderen, da han bliver syg, og

sørger efter hans død.

Gud skal æres mest
Men æren har en grænse.
Således går Jonatan i rette
med sin far, Saul, da han vil
dræbe David (1 Sam 20,32),
og Johannes og Jakob forlader deres far midt i arbejdet, da Jesus kalder på dem
(Mark 4,22).
Bibelens vidnesbyrd om

ægteskabet markerer også
en grænse for æren for
forældrene (1 Mos 2,24).
Men den mest fundamentale grænse er i forholdet
til Gud – som beretningen
om Johannes og Jakob også
vidner om. Således bliver
præsten Eli straffet for at
ære sine sønner mere end
Gud (1 Sam 2,29). Samtidig
går Jesus i rette med dem,

der undlod at ære deres forældre for Guds skyld (Mark
7,11). Æren til mennesker
står således altid under
æren til Gud, men vi ærer
Gud ved at holde hans bud:
elske Gud og mennesker
som os selv (Matt 22,37-39).
Det ultimative forbillede i
at ære er Jesus, der ærede
Gud ved at gøre hans vilje og
ofre sig selv for mennesker.
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TORBEN KJÆR
Rammen for dyrets navn og mærke
er, at Antikrist træder frem og indleder en forfølgelse, som
når hele menneskeheden. Rammen er der ikke endnu

Vaccinen er ikke dyrets mærke
Gud overlader os ikke til konspirationsreorier om, hvornår Antikrist træder frem, siger DBI-lektor
AF KAJA LAUTERBACH

Forstemmende med
de mange forslag
”Ligesom vi ikke ved, hvordan mærket bliver påført
mennesker, ved vi heller
ikke, hvad dyrets navn er,”
siger Torben Kjær.
”Mange kristne er imidlertid meget kreative og kan få
næsten alle navne til at give
666 ved at regne på den talværdi, bogstaverne har.”
Nogle har fået Kejser Nero
til at give 666 ved at skrive
hans navn med hebraiske
bogstaver, andre igen Napoleon, Adolf Hitler og Stalin,

Torben Kjær skelner mellem
de sidste tider og den allersidste tid, som afsluttes
med, at Jesus kommer igen
til dom over alle mennesker.

FOTO: NATALIYA VAIKE V ICH

”Dyret fra jorden får alle,
store og små, rige og fattige,
frie og trælle, til at sætte et
mærke på deres højre hånd
eller deres pande, så ingen
kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette
mærke, dyrets navn eller
dets navns tal. Her kræves
der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets
tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.”
Sådan står der i Johannes’
Åbenbaring 13,16-18. Men
hvad er dyrets mærke?
Torben Kjær, der er lektor
emeritus i Ny Testamente på
Dansk Bibel-Institut, fortæller, at det er noget, kristne til
alle tider har regnet på og er
kommet med forslag til.
”Vi ved noget om dyrets
mærke, men der er også meget, vi ikke ved,” siger han og
forklarer, at det græske ord,
der oversættes med mærke
her, bruges i forskellige betydninger. Det kan være en
form for stempel eller det
at præge en mønt, men det
kan også være noget, der er
skrevet i huden – et brændemærke eller en form for
tatovering.
”Vi kan ikke sige præcist,
hvordan mærket påføres os,
men det er et synligt og tydeligt mærke.”
I Åb 3,16 står, at han, der
beskrives som den falske
profet, får mennesker til
at sætte mærket på deres
højre hånd eller pande.
Derfor anser Torben Kjær
det for mest sandsynligt, at
det ikke er noget, vi bliver
påført, men som vi selv påfører os.”
”Dyret bevirker, at alle giver sig selv et mærke.”

Der har været spekuleret i, om dyrets mærke kunne være en vaccine – måske corona-vaccine. Dette afviser Torben Kjær.
”Da jeg engang blev vaccineret, var det ikke noget, jeg påførte mig selv,” siger han.
og i denne tid har nogle regnet på ordet corona.
De mange forslag kan gøre
Torben Kjær træt i hovedet.
Han synes, det er forstemmende med de mange forslag, fordi vi ikke kender
navnet.
”Det må betyde, at dyret
fra havet, det vil sige Antikrist i egentlig forstand,
ikke er kommet endnu. Og
dermed er hans navn ikke
blevet åbenbaret endnu, og
vi ved ikke, hvad det er,” siger han.
”Der står i Åb 13,18, at der
kræves visdom for at forstå
navnet. Jeg tror, at Gud giver
de kristne den visdom, når
Antikrist træder frem. Det
ville ikke ligne Gud at overlade os til spekulationer.”
Torben Kjær forklarer, at

Rammen for dyrets
navn og mærke er,
at Antikrist træder
frem. Men rammen
er der ikke endnu
Torben Kjær

rammen for dyrets navn og
mærke er, at Antikrist træder frem. Han indleder en
forfølgelse, som gælder universelt og når hele menneskeheden. Rammen er der
ikke endnu.
”Der har været mange
’antikrister’, men når den
egentlige Antikrist kommer,
er vi henne ved slutdramaet
– der hvor menneskeheden
bliver delt i to, efter hvem
de er tilhængere af. Når han
træder frem, ved vi det og
kan identificere både ham
og navnet,” siger han.
”Men vi lever ikke i den tid
endnu, og derfor er alle foreslåede navne forkerte.”

Dyrets mærke skal
være synligt for alle
Ud over de mange numerologiske udregninger på
dyrets navn har der også
været spekuleret i, om dyrets mærke kunne være en
vaccine – måske coronavaccine.
Dette afviser Torben Kjær.
”Da jeg engang blev vaccineret, var det ikke noget, jeg
påførte mig selv, men en sød
dame gjorde det,” siger han.
”Dertil kommer, at vaccinen er usynlig og svømmer
rundt inde i kroppen, hvor

dyrets mærke skal være tydelig og synlig for alle. Ingen
skal være i tvivl om, at det er
der, og hvad det betyder.”
DBI-lektoren tilføjer, at
noget andet, der taler imod,
at vaccine kan være dyrets
mærke, er, at det lillebitte
mærke, han har efter vaccinationen, sidder det forkerte
sted.
”Tilhængere af Antikrist
skal nemlig kunne se mærket på deres højre hånd,
eller hvis de kigger sig i
spejlet.”

Coronapandemien er
ikke et særligt tegn
I Lukasevangeliet 21,11
bliver der nævnt en række
kendetegn på de sidste tider, og pest nævnes som et
af dem. Det har fået nogle
til at spekulere i, om den
verdensomspændende coronapandemi kunne være
et tegn på, at verdens afslutning er nær.
Torben Kjær mener imidlertid ikke, man kan sige, at
coronapandemien skulle
være et særligt tegn på, at
endetiden er nær.
”De sidste tider er hele
tiden fra Jesu første til hans
sidste komme, og der har
været pandemier op gen-

”På den anden side må vi
fastholde, at de onde ånder
og Jesu genkomst er en realitet. Øvelsen er at give konspirationsteorierne et spark,
samtidig med at man lever i
tro og forventning – og lærer
Bibelen godt nok at kende til
at vide, at man er under pres
fra Djævelen.”

En skræmmende
og trøsterig bog

Vi må fastholde, at
de onde ånder og
Jesu genkomst er
en realitet
Torben Kjær

nem hele historien,” siger
han.
”Jeg skelner mellem de
sidste tider og den allersidste tid, hvor der skal være
en særlig stor trængsel over
jorden, som afsluttes med,
at Jesus kommer igen til
dom over alle mennesker.”

Antikrist og dommen
er en realitet
Torben Kjær siger, at han på
den ene side bliver træt, når
han hører om nye konspirationsteorier, hvor mennesker
forsøger at regne sig frem til
dyrets navn og mærke.
”Det er lidt som at råbe:
’Ulven kommer’, og kan
medføre en risiko for, at
kristne ’falder i søvn’ og ikke
lever med advarslen om
Antikrist, så de er klar den
dag, dommen er en realitet,”
siger han.

Mange kristne bliver bange,
når de læser i Johannes’
Åbenbaring, og det synes
Torben Kjær er meget forståeligt.
”Man kan godt blive
skræmt, når man læser om
og tænker på alle de plager,
der skal komme. De mange
trængsler, der fortælles om,
bliver en hård tid, men de er
også et tegn på Jesu genkomst og på, at vores forløsning nærmer sig,” siger han.
”Men den sidste bog i Bibelen er også en spændende og fascinerende bog, der
giver rigtig meget viden om
både den sidste tid og den
allersidste tid – selv om den
også kun antyder nogle ting,
så læserne måske sidder
tilbage med mange spørgsmål.”
Samtidig med budskabet
om, hvad der skal ske op til
Jesu sidste komme, afbryder Johannes forbløffende
mange gange sin fremstilling for at give et fremtidsbudskab om den sejrende
menighed, fortæller DBIlektoren.
”Det er hans måde at give
trøst og vished om, at Gud
vil bevare de kristne i Himlen,” siger han.
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KURT RØNNE
Vi udstedte boliggarantien, før vi
vidste noget om bofællesskabet, og nu skal vi ikke ud
og lede efter de første seks værelser

KIRKE

Bofællesskab ved kristent
gymnasium i København

DBI-lærer ordineret som
præst på Vestsjælland
DBI-lærer Christian Canu Højgaard er blevet indsat som
præst på 25 procent i den nystartede Vestsjællands
Valgmenighed. Den 15. april blev han ordineret som
præst i Roskilde Domkirke, og den 18. april holdt valgmenigheden sin åbnings- og indsættelsesgudstjeneste.
Christian Canu Højgaard har dog fungeret som præst i
menigheden siden nytår, hvor han blev færdig med pastoralseminariet. Han fortsætter desuden i sin stilling på
Dansk Bibel-Institut som underviser i Det gamle Testamente.
LM-missionær Frederik Berggren Smith var tilknyttet
menigheden som præst før sin udsendelse til Peru, men
menigheden fik først sin officielle godkendelse som valgmenighed i begyndelsen af februar i år.
Valgmenigheden, der ligger i et område af Danmark,
hvor der ikke er mange missionske kristne, begyndte som
et gudstjenestefællesskab i Indre Missions missionshus
i Slagelse i foråret 2013.
nlm

Familie har købt et stort hus tæt på gymnasiet for at kunne
tilbyde billige værelser til de studerende
AF KAJA LAUTERBACH

Billige værelser
De elever, der har valgt at
tage deres studentereksamen på HKGYM, er meget
forskellige, siger rektoren.
En del har valgt gymnasiet,
fordi det er en kristen skole,
andre har valgt det, fordi de
trives bedst i det lidt mindre
og mere overskuelige miljø.

Udtalelser om ægteskab
for retten i Colombia

GR AFIK: HKGYM

I vinter udstedte Hovedstadens Kristne Gymnasium
(HKGYM) en boliggaranti til
kommende elever – og det
løfte har de nu fået lettere
ved at opfylde.
Til skolestart i august 2021
åbner der nemlig et bofællesskab, hvor HKGYM’s elever
har fortrinsret, fortæller Kurt
Rønne, der er konstitueret
rektor på skolen.
”En yngre familie, der altid har drømt om at købe et
stort hus og være ’kollegieforældre’, har nemlig købt en
tidligere erhvervsejendom i
Søborg, der allerede er lavet
om til boliger,” siger han.
Huset ligger i cykelafstand til HKGYM’s adresse i
Vanløse, og rektoren glæder
sig over denne resurse, som
gymnasiet har fået.
”Ofte er vores elever helt
ned til 15 år, når de begynder, og så er det rart at kunne tilbyde dem et trygt sted,
hvor der er andre voksne.”

En stregtegning af det nye kristne bofællesskab, hvor elever fra HKGYM har fortrinsret til at bo.
Eleverne kommer fra hele
Sjælland, og enkelte er fra
Fyn og Jylland. Nogle bruger
halvanden time om dagen
på transport, andre er flyttet
til et lejet værelse i København.
”Boligsituationen i København er noget af en jungle,
og vi vil gerne hjælpe vores
elever med at finde et værelse – vi har trods alt et
stort bagland,” siger Kurt
Rønne om årsagen til, at de
har udstedt boliggarntien.
”Vi gjorde det, før vi vidste
noget om bofællesskabet,

og nu skal vi ikke ud og lede
efter de første seks værelser.”
Med bofællesskabet kan
de også tilbyde værelser, der
er billigere end de fleste, da
værtsparret bare skal have
dækket deres udgifter.
Kurt Rønne tilføjer, at
man fra gymnasiets side
har planer om at oprette et
værelsesnetværk, hvis der
er andre, der gerne vil leje et
enkelt værelse ud.

Økonomisk selvkørende
Der går lige nu 61 elever

på HKGYM, og det glæder
rektoren, for det er nok til,
at skolen er økonomisk selvkørende.
Rektoren fortæller, at de
første studenter bliver færdige fra HKGYM til sommer.
Det betyder, at der skal nye
til, for Undervisningsministeriets minimumskrav er
60 elever.
”Vi er ikke færdige med
at optage elever til næste
skoleår, men jeg er fortrøstningsfuld, for vi har mange
henvendelser,” siger Kurt
Rønne.

LM-forkynder skal gøre sjælesørgere bedre
Teolog, sjælesørger og prædikant i LM Dan Månsson er
blevet ansat af foreningen
Agape til at opkvalificere
sjælesorgen i dansk kirkeliv over de næste tre år. Det
skriver Agape i en pressemeddelelse.
Konkret skal Dan Månsson arbejde for flere sjælesorgsteams og forbedret
sjælesorg ved at uddanne
og træne personer, der er
engageret i sjælesorg.
Dan Månsson har i flere
år beskæftiget sig med sjæ-
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lesorg. Både i praksis som
præst og forkynder og som
studerende, hvor han har
fulgt flere uddannelsesforløb i Danmark og Norge.
I hans tilgang til sjælesorg er det vigtigt for ham,
at sjælesørgeren er bevidst
om, hvem han eller hun selv
er.
”Hvis man er blind over for
sin egen historie, kommer
man ubevidst til at give folk
den hjælp, man ville give
sig selv, og det er ikke sikkert, det er det, de har brug

for. For at være en kvalificeret sjælesørger må du
for eksempel vide, hvad det
gør ved dig at møde andre
mennesker, der er vrede på

Gud. Du må kende din egen
livs- og troshistorie. Skal du
hjælpe andre med deres liv,
må du vide, hvem du selv er,”
siger han.
nlm

Den colombianske YouTube-stjerne Erika ”Kika” Nieto er
blevet beordret til at fjerne en video fra internettet, hvori
hun svarer på et seer-spørgsmål om hendes bibelske
syn på ægteskabet. I videoen forklarer hun, at hun mener
ægteskabet er forbeholdt mand og kvinde, men at hun
tolererer andre synspunkter. Retten gav anklager medhold i, at hendes udtalelser var hadefulde.
Kika Nieto, der har knap otte millioner abonnenter på
YouTube, har appelleret sagen til landets forfatningsdomstol. Forfatningsdomstolen har allerede afgjort i en
anden sag omkring samme video, at Nietos syn på ægteskabet er beskyttet af forfatningen, men skal altså nu
tage stilling til, om hendes udtalelser om sit syn er hadtale.
nlm

Politiker fortæller om
sin trosrejse
I en ny bog fortæller Martin Henriksen, der har været
medlem af Folketinget gennem 14 år for Dansk Folkeparti om den trosrejse, han har været på, siden han røg ud af
Folketinget i 2019. I et interview med avisen Udfordringen
fortæller politikeren, at han i den forbindelse besluttede
at læse hele Bibelen. Han spurgte også generalsekretær
i Frikirkenet Mikael Laursen om et kursus i kristendom.
Igennem et år har de to således læst Bibelen sammen,
ligesom politikeren også har talt med andre troende om
kristendommen.
Politikeren forsøger at holde sine egne politiske synspunkter ude af den nye bog, der har fået titlen Vil du med
på en rejse igennem kristendommen? Bogen er i stedet
”en guidet tur gennem kristendommen”, skriver forlaget
Hosianna.
Martin Henriksen har over flere år været interesseret i
kristendom, selv om han er opvokset i et hjem, hvor kristendom ikke spillede nogen stor rolle. Men flere oplevelser gjorde ham over årene så nysgerrig på kristendom, at
han besluttede at undersøge troen nærmere.
”Jeg forstår ikke det hele og har måske min egne idéer
om noget. Men jeg tror på Bibelen. Jeg tror, at det er dér,
Gud har vist os, hvordan tingene skal forstås. Jeg tror på
Gud-Fader, Søn og Helligånd,” siger politikeren, der tilføjer, at det mest afgørende er, at man tror på, at vejen til
Faderen går gennem Sønnen.
nlm
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Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Ingemann

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
ͻWƌĂŬƟƐŬŽŐƚĞŽƌĞƟƐŬƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŵĞĚƉƌĂŬƟŬŬĞƌ
ͻ<ƌŝƐƚĞŶƚǀčƌĚŝŐƌƵŶĚůĂŐŽŐĞƟŬ
ͻdŝůŐčŶŐĞůŝŐŚĞĚĨŽƌĂůůĞ

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________
¯CFOUBMMFEBHFJÌSFULM

Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk

Konsulenthus i Vejle
Lærer/lærerstuderende/student
Få en oplevelse for livet

Har du lyst til varierende administrative opgaver og at
være med til opbygning af et konsulenthus? Så skal du
overveje deltidsstillingen hos MentalTouch Virksomhedskonsulenter.
Stillingsopslaget finder du på www.mentaltouch.dk

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) søger
lærer / lærerstuderende eller studentƟůĂƚ
undervise dansk missionærpars børn (4. og 6. klasƐĞƚƌŝŶͿŝdĂŶǌĂŶŝĂĨƌĂĞŌĞƌĊƌĞƚϮϬϮϭ

Aarhus
Studievenlige lejligheder
Nyttehaver

Se mere på www.bdm-dk.dk eller kontakt general- og missionssekretær
Jens Peter Rejkjær på tlf. 26 12 51 05 eller jpr@bdm-dk.dk

Grønne
områder

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Klubmedarbejder søges

Delebil

Har du lyst til at lege og være sammen med
børn?
Er du god til at tage initiativ og ansvar, så er det
måske dig vi mangler i vores klub for 4.-5. kl. fra
1. august 2021.

Lyse og rummelige lejligheder i
grønne omgivelser til en fornuftig
pris. Velegnet både til par og som
delelejlighed - i cykelafstand fra
$DUKXV&RJGHȵHVWH
uddannelsesinstitutioner.
Tjek ind på vores hjemmeside
og få indtryk af lejlighederne og
dem der bor i dem.

Lynhurtigt
ȴEHUQHW

Ansøgningsfrist er d. 20. maj.
Læs mere på www.skrif.dk.

Yderligere oplysninger hos:
Foto: Pexels.com

SFO leder Steen Sulkjær,

Foto: Pexels.com

tlf. 40449616

Er du vores nye
kommunikationskonsulent?

PERSONLIGE
BREVE OM
TRO OG T VIVL

Har du flair og interesse for at arbejde med sociale
medier, så er dette job måske noget for dig.
Luthersk Missions Børn & Unge søger en person,
der kan fremme LMBUs kommunikation generelt,
og særligt på de sociale medier, i samarbejde med
vores øvrige medarbejdere.

Er du vores nye
ungdomskonsulent?
Har du lyst til at arbejde med at støtte kristne
unge med bl.a. medvandring, omsorg og medleven?
Luthersk Missions Børn & Unge søger en ungdomskonsulent til Østdanmark. Måske er det dig?

ANDREAS K. IPSEN & MICHAEL AGERBO MØRCH

Øjebliksbilleder fra tvivlens landskab
LogosMedia | 112 sider | 99,95 kr.

Ansættelsesgrad 80% (29,5 timer).
Ansættelse pr. 1. august 2021.
Yderligere information kan fås på lmbu.dk eller
ved henvendelse til landsleder Ivan Jakobsen,
tlf. 6062 9311

Vi hører ofte om tvivlen, når mennesker har
overvundet den. Forfatterne giver i denne bog et
indblik i tvivlens mørke, mens det trænger sig på.

Ansøgning sendes til ivan@lmbu.dk senest d. 1. juni.
Jobsamtaler foregår i København d. 10. juni.

Ansættelsesgrad 80% (29,5 timer).
Ansættelse pr. 1. august 2021.
Yderligere information kan fås på lmbu.dk eller
ved henvendelse til landsleder Ivan Jakobsen,
tlf. 6062 9311
Ansøgning sendes til ivan@lmbu.dk senest d. 1. juni.
Jobsamtaler foregår i København d. 10. juni.

»Skaber et rum, hvor man kan være en tvivlende
kristen.« – T R O & M I S S I O N
Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk
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Her finder du inspiration, nyheder,
fakta, vidnesbyrd, anmeldelser og meget mere!
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LOUISE MUKAI HAUGE
Giv bogen til en 13-15-årig,
og bed frimodigt Gud om, at han eller hun også må åbne
den og læse den

Oplagt konfirmationsgave
eller andagtsbog
BOGANMELDELSE
AF LOUISE MUKAI HAUGE
EFTERSKOLELÆRER

Carsten Hjorth Pedersen:
Det med Gud – 30 tekster til
teenagere
LogosMedia 2021
64 sider – 99,95 kroner

Hvis man forsat tror på, at
bøger kan skabe glæde hos
teenagere, er denne bog et
godt bud. Carsten har med
disse 30 alsidige tekster til
teenagere skrevet en bog,
som ikke bare er inspirerende at kigge i, men så absolut
også god at læse i.
Denne bog er vedkommende og aktuel, og så er
den skrevet i et sprog, hvor
læseren ikke tales ned til,
men tages kærligt ved hånden frem mod en forståelse
af komplekse temaer.
Netop valget af temaer for
teksterne er, efter min mening, en af bogens største
styrker. Carsten har valgt
at tage vanskelige emner
op som skam, ensomhed,

perfektion, Big bang og død.
Ikke alene er det nærværende temaer for unge mennesker i dag, men det er også
komplekse temaer, hvor der
ikke gives enkle svar. Jeg
synes, det klæder en bog
til teenagere utrolig meget,
at der ikke viges uden om
sådanne temaer på trods af
kompleksiteten i dem.
De 30 tekster er alsidige
og appellerer bredt til både
piger, drenge, yngre og ældre
teenagere. Indholdet i bogen
er illustreret på vidt forskellige grafiske måder, hvilket
kan udfordre mit voksne
behov for en stringent linje i
en bog. Adspurgte teenagere i målgruppen finder det,
i modsætning til mig, fedt
fordi grafikken netop understreger centrale pointer
i teksterne og dermed understøtter både forståelsen
og muligheden for at kunne
huske pointerne.
Bogen er en oplagt konfirmationsgave, men kan også
med fordel gives til ældre
teenagere. Endelig kunne
bogen være en mulig familieandagtsbog for familier
med teenagebørn, da flere

af teksterne lægger op til
gode samtaler. Carsten er
god til både at skabe rum
for refleksion og udfordre
til konkret handling, hvilket
giver en god balance i teksterne.
Bogen indledes: ”Jeg forventer ikke, at du ved en hel
masse om det i forvejen.
Men jeg håber, du gerne vil

vide mere om, hvad det med
Gud er for noget. Jeg mener
nemlig, at det er det bedste
og vigtigste i livet”.
Deler du denne mening
med Carsten, så vil jeg
varmt anbefale dig at give
bogen til en 13-15-årig og
frimodigt bede Gud om, at
han eller hun også må åbne
den og læse den.

Tak for frihed fra loven
og livet under nåden

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

Dine opgaver:
• Undervise i bibelfag og teologiske fag
• Tilrettelægge og gennemføre kurser
• Udvikle nye kurser og kursusformer
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/job

Det mest
upopulære bud?
DA JEG FOR snart ti år siden boede et halvt år i Tanzanias største by, Dar es Salaam, faldt jeg en aften
i snak med en belgier, der underviste på den internationale skole i byen. Her gik der elever fra en lang
række lande – også danske elever, hvis forældre var
engageret i NGO-arbejde, ansat på ambassaden eller
noget helt tredje.
Den belgiske skolelærer havde undervist på skolen
i en række år og havde derfor haft en række danske
elever, og hvis der var én ting, der kendetegnede dem
alle sammen, sagde han, så var det, at de stillede
spørgsmålstegn ved alt. Intet var givet, bare fordi læreren sagde det – alt var til debat.
Jeg havde umiddelbart ikke svært ved at genkende
dét billede. Fra barnsben er mange af os opdraget
med en skepsis over for autoriteter af enhver art. Men
buddet om at ære sine forældre står i grel modsætning til dette. Familien er samfundets mindste byggesten, og buddet om at ære ens forældrene er derfor
ikke blot et bud om at agte ens far og mor, men at anerkende andres autoritet over mig – det være sig ens
chef, myndighederne og så videre.

KLIP

TEOLOGISK UNDERVISER
TIL KURSER I TANZANIA

LEDER

AF MARTIN HAAHR
FRA TRO & MISSION NR. 15/2016

Kære treenige Gud, jeg takker dig for din urimelige og
ubegribelige nåde i mit liv.
Tak, at du, Gud, fra før verden blev grundlagt udvalgte
mig til at stå hellig og uden
fejl for dit ansigt i Jesus.
Tak, Jesus, at du blev født
under loven og levede et liv
i fuldkommen lydighed efter loven – og at du gjorde
det for mig. Tak, at du var
uden synd, og at du levede
et fuldkomment syndfrit liv.
Tak, at du blev fristet i alt,
men var lydig i alt – og du
var det for mig.
Tak, at din lydighed er min
lydighed ved troen på dig!
Ja, at jeg virkelig er retfær-

dig i dig!
Tak, Jesus, at du ikke bare
opfyldte loven for mig, men
også blev ramt af lovens
forbandelse i stedet for mig.
Tak, at du virkelig bar ikke
bare alle andres, men også
min synd op på korset – ja,
og ikke bare min synd, men
også alle mine overtrædelser, alle de gange jeg bevidst
har trodset dig og din gode
vilje.
Og tak, at du ikke bare
er død for de synder, som
jeg ved din hjælp har fået
sejr over, men også for alle
de synder i mit liv, som jeg
stadig kæmper med. Tak, at
du frivilligt stillede dig ind
under din egen kærlige Fars
retfærdige vrede på grund af
min synd, for at denne vrede
ikke skulle ramme mig.

ROKKER VI VED samfundets mindste byggesten, rokker vi ved samfundet. Og samfundet bliver mere end
rokket i vores tid – ikke bare i anti-autoritære Danmark, men i hele Vesten – hvor alle autoriteter er til
debat. Dette er vel kun den naturlige konsekvens af at
have sprunget Guds ”lænker” og befriet sig fra hans
”reb” (Salme 2,3). Konsekvenserne rammer alle: Både
chefen eller forældrene, der vægrer sig ved at påtage
sig rollen som autoritet, og den, autoriteten udøves
over, der vægrer sig ved at underordne sig.
VI ER ALLE børn af vores tid. Det gælder også undertegnede, der ikke kunne sige sig fri fra en vis national
stolthed, da den belgiske skolelærer fortalte, hvordan de danske elever ikke uden videre accepterede
læreren som en myndighed. Derfor ligger der måske
en særlig stor formaning til os danskere i 2021 om at
agte på vores autoriteter – små som store, ligesom
Jesus agtede på sin himmelske far, da han i Getsemane bad om at slippe for korset (Luk 22,42). Det betyder ikke, at vi ikke må være uenige og søge at ændre
på autoriteternes beslutninger - Jesus føjede heller
ikke sine jordiske ledere i alt. Men det betyder, at vi
har en særlig opgave med at tøjle vores antiautoritære egoisme og vores ubehag ved at underlægge os
andre. Må Gud hjælpe os alle til det.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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Spørgeskemaundersøgelse

Bed for Tyrkiet!
19/04/2021 | KRISTINE BALLANTYNE, MISSIONSKONSULENT

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

dlm.dk

Tyrkiet sætter i disse dage rekord, når det gælder antal corona-smittede i landet siden pandemiens begyndelse. Alene i
går, den 18. april, blev der registret 62.606 nye smittede.
De tyrkiske myndigheder forsøger at stoppe smitteudviklingen via en række nye restriktioner, som blev præsenteret
i sidste uge. Et eksempel på dette er de delvise udgangsforbud i weekenderne, som er genindført i alle byer med høje
smittetal i håb om at forhindre smitten i at brede sig ...

VELKOMMEN TIL

ONLINE LANDSMØDE
2. MAJ KL. 10.30-12.30

Følg Landsmødet på Facebook eller Youtube.
Du finder link til streamingen på dlm.dk/lm2021.

dlm.dk/blog

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
Kontakt 44 51 73 37

FOTO: ISTOCKPH OTO
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Kort før jul blev Jane
Hvidberg ramt af corona. Fra 1.-7. januar lå
hun i respirator, og hun
er stadig meget træt
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Siden august 2020 har
Kristoffer Enevoldsen
været præst i Aroskirken. Han er også bindeled til Aros LMU
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Vi har meget at være
taknemmelige for. De
gaver og genbrugsindtægter, vi har fået, er
udtryk for en stor opbakning fra LM’s venner

Johnny Lindgreen

Du skal ære din far
og mor;
Hvordan ærer man
sine forældre?
Hvad er forældrenes
rolle?
Hvordan forstår de
det fjerde bud i Tanzania?
En tidligere frimenighedspræst, en stud.
theol og en missionær giver bud på
nogle svar

6-7

Nogle kristne spekulerer i, om coronavaccinen er dyrets
mærke. Det afviser
lektor Torben Kjær
8

