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Gud har styr på det
”Da talte Herren til Job inde fra stormen: Hvem er det, der med uforstandige ord formørker
det, jeg har bestemt?”
Jobs Bog 38,1

inspiration

nærvær

Jeg har læst Jobs bog flere gange, og hver
gang bliver jeg stoppet op for dette vers,
som Herren begynder sin tale til Job med.
Et vers, som standser mig, når jeg i de
storme, jeg oplever, godt kan bebrejde Gud
og stille spørgsmål til det, der sker.
Så bliver jeg mindet om, at mine ord er
uforstandige, og når jeg så læser videre i
kapitel 38 og 39, bliver jeg mindet om Guds

holdning

helt ubegribelige storhed og klogskab, og
at han har helt styr på det.
Det er det, jeg har brug for i min hverdag,
nemlig at jeg kan hvile i, at hvad der end
sker i mit liv, så er der en, der har overblikket. Jeg kan stille spørgsmål, blive vred
og græde, men min Herre og Gud, han ved
bedst.
bedst
Katja Birch

Digitalt landsmøde blev en succes
LM’s landsmøde, som blev sendt søndag den 2. maj fra missionshuset i Skjern, blev det helt
store tilløbsstykke med langt over 2.000 online-deltagere fra hele landet

”Et rigtig godt landsmøde.
Næsten som at være der
selv.”
”Dejligt at komme med
rundt forskellige steder i
landet.”
”Med alle indslagene føltes det næsten, som om vi
var lidt sammen alligevel.”
Sådan lød nogle af de
mange kommentarer fra
dem, der så med, da Luthersk Mission søndag den
2. maj sendte sit første digitale landsmøde nogensinde.

LM-familiefest
På grund af corona-restriktionerne blev det ikke muligt at holde et stort, fysisk
landsmøde i Skjern Kulturcenter, som man plejer.
I stedet var landsmødet et
online-arrangement, som

blev sendt fra LM’s missionshus i Skjern.
Her var planlagt et totimers program med konkurrence for børn, indslag
fra LM’s arbejde, prædiken
og lovsang, som blev ledt af
bandet HJEMVENDT.
Og det endte alligevel med
at blive den helt store LMfamiliefest med rekordmange deltagere – både børn,
unge og voksne – der så
med fra hele landet.
810 computere, tablets
og telefoner var koblet på
online-eventet.
Nogle steder sad man en
lille kreds eller cellegruppe
samlet i private hjem. Andre
steder – blandt andet i missionshuset Nansensgade i
København og i LM Kirken
Østbornholm – var omkring
40-50 samlet for at følge
landsmødet på storskærm.
Læs mere side 6-8.
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Køge Bugt Kirken nu officiel LM-frimenighed
Vi vil gerne være kirke for dem omkring os, der ikke kender kristendommen, siger en af initiativtagerne

P RI VAT FOTO

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

2. maj blev Køge Bugt Kirken
stiftet som LM-frimenighed
med 23 stiftende stemmer.
Menigheden har holdt
møder siden januar 2019 –
først i private hjem, hvor tre
familier mødtes. I dag tæller
menigheden 40 personer
inklusive børn, når alle kommer, fortæller tidligere LMmissionær i Tanzania René
Sølvsten Nissen, der er en af
initiativtagerne.
”Folk kommer fra et stort
opland. Helt fra det sydlige
hovedstadsområde til området sydøst for Køge. Det er

et mix af folk med baggrund
i LM, ELM og enkelte fra IM.
Der er også folk, der har haft
tilknytning til folkekirken og
Københavnerkirken.”

omkring Køge, fordi huspriserne harmonerer bedre
med deres indtægt, gætter
han. Andre har også fravalgt
storbyen og valgt det naturskønne område til.

Huspriser
Prisen for et hus omkring
Køge er lavere end i Roskilde
og Hillerød, der ligger i nogenlunde samme afstand til
København. Det er en vigtig
grund til, at Køge Bugt Kirken
er en realitet i dag, mener
René Sølvsten Nissen.
En stor gruppe i menigheden er nemlig unge familier
med jobs i middelindkomstgruppen. Mange af dem
har måske valgt området

Vil række ud
Menigheden mødes hver
søndag formiddag i den lokale adventistkirke. Adventisterne holder gudstjeneste
om lørdagen og er mere end
glade for at kunne hjælpe
andre kristne i området, fortæller René Sølvsten Nissen.
”De har været enormt imødekommende og har givet os
en lejepris, som kun dækker
deres omkostninger.”

Der er stadig mange ting
at ordne for den nye kirke,
der hverken er blevet registreret i banken eller har
fået egen hjemmeside.
Netop hjemmesiden er vigtig, for menigheden vil gerne
række ud til lokalområdet:
”Vi beder meget om, at
Gud må vise os, hvad han vil
med os. For det er fint nok
at holde kirke for os selv,
men der er mange omkring
os, der ikke kender Jesus,”
siger han.
Derfor har kirken inviteret projektmedarbejder i
Discipel 24-7 Morten Friis til
deres menighedslejr for at
motivere dem til mission.
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LM’s generalsekretær
er sygemeldt
Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen har fået
hjernerystelse. Han har derfor været sygemeldt siden
påske. Det var først forventet, at han kunne være tilbage
kort efter påske. Det har dog vist sig ikke at være muligt,
og foreløbig står det ikke klart, hvornår han kan være
tilbage.
Vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt er derfor
fungerende generalsekretær.
nlm

Tre uger til næste nummer
af Tro & Mission
Forårets mange helligdage betyder færre arbejdsdage.
For at imødekomme det og give den fornødne tid til redaktionens arbejde er den næste produktionsperiode for
Tro & Mission på tre uger.
Det betyder, at Tro & Mission nummer 10 først udkommer den 4. juni.
kl

Volontører blev forberedt
AF KAJA LAUTERBACH

7.-8. maj var otte kommende
volontører i LM’s internationale arbejde på introkursus
på LM’s sekretariat i Hillerød.
Kurset indeholdt informationer om landene, praktiske
forhold og mødet med en ny
kultur. Dertil kom samtaler
med nuværende volontører,
introduktion til undervisning
af missionærbørn og gruppesamtaler om samarbejdet
med missionærer og nationale medarbejdere.
Efter weekenden var de
kommende volontørers hoveder helt fyldt op.
”Men det er noget godt,
det er fyldt med,” sagde
Karen Toft Lodahl, der skal
arbejde i børnehaven ved
Daughters of Cambodia.
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Christina Munch, Trine Mortensen, Laura Mikkelsen og Karen Lodahl rejser til Cambodja.
Tabitha Hansen, Andreas Hansen, Nikoline Fredensborg og Lukas Nielsen rejser til Tanzania.

ESSENS

GUDSTJENESTE
MED UDSENDELSE
søndag den 30. maj kl. 10.30
på efterskolen Solgården

Kom tilbage til fællesskabet

Når et lille barn begynder at
gå, sker det ofte usikkert, og
der skal tages nogle chancer, før det lykkes. De nye
udfordringer giver blå mærker og fald-situationer, der
ikke lige var efter planen.
Men selv om det nye liv
som gående er udfordrende,
til tider besværligt og gør
kroppen øm, er det utænkeligt for barnet at opgive
at komme i gang med at gå
– der er en indre drift, der

siger: ”Dette skal lykkes!”
Og barnet bliver ved og
ved, indtil sikkerheden kommer, og det at være gående
nu er det mest naturlige i
verden!
Nu har vi oplevet den
glæde, at Danmark åbner
efter flere måneders corona-nedlukning. Menigheder
og kredse kan begynde at
samles igen, og for mange er
det måske med lidt bekymrede tanker, at vi går i gang.
Kan vi overhovedet finde
ud af, hvordan vi må og kan
samles? Er der risiko for, at
mødet eller gudstjenesten
bliver et sted for smittespredning?
Det sidste år med corona
har gjort mange nervøse og
usikre, og det er forståeligt,
hvis de nye muligheder for
åbning af vores aktiviteter

ikke kun bliver modtaget
med glæde og begejstring.
Mange ansvarlige ledere
udtrykker bekymring for,
hvordan det vil gå, når vi nu
kommer i gang igen. Måske
er det sikrest at lade være
eller i hvert fald vente lidt
endnu?
Men her skal der lyde en
klar opfordring: kom i gang!
Efter måneder, hvor vi
ikke har haft mulighed for
at være fysisk sammen i
det kristne fællesskab, må
vi ikke udsætte den nye
mulighed på grund af vores eventuelle usikkerhed.
Tænk på det lille barn, der
skal lære at gå. Det bliver
ved og ved og oplever, at
nødvendige færdigheder og
sikkerhed kommer gennem
praksis.
Det blev bemærket om de

første kristne, at de holdt
fast ved fællesskabet. Det
var med til at få dem igennem en svær tid.
Sådan må vi også stå
sammen i fællesskabet.
”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen,” siger David i Salme
133. Det handler om det
kristne fællesskab som en
opladestation for de kristne.
Et sted, hvor Gud lader sin
velsignelse flyde. Det har et
år med corona ikke ændret
på.
Det er herligt, når brødre
og søstre sidder sammen
– vi har næsten glemt hvor
godt det er, men nu er muligheden der igen. Skal vi
løbe en eventuel risiko ved
at samles?
Ja, vi skal. Fordi vi trænger
til det!
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ENOK MOGENSEN
Med projektet ønsker vi også at
være med til at skabe en ny generation af glade givere og
at lære de unge at give af deres egne penge

Efterskoleelever gav 31.000 til Cambodja
Eleverne på Løgumkloster Efterskole havde et mål på 20.000 kroner til LM’s nye kollegium
i Battambang. Yderligere 11.000 kroner gør det muligt også at lønne en lokal evangelist
i det nordlige Cambodja,
og ud fra det lavede de en
aftale med LM om et projekt, som hele skolen kunne
samle ind til.
”Med projektet ønsker
vi også at være med til at
skabe en ny generation af
glade givere og at lære de
unge at give af deres egne
penge,” siger Enok Mogensen.

AF KAJA LAUTERBACH

Eleverne på Løgumkloster
Efterskole (LME) samlede
31.000 kroner ind tirsdag aften i sidste uge.
Da var der nemlig indsamlingsfest på skolen,
fortæller lærer Enok Mogensen.
”Eleverne var meget begejstrede, men de var ikke
de eneste, der nød godt af
festen,” tilføjer han.
Formålet med indsamlingsfesten var nemlig at
rejse penge til fordel for det
nye kollegium, som LM er
ved at starte op i Battambang i den nordvestlige del
af Cambodja.
Målet for indsamlingen
var 20.000 kroner.
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Overvældende resultat
gav spontan jubel

Må møde evangeliet
om Jesus

Eleverne på LME solgte blandt andet sodavand, chips og kager for at samle ind til kollegiet i Cambodja.

Det var eleverne på Fokuskristendom i 10. klasse, der
stod for at planlægge og
gennemføre aftenen.
Enok Mogensen er lærer
på linjen, og han synes resultatet er enormt perspektivrigt.
”Tænk sig, at de unge
mennesker giver så mange
penge, for at nogle, de aldrig har mødt, kan møde

evangeliet om Jesus,” siger
han.

Evighedsbetydning
for andre
De 35 elever på Fokuskristendom brugte hele dagen
på at forberede aftenens
show.
Nogle stod for praktiske
opgaver, andre bagte kager
til salg, andre ingen købte

ting og indsamlede sponsorgaver til auktion eller
fandt på udfordringer, som
eleverne kunne sponsorere.
Blandt andet blev Enok Mogensens skæg ”solgt”.
”Jeg har det lidt ambivalent med at lave et show
for at samle penge ind, for
normalt er det et langt, sejt
træk at give penge til mission,” siger han.

”Men samtidig glæder jeg
mig over, at eleverne får lov
at mærke, at det, de gør den
aften, kan få evighedsbetydning for nogle, de aldrig har
mødt.”

Lærer at give af
deres egne penge
Det er ikke noget nyt, at
eleverne på LME har et indsamlingsprojekt til mission.

Egentlig var det meningen,
at Fokuskristendom-eleverne skulle have været på en
missionstur til Cambodja i
knap to uger, ligesom de har
været i flere år.
Men det har corona
spændt ben for.
I stedet har LM’s to volontører i Siem Reap, Malou
Drejer og Celina Bech, sendt
nogle videoer om arbejdet

Da indsamlingsresultatet, der var mere end 50
procent over det planlagte,
blev præsenteret for den
samlede elevflok på LME,
brød de ud i spontan glæde
og jubel, fortæller Enok Mogensen.
”Det var simpelthen overvældende, og spørgsmålet
’Woaw, kan vi virkelig det?’
hang og sitrede i luften.”
Missionskonsulent Bent
Olsen glæder sig også over,
at en ny generation af unge
er blevet involveret i LM’s
arbejde på denne måde.
”Det er rigtig flot, at de har
samlet så mange penge ind.
Det betyder, at der ud over
kollegieprojektet også er
penge til at lønne en lokal
evangelist i nogle måneder,”
siger han.

LM-plejehjem får ny leder

Nyt kursuscenter i Iringa

”Det er med stor glæde, at
vi ser frem til samarbejdet
med Jørgen,” siger formand
for Klokkebjergs bestyrelse
Vagn Juhl Jensen.
”Vi er overbevist om, at
han har de kvalifikationer, der skal til for sikre, at
Klokkebjerg fortsat kan
være en god arbejdsplads,
et velfungerende plejehjem
og et attraktivt tilbud til
pleje- og omsorgskrævende
ældre – drevet i en ånd og
på et værdigrundlag som er
båret af det kristne livs- og
menneskesyn.”
”Jeg ser frem til, sammen
med engagerede og dygtige
medarbejdere, at videreføre
den gode ånd på hjemmet, hvor respekt, omsorg

Det går fremad med byggeriet i Iringa, Tanzania, der har været i gang i syv måneder. Målet er
et kursus-, retræte- og missionscenter i samarbejde med Den lutherske Kirke. Der er planlagt indvielse den 31. juli. Læs den seneste opdatering om centeret på dlm.dk.
nlm

Plejehjemmet Klokkebjerg
i Skjern får ny leder fra
den 1. juni. Det er 45-årige
Jørgen Engholm Andersen
fra Skjern, som overtager
posten efter det nuværende lederpar Jytte og Ove
Nielsen, der går på pension
efter 25 års virke på det
vestjyske plejehjem.
Jørgen Engholm Andersen har i en årrække arbejdet som leder i Blå Kors, senest som forstander på Blå
Kors Varmestue i Herning.
Han bor i Skjern med sin
kone og fire børn, er uddannet pædagog og har en akademiuddannelse i ledelse.

Jørgen Engholm Andersen
ser frem til at videreføre den
gode ånd på Klokkebjerg.

og nærvær er i centrum i
forhold til den enkelte beboer,” siger Jørgen Engholm
Andersen.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG
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EMIL KJÆR BRANDE
Jeg vil gerne signalere, at ”du
kæmper ikke med noget, som jeg bliver overrasket over.
Jeg genkender kampen med synden i mit eget liv”

Tillykke med det
digitale landsmøde
AF ARNE PUGGAARD
HILLERØD

Det er på forhånd en
umulig opgave at lave et
digitalt program af et par
timers varighed, der kan
modsvare to dages socialt fysisk samvær på et
landsmøde.
Og dog lykkedes det at
samle hele ”LM familien”
om et seværdigt program,
der kom hele paletten
rundt. Tak til alle medvirkende – store og små – for
sang og forkyndelse, nationale og internationale
indslag. Godt gået! Måske
er det værd at overveje en
gentagelse mere regel-

mæssigt – årligt?
Hvis jeg alligevel skal
tage ”klaphatten” af, var
programmet måske lidt
forudsigeligt. Et møde lavet af LM’ere – for LM’ere.
Men det er vel konceptet
for et landsmøde, der ikke
henvender sig til en bredere befolkning. Jeg savnede
lidt mere fest og humør,
noget overraskende – lidt
mere vision.
Så jeg glæder mig altså
til ”et rigtigt landsmøde”,
hvor det åndelige fællesskab – stemning og begejstring for alvor er mærkbart, og hvor der er tid til
samvær om et mere alsidigt og aktivt program for
både børn, unge og voksne.

Glad og energisk
børnerock
CD-ANMELDELSE
AF HELENE S. ANDERSEN
FORMAND FOR LM’S MUSIKBESTYRELSE OG MOR TIL TO

Gospel-Kids:
Fadervor
Gospel-Kids 2021
11 sange – 149,95 kroner

Den 20. marts kom Gospel-Kids med endnu en
cd, som ligger fint i forlængelse af deres tidligere
udgivelser. Stilen er energisk børnerock, popmusik
og mere stille ballader.
Det er nogle gode tekster,
som man kan begynde at
synge lidt med på efter at
have hørt cd’en. Musikken
er glad og energisk og fungerer godt til leg og dans.
Jeg savner dog gospelmusik i klassisk forstand.
Med sangene sættes der
flere ord på fadervor, og det
gøres i børnehøjde med et
hverdagsnært og relevant
sprog. Lad mig komme
med et eksempel fra den
første sang på cd’en: ”Har
du hørt, at han hører børn,
selv den allerstørste drøm!
Han er en kærlig far, den
bedste vi har! Han si’r: Kom
– kom kald på mig, også
når du ik’ er sej. Når ho’det,

det trænger til ro, og når
tvivl er større end tro.”
Med sangene tages vi
igennem fadervor, de forskellige led i bønnen har
hver fået en sang, mens
den sidste sang hedder
Fadervor og er en bøn om,
at Gud må hjælpe os til at
bede fadervor.
Udgivelsen rammer fint
ind i en tid med corona –
for med fadervor beder
vi aldrig alene. Det er en
fællesskabsbøn, hvor vi
er sammen, også når vi
sidder hver for sig. Det er
en bøn, vi beder sammen
med vores kristne brødre
og søstre over hele jorden.
Sammen med cd’en er
der også udgivet et inspirationshæfte, en USB-pen
med danse til sangene, et
nodehæfte samt en singback-cd. Således en bred
udgivelse, der er klar til at
kunne bruges i korarbejdet eller på sommerens
lejre og er god musik til
børneværelset.

De må ikke glemme, at de
er skabt og villet af Gud
Ny ungdomskonsulent vil både vise og forkynde til de unge,
at de hver især har betydning
AF OLE SOLGAARD

”Mit fokus er, at de unge får
et sundt og sandt forhold
til Gud og sig selv,” siger
29-årige Emil Kjær Brande,
der har været ungdomskonsulent for LMU i Øst- og
Vestjylland siden august
2020.
”Jeg vil gerne, at de møder
Jesus som deres frelser.
Samtidig er jeg også optaget af, at de indser, at de er
skabt og villet af Gud. Mit
indtryk er nemlig, at mange
unge er i tvivl om deres almenmenneskelige værdi og
den betydning, de hver især
har i det kristne fællesskab.”
Det kan hænge sammen
med en uheldig kobling mellem tidens perfekthedskultur og et ensidigt forkyndelsesfokus, mener han.
”Mange har fokus på, at de
ikke er andet end fortabte
syndere. De har mødt mange
prædikener, der glemmer
skabelsesdimensionen. Et
for ensidigt fokus på synd og
nåde risikerer at overse, at
hele Bibelen er en stor gennemgående historie – fra
skabelse til genskabelse,”
siger han eftertænksomt.

Hjælper med at
finde den røde tråd
Når Emil Kjær Brande kommer rundt til de 12 forskellige ungdomskredse i området, vil han lægge vægt på
at forkynde Bibelens røde
tråd og det frelseshistoriske
forløb, herunder også hvad
det indebærer at være skabt
af Gud.
Han brænder for at dykke
ned i og udfolde, hvad de
bibelske tekster faktisk siger. Ikke mindst prioriterer
han at komme igennem stof
fra Gammel Testamente.
Hans ønske er ikke bare at
formidle kundskab om teksterne, men at det må blive
til personligt kendskab til
Gud.
Ungdomskonsulentens
glæde ved bibelundervisningen kommer også til udtryk
i den podcast, som han laver sammen med sin bror:

FOTO: OL E S OLGA A R D

SYNSPUNKT

Emil Kjær Brande ser frem til at komme rundt og møde LMU’erne i Øst- og Vestjylland.
Brødrene Brandes Bibel
Bibel.. Her
kan man lytte til brødrenes
halvtimes samtaler, der indtil videre har givet et indblik
i indholdet i de tolv små profetbøger.

Drikker kaffe med
ungdomsformænd
Emil Kjær Brande, der er opvokset i Nordsjælland, er gift
med vestjyske Anita og bor
nu i Aarhus. Herfra forsøger
han at holde kontakt med de
lokale ungdomskredse, ikke
mindst som sparringspartner for bestyrelserne. Corona-restriktionerne har dog
begrænset mulighederne for
at mødes fysisk.
Men i efteråret var det
muligt at mødes på tomandshånd med de enkelte
ungdomsformænd. Det er
vigtigt for Emil Kjær Brande
at finde ud af, hvad der rører
sig, og være nysgerrig efter,
hvad folk interesserer sig
for, så han kan få en god
dialog og dermed mulighed
for at vejlede de unge i deres liv og opgaver, så de ikke
skal bære byrderne alene.

Kender til dobbeltliv
og total nåde
Da han i sin tid selv var for-

mand for en LMU-kreds,
begyndte han at leve et dobbeltliv, som ikke hang sammen med troen.
”Jeg ved, hvordan det er at
have dårlig samvittighed og
krumme tæer over det. Men
jeg har også erfaret at blive
sat fri af de ting – ved at
søge Guds nåde og tilgivelse. Det fantastiske er, at vejen til frelse ikke er længere
end ’tolderens bøn’. Han gik
hjem som ’retfærdig’, da han
bad Jesus om nåde over sit
syndige liv.”
Denne befriende virkelighed rodfæstede sig hos Emil
Kjær Brande, da han efter
gymnasietiden var elev på
Discipelskolen i Israel og på
LMH i Hillerød. Og det har
sat spor.
”Det betyder noget for min
måde at møde andre på.
Jeg vil gerne signalere, at
’du kæmper ikke med noget,
som jeg bliver overrasket
over. Jeg genkender kampen
med synden i mit eget liv. Så
jeg møder dig med kærlige
øjne.’”

Ønsker at være
tilgængelig
Emil Kjær Brande vil rundt
til hver ungdomskreds

mindst én gang årligt for
at forkynde og samtale, ligesom han ser frem til at
holde nogle fællestimer på
Sædding Efterskole og Efterskolen Solgården.
Han vil i det hele taget
gerne være tilgængelig, når
nogen ønsker at tale om troen og livet. Det vil han også
prioritere, når han som en
del af sin stilling er med til
at afvikle Ung Uge på Virksund Bibelcamping.
Ungdomskonsulenten
har erfaring fra et år som
volontør i Kristeligt Forbund
for Studerende efter sine
højskoleophold. Og mens
han har taget sin fireårige
teologi-bacheloruddannelse
på Menighedsfakultetet i
Aarhus, har han samtidig i
et par år været deltidsansat
som ungdomssekretær i Ordet og Israel.
I fritiden nyder den nye
ungdomskonsulent at tage
på fisketur, alene eller sammen med sin kone og med
familie eller venner. Han er et
natur- og udendørsmenneske. Og mon ikke hans generelle nysgerrighed kan åbne
op for gode samtaler med en
bred vifte af LMU’ere i Østog Vestjylland?
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SØREN SKOVGAARD SØRENSEN
Vi siger ikke
god for de andres holdninger til alt muligt andet, når
vi skriver under på en sag

LM er med, fordi vi vil kæmpe for vores næste
LM er sammen med jøder, muslimer og andre kristne gået i medierne med et indlæg om straf
og retfærdighed i Danmark. Vi er med, fordi det større billede er vigtigt, siger LM’s generalsekretær
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Mennesket før systemet
Det konkrete udspil er en
god anledning til dette,
mener LM’s generalsekretær, der dog har valgt kun
at være med i samarbejdet
omkring kronikken i Berlingske Tidende.
Tidende
I kronikken lægger de
medunderskrivere, der har
valgt at være med, vægt på,
at formålet med samfundets straf ikke skal være
hævn. Det skal derimod
være genoprejsning for of-

FOTO: PHILIP FLINDT PH OTOGR APH Y

Der er behov for et opgør
med den generelle debat om
straf og retfærdighed i Danmark. Derfor har det samtaleforum af religiøse ledere,
der kalder sig Resam, som
LM’s generalsekretær Søren
Skovgaard Sørensen er en
del af, markeret sig i den
offentlige debat i en kronik
i Berlingske Tidende Kristi
Himmelfartsdag og med en
ny video, der kan ses på Resams hjemmeside.
”Det er vigtigt for mig, at
vi i LM kæmper for religionsfrihed og tydeligt får
formidlet, at vi tror, at vi er
sat i verden for at tjene næsten. Det gør vi allertydeligst
ved at forkynde evangeliet,
men vi gør det også gennem
diakonale indsatser verden
over og ved at arbejde på
at skabe et samfund, der er
kendetegnet af det bibelske
menneskesyn,” siger han.

Fra Resams indlæg i Berlingske

Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen sammen med overrabiner Jaïr Melchior og imam
Abdul Wahid Petersen ved et RESAM-arrrangement i maj 2019.

Kirker og trossamfund er aktive samfundsinstitutioner,
som allerede i dag tager ansvar i forhold til ofrene for
kriminalitet og for dem, som dømmes. Kirker og trossamfund har lang erfaring med besøgstjenester og åndelig
vejledning. Men der kan og skal gøres mere. Her er kirkerne og trossamfundene klar til at yde en ekstra indsats – for det er der behov for. Men der er også behov for,
at flere gør mere for tidligere indsatte.
Erhvervslivet og civilsamfundet skal yde en større indsats for at skabe fællesskaber herunder arbejdspladser,
som kan tage imod tidligere indsatte. Det lyder banalt,
men det er ikke desto mindre rigtigt: Man kommer ud til
dem, som tager imod én! Der skal være alternativer til
banderne og de dårlige fællesskaber, som i første omgang førte til kriminaliteten.

handler om samfundsforhold for familier.
”Det er forhåbentlig det
næste emne, vi tager fat på.”

Et godt land at bo i
fer og genopretning for gerningsmand. Derfor foreslår
kronikken et større fokus på,
at også gerningsmanden er
skabt i Guds billede og har
behov for hjælp til at lægge
det forkerte bag sig og vende tilbage til samfundet.
”Det handler om et sundt
menneskesyn,” slår generalsekretæren fast.
”Vi er meget forskellige i
Resam. Vi kommer fra forskellige religioner og forskellige fortolkninger af kristendommen og ser derfor nok
ikke helt ens på mennesket.
Alligevel er det vigtigt for os,
der har skrevet under, at slå
fast, at den måde, vi som

samfund straffer forbrydelser, skal tage hensyn til
mennesket – både offer og
gerningsmand – og ikke først
og fremmest systemet.”
I kronikken afspejler dette
sig især i en holdning til forholdene for gerningsmanden.

Ikke en politisk agenda
Men skal LM virkelig mene
noget om samfundets behandling af indsatte eller
om gæld for sagsomkostninger?
”Vi skal ikke tage politisk
stilling til hverken fængselsstraffe eller de indsattes
konkrete forhold. Men som

et led i buddet om næstekærlighed er det også vores
opgave at præge samfundet i en god retning,” mener
generalsekretæren, der har
været med i Resam siden
forummets spæde start i
2017.
”Det er klart, at det hverken er LM’s kerneopgave at
sidde med i Resam eller at
præge samfundet politisk.
Men det er alligevel væsentligt for LM, for vi vil gerne
arbejde på religionsfrihed,
og vi tror, at vi er forpligtet
på vores næste, når vi tror
på Gud,” siger han og peger
på, at han især mener, at LM
har en rolle at spille, når det

Resam kom til verden i forbindelse med den såkaldte imamlov fra 2016, der
gjorde det ulovligt at bifalde
visse ting som led i religiøs
forkyndelse.
Med repræsentanter fra
islam, jødedom, folkekirken og frikirker er Resam et
broget forum med repræsentanter, som for nogles
vedkommende ligger meget
langt fra LM’s teologi. Det
betyder, at det ikke er alt,
man kan blive enig med alle
om i gruppen.
”Vi siger ikke god for de
andres holdninger til alt
muligt andet, når vi skriver under på et dokument.

Og vi er frit stillet til at stå
udenfor, hvis vi ikke vil være
medunderskriver på et
emne. Vores formål med at
være med i Resam er først
og fremmest at arbejde på
at fastholde Danmark som
en nation, der er kendetegnet af det bibelske menneskesyn.”
Det er blandt andet udtrykt
i det kernedokument, som
hedder Den gode Nation.
Nation. Her
står der blandt meget andet,
at Resam mener, at samfundet skal arbejde på at støtte
ægteskaber og fremme trivslen for de sårbare – herunder de ufødte børn.
”Det er i høj grad derfor,
LM er med,” siger Søren
Skovgaard Sørensen.
Kronikken fra Resam er
skrevet før Søren Skovgaard
Sørensens sygemelding.

Ny chef for Forlagsgruppen Lohse
Tiden er åben for litteratur med kristent aftryk, mener tiltrædende forlagschef Filip Bodilsen
AF KARIN BORUP RAVNBORG

36-årige Filip Odgaard Bodilsen er ansat fra 1. juni
som ny forlagschef for Forlagsgruppen Lohse, der er
paraply for fem bogforlag:
Lohse, LogosMedia, Credo,
Fokal og Kolon samt Refleks
Musik.
Han afløser Holger Skovenborg, der har været

forlagschef siden 2015, og
som stopper for at gå på
pension.
Den nye forlagsleder er
uddannet teolog fra Aarhus
Universitet og Menighedsfakultetet. Efter endt uddannelse har han arbejdet
som studiekoordinator på
Menighedsfakultetet og
som menighedskoordinator
i valgmenigheden Aarhus
Bykirke.

Desuden har han været
medlem af redaktionen for
Dansk Tidsskrift for Teologi
og Kirke.
Kirke. Han bor i Aarhus, er
gift og far til to børn.
”Jeg har et stort hjerte
for litteratur og en stærk interesse for både den skønog faglitterære formidling
af troens temaer. Muligheden for at være en del af de
processer, hvor den litteratur tager form og udgives,

oplever jeg både meningsfuld og tillokkende,” siger
han.

Fortsat stort behov for
kristne bøger
Der er fortsat et stort behov
for kristne bøger, understreger den tiltrædende forlagschef.
”Jeg er ikke i tvivl om, at
den trykte udgivelse har
en fremtid. Men da der i

dag publiceres i et væld af
formater, kommer vi til at
overveje igen og igen, hvilke
formater og platforme der
er værd at satse på. Når det
gælder litteratur med kristent aftryk, tror jeg, at tiden
er med os, og jeg håber, at
vi med vores udgivelser vil
være i stand til at ramme
ind i den generelle åbenhed
over for tro og religion,” siger
han.

Den nye forlagsleder er ikke i
tvivl om, at trykte udgivelser
har en fremtid.
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SKJERN MISSIONSHUS DANNEDE RAMMEN
OM LM’S STØRSTE LANDSMØDE
Luthersk Missions digitale landsmøde, som blev sendt online
søndag den 2. maj fra LM’s missionshus i Skjern, endte med
at blive det helt store tilløbsstykke.
Det anslås, at langt over 2.000 så med hjemmefra og fra
missionshuse rundt i hele landet, og der var endda seerkommentarer fra de udsendte i missionslandene. Det gør dette

2.000 LM’ERE
FULGTE MED

LM MØRKØV

Eleverne på LMH var også med foran skærmen:
”Det var godt, at vi kunne følge med på denne måde,
når det nu desværre ikke kunne lade sig gøre at være
med til LM’s Landsmøde fysisk.”

LM-KIRKEN
ØSTBORNHOLM
LMH
FOTO: CHRISTINA NILIMA HOLMEGAARD PEDERSEN

LM’S HØJSKOLE

års LM-landsmøde til det bedst besøgte nogensinde.
Bag kulisserne i Skjern missionshus arbejdede omkring
20 mennesker på højtryk for at få det to-timer lange onlinelandsmødeprogram godt afviklet med lys, lyd, kamera, videoklip, sang og musik, interviews, børneprogram, prædiken og
meget, meget mere.

”Tak for en fint online-Landsmøde. Skønt, at der var tænkt
på alle aldersgrupper,” lød det fra Christina Nilima Holmegaard Pedersen i en kommentar på Facebook.
LM Mørkøv så med hjemme fra stuen.

FOTO: NATAL IE M OUR ID SEN

LANGT OVER

FOTO: LM H
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LM Kirken Østbornholm var samlet i Nexø Missionshus for at
følge med i landsmødet:
”Vi nød, at vi endelig måtte mødes så mange igen og uden
tidsbegrænsning! En skøn formiddag!”
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KRISTA, 4 ÅR
Jeg har tegnet, at
Gud er over det hele – man kan bare
slet ikke se ham

VANDT TO KILO SLIK

Under landsmødet kunne børnene udfylde et opgaveark og lave en tegning
af, hvor Gud er. Via Facebook kunne de sende et billede af det og være med
i konkurrencen om to kilo slik.
Overvældende mange børn deltog, og Krista fra Ørum ved Viborg vandt.

215 BØRN

DELTOG I
KONKURRENCEN

FOTO: STE FFE N BIRK M OSE

KRISTA FRA ØRUM

LANDSMØDE-INDSAMLING
SLOG ALLE REKORDER
Indsamlingen, der blev foretaget under landsmødet til fordel for
missionsarbejdet, slog alle rekorder.
Kristian Andersen, der var studievært på programmet, opfordrede
alle seere til at give en ekstra stor pengegave, nu da de ikke skulle
bruge penge på transport og overnatning i forbindelse med landsmødet.
Og det blev modtaget rigtig godt af de mange, der så med. I alt
347.088,21 kroner blev givet via det MobilePay-nummer, der blev vist
på skærmen, og pengene fortsatte dagen efter med at komme ind.
Det er langt over det dobbelte af det beløb på 133.000 kroner, der
blev samlet ind til LM’s seneste landsmøde, som blev holdt fysisk i
2016.

347.088 KR.

BLEV SAMLET IND
TIL MISSIONSARBEJDET I LM

”Tak for den skønne musikledsagelse”, ”Tak til HJEMVENDT”,
”Giv HJEMVENDT et like”.
Der var stor ros til bandet HJEMVENDT, der stod for musikken på årets landsmøde. Bandet mødte første gang hinanden på LMH, hvor de begyndte at spille sammen, og de skulle
have medvirket ved det aflyste landsmøde i 2020. I stedet
nåede de at udgive en EP med seks sange, før de alligevel fik
lov at spille for hele LM. Deres udgivelse kan findes på diverse
streamingtjenester.
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LARS M. JENSEN
Coronapandemien er ikke
udtryk for, at Gud har sluppet kontrollen – heller
ikke når han kan føles fraværende

LM LANDSMØDE
2 . M A J 2 0 21

Vi ved, at Gud er her, fordi han har sagt det
Jesu nærvær er uafhængigt af mine følelser. Det er befriende, mener landsmødeprædikant

”Gud er almægtig, og han
handler aktivt i alt, hvad der
sker. Han er altid involveret.”
Det sagde landsprædikant
Lars Malmgaard Jensen i sin
prædiken på LM’s Landsmøde den 2. maj, hvor han
prædikede ud fra Romerbrevet 8,28-30.
”Det er enormt vigtigt, for
det betyder, at coronapandemien ikke er udtryk for,
at Gud har sluppet kontrollen – heller ikke når han kan
føles fraværende.”
Corona havde sat stort
præg på Landsmødet, som i
første omgang var planlagt
til april 2020 og nu blev afviklet som en online transmission fra Skjern Missionshus.

Ingen krav på følelser
Temaet for LM’s digitale
Landsmøde var ”Gud er her”.
”Guds nærvær er imidlertid ikke noget, vi altid føler.
Det er noget, vi kan vide,
fordi Gud har sagt det i sit
ord,” siger landsmødeprædikanten og henviser til vers
28, hvor Paulus skriver: ’Vi
ved, at alt virker sammen
til gode for dem, der elsker
Gud,’” siger han.

Ved LM’s digitale Landsmøde
prædikede Lars Malmgaard
Jensen over landsmødetemaet ”Gud er her”.

”Når vi oplever Guds nærvær følelsesmæssigt, er det
en gave, men ikke noget, vi
har krav på. Det befriende
er, at Jesu nærvær er uafhængigt af min følelsesmæssige reaktion.”
Nogle gange kan mennesker spørge, hvor Gud mon
er henne. Til det tilføjer han,
at Jesus er til stede i nådemidlerne – det vil sige Guds
ord, dåben og nadveren.
”Derfor kan vi lægge vores
fokus på den ydre åbenbaring, som Gud har givet os,
det vil sige, at vi skal vende
os til Bibelen og det kristne
fællesskab.”
Selv om corona er skyld i
mange ændringer, der kan få
nogle til at spørge, hvor Gud
mon er henne, er kristne i
Danmark meget privilegerede, understreger Lars M.
Jensen.
Ud over at være ansat
landsprædikant i LM er han
informationsmedarbejder i

SCR E E ND UM P

AF KAJA LAUTERBACH

Norea Mediemission og har
i foråret skrevet en artikel til
NoreaNyt om Kirgisistan.
”Det er et land, hvor det
ikke er nemt at være kristen.
De er, sammenlignet med
os, meget isolerede, men
på trods af deres situation
griber de de muligheder, de
har, for at leve som kristne,
der hvor de er sat! Guds løfter gælder også der!”

Ind i herligheden
”Når der sker ting som

sygdom, ulykke eller andet
uforståeligt, må vi fastholde,
at Gud ikke har lovet, at vi
skal kunne gennemskue alt,
hvad han gør,” siger Lars M.
Jensen.
”Paulus’ formulering i Romerbrevet 8, 28 er, at ’alt virker sammen til gode for dem,
der elsker Gud’. Det handler
ikke kun om mig, men vi må
se det i det store perspektiv
som et led i Guds frelsesplan.”
Han forklarer, at disse

vers nogle gange bliver læst,
som om de handler om Guds
konkrete omsorg i livet lige
nu.
”Det gør de også, men
samtidig giver de udtryk
for en dyb og vedvarende
omsorgsdimension, der
rækker ind i herligheden,”
siger prædikanten.
”Det handler ikke bare om
at komme ud på den anden
side og få et normalt liv.
Sygdom kan blive ved, men
Gud er den samme.”

Lars M. Jensen peger på,
at Paulus ikke kun siger i
teksten, at alle ting virker
sammen til gode. Han definerer også, hvad det gode
er: nemlig at formes efter
Guds søns billede.
”Gud er her i den forstand,
at han ønsker at forme os –
gennem det, der møder os
– så vi kommer til at ligne
Jesus mere og mere,” siger
han.
”Når tilværelsen ikke
former sig, som jeg havde
forestillet mig, er det ikke en
undskyldning for at behandle andre mennesker dårligt.
Derimod har jeg hver dag et
kald til at handle godt over
for min næste.”

Missionstekst
”Paulus siger videre, at
formålet med, at vi skal
formes efter Guds søns billede, er, at han skal blive
den førstefødte blandt
mange brødre,” forklarer
han og tilføjer, at for ham er
det indirekte blevet et kald
til mission.
”Det betyder, at det også
er en missionstekst. Jesus
har fuldbyrdet frelsen, og nu
udruster han os til at føre
budskabet om det ud i hele
verden, så endnu flere kommer til tro på ham.”

Et tema, der knytter LM sammen
Arrangørerne af LM’s Landsmøde 2021 ønskede at pege på Guds nærvær midt i en tid uden fysisk samvær
AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Gud er her – også selv om vi
ikke kunne holde det store,
fælles landsmøde i Skjern,
som vi oprindelig havde håbet på.”
Sådan siger projektmedarbejder Rolf W. Jørgensen
fra Aalborg, som har stået i
spidsen for planlægningen
af det digitale landsmøde,
der blev sendt søndag den
2. maj fra LM’s missionshus
i Skjern.
Der var ellers tidligere lagt
op til den helt store traditionelle LM-familiefest i Skjern
Kulturcenter – først planlagt

til bededagsferien 2020,
som blev aflyst på grund af
corona, og dernæst udskudt
til 2021. Men allerede i efteråret 2020 stod det klart for
arrangørerne, at det ikke ville
blive muligt at holde et fysisk
arrangement i foråret for
de omkring 1000 deltagere,
man plejer at kunne samle.

Gud er helt tæt på
I stedet planlagde man
Landsmøde 2021 som et
online arrangement, der
kunne ses hjemmefra eller
fra missionshusene over
hele landet. Og her skulle man finde et tema for
landsmødet, fortæller Rolf

W. Jørgensen.
”Vi ville gerne pege på
Guds nærvær og talte allerførst om temaet ’TÆT PÅ’
som et ønske om, at Gud
må komme helt tæt på. Men
det passede ikke så godt
ind i hele corona-retorikken,
hvor det handler om, at man
helst ikke må komme for tæt
på hinanden. I stedet landede vi på temaet Gud er her.”
”Når vi understreger, at
Gud er her, så er der hele tre
grunde til det,” siger han og
nævner følgende:
• Vi kan være hos Gud, fordi han har gjort os retfærdige – ellers kunne vi ikke
være nær den hellige.

• Vi kan være trygge hos
Gud. Han tager sig af os,
også i en svær tid med corona, eller når vi oplever andre
udfordringer.
• Vi er sendt af Gud. Han
bor i os ved sin ånd, og dér
hvor Guds folk er, dér er Gud.

Opmuntre hinanden
Det var arrangørernes ønske, at man med temaet for
landsmødet kunne opmuntre hinanden – selv om man
sad i hver sin del af landet
og ikke, som man plejer, i en
stor, fælles flok.
”At Gud er her, det er
noget, vi til enhver tid må
minde hinanden om. Vi kan

så let komme til at kigge på
omstændighederne og det,
der fylder, og vi lever i en tid,
hvor meget peger i den anden retning. Men Gud er ikke
passé – han er ikke fjern.
Han er lige her,” pointerer
Rolf W. Jørgensen.
”Selv om vi ikke kan være
sammen, betyder det ikke,
at fællesskabet med Gud er
blevet brudt. Det er vigtigt,
når corona er slut, at vi søger tilbage til fællesskabet
om hans ord. Forhåbentlig
er vi blevet så sultne efter
det, at det kommer helt naturligt, men det er nok også
noget, vi må hjælpe hinanden med.”

”At Gud er her, er noget, vi til
enhver tid må minde hinanden om. Gud er ikke passé –
han er ikke fjern. Han er lige
her,” siger projektmedarbejder Rolf W. Jørgensen.
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PÄIVI RÄSÄNEN
Ultimativt handler de tre sager
imod mig om, hvorvidt det er tilladt i Finland at give
udtryk for ens overbevisning baseret på Bibelen

KIRKE

Finsk retssag skal afgøre,
om man må citere Bibelen
Tidligere indenrigsminister anklaget på grund af sit syn på ægteskab

”Lyden af Bibelen er aldrig
blevet bragt til tavshed. Ikke
i retssale, ikke i fængsler,
ikke i løvers arenaer eller
under pres fra samfundets
intellektualisme.”
Sådan lyder responsen
fra læge og tidligere indenrigsminister i Finland Päivi
Räsänen.
Den 30. april blev hun formelt anklaget for hadtale af
rigsadvokaten i Finland. Det
skete efter to års undersøgelser, hvor Räsänen tre
gange er blevet forhørt af
politiet.

Syn på seksualitet
I forbindelse med den finske lutherske kirkes deltagelse i Helsinki Pride i
2019 citerede Räsänen, der
selv er medlem af kirken,
Romerbrevet 1,24-27, hvor
Paulus skriver, at homoseksualitet er naturstridigt,

Päivi Räsänen mener ikke,
at hun har truet, talt nedsættende om eller fornærmet en minoritetsgruppe.

vanærende og en udskiftning af Guds sandhed med
løgn. Desuden spurgte hun,
hvordan kirkens fundamentale doktrin, Bibelen,
kan være foreneligt med at
hylde skam og synd.
Räsänen blev senere afhørt på grund af et hæfte
med titlen Som mand og
kvinde skabte han dem
dem,,
som hun havde skrevet
i 2004 med en luthersk
præst, der ligeledes er
blevet tiltalt for hadtale.
Hæftet er et forsvar for ægteskabet mellem mand og
kvinde.
Det sidste tilfælde er
nogle udtalelser, Räsänen
er kommet med i et radio-
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

program, hvor hun understregede, at alle mennesker
uagtet deres seksualitet,
er lige værdifulde over for
Gud, men også har brug for
Jesu forsoningsdød for at få
evigt liv.

Vil ikke undskylde
I de to sidstnævnte tilfælde
har politiet tidligere udtrykt,

at der ikke var tale om en
forbrydelse, siger Räsänen,
der er chokeret over rigsadvokatens beslutning om alligevel at rejse tiltale.
”Jeg mener ikke, at jeg har
truet, talt nedsættende om
eller fornærmet en minoritetsgruppe. I alle disse tre
sager handler spørgsmålet
om Bibelens undervisning

Ældre præst anholdt efter
friluftsprædiken
Politiet tvang ham med og lagde ham i håndjern, da han sagde, at
han mente, ægteskabet kun er for mand og kvinde
Efter en oplæsning af de
sidste vers i Bibelens første
kapitel og en prædiken om,
at ægteskabet er forbeholdt mand og kvinde, blev
to ældre, engelske præster
stoppet af politiet på gaden
i London-forstaden Uxbridge. Den ene af dem – en
71-årig – blev anholdt for at
anstifte uro.

Syn på ægteskabet
Som de havde gjort flere
gange tidligere, holdt de
to metodistpræster John
Sherwood og Peter Simpson en prædiken på gaden
den 23. april. Her lagde de
vægt på, at Storbritannien
havde forladt det kristne
fundament. Det gav sig

blandt andet udtryk i et nyt
syn på ægteskabet.
”Da Gud skabte menneskeheden, designede
han mennesket til at være
i familier med en far og en
mor, ikke af to fædre eller
to mødre. Opdelingen af
menneskeheden i kun to
køn, mand og kvinde, skabt
i Guds billede, udgør essensen af Guds skaberorden,”
sagde John Sherwood.
Men det var for meget
for nogle tilhørere, der tilkaldte politiet. Videoer på
internettet optaget af folk,
der så til, viser, at mændene stille og roligt talte med
politiet, bekræftede, hvad
de havde sagt og fastholdt,
at de ikke gjorde noget

ulovligt.
Til politiet forklarede
Sherwood, at kommentaren omkring behovet for en
far og en mor var baseret
på Guds befaling om at opfylde jorden (1 Mos 1,28).

Skamfuld behandling
Selv om videoerne viser, at
Sherwood forholdt sig rolig
og på en afdæmpet måde
talte med politiet, endte de
med at tvinge den 71-årige
ned fra den lille trappestige, han stod på, fratage
ham Bibelen og lægge ham
i håndjern med armene
på ryggen. Flere i flokken
omkring dem brokkede sig
højlydt over politiets måde
at handle på.

Sherwood var efterfølgende i politiets varetægt
indtil dagen efter, hvor han
blev frigivet uden tiltale. Til
avisen Daily Mail forklarede han, at han ikke kom
med homofobiske udtalelser, men blot sagde det, der
stod i Bibelen:
”Jeg gjorde bare det, der
står i min jobbeskrivelse: at
forkynde evangeliet under
åben himmel såvel som i en
kirkebygning.”
”Jeg mener, at jeg blev
behandlet skamfuldt. Det
burde aldrig være sket.”
En talsmand for politiet
udtaler, at der ikke er fundet beviser for, at politiet
har gjort noget forkert.
nlm

om ægteskab og seksualitet. Ultimativt handler de tre
sager imod mig om, hvorvidt
det er tilladt i Finland at give
udtryk for ens overbevisning
baseret på Bibelen og de
kristne kirkers traditionelle
undervisning,” skriver hun i
en officiel udtalelse.
Hun fortsætter, at hun
nægter at afsværge sig sin
overbevisning eller at undskylde Paulus’ skrifter, og
hun opfordrer andre til at
gøre det samme.
Dømmes Räsänen skyldig,
kan hun idømmes fængsel i
op til to år.

Stor opmærksomhed
Rigsadvokaten har til det
finske nyhedsmedie YLE
udtrykt, at hun mener, Räsänens udtalelser er ”nedsættende og diskriminerende
over for homoseksuelle” og
”et brud på deres lighed og
værdighed”. Derfor mener
hun, at udtalelserne ”strækker sig ud over grænserne

for ytrings- og trosfrihed”.
Sagen har vakt en del
opmærksomhed i Finland
– især blandt evangeliske
kristne. Finsk Evangelisk
Alliance har i en officiel udtalelse kritiseret, at sagen
overhovedet bringes for
retten.
”Definitionen af synd eller løsningen af teologiske
forskelle er ikke et anliggende for retsvæsenet, men
et spørgsmål om religionsfrihed. Det er statens og
retsvæsenets opgave at
opretholde den bredest mulige menings- og religionsfrihed.”
Også det internationale
lutherske råd har kritiseret
sagen:
”Anklagen … sender et
budskab om frygt og intimidering til enhver i Finland,
som følger Skriftens undervisning om seksualitet,” skriver generalsekretæren, der
opfordrer kristne over hele
verden til at bede for sagen.

Ny leder af Internationalt
Kristent Center
Indre Mission har ansat Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
som ny leder af Internationalt Kristent Center (IKC) i København, efter at den tidligere leder Mika Raja Bak-Skovenborg
er blevet ansat som missionær i Cambodja af LM.
IKC i København er i kontakt med mange nydanskere i
samarbejde med fællesskaber i regi af IM, LM, folkekirken
og andet.
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen har tidligere været udsendt som missionær for Dansk Armeniermission.
Hun har desuden været ansat hos Promissio, KFS og som
genbrugskonsulent i IM.
nlm

Luthersk råd opfordrer til
at bede for Indien
Bed for Indien! Det opfordrer det internationale lutherske råd
kristne over hele verden til efter en måned, hvor antallet af
smittede og døde coronasmittede i Indien er vokset enormt.
Også den indiske, lutherske kirke lider, skriver kirkens
præsident Y. Suvisesha Muthu:
”Vi mister vores kære dagligt. Hver dag dør nogle af vores
medlemmer – unge såvel som gamle. Mange er blevet testet
positive og afventer behandling.”
Indien oplever netop nu over 400.000 nye corona-tilfælde
dagligt, og det formodes, at der er flere tilfælde, der blot ikke
bliver registreret.
nlm
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ØKF søger tysklærer
og barselsvikar
Vil du være med til at sætte
dit præg på skolehverdagen
og skolelivet – så se her:

Klubmedarbejder søges
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.

Vi mangler en tysklærer og en barselsvikar pr. 1. august
2021.

Ansøgningsfrist er d. 20. maj.

Se mere på www.okrif.dk eller ring til skoleleder Ejnar
Landkildehus, 26394861 med det samme.

Yderligere oplysninger hos:

Læs mere på www.skrif.dk.
SFO leder Steen Sulkjær,
tlf. 40449616

Heragården er et botilbud for dig med
autisme, der ønsker et meningsfuldt liv

Bornholms Kristne Friskole

-Østergade 13 3720 Aakirkeby Tlf. 56 97 50 40 e-mail: kontor@davidskolen.dk-

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn

Davidskolen i Aakirkeby søger
1-2 lærere pr. 1. august 2021
Heragården | Koustrup Alle 15B | Lind | 7400 Herning | +45 96 27 31 00 | post@heragaarden.dk | Heragaarden.dk

Sømandsmissionær til Ærø
Personprofil

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21

jakobsblomsterforum.dk

• Er af natur udadvendt, empatisk og god til at lytte
• Er selvstændig, tålmodig og varetager ansvar på højt
niveau
• Har lyst og evne til at skabe gode relationer
• Har mod på at snakke tro, liv og åndelige værdier
• Åbenhed og imødekommende for andre kulturer end
din egen
• Hører til i luthersk tradition og teologi

Vi søger 1-2 lærere til det kommende skoleår. Flere fagkombinationer er mulige. Er du til dansk
på mellemtrinnet, engelsk, tysk eller natur/teknik er du i høj grad interessant for os, men selv
om du tænder mere på andre fag, så kontakt os gerne alligevel. Vi vil gerne arbejde på at finde
en fagkombination, der kan passe dig.
Vi kan tilbyde et fuldtidsjob, men er du interesseret i en lidt lavere ansættelsesgrad, er det også
noget, vi kan finde ud af.
Davidskolen er en kristen friskole med ca. 200 elever fra 0.-9. klasse.
Du vil møde mange dejlige børn og en meget engageret flok lærere og pædagoger.
De kristne værdier er en naturlig del af hverdagen, og vi forventer, at du som ansøger er i overensstemmelse med skolens
kristne grundholdning og har lyst til at arbejde aktivt for den.

Jobbeskrivelse
• Lede og udvikle Sømandsmissionens diakonale arbejde blandt søfartselever og andre i det maritime miljø
på Ærø i tæt samspil med sømandsmissionæren på
Fyn og evt. volontører
• Vært på ”sømandshjemmet” Aggershøj
• Ansvar for drift og vedligehold af Aggershøj i samarbejde med Sømandsmissionens projektleder

Læs mere om skolen på vores hjemmeside www.davidskolen.dk
Yderligere oplysninger kan indhentes hos skolens leder, Jørgen
Kjøller Petersen (tlf. 50 41 79 03).
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
HOVED- OG

Ansøgning sendes til jkp@davidskolen.dk

TOTALENTREPRISER

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 26. maj 2021.

PENTABYG.DK

Samtaler vil blive holdt løbende.

Vi tilbyder dig
• Et job med stor selvstændighed og mulighed for at
sætte aftryk på Sømandsmissionens fremtidige virke
på Ærø
• Faglig og personlig udvikling i et inspirerende fællesskab
• Projektansættelse i to år med mulighed for forlængelse
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021.
Ansøgning sendes til / yderligere information fås hos
generalsekretær
Nicolaj Wibe på
nw@somandsmissionen.dk.
Ansøgningsfrist: Den 16. juni
Se mere om jobbet på
www.somandsmissionen.dk

STUBBEKØBING EFTERSKOLE SØGER
1 - 2 lærere pr. 1. august 2021
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TINE SZILAS
Usentimentalt og livgivende lukker
Helen os ind i et ubærligt og umenneskeligt og – tør jeg
sige velsignet – afsnit af sit liv

En stærk udfordring til at
komme ud af komfortzonen
BOGANMELDELSE
AF TINE SZILAS
VICESKOLELEDER

Helen Berhane:
Nattergalens sang
Fokal i samarbejde med
Dansk Europamission 2021
152 sider – 149,95 kroner

Forestil dig solens stråler
kærtegne dit ansigt. Tag en
dyb indånding, mærk luften.
Forestil dig så, at du i næste øjeblik bliver gennet ind
i en hed 20-fods-container
”in the middle of nowhere”
og holdt fanget – fordi du er
kristen og fortalte om Jesus
eller holdt familieandagt i
dit hjem.
For Helen Berhane blev
en containercelle den barske virkelighed i over to år. I
Nattergalens sang beretter
hun om sit liv som kristen i
Eritrea i Østafrika. Usentimentalt og livgivende lukker
hun os ind i et ubærligt og
umenneskeligt og – tør jeg
sige velsignet – afsnit af
sit liv.
Som barn i Eritreas hovedstad, Asmara, fulgte Helen
med sin familie i kirke. Tid-

ligt blev hun kristen, og fra
14-årsalderen var hun klar
til at tjene Gud som sangskriver og gospelsanger.
I 20-årsalderen læste Helen en bog med titlen Tortur
for Kristi skyld.
skyld. Den blev
forberedelse til lidelser, der
rakte ud over både arrangeret ægteskab og senere
mandens ønske om skilsmisse, og hvad deraf fulgte
af tavs udelukkelse i kirken.
”Jeg tror helt og fuldt på,
at evangeliet ikke trives
sammen med frygt, så jeg
var fuldt og fast beslutte på at blive ved med at
tjene Gud, uanset hvad der
skete.”
I en af regeringens containerfængsler, med kvælende
luft, hvor utøj trivedes, og
hvor fangevogternes fornemste opgaver var chikane
og tortur, tjente Helen Gud
med sang og vidnesbyrd om
Jesus i illegale skrifter til
håb og liv for sine medfanger. Den konkrete straf faldt
hver gang prompte, og på
fangevogterens spørgsmål:
”Er din tro det værd, Helen?”
hviskede hun ”Ja”.
Et ”Ja”, når man er banket
næsten til døde, er et stærkt
vidnesbyrd og så godt som
hypotetisk ufatteligt.
Lidt mere kvik i pæren må

vi notere os efterskriftet til
den frie verden: ”Hvis jeg
kunne synge i fængslet, så
prøv en gang at forestille
jer, hvor meget I kan give
Gud ære med den frihed, I
har.”

Lad os komme ud af komfortzonen: Læs Nattergalens sang og tak, bed, giv og
syng til Guds ære! Husk dine
forfulgte kristne søstre og
brødre i Herren.
Tak for (op)sangen, Helen!

SYNSPUNKT

Coronapandemien er et endetidstegn
ESBJERG

I et interview i Tro og Mission
den 30. april sagde Torben
Kjæ, at coronavaccinen ikke
er dyrets mærke. Dyrets
mærke skal være synligt.
Ikke en væske, som sprøjtes
ind i årerne.
Det er et befriende argument. Vi skal passe på, at vi
ikke lader os rive med af de
mange teorier, som trives
godt i krisetider.
Når det er sagt, tror jeg
ikke, at coronapandemien
blot er en tilfældighed på

linje med tidligere pandemier. Coronapandemien må
bedømmes i den sammenhæng, den er opstået i.
Afslutningen af de sidste tider er indvarslet. Det
skete, da Israel fik sit eget
land. Siden er der sket utrolig meget, som peger på, at
vi lever i slutningen af de
sidste tider.
Afkristningen har ført
mennesket ind i et oprør
mod Gud og hans ordninger.
Abort og homofile ægteskaber er følger af et samfund,
som har vendt Gud ryggen. Lovløsheden tager til i
styrke.

Lad os gøre
det igen!
TILLYKKE TIL LM med et landsmøde, der samlede
virkelig mange LM’ere. Indholdet var varieret, informativt og fint tilpasset skærmmediet, overgangene
mellem indhold var gnidningsløst, værterne var veloplagte, og musikledsagelsen havde netop den brede
appel, der kan samle mange i LM.
Det veltilrettelagte program åbner for det naturlige
spørgsmål, om der ikke er en hel del at lære af netop
denne måde at holde landsmøde på. Efter et år med
corona er ingen vel i tvivl om, at intet for alvor kan
erstatte det fysiske samvær. Men online landsmøde
formåede alligevel at tiltrække nogle LM’ere, der kun i
mindre grad kommer til de fysiske landsmøder – østdanskerne og de unge børnefamilier. Det skyldes formentlig, at de lokale LM-forsamlinger aktivt henviste
til landsmødet, at programmet ikke var for langt, og at
indholdet levede op til forventningerne. Og naturligvis
skyldes det også, at der rent faktisk er mange flere
end dem, der normalt kommer til et fysisk landsmøde, der var interesseret i indholdet – og det er et rigtig
godt tegn!

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

AF HENNING HANSEN

LEDER

Det værste er måske, at
mange er blevet ligeglade.
Når det sker, slukkes
samvittigheden. Da bliver
ethvert forsøg på at lovgive
håbløst. Samfundet kan
da ikke længere fungere.
Der kaldes på den ”stærke
mand”.
Vi oplever det pengeløse
samfund som et system, der
er klar til at blive en virkelighed. Muligheden for den
totale overvågning af den
enkelte borger er ikke længere fantasi. Det er et system, som er klar til at blive
taget i brug.
Alt er ved at være klar til at

tage imod antikrist. Ind i den
kontekst skal vi bedømme
coronapandemien.
Corona er et endetidstegn!
Vi længes efter, at pandemien slutter. Skal vi så bare
håbe, at alt bliver som før?
Nej, Herren vil jo noget med
det, han gør. Derfor bør vi
bede om, at pandemien må
være et kald til besindelse
og til omvendelse.
Jesus siger: ”Men når
disse ting begynder at ske,
så ret jer op og løft jeres
hoved, for jeres forløsning
nærmer sig”.
Derfor skal vi give agt på
tidens tegn!

SKULLE VI IKKE gøre det igen? Det er ikke nogen lille
ting at forberede et landsmøde af den kaliber, som
vi oplevede den 2. maj. Det kræver en hel del resurser. Men fordelene ved at have online landsmøde et
år, hvor der ikke er fysisk landsmøde kan være store:
muligheden for at samle mange LM’ere om noget fælles, øget kendskab til LM’s arbejde og dermed øget
engagement, øget følelse af fællesskab på tværs af
geografi for bare at nævne tre ting. Man kan måske
ikke forvente så godt et fremmøde ved en gentagelse,
når coronaen forhåbentlig har sluppet sit tag i Danmark, men vil alle de lokale forsamlinger støtte op om
det på samme måde, vil fremmødet være stort.
ONLINE LANDSMØDE SKAL ikke træde i stedet for
det fysiske, men støtte op om det. Min holdning er, at
det fysiske landsmøde bør udvides, afholdes årligt og
indeholde seminarer og undervisning, der gør det ud
for diverse konferencer i årets løb henvendt til ledere,
tværkulturelt engagerede, børnemedarbejdere og andre. Kort sagt: Det ultimative inspirationssted for alle
i LM. Men online landsmøde kan fint afholdes et halvt
år efter eller hvert andet år og dermed også tjene som
en forsmag på det fysiske landsmøde. For vi trænger
til at mødes og inspirere hinanden – uanset hvor godt
et online landsmøde så kan være.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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FIND MERE ONLINE

Lærerige samtaler

Fest og gaver på 1. maj

26/04/2021 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA

03/05/2021 | MERETE OG ROAR STEFFENSEN, PERU

Et samarbejde mellem den lutherske kirke i Arequipa i Peru,
danske missionærer fra LM og en international missionsorganisation sikrer mad til 110 familier.

Jeg har et stykke tid ventet på at kunne mødes med kvinden,
der leder Den lutherske Kirkes landskontor for sociale anliggender. Jeg skal nemlig snart medvirke som underviser ved
et ægteskabskursus på Kiabakari Bibelskole og havde brug
for at tale med en, der har erfaringer vedrørende undertrykkelse af kvinder og børn, og få nogle gode råd til, hvordan
man kan hjælpe dem.
I fredags lykkedes det så endelig at mødes med hende ...

Også i Peru fejrer man den 1. maj, Arbejderens Dag.
Dagen før 1. maj, var Missionen, SETELA og den Lutherske
Kirke, IEL-P, gået sammen om en festlig markering af dagen
for alle de medarbejdere, der har arbejdsplads på området i
Arequipa.
Gå ind på LM’s hjemmeside, og se den lille video, vi har lavet fra festlighederne på 1. maj ...

dlm.dk/nyt

dlm.dk/blog

dlm.dk/blog

Maduddeling i Arequipa

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

FOTO: LAILA POU LS EN
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Forestil dig, at du bliver gennet ind i en hed
20-fods-container og
holdt fanget, fordi du er
kristen og fortæller om
Jesus

Tine Szilas

11

Den 7.-8. maj var otte
kommende volontører
på introkursus til opgaver i LM’s internationale arbejde

inspiration

Jørgen Engholm Andersen er blevet ansat som leder af LM’s
plejehjem Klokkebjerg
i Skjern

2

Landsmøde 2021;
Under temaet ”Gud
er her” holdt LM sit
første online landsmøde søndag den 2.
maj.
Mødet blev transmitteret fra Skjern missionshus, og flere end
2.000 så med på det
varierede program

Emil Brande er ungdomskonsulent i Vestdanmark. Han vil gerne
besøge alle ungdomskredse hvert år
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