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Jeg skal afspejle Guds kærlighed
”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt
loven.”
Romerbrevet 13,8

inspiration

nærvær

Jeg er glad for dette vers, fordi det simplificerer noget utrolig komplekst. Jeg
bliver mindet om, at jeg som kristen først
og fremmest er kaldet til at afspejle Guds
kærlighed.
Det betyder, at jeg står i kærlighedsgæld
til andre. På universitetet, hvor jeg har min
hverdag, møder jeg mange spændende
mennesker, der lever og tænker anderledes end mig. I mødet med mine medstude-

holdning

rende er jeg ikke kaldet til at opbygge en
uigennemtrængelig mur af fordomme og
fordømmelse. Nej, Gud kalder mig først og
fremmest til at møde dem med kærlighed.
Hans kærlighed.
Det er den eneste gæld, jeg bør have til
mine medmennesker, og jeg bliver aldrig
færdig med at tilbagebetale den.
Anna Muldbjerg Christensen

Ny familie på vej til Cambodja
LM Kirken Skjern havde søndag flyttet sin gudstjeneste til Efterskolen Solgården,
hvor 275 mennesker var med til at sende familien Jensen godt af sted til Cambodja

Søndag den 30. maj var der
udsendelsesfest for missionærfamilien Jensen fra
Skjern, der rejser til Cambodja midt i juli.
Det skete som led i gudstjenesten i LM Kirken i
Skjern, hvor familien er kommet. Gudstjenesten var arrangeret af LM Kirken og LM
Vestjyllands afdeling i fællesskab, og i dagens anledning var den flyttet til hallen
på Efterskolen Solgården.
Det betød, at der var god
plads til de omkring 275
mennesker, der var med til
at sende familien af sted
med festlige indslag og hilsner, fortæller viceforstander
på Solgården, Peter Jensen.
Missionskonsulent Christian Lund Pedersen prædikede, og LM’s formand, Hen-

rik P. Jensen, stod for selve
indvielsen af familien med
tekstlæsning og forbøn.
Kommende kolleger i Siem
Reap – både missionærer
og lokale – så også med på
den streamede gudstjeneste.

Udbygge nye kontakter
Familien Jensen, der ud
over Mia og Johannes tæller døtrene Noomi, Lydia og
Debora, rejser til Cambodja
midt i juli.
De skal bo i Siem Reap
i den nordvestlige del af
landet. Det første år skal gå
med sprog- og kulturstudier,
og derefter skal de arbejde
med en kombination af diakonale og evangeliserende
opgaver.
Herudover skal de være
med til at udbygge kontakter til steder og menigheder
uden for Siem Reap.
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AF KAJA LAUTERBACH

Solgården er blevet nærkontakt-efterskole
Efterskoleelever skal få mission ind under huden ved at være særligt knyttet til ny missionærfamilie
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

De fleste menigheder i Luthersk Mission er nærkontakt-kredse for en eller flere
missionærer, som de beder
særligt for og jævnligt holder kontakt med. Men nu er
der opstået et nyt begreb:
”nærkontakt-efterskole”.
LM’s efterskole Solgården
ved Tarm skal være nærkontakt til et helt nyt missionærpar, Mia og Johannes
Jensen og deres tre børn fra
Skjern, som fra sommer skal
bo og arbejde med diakoni
og evangelisation i Siem
Reap i Cambodja.

På den måde kommer eleverne til at følge missionærerne på helt tæt hold og får
missionsarbejdet ind under
huden, fortæller skolens viceforstander Peter Jensen.

Fødekæde for LM’s missionsarbejde i udlandet
Bestyrelsen for Solgården
har talt om, hvordan skolen
kan få et større fokus på
international mission, og da
Peter Jensens egen lillebror
Johannes Jensen netop
havde meldt sig på banen
som ny missionær med sin
familie, virkede det som et
godt match for skolen.
”En del af vores tidligere

elever er senere blevet udsendt som volontører, så
vi er en slags fødekæde til
LM’s arbejde. Det vil vi gerne
styrke med en tæt kontakt
til nogle missionærer,” siger
viceforstanderen.
”Vi ville gerne have kontakt med et yngre missionærpar med børn, og da Mia
og Johannes har tre børn i
alderen tre-ni år, passer det
perfekt.”

Tænk, at få en hel
skole som forbedere
Også det kommende missionærpar ser aftalen med
efterskolen som et godt
match.

”Tænk, at få en hel skole
som forbedere,” siger Johannes Jensen
For et par uger siden besøgte hele familien eleverne
på en lejrtur for at mødes
med dem og fortælle lidt om
dem selv og deres arbejde.
Og de vil besøge dem igen,
næste gang de er i Danmark
Familien Jensen bliver
tilknyttet en kontaktlærer
på skolen, og de håber, at de
gennem videoer om deres
kommende liv og arbejde
i Siem Reap kan inspirere
eleverne til et større engagement i mission – for
eksempel til at samle ind til
konkrete projekter.
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SØREN STIDSEN
Når vi som stat registrerer køn,
skal der ligge en tanke bag, om hvad køn er. Ellers
kunne vi lige så godt registrere folks yndlingsfarve

Borgerforslag skal skabe debat om, hvad køn er
LM’er står bag et nyt forslag om til politikerne om at respektere det biologiske køn
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Et nyt borgerforslag skal
sikre, at dansk lovgivning
tager udgangspunkt i biologisk køn. Bag borgerforslaget står Søren Stidsen, der
er engageret i LM’s frimenighed Aroskirken i Aarhus.
”Jeg ser en tendens i samfundet til, at folk gerne selv
vil definere, hvem de er. Det
er godt, at vi selv kan definere, hvilken vej vi vil gå i
livet, men der er også nogle
givne vilkår. Opfattelsen af
dem er under pres.”
I den yderste konsekvens
betyder det, at ordene
”mand” og ”kvinde” er me-

ningsløse, mener han.
”Når vi som stat registrerer køn, skal der ligge en
tanke bag, om hvad køn er.
Ellers kunne vi lige så godt
registrere folks yndlingsfarve,” siger han.

Håber at skabe
opmærksomhed og debat
I borgerforslaget er der ikke
lagt op til, at politikerne skal
beslutte, at køn er biologisk.
I stedet beder borgerforslaget politikerne respektere,
at kønnet er biologisk, sådan at det ikke bliver Folketinget, der kan bestemme,
hvad køn er.
Han medgiver, at selv
hvis borgerforslaget får de
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Vil ikke definere
kønsroller
Selv mener Søren Stidsen,
at det er ganske svært at

APR
M AJ

Søren Stidsen tror, at der er
mange i Danmark, der mener, at det nye syn på køn er
gået for vidt.
”Den store opgave er at
mobilisere folk til at skrive
under. For der er mange,
der ikke har reflekteret over
spørgsmålet, og som bare
tænker, at folk kan få et nyt
cpr-nummer, hvis det betyder, at de får det bedre med
sig selv. Jeg mener ikke, det
er så enkelt,” siger han.
”Hvis vi opløser definitionerne, bliver samtalen meningsløs.”

”Det er blevet lettere at skifte køn i Danmark, men der
har ikke været en grundig
debat om, hvad vi mener, når
vi siger køn,” efterlyser Søren
Stidsen.

Nogle gange oplever man, at
et enkelt ord pludselig åbner for et helt nyt perspektiv
i et bibelvers. Det skete for
mig i pinsen, da jeg skulle
forberede en prædiken.
Jesus siger i sin afskedstale, at når Helligånden
kommer, ”skal han overbevise verden om synd og om
retfærdighed og om dom”
(Joh 16,8). Jeg har altid opfattet det ord, som om det
handler om Helligåndens
gerning i mig personligt. Og

sine disciple er: Jeg sender
jer til verden. Jeg giver jer
også Helligånden. Og det er
Helligånden, som skal overbevise verden. Det er ham,
der gør arbejdet.
Det er lidt, som når man
som gør-det-selv-mand må
erkende, at man er gået i
gang med et projekt, man
ikke magter. Det hjælper ikke
engang at købe nyt værktøj! Men når håndværkeren
kommer, bliver opgaven løst.
Gud har givet os sin Ånd,
og det er alene ham, der kan
overbevise verden.
Betyder det så, at vi bare
kan passe os selv og lade
Gud passe sit? Nej, for Jesus har jo sendt os til verden med de gode nyheder.
Men det betyder, at vi kan
løfte en byrde af præstationsangst og mismod af
skuldrene og overlade an-

svaret til Helligånden.
Gud vil stadig bruge os
som sit værktøj, men det er
ham, der bag det hele gør arbejdet. Vi må forberede vores
andagt eller prædiken. Vi må
fortælle vores vidnesbyrd
om, hvad Jesus har gjort for
os, når vi har mulighed for
det. Men det er ikke vores
veltalenhed eller indsigt, der
kan overbevise nogen. Det
kan kun Guds ånd.
Vi må stille os til rådighed
for Gud og må arbejde samvittighedsfuldt med de opgaver, vi har fået. Men det er
Guds ånd, der gør arbejdet.
Måske skulle vi overveje i
højere grad at lægge vores
liv og vores opgaver i hans
hænder ved at bede om,
at han vil gøre sin gerning
iblandt os? Lade ham tage
ansvaret og lade vores forventning rette sig mod ham!
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Mange er enige

det er jo rigtigt. Jeg har brug
for, at Helligånden hele tiden både viser mig synden
i mit liv, og også, at Jesus er
min retfærdighed.
Men pludselig opdagede
jeg ordet ”verden”. Helligånden vil overbevise ”verden”.
Ja, for pinse handler jo om
mission. Om at mennesker
til verdens ende skal høre
evangeliet, så de forstår det.
I Jesu sidste bøn, som afslutter hans afskedstale, siger han. ”Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg
også udsendt dem (disciplene) til verden” (Joh 17,8).
Som Jesu disciple er vi
sendt til verden med evangeliet. Det er en kæmpe opgave, som kan få os til at miste
modet. Hvordan skal vi nogensinde kunne overbevise
nogen om, hvem Jesus er?
Jesu befriende budskab til
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og meget andet,” peger han
på.

Helligånden er håndværkeren
AF BIRGER REUSS SCHMIDT
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Tak for en god start
Årets gavebudget er rekordstort som konsekvens af, at
vi har udsendt de mange missionærer, vi har bedt om –
og fået. Derfor er det meget opmuntrende, at der i årets
første fire måneder er indkommet 24 procent af årets
gavebehov.
Vi er pr. 30. april 2021 oppe på knap 4,1 millioner kroner. Det er lidt foran budgettet, som er fordelt ud fra,
hvornår vi erfaringsmæssigt får gaverne. Men lidt efter
2020-tallene, der var velsignet med enkelte store engangsgaver først på året.
Hjælp os godt videre – se hvordan du kan støtte os på
dlm.dk/stoet
Johnny Lindgreen, resursechef
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komme kønnet nærmere
end biologien. Han vil ikke
definere nogle bestemte
kønsroller. Selv om undersøgelser viser, at mænd generelt set sætter mere i system, og at kvinder generelt
set er mere empatiske, så
viser de samme tests også,
at det ikke gælder for alle,
siger han.
”Derfor handler borgerforslaget heller ikke om
kønsroller, opførsel eller påklædning, men om offentlig
registrering. Det er særligt
relevant for sundhedsvæsnet, men også i krænkelsessager i retsvæsnet og i
offentlige statistikker over
levealder, løn, kriminalitet
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50.000 underskrifter, der
forpligter Folketinget at
drøfte det, er der ikke nogen
garanti for, hvad de drøfter
og beslutter, eller om det
senere bliver lavet om. Han
håber dog, at forslaget vil
skabe en opmærksomhed i
samfundet.
”Der har været en glidebane i retning af, at det er blevet lettere at skifte køn, men
der har ikke været en grundig debat om, hvad vi mener,
når vi siger køn. Vi skal vide,
hvad vi taler om.”

Kode til netudgave
Efeser320 for 2. kvartal 2021
Galater614 for 1. kvartal 2021
Bibelcitater er fra den autoriserede
oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.
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MAIKEN HADBERG
Bare det at jeg var der,
var en stor opmuntring både for de lokale og for
det lille missionærfællesskab

Maiken er ikke færdig med Mongoliet
Børnene skal have relation til de lokale kristne frem for til udlændinge, mener missionær

”Det var meget kontrastfyldt
at gå fra en hverdag, der var
stopfyldt med arbejde og
fritidsaktiviteter, til en hverdag, hvor jeg bare var der.”
Det siger Maiken Hadberg, der er tilknyttet LM
som missionær. Hun blev
udsendt af Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM)
som missionær i byen Khovd
i Vestmongoliet i august
2019. Opgaven, som hun var
sendt ud til, var at drive en
lilleskole for missionærfamilien Olofsons tre børn.
Familien rejste imidlertid på orlov i Danmark og på
Færøerne sidste sommer, og
på grund af coronarestriktioner var det ikke muligt for
dem at vende tilbage i oktober som planlagt.
Det betød, at 27-årige
Maiken Hadberg skulle
finde sig nogle nye arbejdsopgaver.

Brug for aktiviteter for
børn uden for skoletiden
En af de ting, hun brugte
mange timer på, var at klargøre den skøjtebane, som
bliver anlagt på NLM’s område hver vinter, og hvor der
kommer masser af børn.
En af de norske missionærer er tidligere ishockeyspiller, og han har indrettet skøjtebanen og købt en
masse skøjter og hockeystave, som han stiller til

En af Maiken Hadbergs opgaver i efteråret var at være
med til at skabe rammerne
for en mongolsk børneklub.

rådighed for de lokale børn i
området.
”Men på grund af lokale
coronarestriktioner kom der
ingen børn denne vinter, og
alt arbejdet føltes næsten
spildt,” siger hun.
Der er skolepligt i Mongoliet, så alle børn går i skole.
Men skoletiden er begrænset med korte skoledage og
lange ferier både vinter og
sommer, og der er ikke mange arrangerede aktiviteter for
børnene efter skoletid.
Mange børn går bare
rundt på gaden og passer
sig selv i mange timer, og
skøjtebanen trækker børnene til, fordi det er en gratis
aktivitet, der ikke kun er for
de privilegerede.
Derfor kunne der før corona sagtens komme 150200 på skøjtebanen i løbet
af en dag.

Relationer til sted
frem for til missionærer
Siden januar har Maiken

FOTO: MA IK EN H A D BER G

AF KAJA LAUTERBACH

Hadberg opholdt sig i Danmark. Mongoliet blev lukket
ned på grund af corona, og
der var ingen muligheder for
at samles og lave aktiviteter
– hverken for børn og unge
eller i kirken.
Hele foråret har hun, i
samarbejde med norske
kollegaer, imidlertid arbejdet med et projekt omkring
udvidelse af skøjtebanen,
som NLM har godkendt.
”Vi håber på at kunne
købe en stor grund lige ved
siden af, hvor vi bor. Her vil vi
skabe rammer til udvidede
aktiviteter og fællesskab for

børn,” forklarer hun.
Som det ser ud nu, håber
og tror hun, at hun kan vende tilbage til Khovd i august.
Visionerne er, at skøjtebanen bliver det naturlige sted,
hvor både kristne og ikkekristne mødes og møder forkyndelse fra lokale.
”For rigtig mange, der
bliver kristne, skyldes det,
at der er opbygget gode relationer til kristne mennesker,” siger Maiken Hadberg
og tilføjer, at det kan være
lidt prestigefyldt at være ven
med en udlænding.
”Det vil vi gerne undgå, og

derfor vil vi gerne skabe relationer til et sted, frem for
til missionærer, der rejser
igen. Og til den lokale kirke
frem for til udlændinge.”

Være med til at skabe
rammerne
Maiken Hadberg taler kun
ganske lidt mongolsk, og
som udlænding har hun heller ikke lov til at forkynde for
børn under 18 år.
”Men der er ikke noget i
vejen for, at jeg kan være
der og være med til at skabe
rammerne,” siger hun.
”Vi arbejder på at få den

lutherske kirke i byen involveret i projektet, sådan, at
det er den, der står for det i
vores rammer.”
De manglende sprogkundskaber til trods har hun
brugt meget tid på at være
til børneklub i nabolandsbyen. Også her var det lokale, der forkyndte ind i de
rammer, hun var med til at
skabe.
En anden aktivitet var en
engelskklub for kvinder, som
hun havde sammen med en
amerikansk missionær, den
norske volontør og op til ti
mongolske kvinder. De mødtes og øvede engelsk ved at
tale sammen ud fra Bibelen.
Ellers lavede hun, hvad
der lige faldt for. Det kunne
være i engelskklub for børn
eller at plukke frugter hos
en familie i nabolandsbyen.
”Nogle gange kunne jeg
godt tænke: Hvad laver jeg
her? Men bare det at jeg var
der, var en stor opmuntring
både for de lokale og for det
lille missionærfællesskab,”
forklarer Maiken Hadberg.
Hun glæder sig da også til
at skulle tilbage og arbejde i
Mongoliet igen.
”Der er stadig brug for det,
jeg kan bidrage med. Og så
føler jeg rent personligt, at
jeg ikke er færdig med Mongoliet,” siger hun.
”Jeg var nødt til at tage beslutning om at komme tilbage dertil, før jeg kunne tage
en beslutning om at rejse
hjem til Danmark.”

LivogJob finder nye veje i coronatiden
En fotokonkurrence blandt de unge på STU-uddannelsen skærper deres opmærksomhed i hverdagen
de unges opmærksomhed i
hverdagen, for eksempel når
de går en tur,” siger forstanderen.
”De, der synes, det er
spændende at deltage i
konkurrencen, går meget
op i at holde øje med motiver, der passer ind i ugens
tema.”
Hver uge er der et beboermøde på LivogJob, og der
bliver ugens vinder kåret.

Forskellig smag
Forstanderen fortæller,

at det er en af lærerne på
LivogJob, der bestemmer
ugens tema, som kan være
alle mulige ting som for eksempel farver, mønstre eller
vand.
”Vi bruger ikke temaet til
andre ting, men konkurrencen er en god anledning til
at få talt om menneskers
forskellighed, og at det ikke
er alle, der synes, at det
samme er smukt,” siger Jørgen Sulkjær.
Han fortæller, at det også
betyder meget for de unge

Sine Gelo vandt fotokonkurrencen i uge 20, hvor emnet
var ”Vand”.

at få den anerkeldelse, som
det giver, når den, der har
taget vinderbilledet, skal
vise det frem for kammeraterne og fortælle om det.
kl

FOTO : LI VO G JO B

I coronatiden har der været
mange ting, som de ikke har
kunnet på STU-uddannelsen LivogJob i Stubbekøbing. En af dem er at tage ud
at rejse.
”Men det betyder, at vi
har måttet tænke anderledes og gøre mere af det, vi
kan,” siger forstander Jørgen
Sulkjær.
Derfor har de holdt en frivillig fotokonkurrence i både
foråret 2020 og 2021. Mange
vil dog gerne være med.
”Det er med til at skærpe
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SØREN ANDERSEN
Den enkelte elev er værdifuld
og skabt af Gud. Det indebærer så også, at det samme
gælder sidemanden

Unge har brug for voksne, der ser dem
Ny efterskoleforstander vil give eleverne et helhedsindtryk af kristen tro i hverdagen
Hvad det sidste angår,
mener forstanderen i øvrigt,
at eleverne – og alle vi andre
– i dag er under et stærkt
pres fra den nedladende
tone, der er på mange sociale medier.

AF OLE SOLGAARD

Klokken har ringet til formiddagspause på Efterskolen Solgården. Forstanderen bliver mødt med smil
og ”hej, Søren”, mens han
bevæger sig forbi bordtennisbordet hen til rullevognen med blommer og hindbærsnitter. Her får han sig
en hyggesnak med et par
elever, inden han tager sin
kaffekop med ind på lærerværelset.

Økonomi, teologi og
pædagogisk erfaring

LM’s efterskole i Tarm fik
den 1. januar i år ny forstander. 49-årige Søren Andersen er godt i gang med opgaverne. Og det ligger ham
på sinde, at alle trives og har
det godt, både de ansatte og
de 73 elever.
”Unge mennesker har virkelig brug for voksne, der
ser dem. Det er en væsentlig
del af det at være lærer eller
forstander på en efterskole.
Vi har nogle unikke anledninger til at være tæt på den
enkelte elev – når vi tør give
noget af os selv,” siger han.
Han ser det som et kæmpe privilegium, at eleverne
på tomandshånd eller i små
grupper gerne vil åbne op og
snakke med de voksne.
Søren Andersens opstart
på skolen har været præget
af corona-nedlukningen,
men nu glæder han sig over,

FOTO: OL E S OLGA A R D

At komme tæt på
den enkelte elev

Søren Andersen holder af at hyggesnakke med eleverne på Solgården i en pause i løbet af skoledagen.
at skolen igen summer af
liv. Samtidig er han ekstra
opmærksom på, at det har
været en udfordring for nogle elever at vende tilbage til
skolen efter så lang pause.
De kan blive usikre på deres
sociale relationer eller føle
sig skuffede over, at alt ikke
blev, som de havde håbet.

Det samlede liv
efterlader et forbillede
Forstanderen nyder at have

vagt på efterskolen, hvor
han møder eleverne i dagligstuen eller på volleybanen.
Han glæder sig til at gøre
brug af de særlige muligheder, der er på en efterskole
for at give eleverne et helhedsindtryk af, hvad kristen
tro og kristne værdier indebærer.
”På en kristen efterskole
går det faglige, det sociale
og det kristne vidnesbyrd op
i en højere enhed. Det er det

ler med videre.”
”Vi vil gerne være en tydelig kristen efterskole. Den
enkelte elev er værdifuld og
skabt af Gud. Det indebærer så også, at det samme
gælder sidemanden. Og det
kalder på respekt. Både indbyrdes mellem eleverne og
mellem elev og lærer. Vores
kristne værdier skal omsættes i praksis, for eksempel i
den måde, vi taler til og om
hinanden.”

Tidligere missionær bliver missionskonsulent

MINDEORD
Vita Christensen, Græsted,
sov den 25. marts 2021,
efter sygdom, ind i troen
på Jesus, 88 år gammel.
Hun levede sit liv som enke
siden 1998, hvor hendes
mand, Frede Christensen,
blev kaldt hjem.
For nogle år siden flyttede Vita fra nabobyen Ejlstrup til Græsted.
Vi har gennem 50 år haft
venskab og menighedsfællesskab i Græsted LM. Deres drenge og vores drenge
udviklede sig gennem det
omsorgsfulde junior- og
ungdomsarbejde og blev
derigennem undervist i
de hellige skrifter, som

samlede liv 24-7, der efterlader et forbillede om livet
som kristen,” fortæller den
sportsglade forstander.
”Vi vil gerne, at eleverne
på Solgården lærer Jesus at
kende som deres herre og
frelser. De er skabt til at tilhøre ham gennem hele livet.
Derfor får Guds ord også lov
til at fylde i hverdagen på
skolen gennem morgen- og
aftenandagter, fællestimer,
søndagsfejringer og samta-

Søren Andersen er oprindelig bankuddannet, og det
ser han som en god ballast,
når en af hans opgaver i det
daglige er at have ansvar
for at holde styr på skolens
økonomi.
Erfaringer som ungdomskonsulent i LMU og en uddannelse fra LM’s daværende Missionsskole var også
med i rygsækken, da Søren
Andersen sammen med sin
familie rejste til Peru for at
bo og arbejde der fra 2001
til 2008.
Herefter fandt han tilbage
til de vestjyske rødder og
fik smag på efterskolelivet
gennem otte år som lærer
på Sædding Efterskole, inden han de seneste år har
været konsulent og leder i
Blå Kors Genbrug.
Søren Andersen kan snart
fejre sølvbryllup med Majbritt. Hun arbejder i den
kommunale hjemmepleje,
og fra næste skoleår får
hun desuden ansvar for
nogle kreative fag på efterskolen. Parret har fire børn,
hvoraf den yngste i øjeblikket oplever efterskolelivet
andetsteds.

har ført dem frem og gjort
dem vise til frelsen i Jesus
Kristus.
Vi var sammen i en bibelkreds omkring 40 år.
Vi mindes Vita med sangen Jesus alene mit hjerte
skal eje, Jesus derinde
alene skal bo, intet på jord
kan hans nåde opveje, thi
kun hos ham kan min sjæl
finde ro (Åndelige sange og
salmer nummer 45).
Vita hvilede i troen og så
frem til at komme hjem til
Jesus Kristus og til at se
sin Frede der.
Vi mindes, med LM i
Græsted, Vita i stor taknemmelighed for trofast-

hed og medvirken i menighedslivet.
Æret være Vitas minde.
Hjørdis og Svend Aagaard
Nielsen
Skjern

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Hvis det er
længere end 1.000 anslag
inklusive mellemrum, forbeholder redaktionen sig
ret til at forkorte det.

Centerleder på Virksund
Kursuscenter og tidligere
Tanzania-missionær Ole
Malmgaard kommer fra
den1. oktober tilbage til LM’s
internationale arbejde, når
han begynder som missionskonsulent for LM.
Der er ansat en ny centerleder til Virksund Kursuscenter, der ejes og drives af
Østjyllands- og Vestjyllands
afdeling.
Denne tiltræder den 1. oktober og får bolig på centeret. Navnet vil blive offentliggjort i juli måned.
Ole Malmgaard skal med
udgangspunkt i sit eget hjem

i Silkeborg tre dage om ugen
og LM’s sekretariat i Hillerød to dage om ugen have
ansvar for LM’s aktiviteter i
Tanzania.
Han er fastansat, men vil
fra begyndelsen være barselsvikar for missionskonsulent Kristine Ballantyne.
Ole Malmgaard var sammen med sin familie udsendt til Tanzania fra 20062010 og igen fra 2016-2020,
hvor han var direktør for
LM’s litteraturmission Soma
Biblia.
Han har siden 2020 været centerleder på Virksund
Kursuscenter.
nlm

Ole Malmgaard på Soma Biblias kontor i Dar es Salaam.
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JETTE OG PER BØNDERGAARD
Selv om vi har
været gift i 28 år og er vejlederpar for andre, er der stadig
meget, vi har brug for at snakke med hinanden om

Ægteskabet skal tales varmt
Bogaktuel forlovelsesvejleder: Det er ikke nok at sige: ”Vi har talt om,
hvordan vores forhold skal være”. Samtalen skal holdes i gang – hele livet

Hvad drømmer du om, skal
ske i jeres liv? Har I talt om,
hvordan I føler jer elsket?
Hvornår har du sidst sagt:
”Jeg elsker dig”?
Det er nogle af de spørgsmål, som Jette og Per Bøndergaard fra Brændstrup
stiller forlovede par, når
de kommer til samtale hos
dem i deres hjem. Ligesom
18 andre frivillige vejlederpar rundt i landet hjælper
de unge par med at få talt
sammen og stillet hinanden
de mange vigtige spørgsmål,
inden de bliver gift og skal
leve resten af livet sammen.
”Vi har været med helt
fra begyndelsen, da LMU
startede konceptet med
forlovelsessamtaler, så vi
har haft en del par indenom
i årenes løb. Det at være vejlederpar har virkelig været
givende og inspirerende –
også for os som ægtepar,”
fortæller Per Bøndergaard.

Konen gav ham skubbet
Den sønderjyske forlovelsesvejleder er lige nu aktuel
med den nyeste udgivelse fra
LogosMedia: Når I har sagt ja
– en samtalebog for ægtepar
ægtepar..
Bogen er en samling af 30
små afsnit med tilhørende
bibelvers og spørgsmål til
indbyrdes samtale.
”Det var egentlig Jette, der
gav mig skubbet til at gå i
gang med at skrive bogen,”
fortæller Per Bøndergaard,
der til daglig arbejder som
erhvervs- og landbrugsrådgiver og også er prædikant i
LM i Sønderjylland.
”Hun spurgte, om der ikke

PR IVAT FOTO

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Jette og Per Bøndergaard fortæller, at det at være vejlederpar for forlovede virkelig har været givende og inspirerende for deres
eget ægteskab, og nu har han skrevet en lille bog, der skal hjælpe ægtepar til at holde samtalen i gang.
var noget, vi kunne give de
forlovede par med, når de var
færdige hos os. For det er jo
ikke nok bare at sige: ’Så – nu
har vi talt om, hvordan vores
forhold skal være’. Samtalen
skal holdes i gang – hele livet,” understreger han.
”Vi har tit set på hinanden,
når vi har haft et ungt par på
besøg, og sagt: ’Bare der havde været den her mulighed
for samtale, da vi blev forlovet!’ Selv om vi har været gift
i 28 år og er vejlederpar for
andre, er der stadig meget, vi
har brug for at snakke med
hinanden om.”

Eviggyldige spørgsmål
Forfatteren til den nye æg-

teskabsbog har tidligere
skrevet LogosMedia-bogen
Således elskede Gud – Refleksioner over Bibelens
3,16’ere..
3,16’ere
Det bibeltekstnære arbejde gav ham mod og inspiration til også at skrive denne
bog til ægtepar, hvor hvert
enkelt afsnit er knyttet tæt
sammen med et centralt
bibelvers som vejledning,
trøst og hjælp i ægteskabet.
Det betyder, at når der for
eksempel står noget om rollefordeling, er der referencer
til Jesu besøg hos Martha
og Maria og Paulus’ tale
om manden som familiens
overhoved. Eller når emnet
er givertjeneste, henvises

der til Bibelens advarsel
mod kærlighed til penge.
Bogen tager afsæt i de
samtaler, som forlovelsessamtalerne er baseret på,
men bygger ovenpå, så den
retter sig til par i alle aldre
– uanset, hvor længe man
har været gift. Og det er helt
nødvendigt, at man som ægtepar fortsætter den gode
samtale, mener Per Bøndergaard.
”Hele konceptet med forlovelsessamtaler er baseret
på samtaler. Nogle af de
spørgsmål, vi stiller de forlovede par, er eviggyldige:
’Hvad drømmer du om?’ Det
kan godt være, vi putter noget ned i dem til forlovelses-

samtalerne, men så går der
10-15 år, og de har fået tre
børn, og arbejdet tager også
en stor del af deres tid.”
”Du har jo stadig drømme,
når du har været gift nogle
år, men det kan godt være,
det er nogle andre end dem,
du havde, da du stod over
for at skulle giftes. Vi ændrer os som mennesker, og
vores livssituation ændrer
sig. Det, vi møder i livet, er
med til at forme os. Det er
noget af det, man er nødt
til at være opmærksom på.
Lige pludselig er man ikke
den, man var før.”

Brug tid på hinanden
Hvis man ikke deler tanker

og drømme med sin ægtefælle hen ad vejen, er der
efter mange års ægteskab
måske ikke længere noget
at snakke om, advarer han.
”Jette og jeg har oplevet, at
det at være vejlederpar har
hjulpet os til at holde vores
egen samtale i gang. For vi
kan ikke sidde og have en
åben og ærlig samtale med
et ungt par, hvis vi ikke indbyrdes har en god kommunikation med hinanden. Det
har simpelthen udfordret os,
så jeg vil sige, at i dag er vi
blevet gode til at få snakket
med hinanden.”
”Ægteskabet er noget, der
skal arbejdes med fra dag
ét, for at det kan holdes
varmt. Bibelen siger også
klart: ’Hvad Gud har sammenføjet, må intet menneske adskille.’ Så min opfordring til alle ægtepar vil helt
klart være: ’Når I har sagt ja
til at blive gift, så brug tid
på hinanden’. Det håber jeg,
min bog kan være et kærligt
indspark til.”

Læs anmeldelsen af bogen
på side 11.

Tilbud om den bedste start på ægteskabet
”Kærlighed handler ikke kun
om følelser – men også om
viljen til trofast at leve med
sin ægtefælle i medgang og
modgang.”
Sådan lyder det i reklamen
for et tilbud om forlovelsessamtaler, som Luthersk
Mission har kørt gennem en
del år, og som henvender sig

til kærestepar, der forbereder sig på at gifte sig. Her
handler det helt konkret om
parrets vilje til at arbejde
med det livslange fælles
projekt, som er Guds gode
vilje for ægteskabet.
Samtalerne er gratis og
foregår hos et kristent ægtepar, som har stillet sig til

rådighed for hjælp og vejledning. Man kommer ind
på emner som forelskelse,
kommunikation, konfliktløsning, det fælles åndelige liv,
bibelsk familieliv, seksualitet og økonomi.

Samtalen er i fokus
Vejlederparrene er helt al-

mindelige LM’ere, som har
været gift i kortere eller
længere tid og derfor har
en god og brugbar erfaring
med, hvad det vil sige at leve
sammen i ægteskabet.
Deres primære opgave
er ikke egentlig rådgivning,
men at hjælpe det forlovede
par til at få talt sammen

om emnerne med udgangspunkt i deres egen situation.
Herigennem er vejlederparret med til at give det unge
par fundamentet for noget,
der gerne skal være med
til at styrke deres fortsatte
gode samtale videre frem i
ægteskabet.
Der aftales et forløb på

ni samtaler, fra omkring et
halvt år før man regner med
at gifte sig, til den sidste
samtale omkring to måneder efter brylluppet.
På LM’s hjemmeside kan
man finde en liste over vejlederpar i ens nærområde.
kbr
Se mere på dlm.dk/familie
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TEMA

MØDERÆKKEN

FRANK BJÆRRE JAKOBSEN
En bibelweekend
giver mulighed for sammenhængende bibeltimer og et
par dage med koncentreret bibelundervisning

Sådan holder vi møderække
Silkeborg LM

Aros LMU

For en halv snes år siden begyndte Silkeborg LM igen at
holde møderækker efter en længere pause.
”Det skete efter en henvendelse fra landsprædikant Dan
Hessellund,” fortæller formand Isak Vatne Rasmussen.
De talte om det i bestyrelsen og blev enige med Dan Hessellund om at holde fire aftener fra mandag til torsdag.
De tre første aftener er korte – højst en time – med få sange og prædiken og en hurtig kort kaffe. Dog begynder en af
aftenerne med fællesspisning.
Torsdag ligner mere et traditionelt LM-møde med mulighed for flere sange, samtale, spørgsmål og frit vidnesbyrd.
Da der er LMU i Silkeborg om torsdagen, kommer de unge
også med.

Møderække med enkeltstående møder

FOTO: BIR GE R R E USS SCHM IDT

I Silkeborg LM har de normalt møde hver anden tirsdag. Det
oplever formanden som godt, men det giver ikke plads til
kontinuerlig forkyndelse, hvor man kan nå i dybden.
Og den holdning er han ikke ene om. Selv om møderne her
godt kan stå alene, prioriterer mange af de 60 medlemmer
i kredsen at komme flere aftener i møderækken, der holdes
om efteråret, fortæller han.
Holdningen er, at ” i denne uge prioriterer vi at gå til møde”,
oplever han. Den gode tilslutning viser, at mange er glade for
muligheden for fordybelse ved at lytte til forkyndelse flere
aftener i træk.

Discipelskole med sammenhængende undervisning
Efterårs-møderækken med klassiske, forkyndende møder
er imidlertid ikke den eneste form for møderække, de har i
Silkeborg LM.
Hvert forår har de i mange år haft noget, de kalder Discipeslskole. Her gennemgår en prædikant et skrift i Bibelen
over i alt fire aftener, det vil sige to gange tirsdag-onsdag
med en måneds mellemrum.
”Modsat møderækken om efteråret er det sammenhængende bibelundervisning, og på fire halve timer kan man nå
langt omkring,” siger Isak Vatne Rasmussen.
kl

Også i Aarhus har man god erfaring med at holde møderække med korte møder efter et stramt koncept. I november 2019 holdt landsprædikant Dan Hessellund og
vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt seks aftenmøder i træk i Aros LMU. Møderne varede en time hver,
og de to skiftedes til at prædike og stå for mødeledelsen.
Netop udmeldingen om, at møderne ville blive holdt
inden for den stramme tidsramme, betød, at folk kom af

sted. Hver aften var der 70-100 deltagere, fortalte Birger Reuss Schmidt dengang til Tro & Mission.
Det store flertal af deltagerne var unge, og mange af dem
blev hængende. Efter de 60 minutters møde var der nemlig
også tilbud om 20 minutters kaffepause og derefter et eftermøde på 25 minutter.
Især i weekenden fortsatte mange af de unge med at hænge ud i LM-huset.
kl

Agerskov LM

Kolding LM

Ullerød LMU

”Vi ønskede ikke at aflyse, fordi vi manglede at høre Guds
ord sammen.”
Sådan begrunder Jakob Knudsen, der er formand for
LM i Agerskov, hvorfor de i februar 2021 gennemførte den
planlagte møderække som en online begivenhed.
Temaet for møderækken var hverdagsmission, og det
var Rolf W. Jørgensen fra projekt Discipel 24-7, der stod
både for forkyndelsen og det praktiske omkring aftenerne.
Efter prædikenen var der drøftelse i grupper og til sidst
en fællessamling.
”Vi vidste imidlertid, at der var nogle, der ikke havde
lyst til at deltage i en online drøftelse. Derfor holdt vi en
kort pause inden, hvor man kunne logge sig ud,” siger formanden.
Der var god tilslutning til online møderækken med 2030 computere logget på hver aften til at høre prædikenen. Da der sad mere end en person ved hver, vurderes
det, at der var omkring 50-60 personer med. Dertil var
der også nogle fra andre kredse, der loggede sig på.
Men kun 10-15 deltog i gruppedrøftelserne.
Jakob Knudsen understreger, at online møderækken var
en nødløsning, men helt klart en positiv en af slagsen.
”De fleste vil dog helst mødes rigtigt, og når der igen er
mulighed for at samles fysisk, vil vi ikke holde flere online samlinger,” siger han.
kl

”En bibelweekend giver mulighed for sammenhængende
bibeltimer og et par dage med koncentreret bibelundervisning.”
Det siger Frank Bjærre Jakobsen, der er formand for LM i
Kolding, hvor de holder bibelweekend hvert år i september.
”Vi har også overvejet en almindelig møderække med fem
aftener på en uge, men er nået frem til, at der vil dukke flere
op til en bibelweekend.”
I Kolding LM er der nemlig mange børnefamilier, og mange
familier synes ikke, det passer så godt med møde klokken
19.30. Derfor kommer der ofte kun én voksen fra børnefamilierne til kredsens almindelige møder torsdag aften.
En bibelweekend i Kolding består af to timer om eftermiddagen lørdag og søndag. For også at få et socialt aspekt med
starter de med frokost lørdag eller slutter med fællesspisning søndag.
Frank Bjærre Jakobsen fortæller, at der også er lidt aktiviteter for børnene i løbet af weekenden, og de oplever god
opbakning fra børnefamilierne.
”Vi har fået meget positive tilbagemeldinger, der gennemgående går på, at det er godt at få koncentreret og sammenhængende bibelundervisning på kort tid,” siger han.
”Vi har altid en rød tråd i programmet. Men hvis vi gennemgår et skrift eller et brev over et år, mister man lidt af sammenhængen over tid. Det giver et andet indblik i teksten, når
man får fire timer på bare to dage.”
kl

Ved LM’s Rådsmøde i 2019 var der fokus på sammenhæng mellem LMU og kredsarbejdet i LM.
”Efter det fik vi ideen til at lave en mini-møderække
sammen med LM-kredsen,” fortæller David Skovbjerg,
der indtil april i år var formand for LMU i Ullerød.
”Det er en måde, hvorpå de forskellige aldersgrupper
kan lave noget sammen, og at vise begge steder, at LMU
er et led i kredsen,” siger han og forklarer, at det er nødvendigt at gøre noget særligt for sammenhængskraften.
Mange af de 30-40 unge i LMU har nemlig ikke en
naturlig tilknytning til kredsen, da de kommer fra hele
Nordsjælland. I de senere par år har flere med ikke-kristen baggrund også sluttet sig til LMU.
Minimøderækken, der er på to dage, finder sted på de
to LM-fællesskabers mødedage. Torsdag er LMU’s aften,
og kredsen holder møde fredag. De står hver for sig for at
arrangere ”sin” dag, og de andre slutter op. I år var møderækken delvist online. Man var fysisk med på ”sin egen”
dag – og online den anden.
LMU har taget meget bedre imod mini-møderækken,
end David Skovbjerg havde forestillet sig.
”Der har været virkelig god respons,” siger han.
”Der er både glæde over denne mulighed for fællesskab på tværs af alder og over, at der er mere tid til dybdegående bibelundervisning. Man kan nå meget mere på
en time end på en halv.”
kl
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DAN HESSELLUND
Møderækken kan være en
medvandring mellem prædikant og forsamling

TEMA

Møderækken kan blive en
sabbatuge for menigheden
At mødes om forkyndelsen flere aftener i træk kan give en pause hos Gud midt i en travl
hverdag – særligt hvis man aflyser menighedens øvrige aktiviteter, mener Dan Hessellund
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Tid til mere end
bisætninger
Møderækker har i flere generationer været et tiltag,
der er gået igen landet over
i LM’s forsamlinger, såvel
som i missionske forsamlinger i Norden i øvrigt.
I dag holder mange LMforsamlinger stadig møderækker, men der er også
mange, der enten har aflyst
møderækken eller komprimeret den på en weekend.
Men den såkaldte bibelweekend er ikke det samme
som en møderække, mener
Dan Hessellund, der dog ser
en stor værdi i begge dele.

Jo længere møderækken er,
jo friere hænder skal prædikanten have, så han kan pejle efter, hvor forsamlingen er,
mener landsprædikant Dan
Hessellund.

Medvandring for
menigheden

”På en bibelweekend kan
man ikke prædike ransagende eller nærgående.
Det bliver for voldsomt at
udsætte tilhørerne for det
tre timer en lørdag. Derfor
er det oplagt at gå over i det
læremæssige,” siger han og
mener, at man ved en møderække bedre kan prædike
med et fokus på, at Jesus
snart kommer igen, eller på,
at det ikke er nogen selvfølge, at man er frelst eller
bliver bevaret i troen, blot
fordi man kommer uge efter
uge i missionshuset.
”Det kan en møderække,
for her er der tid til at for-

Forskellen på møderækken
og bibelweekenden ligger
dog ikke kun i, om indholdet
er læremæssigt eller ransagende.
Ved møderækken er der
bedre mulighed for at prædike profetisk til den enkelte
menighed, siger han og mener, at det kræver et nærvær,
som man som prædikant
ikke har, når man sidder
derhjemme med forberedelsen.
”Møderækken kan være en
medvandring mellem prædikant og forsamling. Når jeg
er prædikant ved en møderække på fem-syv dage,
er jeg meget bevidst om, at
jeg skal lytte meget. Hvilke
kommentarer, spørgsmål og
bemærkninger kommer der,
og jeg er nysgerrig på, hvad
der ligger bag. Der skal være
rum til, at det, jeg har planlagt til næste dag, må laves

FOTO: KARSTEN OLESEN

Er møderækkernes tid forbi?
Ikke hvis man spørger en
Dan Hessellund, der er en
af LM’s landsprædikanter
og har været prædikant ved
en lang række møderækker
landet over.
Tværtimod trænger LM til
flere møderækker, mener
han.
”Jo længere, jo bedre. For
ved en møderække over
flere aftener bliver man
mødt med Guds ord over
flere dage. Måske blev det,
der ramte en, ikke sagt i forkyndelsen, men man kom
ind i et rum, hvor Guds ånd
fik lov til at tale til en over
flere dage til afsløring og til
frisættelse.”
”Vi lever et liv, der råber
på, at vi tager nogle pauser
og prioriterer andet fra, så vi
kan investere i fortrolighed i
livet med Gud.”

kynde Guds ord, der afslører
os og sætter os fri. Også, så
det ikke bare nævnes i en
bisætning, men som vand
i rigelige mængder ud over
tør jord,” siger han.
Han mener, at den ransagende forkyndelse aften
efter aften kan skabe et
nærmere forhold til Gud,
som kan få meget praktiske
konsekvenser:
”Mange af de ting, vi taler
om, at vi savner i menigheden, forudsætter jo et
rigt fællesskab med Jesus
og vokser ud fra det. Også
derfor skal vi have møderækker.”

I Vestjyllands afdeling har man over en længere årrække samledes til afdelingsmøderækken
Exodus hvert efterår.
om, fordi der er noget andet,
der presser sig mere på i
denne forsamling.”
Den bevidsthed kunne
Helligånden have leveret
14 dage før møderækken,
erkender han, men hans
oplevelse er, at opmærksomheden på den enkelte
forsamling ofte først kommer i kaffesamtalerne eller
under de snakke, han får
med folk, når han bor hos
nogle lokale.
”Derfor mener jeg, at jo
længere møderækken er, jo
friere hænder skal prædikanten have, så han kan
pejle efter, hvor forsamlin-

Møderækken i ”gamle dage”

Møderækken i dag

De nu så almindelige missionsuger eller vækkelsesmøder, en række møder otte dage i træk, er, så vidt det
kan oplyses, begyndt af Luthersk Missionsforening
her i Danmark, og det er siden blevet en arbejdsform,
som Gud i hvert fald gennem mange år har velsignet i
snart sagt alle trossamfund.

LM har ansat fire forkyndere til primært sammenhængende forkyndelse som for eksempel møderækker. Man kan booke en af de fire forkyndere ved at
kontakte Axel Rye Clausen, arc@dlm.dk. Deadline for
efteråret 2022 er 1. september i år.
I efteråret 2021 er der planlagt 33 og i foråret 2022
29 møderækker landet over via Axel Rye Clausen, foruden de møderækker, der arrangeres uden om ham.

Fra LM’s 75 års jubilæumsbog, 1943.

gen er,” siger han og tilføjer:
”Derfor skal vi have ansat
nogle flere landsprædikanter. For det kræver tid at
være til stede,” siger han og
erkender dog, at han også
selv ofte kører hjem og sover, når han forkynder ved
en møderække i kørselsafstand af hans eget hjem.
”Der mister jeg noget. Jeg
mister fornemmelsen af at
være på ét sted og opleve, at
jeg tjener dem. Jeg mister
oplevelsen af at være medvandrer for dem.”

Prioritér dem, der vil
og kan være med
Men er der ikke for få, der
kommer til møderækken, til
at man kan afsætte resurserne til dem?
”Hvorfor prioritere efter
dem, der ikke har mulighed
eller overskud til at komme,
i stedet for at planlægge efter dem, der har? Vi er også
mange steder ved at gå væk
fra bedemøder, og så kan vi
da være sikre på, at tingene
dør ud,” siger han og opmuntrer til at have tillid til Guds
kraft.
”Lad os planlægge i til-

lid til det ord, der har ånd
og kraft. Når Ånden vil, kan
hjerter blive sat i brand, og
måske spreder det sig i resten af fællesskabet, hvis
nogen oplever, at ’her fik jeg
noget’,” siger han og understreger, at fokus ikke skal
være på, om det spreder sig,
men på at gå i tillid til Gud.
Møderækker behøver dog
ikke være resursekrævende. Snarere tværtimod, hvis
man skal følge Dan Hessellunds opfordring:
”Vi skal se møderækken
som en sabbatuge for menigheden og ikke holde gang
i vores andre aktiviteter den
uge. De må prioriteres fra,
for at andet kan prioriteres
op. Det er selvfølgelig ikke
noget krav, men det kan give
ekstra fokus,” siger han og
peger på, at man også skal
overveje indholdet af selve
møderækken.
”Jeg tror, møderækkernes
tid er forbi, hvis vi skal gøre
det på den gamle måde med
kor før og efter, vidnessamvær, kaffe og så videre. Det
kunne man engang, hvor der
var en anden familiesituation. Vi må nytænke det.”

08

Nr. 10 | 04. juni 2021

ASGER MOGENSEN
Min fornemmelse er, at møderækken
er på vej frem igen flere steder. Der er nogle, der har opdaget,
at det er godt at have møderækker

TEMA

Sådan har møderækken det i LM
LM’s syv afdelingsformænd gør status. Nogle steder er møderækken tilsyneladende på vej
frem igen, mens man andre steder prioriterer anderledes
JØRN BECH,
BORNHOLM

gået mere over til bibeldage eller bibelweekend.

MARTIN JEFSEN,
SØNDERJYLLAND-FYN

Ikke udadrettet

Min fornemmelse er, at
der er flere kredse på
Bornholm, der holder møderække end for nogle år
siden.
Men det er alligevel ret
begrænset.
Det er svært at samle
folk i længere tid. Man er

Fokus er meget på opbygning af menigheden og
ikke på, at det skal være
udadrettet.
Jeg synes, at det er fantastisk med møderækker,
hvor vi bliver mødt af Gud
på en særlig måde hen
over flere aftener.
Men det er også min erfaring, at vi hurtigt løber
ind i, at der er nogle, der
vælger nogle aftener, og
andre, der vælger andre
aftener.

Vi prioriterer børnelejre
JAN NIELSEN,
LOLLAND-FALSTER

Jeg tror ikke, at møderækker har sin gang på dagens
Lolland Falster. Det kan
være vanskeligt at få folk
til at engagere sig i aktiviteter, der ligger uden for
den forsamling, hvor de
normalt kommer.
Dem, vi gerne vil have fat
i, er folk, der ikke har kontakt med kristendom – og

de er underlagt tidsåndens pres med stress og
jag, og jeg tror ikke, det er
relevant for ret mange af
dem at sætte tre-fire aftener af for at komme til en
møderække.
Vi lægger i stedet kræfterne i vores børnelejre,
hvor vi kommer i kontakt
med mange, der ikke normalt kommer i kirke eller
missionshus.
Til indadrettede møderækker hører vi også
mumlen i krogene om, at
det er meget at skulle af
sted fire aftener. Men man
skal også have med i betragtning, at mange i afdelingen er oppe i alderen.

Der er mange, der holder
møderække i vores afdeling.
Hos os er vi gået sammen
med nabokredsen og holder
to aftener hos os og to aftener hos dem.
Møderækken kan noget
særligt, som det almindelige
møde ikke kan. Ofte går det

NORDSJÆLLAND:

Der er enkelte kredse i
Nordsjællands afdeling,
der har en møderække i
klassisk forstand.
Flere steder har man

dog en bibelweekend med
mere undervisningspræget
karakter.
Den gammeldags møderække med vækkelsesforkyndelse møder jeg ikke,
og jeg har ikke kendskab
til, at det eksisterer på
Nordsjælland.

Bibelkursus på LMH
Det nærmeste, vi kommer
det, er LMH’s bibelkurser.
Her er aftenerne lagt an
på forkyndelse og ikke på

Har brug for oaser
Ved det almindelige møde
går de første minutter på at
indstille sig på det menneske, der står på talerstolen.
Ved møderækken kan man
komme mere i dybden, så
vi kan blive grundfæstet i
troen. Jeg tror, vi har brug for

Hjælper os til at fokusere
ASGER MOGENSEN,
VESTJYLLAND

dig holder en uge, der for
eksempel begynder tirsdag
og slutter søndag. Hos os
i Herning har vi både en
bibelweekend lagt an på
undervisning og en møderække med vækkelsesforkyndelse.

nogle oaser i vores kristenliv, hvor vi kommer ind i et
åndeligt rum. Livet som kristen er en åndelig kamp.
På afdelingsplan har vi
hvert andet år halmøder i
Løgumkloster. De skal virke
til især fornyelse i troen og
til besindelse på, hvad vi
tror på. 200 til 350 personer
– især fra de små kredse –
kommer til halmøderne, der
varer fra søndag til lørdag.
Vi har også hvert år bibelcamping, der for mange
travle familier i afdelingen
er en slags møderække
eller en åndelig og social
oase.

undervisning. Det samler
en del fra Nordsjælland,
men langtfra alle.
Personligt synes jeg, at
det har noget over sig at
sidde aften efter aften under Guds ords forkyndelse.
Jeg har selv oplevet, at der
sker noget. Den massive
forkyndelse får os ind i en
mere lydhør tilstand over
for Gud.
Jeg tror dog kun, det er
få, der ville komme til den
slags i dag.

Folk er bedst til at komme i
begyndelsen af ugen, men
langt over halvdelen kommer, og der er folk fra alle
grupper i kredsen.
Selv går jeg meget ind for
møderække, for vi lever i en
forjaget og fortravlet tid, og
vi kan fokusere mere ved
møderækken, end vi kan ved
det ugentlige møde.

Møderækken kan
noget særligt, som
det almindelige
møde ikke kan.
Ofte går det sådan,
at hvis jeg har været af sted én aften, så er jeg nødt
til at have mere
med.
Martin Jefsen

Man får lyst til mere
PETER IDORN,
KØBENHAVN

Godt fremmøde
Min fornemmelse er, at møderækken er på vej frem
igen flere steder. Der er nogle, der har opdaget, at det er
godt at have møderækker.
Men andre steder har man
skruet ned for antallet af
dage, fordi folk ikke synes,
de kan komme af sted så tit.
Men jeg ved, at der er
nogle steder, hvor man sta-

Bibelweekend har afløst møderækken
BENT ENEVOLDSEN,

sådan, at hvis jeg har været
af sted én aften, er jeg nødt
til at have mere med. For det
fænger, og jeg går glip af noget, hvis jeg bliver hjemme.
Men jeg forstår godt, at det
kan være svært, når man
skal op på job næste morgen.

Det er ikke mit indtryk, at
forsamlingerne i København holder møderækker i
klassisk forstand. Men der
er andre arrangementer
med sammenhængende
forkyndelse. I min egen
forsamling havde vi dog
en møderække i efteråret
med udmærket fremmøde.
Jeg oplever, at folk gerne

vil sætte ting til side for
at være med. De kommer
dog ikke nødvendigvis alle
aftener.
Møderækker skaber
sammenhæng, så man
kommer i dybden. I min
forsamling har vi sat tid af
til fælles samtale om emnet også og skåret nadver,
lovsang og alt det andet
væk, så vi kun synger ento sange ud over forkyndelsen og samtalen.
Den sammenhængende
forkyndelse er vanedannende på en eller anden
måde. Inden man begynder, gider man ikke rigtig,
men når man er i gang, får
man lyst til mere.

En udfordring at finde en prædikant
ISAK VATNE RASMUSSEN,
ØSTJYLLAND

De fleste kredse i Østjylland
har en eller anden form for
sammenhængende forkyndelse. I frimenighederne har
man ikke møderækker, men

bibellørdage eller lignende.
Det har man i de fleste af
kredsene over tre-fem dage.
I Silkeborg LM har man
nogle korte møder mellem
for eksempel 19.00 og 20.00,
så møderne er så korte, at
folk kommer af sted. Det er
der fin tilslutning til.
Hvad angår antallet af
dage, så er det en udfordring,
at der ikke er mange, der har
mulighed for at prædike til
en hel møderække. Det er
primært folk, der er ansat el-

ler pensioneret, der har tid til
at forberede mange møder.
Jeg synes godt om møderækken, fordi den kan have
et særligt fokus på lov og
evangelium-forkyndelse. Og
der er noget over at prioritere at sætte sig ind under
Guds ords forkyndelse i
en uge. Det giver en anden
åbenhed og mulighed for at
blive mødt af Gud. Men jeg
kan jo sagtens se, at det kan
være udfordrende at prioritere i en travl hverdag.
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PRÆSTER FRA ORLANDO GRACE CHURCH
Livestream
er den åndelige pendant til en udstationeret soldat, der har et
forhold til sin kone derhjemme over Zoom

KIRKE

Skal kirkens online-aktiviteter
fortsætte efter corona?
Mange lutherske kirker i USA fortsætter med online tiltag, fordi de
når nye mennesker. Andre frygter, at online gudstjenester kan skade

I kontakt med nye
I den lutherske kirke Immanuel i Festus i staten Missouri begyndte pastor Kyle
Castens at holde daglige online andagter fra forskellige
placeringer rundt omkring i
byen, da kirken var lukket på
grund af corona. Senere fortalte han om salmer og om
kirken. Selv om der nu er åbnet for gudstjenester igen,
holder han fortsat den daglige online andagt, fordi den
bliver set af folk, der ikke
normalt kommer i kirken.
”Det er en af alle velsignelserne i alt dette – det har
skubbet os til et punkt, hvor
vi kan bruge denne teknologi til at kommunikere med

Demonstration viste dansk
støtte til Israel og til jøderne

FOTO: PE XE LS.COM

I takt med at corona-pandemien ser ud til at klinge af i
den vestlige verden, er det
naturligt, at kristne fællesskaber spørger sig selv, om
de skal fortsætte med online aktiviteter.
I den lutherske Missourisynode forventer tre ud af
fem af menighederne at
fortsætte deres online-aktiviteter, der spænder over
en bred række af tiltag. Det
viser to spørgeskemaer, som
synoden har sendt ud til
omkring 4.800 menigheder
i juni 2020 og i begyndelsen
af 2021. Andre menigheder
vælger at slukke for livestreamingen af principielle
årsager.

FOTO: KAJA LAUTERBAC H

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Med streamede gudstjenester kan vi nå mennesker, vi ellers ikke ville have nået,” siger pastor
Kyle Castens fra den lutherske kirke Immanuel i Festus i Missouri.
mennesker, som vi ellers
ikke ville have nået,” siger
han til synodens avis The
Reporter.
Reporter
Samme oplevelse fortæller den lutherske præst
Matt Peeples om til The Gospel Coalitions hjemmeside:
hjemmeside
”De fleste, der kommer til
vores kirke, har set op til tre
online prædikener, før de
kommer. Vores livestream
har gjort dem trygge på forhånd, så de føler en dybere
tilknytning, når de dukker op
fysisk.”

Kun en nødløsning
Helt anderledes ser præsterne Jim Davies og Skyler
Flowers fra Orlando Grace

Church på det.
”Når livestream er bedst,
er det den åndelige pendant
til en udstationeret soldat,
der har et forhold til sin
kone derhjemme over Zoom:
Nødvendigt, men ikke noget,
du har lyst til, skal fortsætte,” siger de til The Gospel
Coalitions hjemmeside.
hjemmeside
De to præster mener, at
den streamede gudstjeneste skaber et forbrugerforhold til kirken og narrer folk
til at tro, at de bliver opbygget og næret i troen. Derfor
har de valgt at stoppe online
gudstjenester, når alle i
deres menighed over 18 år,
som ønsker en vaccine, har
fået adgang til den. De vil

dog fortsætte med podcasts
og andagter online.
Selv om de har stor respekt for dem, der fastholder online gudstjenester af
missionale grunde, mener
de, at de allerfleste seere
tilhører andre kirker, som de
af en eller anden grund ikke
kom af sted til den pågældende søndag. De frygter
snarere, at online gudstjenester på lang sigt vil være
skadelige, fordi de holder
folk væk fra det kristne fællesskab.
De holder dog fast i at optage deres gudstjenester til
dem fra menigheden, der af
en eller anden grund ikke
kan komme af sted.

Undersøger behov for ny autoriseret bibel
Bibelselskabet har besluttet
at gå i gang med forarbejdet
til en ny autoriseret oversættelse til erstatning for 1992oversættelsen. Forarbejdet
skal ikke nødvendigvis munde ud i en ny oversættelse,
men afdække behovet for en
ny oversættelse.
Det sagde Bibelselskabets
generalsekretær Birgitte
Stoklund Larsen i sin årsberetning på repræsentant-

skabsmødet den 20. maj.
Her slog hun også fast, at
den nye oversættelse, hvis
den bliver til noget, tidligst
kommer i 2030.
I forarbejdet skal bibelselskabet afklare, om der er
ny forskning, man skal tage
højde for, hvilke behov der er
i folkekirken og frikirkerne,
om man skal revidere eller
nyoversætte, samt hvilke
principper man i så fald skal

oversætte efter.
I forarbejdet for en eventuel ny oversættelse ligger
der også spørgsmålet om finansiering, som generalsekretæren forudser kan blive
et problem.
”Ligesom det også kan
blive en udfordring at finde
egnede oversættere til den
store opgave. Der er ikke
mange at tage af,” mener
hun.
nlm

”Israel har ret til at forsvare sig.” Den sætning gik igen
på bannere og i taler ved en demonstration på Christiansborg Slotsplads i København den 19. maj. Årsagen
til demonstrationen var ønsket om at udtrykke støtte til
landet i forbindelse med den daværende væbnede konflikt med især Gaza.
300 venner af Israelfra en række sammenhænge hørte
blandt andre politiker Lars Aslan Rasmussen (A) slå fast,
at Israel ikke er i krig med araberne, men med terrororganisationen Hamas.
Israels ambassadør i Danmark. Benny Dagan, udtrykte
sin store glæde over opbakningen fra de forsamlede danske venner af Israel, både jøder og kristne.
Mellem talerne blev der spillet israelsk sang og musik
ud over slotspladsen.
kl

MF får ny akademisk leder
og siger farvel til professor
Menighedsfakultetets bestyrelse har udpeget lektor og førsteamanuensis Morten
Hørning til akademisk leder.
Morten Hørning, der er cand.theol. og
ph.d.. får dermed det øverste faglige ansvar for forskning og undervisning på MF.
72-årige professor og dr. theol. Kurt Christensen stopper 1. juli på Menighedsfakultetet for at gå på pension. Han har været ansat siden 1980 og særligt arbejdet
med kristnes aktuelle udfordringer. nlm

NLM får ny visuel identitet
LM’s samarbejdspartner
i Peru og Etiopien, Norsk
Luthersk Misjonssamband, har skiftet logo for
at tilpasse sig digitale
medier og skabe et visuelt
helhedsindtryk på tværs
af organisationen. Logoet
forestiller – ligesom det
tidligere – et kors og en
globus.
I logoet går man ligeledes over til kun at benævne organisationen Misjonssambandet, sådan som de kaldes i
daglig tale.
nlm
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Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk
Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

UNDERVISER TIL
PRÆSTESEMINARIUM
På Phnom Penh Bible School uddannes kommende
præster og ledere til kirken i Cambodja.
Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske
fagområder på bachelorniveau samt være mentor
for nogle af de studerende.
Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksamen og gerne erfaring med undervisning, ledelse
eller menighedsplantning.
Ansøgningsfrist: snarest muligt.

Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk
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 611 (,/1(2/0200 
Studievenlige lejligheder
Nyttehaver

Grønne
områder

Delebil

Lyse og rummelige lejligheder i
grønne omgivelser til en fornuftig
pris. Velegnet både til par og som
delelejlighed - i cykelafstand fra
$DUKXV&RJGHȵHVWH
uddannelsesinstitutioner.

Cd inkl. kode
til do
download:
149,95 kr.
149

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
ͻWƌĂŬƟƐŬŽŐƚĞŽƌĞƟƐŬƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŵĞĚƉƌĂŬƟŬŬĞƌ
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Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent
Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.

Aarhus

Ny CD fra
Gospel-kids!

Bestil hos:

Kender du en blind eller
svagsynet...? Så henvis til
• Mere end 1000 titler
• Bibelen og kristen
- og altid nye på vej
litteratur på CD-lydbog
• Gratis udlån til blinde og • Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne
svagsynede
Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk
www.kabb.dk
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Tjek ind på vores hjemmeside
og få indtryk af lejlighederne og
dem der bor i dem.

Lynhurtigt
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Børnehaven Spiren i Haderslev
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søger 2 medarbejdere pr. 1. Aug.

1 pædagog til en souschef stilling
1 pædagog til vores vuggestue

TEOLOGISK UNDERVISER
TIL KURSER I TANZANIA

EN PERSONLIG
BERETNING
OM TRO OG
FORFØLGELSE
I ERITREA

Læs de to spændende stillingsopslag på:
www.spiren-haderslev.dk

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:

HELEN BERHANE

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

Nattergalens sang
»Usentimentalt og livgivende lukker Helen os
ind i et ubærligt og umenneskeligt og – tør jeg
sige velsignet – afsnit af sit liv.«
TRO & MISSION

Forlagsgruppen Lohse
7593 4455 | lohse.dk
HOVED- OG TOTALENTREPRISER

pentabyg.dk

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

Fokal/Dansk Europamission | 152 sider | 149,95 kr.
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CHRISTINA OG SIMON SODE ELLEGAARD
Tillad ikke jer selv
at have et for travlt liv, så I ringeagter ægteskabet og dets værdi

En fin samtalestarter
for ægtepar
BOGANMELDELSE
AF CHRISTINA OG SIMON SODE
ELLEGAARD
ÆGTEPAR PÅ FJERDE ÅR

Per Bøndergaard:
Når I har sagt ja –
En samtalebog for ægtepar
LogosMedia 2021
72 sider – 99,95 kroner

Er dit ”JA” røget i glemmebogen?
I denne lille nye samtalebog for ægtepar, skrevet
af Per Bøndergaard, bliver
ægteskabet sat på dagsordenen. Med bogen Når I har
sagt ja hjælper Per ægtepar
på vej med de dilemmaer, vi
som ægtepar sjældent får
italesat over for hinanden.
Det at få talt og bedt sammen med sin ægtefælle er
til tider en glemt perle og en
nødvendighed for trivsel.
På et eller andet tidspunkt i ægteskabet vil man
opleve konflikter, sorg,

vrede, ensomhed, opgivenhed og misforståelser,
som kræver dialog med sin
ægtefælle. Med fundament
i Bibelens visdom fører Per
os igennem emner, som
udfordrer, uanset hvor man
står i sit ægteskab. Om man
er nygift og skal lære hinanden at kende, har haft
sølvbryllup, og sølvet skal
pudses, eller er gået på
pension og netop trænger
til beskæftigelse, er denne
lille bog et fint redskab til
at få set sin elskede i øjnene og starte samtalerne!
Bogen er inddelt i korte
kapitler, hvor der afslutningsvis i hvert kapitel er
spørgsmål til eftertanke
og dialog. Ansvaret ligger
derfor hos jer – om, hvor
dyb og hvor lang I ønsker, at
samtalen mellem jer skal
være. Det er en rigtig fin lille
bog, og vi oplevede, at nogle
af kapitlerne var meget relevante for os og andre ikke.
Det er dog værd at forsøge at have mindre travlt og
prioritere tiden til hinanden
fremfor at presse lidt eks-

AF DANIEL BERNHARD
PÆDAGOG

Max Lucado:
Vær ikke bekymrede for
noget
Lohse 2021
240 sider – 199,95 kroner

Så fandt endnu en af Max
Lucados bøger vej til os i
Danmark fra Texas, USA.
Lucados bøger er nu solgt i
mere end 130 millioner world wide – hvilket siger lidt
om hans forfatterskab.
”Stress-relaterede lidelser
koster USA 300 milliarder
dollars hvert år i lægeregninger og tabt produktivitet,”
lyder det i bogen.
”En psykolog rapporterer,

at den gennemsnitlige gymnasieelev i dag har samme
niveau af angst som den
gennemsnitlige psykiatriske patient i begyndelsen af
1950’erne”.
Ja, så har vi jo et aktuelt
udgangspunkt for at skrive
om netop bekymringer.
Denne gang har Lucado
taget udgangspunkt i opmuntringen ”Glæd jer” fra
Filipperbrevet kapitel 4. De

Åndeligt
underskud
MAN KAN BLIVE lidt nostalgisk, når man i LM’s jubilæumsskrift fra 1943 læser om møderækker, der var
”så almindelige” og varede i ”otte dage i træk”.
LM skulle endda have været dem, der førte møderækken til Danmark, hedder det. Men selv om man i flere
afdelinger fornemmer, at det stadig er udbredt med
møderækker, eller at de endda er på vej tilbage, så er
otte dages møder i træk nok en saga blot.
Uanset om den ydre form er møderækken i tre, fire
eller otte dage eller noget helt fjerde, så er det store
spørgsmål, om ikke den historiske skildring afslører,
at der er sket noget mere grundlæggende de sidste
knap 80 år: Vi har fået mindre syn for at sidde under
Guds ords forkyndelse.

tra ind. Drop travlheden, og
prioriter dit ægteskab!
Tillad ikke jer selv at have
et for travlt liv, så I ringeagter ægteskabet og dets
værdi. Per Bøndergaard
giver i sin samtalebog et

værktøj, som giver rig mulighed for at komme godt
omkring mange emner i
livet.
Sæt tid af til hinanden.
”Mine kære, lad os elske
hinanden” 1 Joh 4,7.

Gode råd, men ikke til dem,
der er tynget af bekymringer
BOGANMELDELSE

LEDER

mest fremhævede passager i nogen bog på planeten,
ifølge Amazon.
Alt for mange af os kender
til bekymringer, nogle mere
end andre. Stress, smerte,
overgange og tab slider på
både tro, krop og psyke.
Bogens anliggende er at
føre læseren frem til bevidste til- og fravalg, give
redskaber, som skaber mere
fred og mindre bekymring
i hverdagen, og sende bekymringerne videre til vores
himmelske far. At overlade
ansvaret til Gud og dermed også fritage os selv fra
dette.
Lettere skrevet end gjort,
hvilket Lucado også er bevidst om.
Bogen er skrevet i et let
sprog, underbygget af fakta.
Den er bygget op på vanlig
Lucado-vis med kortere

overskuelige afsnit. Hertil er
der bagerst i bogen ”Spørgsmål til eftertanke” til hvert
kapitel, hvilket jeg ikke personligt fandt videre brugbart,
men de kan snildt udelades.
Hvad så? Er jeg blevet
mindre bekymret af at læse
den her bog?
Tja, Lucado får da flettet
skriftsteder sammen med
gode og stærke udsagn og
får rundet emnet ganske
fint, men, der er alligevel et
men.
Jeg vil da mene, at bogen
giver gode råd og vejledninger til os, som ikke hører til
den mest bekymrede del af
befolkningen, men til dem,
som virkelig er tynget af bekymringer, angst og kæmper
med en uoverskuelig hverdag, mener jeg ikke, bogen
er tilstrækkelig eller videre
brugbar.

NU SPILLER DER mindst to vigtige faktorer ind, hvis vi
skal forstå forskellen på datidens og nutidens virkelighed. Arbejdsmarkedet er den ene: I 1943 var flere
ansat i landbruget, og da møderækkerne lå uden for
landbrugets travleste sæson, kunne man vel lettere
prioritere tiden om aftenen. Fritidsudbuddet er den
anden faktor: For 80 år siden var der ikke samme
mængder af muligheder i ens fritid, så de sociale
muligheder, som en møderække medfører, var måske
mere tillokkende dengang end i dag.
ALLIGEVEL ER DET relevant at spørge, om vi trænger
til en opvågning i synet for, hvor vigtigt det er at samles om Guds ord. Har vi vænnet os til sultekost? Det
seneste års corona-lukning har givet mange af os en
åbenbaring i chok-tempo af, hvor vigtigt det kristne
fællesskab er. Den kristne forkyndelse, der lyder i
dette fællesskab, er tusind gange vigtigere!
Men skal forkyndelsen virkelig få os i tale, kræver
det fordybelse, og fordybelse kræver tid. Møderækken
som koncept er ikke det eneste saliggørende, men
som flere sætter ord på i temaet i dette nummer, har
vi brug for oaser i den travle hverdag, der kendetegner
manges liv i det moderne Danmark. Måske kunne den
oase være den klassiske møderække, hvor vi mødes
over flere aftener om en forkyndelse, der ikke først og
fremmest er bibeludlægning, men snarere et profetisk kald til den enkelte.
At der muligvis kun kommer få til et sådant arrangement, bør ikke være det afgørende. Jesus er der jo
selv, dér hvor to eller tre er sammen i hans navn (Matt
18,20). Samtidig kan man opmuntre folk til at se møderækken netop som en oase og opmuntre dem til på
den baggrund at prioritere andet fra - måske endda
tage fri fra arbejde - for rigtigt at kunne hellige sig
mødet med Guds ord.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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Løbet tør for mad
28/05/2021 | SARA OG JESPER HANSEN, MISSIONÆRER I CAMBODJA

Digitalt korevent på LMH

Ny viceforstander på efterskole

Korturen rundt i landet med eleverne fra LMH blev erstattet
af to aftener, som blev transmitteret torsdag den 27. og fredag den 28. maj fra skolens mødesal i Hillerød.

”Det er fantastisk at arbejde med denne målgruppe og være
med til at give dem nogle succeser i livet,” siger Brian Gydesen,
der skal være viceforstander på Stubbekøbing Efterskole.

Sådan stod der på et skilt, som en kvinde holdt op foran kameraet under en mindre demonstration i Phnom Penh, og
som er gået verden rundt (eksempelvis The Guardian, Washington Post).
Kvinden bor i et af de fattigste områder af Phnom Penh, et
område, som tidligere på måneden blev klassificeret som rød
zone på grund af høj smitte af covid-19. Folk, som bor i røde
zoner, må ikke forlade deres hus. ...

dlm.dk/nyt

dlm.dk/nyt

dlm.dk/blog

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
Kontakt 44 51 73 37
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Per Bøndergaard er
forlovelsesvejleder i
LM. Nu har han skrevet
en samtalebog til at
holde samtalen i gang
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Corona tvang Maiken
Hadberg til at rejse
hjem fra Mongoliet.
Hun glæder sig til at
kunne vende tilbage
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Det er Gud, der bag
det hele gør arbejdet.
Vi må forberede vores
andagt eller prædiken,
men det er kun Guds
ånd, der kan overbevise

Birger Reuss Schmidt

Møderækken;
Møderækker, der varer otte dage, er der
ikke mange af i LM.
Nogle steder er møderækkerne dog på
vej frem igen, og
andre steder er der
andre arrangementer
med sammenhængende forkyndelse
som bibeldage eller
bibelweekend

6-8

Søren Stidsen fra
Aroskirken står bag et
nyt borgerforslag om
at respektere det biologiske køn
2

