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Jeg elsker at sige godmorgen
”Jesus kom dem i møde og hilste dem med et “God morgen!”
Matthæusevangeliet 28,9

inspiration

nærvær

Når jeg møder ind på arbejde, bliver jeg
mødt af denne hilsen: “godmorgen!” En
ganske almindelig hverdagsrutine, som
ofte bliver sagt, uden at man egentlig tænker over det.
Mon ikke det også på Jesu tid var en ganske almindelig hverdagshilsen?
Det var ikke, fordi Jesus havde haft en almindelig weekend. Torsdag, bundet og pisket. Fredag, tortureret og dødsdømt både
af Gud og mennesker med korsfæstelse

holdning

og død til følge. Lørdag, smagt dødsrigets
gru. Og nu den første dag i ugen stempler
han igen ind i menneskernes verden med
et “godmorgen”. Det ligger lige på tungen
“Havde I en god weekend?”
Men dette “godmorgen” var både en hverdagsting, men så sandelig også en helt ny
hilsen. Det var første morgen i en helt ny
verdensorden – nådens tidsalder. For tiden
elsker jeg at komme på arbejde og sige
“godmorgen!”
Hiddi Højgaard

LMH-forstander bliver DBI-rektor
Henrik Nymann Eriksen overtager efter Børge Haahr Andersen, der går på pension i sommeren 2022

Når DBI’s rektor Børge
Haahr Andersen i sommeren 2022 går på pension,
bliver hans stilling overtaget af nuværende LMHforstander Henrik Nymann
Eriksen.
”Jeg har stor lyst til at give
nogle år til uddannelse og
dannelse af næste generations præster, forkyndere,
missionærer og kristne ledere. Det bliver en mindre
gruppe studenter end de
store elevhold på LMH, men
jeg får mulighed for at gå
lidt længere sammen med
dem,” forklarer Henrik Nymann Eriksen.
Valget af Henrik Nymann
Eriksen skyldes hans mange
år som leder, siger DBI’s
formand Christian Lund Pedersen. Fra 1998 til 2003 var
Nymann Eriksen generalsekretær i KFS. Siden har han

været forstander på LMH.
”Som forfatter har han
desuden skrevet mange
bøger, hvor han har bygget bro imellem akademisk
forskning og det almindelige arbejdsliv for teologer
og kristne ledere,” siger formanden.
LMH’s bestyrelse ønsker
i en pressemeddelelse tillykke til DBI.
”Samtidig er vi naturligvis
kede af, at LMH dermed skal
sige farvel til en forstander, som vi har været utrolig glade for og trygge ved.
Henrik har været med i både
opgangs- og nedgangstider,”
siger LMH’s formand, Hans
Ulrik Munk, og forklarer, at
LMH nu vil igangsætte arbejdet med at finde en ny
forstander.
Henrik Nymann Eriksen
fortsætter på LMH til og
med forårsholdet i 2022.
Han tiltræder som rektor på
DBI 1. august 2022.
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Drøftelserne går livligt blandt studerende og lærere i pauserne på DBI’s tagterrasse.

Valg i Peru kan få store konsekvenser

AR K I VFOTO

Den meget snæver margin mellem kandidaterne kan lede til uro, frygter LM-missionær i landet
Den 6. juni blev anden runde
af Perus præsidentvalg afholdt. Kandidaternes store
forskellighed har delt befolkningen og dermed også
de kristne.
I skrivende stund er 99,5
procent af stemmerne optalt. Den kommunistiske
Pedro Castillo, der er lærer
og fagforeningsmand og opvokset i Perus bjerge under
fattige vilkår, fører med under 0,4 procent.
Over for ham står den
højreorienterede Keiko Fujimori, der er datter af 90’ernes præsident og diktator
Alberto Fujimori.
”Hovedparten af perua-

nerne identificerer sig ikke
med nogen af de to kandidater. På grund af fujimorismens diktatoriske stil,
forbrydelser mod menneskeheden op gennem
90’erne og den enorme korruption, der til sidst fældede
Alberto Fujimori, har mange
peruanere haft et motto, der
hedder: Aldrig mere fujimorismen,” forklarer perumissionær Roar Steffensen.

Uenighed i kirken
”Dette motto er imidlertid
blevet udfordret. For alternativet er en kommunist, der
gerne vil nationalisere dele
af erhvervslivet og tage privi-

legier fra de rige, ” siger han.
De mange holdninger til
kandidaterne ses også i
kirken, hvor nogle frygter,
at Castillo vil køre landet i
sænk ligesom Venezuela,
tillade fri abort og promovere kønsideologi.
”De ser hellere Keiko som
præsident, da hun værdimæssigt anses for at være
mere konservativ.”
Andre foretrækker derimod Castillo på grund af
hans kamp mod ulighed,
uretfærdighed og udenlandske selskaber, der køber
peruanske firmaer og fører
penge ud af landet.
Valget er også et valg om

grundloven. Castillo ønsker
en ny grundlov, men nogle er
bange for, at han vil ændre
den, for at han kan sidde på
magten, ligesom andre kommunistiske ledere har gjort.
”Ligegyldigt hvem der
vinder, venter der en meget spændende tid forude.
Hvordan vil vedkommende
regere? Hvordan vil taberen
og vedkommendes støtter
reagere? Bliver der opstand,
eller accepterer man på demokratisk vis nederlaget?”
”Måske bliver det også
umuligt at regere en så delt
befolkning på et så spinkelt
mandat,” vurderer Roar Steffensen.
nlm
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LS
Vi glæder os over den lokale corona-håndtering og
opfordrer til, at man lokalt bruger lidt tid på at overveje,
hvad man har lært af situationen

Landsstyremøde 11.-12. juni
Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt

Billede af den forkerte person

Samtale med KFS

I sidste nummer af Tro & Mission havde vi en note om, at professor og dr.theol Kurt Christensen stopper på Menighedsfakultet.
Desværre viste billedet ved notitsen en anden Kurt på MF,
nemlig Kurt E. Larsen. Tro & Mission beklager fejlen.

Landsstyrelsen havde besøg af Kristeligt Forbund for
Studerende (KFS), som var repræsenteret af generalsekretær Christian Rasmussen, LTC-forstander Peter
Leif Mostrup Hansen og næstformand Ellen Esmarch
Pedersen.
Hovedsagen i drøftelsen var et ønske fra KFS om både
åndelig og økonomisk støtte til organisationens missionsindsats blandt grønlandske studerende i Nuuk. Men
også udfordringen i Danmark med at involvere kristne
studerende i et evangeliserende arbejde på deres studiesteder blev drøftet.
Det var en meget åben og konstruktiv samtale, hvor
begge parter kunne se værdien i en fortsat samtale om
relevante emner og opgaver.
Her og nu besluttede LS at yde økonomisk støtte til
KFS-arbejdet på Grønland i en toårig periode for at give
KFS mulighed for at fastholde dette arbejde. I løbet af
denne periode skal der så tages stilling til, om LM skal gå
ind i et mere permanent samarbejde med KFS – og eventuelt andre – om mission på Grønland.

Ny præst i RandersKirken
Fra den 1. juni er Emil Kjær Brande ansat som præst i frimenigheden RandersKirken på 20 procent.
Den 29-årige bachelor i teologi fra MF bor i Aarhus.
Han er i forvejen ansat i LM, nemlig som ungdomskonsulent i Øst- og Vestjylland, og her fortsætter han i en 80
procent-stilling.
kl
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LM efter corona
LS drøftede resultatet af den spørgeskemaundersøgelse
om corona-pandemien, som har været sat i værk blandt
lokalformændene, og som blev besluttet på sidste LSmøde.
Undersøgelsen viser blandt andet, at ikke alle uden
videre vender tilbage til det kristne fællesskab efter en
periode, hvor man har vænnet sig til at undvære det fysiske fællesskab. Samtidig er der dog hos de fleste en stor
glæde over at kunne samles igen.
LS glædede sig over den lokale corona-håndtering og
opfordrer til, at man lokalt bruger lidt tid på at overveje,
hvad vi har lært af situationen, og især hvordan vi fremover kan blive bedre til at bruge de digitale muligheder.

ESSENS

Givertjeneste. En befordrende givertjeneste. En befordrende og måske lidt overset
del af livet som kristen. Givertjeneste er ikke bare en
praktisk ordning, men også
en åndelig tjeneste. Med bibelsk belæg kan vi omskrive
et kendt bibelvers til; Vi giver,
fordi han gav først.
først. Og endda
størst! For Jesus gav afkald
på al sin himmelske rigdom,
og han gav endda sit eget liv
for at frelse os.
Også givertjeneste udspringer af Guds store og
helt afgørende nåde. Det
fremgår tydeligt af Bibelens

i øvrigt overraskende mange
tekster om at give midler
til Guds rige. Givertjeneste
udspringer dybest set af
nåde, og den bliver gang på
gang forbundet med stor
velsignelse. Givertjeneste er
en naturlig reaktion på Guds
store aktion
aktion..
Det handler ikke om noget for noget, men alene om
nåde. Det handler ikke om
passende erkendtlighedsog taknemmelighedsgaver.
Men det handler om at tage
del i et åndeligt fællesskab,
hvor vi på tværs af kommune- og landegrænser i
fællesskab indsamler midler nok til, at Guds rige kan
virke ud over jord. Det handler om balancer og ligevægt
i Guds riges arbejde, så de,
der har samlet meget, ikke
har for meget. Og de, der
ikke kan samle meget, ikke
har for lidt.
At noget er befordrende,
betyder, at det fremmer

noget. At det er til gavn. At
give af mine penge hjælper
mig til at se ud over mig selv.
Ups ... skrev jeg mine penge?
penge?
Det er reelt Guds penge,
som jeg har fået lov at forvalte. Det hedder et sted i
Bibelen: Vi har fået det for
intet, så giv det for intet. Du
indvender måske, at du selv
har knoklet for eller gjort dig
fortjent til ”dine” penge. Men
dybest set er det jo en gave
fra Gud, at du er opvokset et
sted, hvor der er penge og
muligheder nok for de fleste.
Dybest set er det en gave, at
du er skabt med de evner og
muligheder, du har fået.
Jeg vil konkluderende
påstå, at en sund og glad
givertjeneste er befordrende
for et frigørende og taknemmeligt kristenliv. Det er en
invitation til at tage del i
Guds riges udbredelse.
Fra denne sommer og frem
til udgangen af 2022 vil vi i
LM sætte fokus på givertje-
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Landsmøde
Landsstyrelsen evaluerede Landsmødet 2021, der blev
afviklet som en online begivenhed søndag den 2. maj. Der
var stor tilfredshed med mødets indhold og afvikling.
”Mødet skabte et stort ’vi’, og vi kunne tale direkte ind i
hjemmene,” som det blandt andet blev udtrykt.
LS var desuden nødt til at revidere sin beslutning om
at holde fysisk landsmøde i Bededagsferien i 2023, da
LMH netop da fejrer sit 100 års-jubilæum, som man ikke
ønsker at kollidere med. Det næste fysiske landsmøde
bliver derfor forventeligt først i 2024.
Der arbejdes dog videre med muligheden for at afvikle
et online landsmøde i 2023 og ligeledes med en nytænkning af strukturen for de landsdækkende arrangementer.

Næste LS-møde bliver den 20.-21. august på Efterskolen Solgården.
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Giv med glæde

neste under overskriften Giv
med glæde
glæde.. For motivationen
til at give handler om glæde
og ikke om skatteregler. Vi
skal hjælpe og motivere hinanden til fast givertjeneste,
fordi det er godt for vores
åndelige liv – ikke fordi der
mangler penge, hvis budgettet skal nå sammen.
Nåden fra Jesus er stærkt
forbundet med giverglæde.
Og det er også her, vi henter
motivationen til at give.
Det bliver godt at få sat
gang i kampagnen Giv med
glæde.
glæ
de.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet
sendes til konto 2230 0726496390 eller via MobilePay
66288.
Se også dlm.dk/stoet.
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BJARNE BREUM MOGENSEN
Uanset hvor
mislykket jeg kan opleve mig selv, hviler jeg i, at
jeg er Guds barn

Social angst skal ikke styre mig
Bjarne B. Mogensen hviler i at være Guds barn, men er ofte hæmmet af, hvad andre mon tænker om ham

Umiddelbart virker 57-årige
Bjarne Breum Mogensen ret
udadvendt, og han sætter
stor pris på at være sammen med andre mennesker.
Ikke desto mindre har han
siden sin ungdom kæmpet
med det, han nu har fået sat
navn på: social angst. Han
er unødig opmærksom på,
hvad han tror, andre tænker
om ham.
Bjarne bor i Astrup ved
Skjern sammen med sin
kone, Tove, og det yngste af
deres fire børn. Resten er
flyttet hjemmefra. Han har
fuldtidsarbejde på en fabrik,
har gode venner, involverer
sig i det lokale missionshus
og er LM-prædikant i Vestjylland.

Sveden pibler frem
og hjertet banker
I vidt forskellige sammenhænge skal der ikke meget
til, før sveden pibler frem i
ansigtet – som kroppens reaktion på de bange anelser
om, hvad de andre tænker
om ham. Bjarne har brug for
en stor grad af social tryg-

Bjarne Breum Mogensen har
høns og duer i haven. Det er
en af de ting, der giver ham
meget glæde i hverdagen.

så behøver han heller ikke
frygte, hvad andre mener
om ham. Men det er bare så
svært for ham at overføre
den åndelige erkendelse til
de medmenneskelige forhold.

Vil ikke lade sig
styre af angst
hed for at være afslappet.
Når han for eksempel en
gang om ugen møder op i
den lokale volleyklub, kan
han være bange for at afprøve en ny servemetode, når
de andre kigger på, selv om
de opmuntrer ham til det.
Det er også svært for
Bjarne at snakke med sine
kolleger om, hvad han tror
på, selv om han gerne vil. Og
angsten melder sig også,når
han som prædikant betræder en prædikestol for at
forkynde Guds ord.
Hvad prædikantopgaven angår, kan han godt
misunde dem, der bare kan
stille sig op og være frie og
afslappede i situationen.
”Jeg er selv meget afhængig af fuldt manuskript, for
nervøsiteten og det psykiske
pres fylder så meget, at jeg
ikke er tankeklar nok til at

FOTO: OLE SOLGAAR D
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tale frit,” siger Bjarne, der
dog samtidig glæder sig
over at få givet et godt budskab at stå frem med.

Tryg og fri
i forhold til Gud
Det er nærliggende at
spørge, hvordan den sociale
angst påvirker Bjarnes re-

lation til Gud. Kæmper han
også med store åndelige
anfægtelser og mangler
frelsesvished?
”Nej, uanset hvor mislykket jeg kan opleve mig selv,
hviler jeg i, at jeg er Guds
barn. Jeg føler mig fri på det
lodrette plan, for Jesus har
gjort alt for min frelse. Jeg

er meget glad for ordene fra
Romerbrevet 8.1: ’Så er der
da nu ingen fordømmelse
for dem, som er i Kristus Jesus,’” svarer han.
Bjarne finder på den
måde stor tryghed og frihed
i, at Gud ser på ham med
nådige og ikke-fordømmende øjne. Han er klar over, at

Som et led i at tage kampen
op mod den sociale angst
har Bjarne i de senere år
haft gavn af adskillige psykologsamtaler hos Foreningen Agape. Han udfordrer
stadig sig selv til at være
synlig for andre, for han vil
ikke lade sig styre af den sociale angst.
”Og så prøver jeg også at
være åben og sige til andre
omkring mig, hvad jeg bøvler
med. Det er måske en af de
vigtigste måder at nedkæmpe problemet på.”
Samtidig understreger
Bjarne, at han har meget
at glæde sig over i hverdagen. Ud over Jesus, familieliv, arbejde, menighed og så
videre finder den tidligere
landmand stor livskvalitet
i at pusle med køkkenhave,
høns og duer på parcelhusmatriklen.

Massiv mad-mangel i coronaramte Cambodja
Dansk missionærfamilie hjælper med maduddeling til de mange isolerede i Phnom Penh

LM’ nyeste missionær i
Cambodja, Jesper Hansen,
fortæller om svære forhold
for nogle af de allerfattigste
i hovedstaden Phnom Penh.
Det er følgerne af en hård
nedlukning af byen, som har
varet siden midten i april i et
forsøg på at mindske coronasmitte.
Nedlukningen er nu ophævet, men over 150.000
mennesker lever stadig i såkaldte røde zoner, hvor smitten er høj - spærret inde bag
politibevogtede barrikader
uden adgang til mad og medicin.
Jesper Hansen er udsendt af Luthersk Mission
til Phnom Penh, hvor han

arbejder for hjælpeorganisationen Flame.
Han har sammen med sin
11-årige søn, Gustav, været
ude og dele mad ud i et af de
områder i byen, hvor levestandarden er værst.
Her delte de i fællesskab
med en lokal kirke madpakker ud til kvarterets børn,
som var doneret af en af byens store privatskoler.

Nok til en hel familie
”Normalt laver Flame ikke
direkte nødhjælpsarbejde i
byen, men fokuserer i stedet
for på uddannelse i byens
slumområder,” fortæller Jesper Hansen.
Men da nedlukningen
medførte et akut behov for
mad, uddelte organisationen desuden 210 nød-

kan være, vi er så godt stillet, når andre ikke er det. Og
hvordan vi så kan hjælpe.”
”For tiden taler han meget
om, at han gerne vil være
volontør, når han bliver
større.”
FOTO: JESPER HANSEN
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hjælpspakker med ris, nudler, dåsefisk, olie, fiskesovs
og soja.
”Hver pakke var nok til at
forsørge en hel familie gennem hele perioden,” fortæller den danske missionær.
”Det er virkelig underligt
at stå over for så dyb fattigdom - simpelthen fordi
leveforholdene er så meget

dårligere end vores egne, at
vi ikke rigtig kan sætte os
ind i det.”
Han fortæller, at det for
sønnen Gustav var en god
oplevelse at være med til at
dele mad ud og gøre en konkret forskel for andre børn.
”Han reflekterer en del
over, hvad årsagerne er til
fattigdom, og hvordan det

Uddanne mod fattigdom
Den danske missionær fortæller også, at de derhjemme taler meget sammen
om, hvad de som familie
kan gøre for at afhjælpe den
nød, der er omkring dem.
”Det kan være sådan

noget som at bruge vores
penge på ting, som kommer
de lokale direkte til gode,
for eksempel på det lokale
marked, det lokale gadekøkken, tuktuk-chaufføren med
mere.”
”Og så taler vi meget om,
at det bedste, vi kan gøre
for at afhjælpe nøden, er at
være med til at investere i
uddannelse, som forhåbentlig kan være med til at skabe
en mere langtidsholdbar effekt mod fattigdom,” understreger han.

Støt Cambodja
Du kan være med til at hjælpe ved at støtte de missionærer, LM har udsendt. Giv en god gave i dag på MobilePay
66288 eller via dlm.dk/støt.
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KRISTIAN ANDERSEN
Ægtepar har brug for
at samtale om det fælles liv hele livet

Godt begyndt på ægteskabet
Sammen med Indre Mission tilbyder LM et kursus for ægtepar, der har været gift i to-fem år.
Det er fire udvidede kæresteweekender på hotel, forklarer familiekonsulent

”Mange familier i Danmark
lever under et stort pres, og
har en stresset hverdag. Og
kristne par kæmper med de
samme hverdagsudfordringer, som alle mulige andre,”
siger Kristian Andersen, der
er familiekonsulent i LM.
Han tilføjer, at ægteskabet
derfor skal plejes, og et godt
redskab til det kan være at
deltage i et ægteskabskursus, hvor samtalen ægteparret imellem er i fokus.
Han forklarer, at ægtepar
har brug for samtale om det
fælles liv hele livet, og for at
imødekomme det har LM’s
og Indre Missions familiearbejde lavet to nye tiltag.
Det ene hedder ”Godt
begyndt” og er en udvidet
kæresteweekend med undervisning for unge ægtepar,
der har været gift i to-fem
år og dermed har gjort sig
nogle erfaringer.
Det foregår på Hotel Hebron i København med fire
weekender i løbet af vinteren.
Kurset kan rumme op til 12
par, der ud over forkælelse
også får hjælp til at få talt
sammen om vigtige emner.
Hvor forlovelsessamtalerne
er gratis, er der en lav egenbetaling ved ”Godt begyndt”.
Det andet tilbud var et online parkursus. Det lavede
de, fordi det på grund af corona ikke var muligt at holde
fysiske ægteskabskurser i
løbet af den vinter, der lige
er gået.
”I alt benyttede 560 par
sig af det. Deltagerne var
ægtepar i alle aldre, og det
viser, at mange par ønsker
at prioritere tiden på at pleje

FOTO : UNSPLASH.COM /PRISCILLA DU PREEZ

AF KAJA LAUTERBACH

På et ægteskabskursus er samtalen ægteparret imellem i fokus.

Der var mange deltagere i alle aldre
på online ægteskabskurser, og det
viser, at mange par
ønsker at prioritere
tiden på at pleje
deres ægteskab
Kristian Andersen

deres ægteskab og relation
og få hjælp til at holde samtalen levende,” siger Kristian
Andersen.

Begynd samtalerne
allerede som forlovede

”Kærlighed har meget med
vilje at gøre,” siger familiekonsulent Kristian Andersen.

Det er imidlertid godt at begynde at arbejde på og med
sit parforhold, allerede før
man bliver gift, mener familiekonsulenten.
For mere end 25 år siden
begyndte LMU at tilbyde
forlovelsessamtaler, hvor
man hjælper unge, der er på
vej ind i ægteskabet, til at
komme i gang med at samtale om det fælles liv og få
en god og åben start på ægteskabet.

”At indgå et ægteskab kan
sammenlignes med at tage
ud på en rejse sammen i
ukendt terræn. Så er det
godt at forberede sig og forventningsafstemme, og det
er forlovelsessamtalerne et
godt redskab til,” siger Kristian Andersen.
Emnerne for forlovelsessamtalerne, der er et
gratis tilbud, er noget, som
er relevant for alle par: for
eksempel parforhold, økonomi, kommunikation, sex,
konfliktløsning, det åndelige
liv og den kristne familie.

Nye vejlederpar – og
nogle, der vender tilbage
19 ægtepar fordelt over hele
Danmark står til rådighed
for samtaler med unge, der
har besluttet at gifte sig.
Det er alle par, der har været gift i mindst syv år – et
enkelt helt op til 30 år – og
som kan tale med andre om
følsomme og sårbare ting.
Det er også par, der har frimodighed til at bringe sig
selv i spil og dele ud af deres
erfaringer, fortæller familiekonsulenten.
”De beskriver alle opgaven som meget meningsfuld – ikke mindst fordi det
er noget, de er fælles om,”
siger han.

At vejlederparrene bliver
ved så længe – nogle i over
25 år – er for ham også et
bevis på, at de er glade for
opgaven.
Kristian Andersen fortæller, at vejlederparrene har
et virkelig godt fællesskab,
og at de inspirerer og opmuntrer hinanden – blandt
andet når de alle mødes en
gang om året. To vejlederpar,
der har holdt en pause og
lige er vendt tilbage til opgaven igen, giver udtryk for, at
det er dejligt at være tilbage
i det ”familiefællesskab”.
De synes også, at er rart at
blive spurgt af nogle unge:
Vil I bruge tid på os?
”Det er bestemt en opgave, som man skal investere kræfter i, men det giver
meget stor mening at være
medvandrer,” lyder begrundelsen.
Ud over de vejlederpar, der
er vendt tilbage til opgaven,
er flokken også vokset, fordi
to nye par er gået ind i opgaven i det østlige Jylland, så
der nu er tre par i den del af
Danmark.
”Det er vi rigtig glade for –
ikke mindst fordi vi oplever en øget efterspørgsel i
Aarhus, forklarer Kristian
Andersen.
”Aarhus er en studieby,

som mange unge flytter til
og bor i, frem mod at de skal
giftes.”

Kærlighed har meget
med vilje at gøre
Selv om kristne ægtepar har
de samme udfordringer som
andre, har de også nogle
særlige fortrin, mener Kristian Andersen.
”Rigtig mange går ind i
ægteskabet med den faste

forudsætning, at det ikke
ender i skilsmisse. Udgangspunktet er, at man vil
sætte viljen ind. Kærlighed
har nemlig meget med vilje
at gøre,” forklarer han.
”De ser det som en forpligtelse, fordi de har lovet,
for Gud og mennesker, at de
vil, og det er der en enorm
styrke i for ægteskabet.”
Mange kristne gifter sig i
en yngre alder end danskerne generelt, og det kan
familiekonsulenten se flere
fordele ved.
”En af de store er, at det
for nogle betyder, at de får
nogle år uden børn og dermed tid til at lære hinanden
at kende,” siger han.
Han oplever, at alle kan
være i tvivl om, de er klar, og
om, det nu er det rigtige.
”Men på et tidspunkt skal
beslutningen tages, og de
fleste tænker, at det er tid,
når de har været kærester i
to-fire år,” siger han.
”Heldigvis oplever mange
en befrielse, når de går ud af
kirken: Nu behøver jeg ikke
tænke på, om det er det rigtige mere, for beslutningen
er taget.”
Han tilføjer, at hvis de
unge har mødt hinanden
på efterskole og ønsker at
vente med at tage hul på det
seksuelle samliv, til de er
blevet gift, er det lang tid at
vente, til de er 25 år. Derfor
forstår han godt, at nogle
gifter sig i en ung alder.

Forlovelsessamtaler
Forlovelsessamtaler er et gratis tilbud til par, som
ønsker en god start på ægteskabet. Samtalerne tager udgangspunkt i lige netop deres situation, og et
kristent vejlederpar vil hjælpe dem til at tage hul på
vigtige emner for deres kommende ægteskab. 19 ægtepar fordelt over hele Danmark står til rådighed.
Man kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger på vejlederparrene på dlm.dk/lm-danmark/forlovelsessamtaler

Godt begyndt
Kurset henvender sig til ægtepar, der har været gift i
to-fem år. Det foregår på Hotel Hebron i København
med fire weekender i løbet af vinteren.
Man kan læse mere og tilmelde sig på familiearbejde.dk/godt-begyndt/introduktion
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FLEMMING STIDSEN
Jeg synes, der skal være rig
mulighed for at bruge sin krop under bøn og tilbedelse.
Det kan ske på mange måder

Tilbedelse med kroppen til debat
på dette års Lærerådsmøde
Der skal være frihed i LM til kropslig udfoldelse, men det må ikke træde i stedet for forkyndelsen af Jesus

LM’s lærerådsmøde (LR) den
28.-29. maj stod i år i coronaens tegn, da de syv afdelingsformænd mødtes med
LM’s Landsstyrelse i LM’s
øverste læreorgan. Allerede
kort efter ankomst måtte en
af deltagerne isolere sig på
et værelse på grund af et opkald fra Smitteopsporingen,
og tallerkenerne på tagselvbordet på LM’s kursuscenter
i Virksund var suppleret med
plastichandsker og sprit.
Den isolerede deltager fik siden et negativt testresultat.
De største punkter på
dagsordenen handlede dog
ikke om corona: Kaldelse af
unge prædikanter og fokus
på kroppen i tilbedelse affødt af fire temasider i magasinet 24:12. Der var dog
også som vanligt sat tid af
til at drøfte afdelingernes
aktiviteter, der – ikke overraskende – var stærkt præget af corona og de medfølgende restriktioner.

Bøn og bevægelse
Drøftelsen om CrossYoga og
Bøn i Bevægelse fyldte en
stor del af dette års LR. Til
punktet havde LR inviteret
henholdsvis tidligere missionær og frimenighedspræst Flemming Stidsen og
DBI-lektor Jakob V. Olsen til
hver at holde et oplæg. Hvor
Olsen lagde vægt på, at yoga
ikke nødvendigvis medfører
østlig spiritualitet, pegede
Stidsen på risikoen for, at
man blåstemplede yoga i
alle slags former.
Både Stidsen og Olsen noterede med kritik, at artiklerne i 24:12 havde passager, der kunne forstås, som
om man kan finde Gud alene
i bevægelserne bortrevet
fra Bibelen. Stidsen mente
på den baggrund, at der var
behov for ”korrektion og vejledning”.
I LR var modtagelsen af
artiklerne blandet. Vestjyllands afdelingsformand
Asger Mogensen var eksempelvis kritisk over for, at
kristne kunne bruge yoga,
men afviste ikke det pågældende nummer af 24:12.

FOTO: NICKLAS LAUTRUP-MEINER
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Årets Lærerådsmøde blev holdt på Virksund Kursuscenter. Her er det afdelingsformændene fra Vest- og Østjyllands afdelinger:
Asger Mogensen og Isak V. Rasmussen.
”Mit forhold til 24:12 er, at
man deler den ud til naboer
med evangelisation for øje.
Her glæder jeg mig over, at
Kristus bliver forkyndt.”
Landsstyremedlem Lars
Dysager var mindre kritisk
over for CrossYoga specifikt.
”Jeg har prøvet en time
over internettet. Jeg er ikke
bekymret over at tømme
mig selv for tanker, for som
kristen er jeg et tempel for
Helligånden. Når jeg slipper
mine hverdagstanker, oplever jeg, at jeg åbner mig for
Guds ånd.”
Samtidig udtrykte han dog
en frygt for, at man kunne
blive påvirket negativt ved
klassisk yoga.
LR var dog enige om, at
det var godt, at LM’s daglige
ledelse har været i dialog

Der findes ikke en
forskrift for bønnens form i Bibelen. De står op,
sidder ned og løfter hænderne
Jakob V. Olsen

med 24:12’s redaktion. På
den baggrund ønskede de
sig ikke yderligere.

Fri bevægelse
Drøftelsen om spirituel
praksis handlede for en stor
del også om et ønske om en
LM-kultur, hvor kropslige
udtryk føltes naturligt. Nogle i LR ville gerne udtrykke
sig mere kropsligt under
lovsang, men følte sig forlegne ved det. Det gjaldt for
eksempel vicegeneralsemretær Birger Reuss Schmidt.
Andre følte ikke selv noget
behov for det, men gjorde
det for at udtrykke, at der
var frihed til det i LM. Det
gjaldt for eksempel landsformand Henrik P. Jensen.
Også Flemming Stidsen,
der ellers tydeligt kritiserede artiklerne i 24:12, var
stærk fortaler for en mere
kropslig udfoldelse i LM:
”Vi har aldrig fået fat i det
der med at tilbede Gud med
hele sin krop. Jeg synes, der
skal være rig mulighed for
at bruge sin krop under bøn
og tilbedelse. Det kan ske på
mange måder – for eksempel gennem lovsangsdans,
hvor en person udtrykker
en bibeltekst, som vi andre
læser, synger eller hører, i en
dans.”
Også Jakob V. Olsen understregede, at der ikke fin-

des en forskrift for bønnens
form i Bibelen:
”De står op, sidder ned og
løfter hænderne. Det eneste, de nærmest ikke gør, er
at folde hænderne. Der er
ikke en bestemt form, der er
korrekt.”
Samtalen om at give plads
til mere kropslig udfoldelse
i LM mundede ud i den konklusion fra landsformanden,
at man skal arbejde videre
med området og ”udfolde
Bibelens mangfoldighed”.

Kald mellem afdelinger
Siden Tro & Mission i 2018
kunne fortælle, at LM kun
havde tre kaldede prædikanter under 35, har unge
prædikanter stået højt på
LR’s dagsorden. I år besluttede afdelingerne at skrive
det på papir, som allerede er
blevet praktiseret i det små
i nogle år: at samarbejde
mere om kald på tværs af
afdelinger. Det sker ud fra
en forståelse for, at LM’erne
– og særligt de unge – er
mere mobile end tidligere
generationer.
Samarbejdet betyder, at
man fremover kan prøvekaldes i den afdeling, hvor
man forkynder, frem for i
den afdeling, hvor man bor.
Man kan ligeledes afslutte
sin prøvekaldelse eller fortsætte den i en anden afde-

ling, end den afdeling, hvor
man startede. Samarbejdet
forpligter de to afdelinger til
at have tæt kontakt, så de i
praksis er enige om den endelige kaldelse.
Der blev også nikket til, at
Vestjyllands og Københavns
afdelinger på alle syv afdelingers vegne fortsætter deres relationsarbejde til LMH
for at opdage potentielle
prædikanter.

Mentorordning
Til punktet om kaldelse af
unge prædikanter var der
forberedt en rapport, som
talte varmt for en mentorordning mellem kaldede
prædikanter og prædikantspirer. Alle afdelinger var
enige i, at det var en god ide.
Flere var dog også betænkelige ved, om de kunne
finde mentorer. Det skyldes
især, at der er stor forskel
på afdelingernes størrelser
og dermed resurser. I den
ene ende af spektret ligger
Lolland-Falsters afdeling
med under 100 medlemmer.
I den anden Vestjyllands
afdeling med omkring 1.000
medlemmer.
Indholdet af mentorordningen blev derfor vedtaget
som en hensigtserklæring
og med bred mulighed for at
definere indholdet af selve
ordningen selv. Flere afde-

linger har allerede forsøgt
sig med en mentorordning
de seneste år. I Vestjyllands
og Sønderjylland-Fyns afdelinger har mentorforløbet handlet om feedback
på den unges prædikener. I
Københavns afdeling er der
derimod lagt større vægt på
medvandring.
”Det gør vi, fordi vi har ældre prædikanter, der synes
det har været en ensom
post, der har slidt på dem,”
sagde Egon Lauridsen, der
repræsenterede København.

Corona og online nadver
Selv om de største emner
på årets læremøde ikke
handlede om corona, kom
man dog ikke uden om at
drøfte håndteringen i LM.
Landsstyrelsen havde ved
coronarestriktionernes begyndelse besluttet at åbne
for online nadver. Østjyllands afdelingsformand,
Isak V. Rasmussen, udtrykte
kritik af Landsstyrelsens
beslutning, da han mener, beslutninger af denne
type ifølge vedtægterne bør
træffes af LR.
LR var enige om, at muligheden for online nadver var
tænkt som en nødsituation,
som i sagens natur derfor
måtte få en ende på et tidspunkt. 11. juni blev sat som
skæringspunktet, da man
fra denne dato kunne være
100 personer indendørs. LR
udtrykte dog også tydeligt,
at det var vigtigt, at man
fortsat tog hånd om dem,
der ikke kunne komme til
LM-forsamlingen og få nadver. Det kunne eksempelvis
ske med hjemmebesøg.
LR drøftede også, om man
bør fortsætte med online
gudstjenester lokalt. Flere
gav udtryk for, at det på sigt
eventuelt kan medvirke til,
at folk fravælger det fysiske fællesskab, fordi det er
lettere at blive hjemme. LR
drøftede også, om de online
gudstjenester, som Norea
og LM afholder i fællesskab, fremover bør ligge på
et andet tidspunkt for ikke
at konkurrere med fysiske
gudstjenester. Man traf dog
ikke nogen afgørelse om
dette punkt.
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ERIK NIELSEN
Hvis mennesker spørger, hvorfor jeg
vil forære dem noget, så siger jeg: ”Jamen, jeg har bare
lyst til det”

PENGE

Vi skal jo ikke have noget med os herfra
En konkret oplevelse af Guds omsorg for familiens økonomi lærte Erik Nielsen at være gavmild

Når man taler om gavmildhed, falder tanken uvilkårligt på Erik Nielsen: tidligere
Tanzania-missionær, børnekonsulent i LM Kids og nu
medarbejder i Café Luther,
LM’s værested i missionshuset i Nansensgade i København.
Mange har i årenes løb
fået en snak og en gratis bibel af den nu snart 72-årige diakon med det store
smil bag fuldskægget og
det gigantiske sølvkors om
halsen. Af børnene er han
bedre kendt som ”Slik-Erik”,
fordi han plejer at dele store
mængder af slik ud.
”Ja, jeg har altid slik med.
Så kan det godt være, forældrene ikke bliver så glade,”
siger han og slår en stor latter op.
”Jeg er bare altid så glad
for at give. Jeg har aldrig
manglet noget, og folk bliver
så glade, når man giver dem
noget,” siger han og tilføjer,
at det gælder alt lige fra slik
til de sølvkors og bibler, han
selv har købt for at kunne
dele ud til andre.
”De tror, det er løgn, når
jeg vil give dem en bibel, der
har kostet 500 kroner. Men
jeg har kun givet 50 kroner

for den, fordi jeg får rabat.
Hvis de spørger, hvorfor jeg
vil forære den, så siger jeg:
’Jamen, jeg har bare lyst til
det.’ Det er jo Guds det hele.
Vi skal ikke have noget med
os herfra, når vi dør.”

Børnene i LM kender nok
bedst Erik Nielsen som ”SlikErik”, fordi han altid deler slik
ud til dem.

Gud om at vise os, at han er
til. Det var det her en stærk
bekræftelse på. Jesus kommer os hele tiden i forkøbet
med at gøre godt over for os.
Vi skal stole 100 procent på
ham og være afhængig af
ham i alle ting. Så skal han
nok sørge for os,” siger han.

Gav alle sine penge til
mission
At Erik Nielsen er blevet
så gavmild, skyldes ikke
mindst en meget stærk
oplevelse, han havde for
mange år siden. Her mødte
han nemlig Guds omsorg på
en helt konkret og håndgribelig måde.
”Min kone og jeg havde to
mindre børn på det tidspunkt. Så fik jeg det pludselig sådan, at jeg skulle gå
ned og sende et bestemt beløb til et helt specifikt missionsprojekt, som Gud havde
lagt mig på hjerte at give til.”
Det var et ret stort beløb,
fortæller Erik Nielsen, og det
svarede præcis til det beløb,
der stod på familiens konto
– penge, de skulle leve for
resten af måneden.
”Så Gud ved åbenbart
også, hvad der står på ens
konto,” siger han med et lunt
glimt i øjet.
”Jeg synes altid, jeg har
været god til at lytte til Gud.
Jeg har bedt ham om at give
mig en følsom lytten. Hvis

Yndlingsmotto:
Gå langsomt

han minder mig om noget,
så gør jeg det. På den måde
var jeg åben for at høre,
hvad det var, han ville sige
til mig. Men jeg syntes godt
nok, det var mange penge,
så jeg gik længe og diskuterede med ham.”
Erik Nielsen blev dog hele
tiden mindet om det konkrete beløb, så til sidst sagde
han til Gud: ”Ok, så gør jeg
det, men så er det også dit
ansvar!”

Jesus kommer os hele
tiden i forkøbet
På vejen ned til posthuset
for at betale beløbet stødte
han på en bekendt, som
stak ham noget i hånden.
”Jeg kiggede, og det var
en kuvert med kontanter på
nøjagtigt det samme beløb,
som det, jeg var på vej ned
for at give. Sådan – det var
kontant afregning!”
Manden, som gav ham
pengene, vidste intet om,

Artikel: Det er saligere at give end at få
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at Erik Nielsen lige havde
hævet alle familiens penge
for resten af måneden. Gud
havde bare lagt ham på
hjerte, at han skulle give
Erik et helt konkret beløb.
Og han adlød.
For Erik Nielsen blev op-

levelsen et tydeligt bevis på,
at Gud har omsorg for den
enkelte helt ned i mindste
detalje.
”Jeg blev jo selvfølgelig totalt jublende glad og skyndte mig hjem og fortalte det
til min kone! Vi beder tit

I dag bor Erik Nielsen og
hans kone, Birgitte, i en lejlighed i Hellerup i forbindelse med Sankt Lukas Stiftelsen, hvor han ved siden af
sine mange andre gøremål
arbejder som frivillig på stedets plejehjem.
”Jeg får en snak med de
ældre. Vi synger og går tur.
Der er så meget, vi kan gøre
– og tid er noget, vi alle
sammen kan give af, uanset
midler,” understreger han.
Og så har han fået sig et nyt
yndlingsmotto: Gå langsomt!
”Det er vigtigt, at man ikke
hele tiden har travlt. Når
man går langsomt, ser man
måske lettere det, som Jesus vil sige ind i ens liv. Så
går man ikke forbi den trængende, som er lige ved siden
af en. Gud ønsker, at vi skal
dele ud af det, der er hans,
og få lov til at opleve velsignelsen ved det.”

Voxpop: Hvorfor og hvordan giver du?
En ung lærer, en økonomidirektør og en pensioneret læge
giver gode råd til givertjeneste på tilliv.dk

Læs artiklen på tilliv.dk/artikel/det-er-saligere-at-give-end-at-faa

Læs hendes og de andres gode råd i sin helhed på tilliv.dk/artikel/voxpop-om-givertjeneste

FOTO: I STOCKPHOTO

Tanken om økonomisk sikkerhed er umulig, ubarmhjertig og usikker i en forgængelig verden,
skriver adjunkt i Ny Testamente Christian Schøler Holmgaard på Tilliv.dk’s hjemmeside. Her
understreger han, at givertjeneste skal være funderet i kærlighed, hengivenhed og tak til Gud.

Det begyndte med en tokrone og en indsamlingsbøtte for 27-årige Maiken
Hadberg, der er udsendt
til Mongoliet som lærer og
missionær.
Sammen med økonomidirektør Jens Jacob Madsen
og pensioneret læge Kristine Sølvsten Engell-Kofoed
har hun svaret på, hvordan
hun kom i gang med at give
til kristent arbejde.
Hun anbefaler, at man
giver til sin egen menighed
og til en organisation, der
arbejder med international
mission, så man kan række

evangeliet længere ud i
verden:
”Husk på, at det er godt
at give penge til diakonalt
arbejde – det er livsforlængende. Men det er afgørende at give, så evangeliet
bliver rakt ud – det er livsforevigende.”
Derfor anbefaler hun
også, at man kommer ind
i en fast ordning – for eksempel et gavebrev – så
man ikke skal tænke over
sin givertjeneste hele tiden.
Men hun anbefaler også, at
man giver lidt ekstra, når
Gud tilskynder en til det.

Det er afgørende at
give, så evangeliet
bliver rakt ud – det
er livsforevigende
Maiken Hadberg

Selv giver hun, så det
svarer til cirka ti procent af
hendes indtægt fordelt til
Luthersk Mission, KFS og
Københavnerkirken.
nlm
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MANUEL VIGILIUS
Spørgsmålet er ikke, hvor meget jeg
skal give, men hvor meget jeg skal bruge på mig selv. Og jeg
er bestemt ikke sikker på, at jeg har fundet den rette balance

TEMA

Penge er Guds gave til fælles gavn
Kristne bør tjene så mange penge som muligt for at kunne give rigeligt, mener Manuel Vigilius

Der er masser af fordele ved
at tjene mange penge.
Sådan siger Manuel Vigilius, der er prædikant i
Københavnerkirken og til
daglig arbejder som kommunikationschef i en af
Danmarks større internationale virksomheder.
”Jeg ser penge som en
velsignelse og vil opmuntre
andre kristne til at tjene så
mange penge som muligt,
give rigeligt til Guds rige
og bruge resten på noget
godt. Set i lyset af Guds ord
i Bibelen er det alt sammen
gaver, som han giver os sin
gavmildhed og kærlighed,
både for vores egen og andres glæde.”

Tegnede gavebrev
som 18-årig
For Manuel Vigilius har givertjenesten altid været en
helt naturlig ting, lige fra
han som barn voksede op
i LM.
”Jeg blev inspireret af mine
forældre, som var gavmilde
faste givere, selv om pengene virkelig var små. Og jeg
blev opmuntret af mange
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”Gud har velsignet os økonomisk,” siger Manuel Vigilius, der er kommunikationschef i COWI.
gode bibelhistorier og taler,”
understreger han.
Som 18-årig tegnede han
sit første gavebrev, og han
er fortsat med at tegne nye,
efterhånden som hans indtægt er steget.
”I begyndelsen handlede
det for mig mest om efterfølgelse og lydighed. Senere
har det fået nogle flere farver i retning af glæde og taknemmelighed over det, som
Jesus har gjort for mig.”

For ham og hans hustru,
Rikke, er det at give penge til
Guds rige noget, de er blevet enige om at gøre som en
meget konkret måde at sige
Gud tak på.
”Gud har velsignet os økonomisk. Vi har aldrig manglet noget, og i dag har vi i
overflod som langt de fleste
danskere. Sådan er det ikke
for alle givere. Sådan var det
ikke for mine forældre, men
sådan er det for os og for

mange andre.”
”Vores penge er ikke vores,
men Guds, som han har givet os, for at vi kan sørge for
vores nærmeste og leve gavmildt over for vores næste.”

Penge er ikke roden
til alt ondt
Det betyder ikke, at det altid
er let, indrømmer han.
”Jeg oplever mange udfordringer med at tro og leve
som kristen – bare spørg

mine nærmeste! Og penge
kan bestemt være en afgud
for mig. Mange penge kan
føre til arrogance, magelighed og afhængighed. Men
det er ikke pengenes skyld,”
siger han og henviser til,
at Paulus ikke taler om, at
”roden til alt ondt er penge”,
men at ”kærlighed til penge
er roden til alt ondt”.
”Gud advarer os mod den
kærlighed, for den æder os
op indefra. Det er en kærlighed, som kun fører til falsk
sikkerhed, frygt og egocentri. For min egen del handler
det for eksempel om, at selv
om jeg tror på, at Gud er min
eneste virkelige forsørger, så
kredser mine tanker og følelser i perioder om penge på
en måde, der siger: ’Gud er
god, men penge på kontoen
er nu mere sikkert.’ Det er
pinligt og usselt. Men sådan
er jeg også.”

Stol på Guds omsorg –
han vil bære dig
I bund og grund handler det
om at stole på Guds omsorg,
understreger han.
”Som kristen ved jeg, at
Gud vil sørge for mig, og at
mine penge i virkeligheden
er midler, Gud kanaliserer til

mig, så jeg kan forvalte dem
for en tid – vel vidende, at
penge i sig selv er magtesløse, hvis de ikke får kraft til
det af Gud.”
”Derfor er spørgsmålet
heller ikke, hvor meget jeg
skal give, men hvor meget
jeg skal bruge på mig selv.
Og jeg er da bestemt ikke
sikker på, at jeg har fundet
den rette balance.”
Så hans opfordring lyder:
”Sæt Gud på prøve ved at
give – og se, hvordan han vil
bære og velsigne dig!”

En tjeneste for
Gud og næsten
Manuel Vigilius ser givertjenesten som en måde at
tjene Gud og sin næste på.
”Der er mange ting i denne
verden, som jeg brænder for,
men som jeg ikke selv kan
deltage i direkte: international mission, uddannelse af
kristne ledere, nødhjælp. Så
jeg synes, det er et kæmpe
privilegium at kunne støtte
det med penge,” siger han.
”Det er dejligt at kunne
give Gud lidt tilbage af alt
det, han giver os, og at vide,
at mine penge kan gøre en
forskel for mennesker – i
evighed. Det er ret vildt.”

Tanzanierne lærte os at lægge økonomien i Guds hånd
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Det, der har ændret sig for
mig, siden vi var i Tanzania,
er, at jeg kan lægge økonomien over til Gud. Så jeg
tænker ikke så meget over
det, hvis jeg er til et arrangement, hvor der bliver samlet
ind. Jeg kan godt give 200
kroner uden at frygte for, om
tingene hænger sammen
sidst på måneden.”
Sådan siger Kristine Houmaa Agerbo, der sammen
med sin mand, Simon, var
volontør for LM i Tanzania
fra 2018-2019.

Gav penge til skolegang
Parret, der begge er studerende, boede dengang i Kia-

bakari, der er et af de mere
fattige områder i landet.
”Vi vidste, at vi havde mange penge i forhold til dem.
Men da vi så kom derned
og fandt ud af, at vores lille
volontørløn var meget mere,
end de kunne forestille sig,
blev jeg overrasket. Vi kunne
ansætte to hushjælpere og
stadig have nok til at spare
op,” husker Simon.
”Det var ret langt ude på
landet, hvis man skal sige
det på dansk. Folk boede
i halvfærdige huse. Vores
hushjælp fik først strøm i sit
hus, da vi rejste derfra. De
havde nogle solceller, som
betød, at de kunne tænde
lys eller oplade telefonen.
Men de kunne ikke gøre
begge dele på samme tid,”

tilføjer Kristine.
Parret hjalp hushjælpen med penge til hendes
barnebarn, så hun kunne
begynde i en kristen børnehave, men de måtte også
erkende, at de ikke kunne
hjælpe alle.
”Vi måtte fortælle os selv,
at man må hjælpe der, hvor
man kan, og vi ville gerne hjælpe dem, vi kendte
personligt, for så kunne vi
se, hvad pengene gik til. Vi
kunne se, at der var en lille
pige, der fik sin fremtid formet på en god måde, så det
gav supergod mening for os,”
husker Kristine.

Gud har styr på pengene
Fattigdommen i Kiabakari
står i skærende kontrast til

rigdommen i Danmark. Man
kan ikke sammenligne, siger
parret, fordi det danske velfærdssystem griber de fleste
i Danmark. De mener også,
at man er nødt til at tilpasse
livet, der hvor man lever, for
at kunne holde ud at leve.
”Nu tænker vi mere over,
hvad vi bruger vores penge
på. Vores tro på, at Gud nok
skal få tingene til at hænge
sammen, blev styrket dernede,” siger Simon, der gerne
køber hjemløsebladet Hus
Forbi og også gerne giver
sælgeren ekstra betaling.
”Men vi giver ikke alt ud,”
tilføjer han.
”Pengene skal jo også gå
til husleje. Men det, der har
ændret sig for os, er, at vi
lægger økonomien over til

ARKI VFOTO

Kristine og Simon mødte fattige i Kiabakari, men også en lærerig tillid til, at Gud har styr på pengene

Kristine og Simon Agerbo oven på en Soma Biblia-bil i Tanzania.
Gud,” siger Kristine.
”Tanzaniernes tro på, at
Gud nok skal få tingene til at

hænge sammen, er nok det
primære, vi har taget med os
hjem,” mener Simon.
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PETER LEIF MOSTRUP HANSEN
Er jeg Gud
taknemmelig og bruger penge til at tjene mit
medmenneske? Eller er jeg slave af mine værdier?

TEMA

Indstillingen til penge er afgørende
Taknemmelighed og gavmildhed er vigtige i godt forvalterskab

Penge og forvaltningen af
dem fylder forholdsvis meget i Bibelen, dog uden at
der står noget konkret om,
hvor mange penge det er rimeligt at have.
”Jeg tror, det er fordi, vi
hele tiden har brug for at
blive mindet om, at penge
nemt kan tage magten fra
os, og at vi derfor er nødt til
at forholde os til, hvad godt
forvalterskab er,” siger Peter
Leif Mostrup Hansen, der er
forstander på KFS’ Ledertræningscenter (LTC) i Ødsted ved Vejle.
”Det vil sige, hvordan vi
bruger de muligheder, vi har:
evner, penge og værdier.”
Han peger på, at selv om
penge ikke er nævnt direkte
i de ti bud, er forholdet til
dem alligevel med.
”Begær af min næstes
ejendom har nemlig også

FOTO: KAJA LAUTERBAC H

AF KAJA LAUTERBACH

At tid er penge handler om ikke at spilde tiden, men man kan ikke måle i kroner og øre, om man
har brugt sin tid fornuftigt,” siger LTC-forstander Peter Leif Mostrup Hansen.
med penge at gøre,” uddyber
han.
”I stedet skal jeg vise taknemmelighed og glæde på
andres vegne, da de andre
også har fået det, de har, ligesom jeg har.”

Tid er værdifuld

”Rigdom kan skygge for Gud
og for det, han regner for
værdifuldt i forhold til andre,” siger Peter Leif Mostrup
Hansen.

”Vores forhold til penge
afhænger ikke kun af, om
vi ejer en million eller bare
1.000 kroner,” siger Peter
Leif Mostrup Hansen.
”Det er indstillingen til
pengene, der er afgørende:
Er jeg Gud taknemmelig for
dem, og bruger jeg dem til
at tjene mit medmenneske?
Eller er jeg slave af mine
værdier?”
Han erkender, at i denne

verden er det sådan, at jo
flere penge, man har, jo flere
muligheder har man også.
”Men rigdom – uanset om
man har den eller kun stræber efter den – kan skygge
for Gud og for det, han regner som værdifuldt i forhold
til andre. For eksempel tid.”
Han påpeger, at hvis tid
er penge, så må tid have høj
værdi – og så må det være
meget værd at have meget
tid.
”At tid er penge handler
om ikke at spilde tiden, men
man kan ikke måle i kroner
og øre, om man har brugt sin
tid fornuftigt,” siger den tidligere præst i Randerskirken
og fortæller, at han og hans
kone i mange år begge har

arbejdet på deltid, fordi de
prioriterede relationer over
materiel rigdom. Nu arbejder
han på fuld tid, mens hun
bruger størstedelen af sin tid
på relationer og familien.

Fattigdom er ikke idealet
LTC-forstanderen peger på,
at når Bibelen taler om, at
kærlighed til penge er roden
til alt ondt, er det en advarsel
både til dem, der har penge,
og til dem, der ingen har.
”Paulus minder i 1 Tim 6,9
om, at de, der stræber efter
rigdom, står i en risiko for at
falde i fristelse, der ender i
fortabelse,” siger han.
”Det er der, hvor kærlighed
til penge erstatter kærlighed til Gud.”

Ifølge Peter Leif Mostrup
Hansen er fattigdom i sig
selv imidlertid ikke et ideal i
Bibelen.
”Det er ikke et mål for Gud,
at kristne skal have det elendigt i verden. For eksempel læser vi i Jer 29, at Gud
tilskynder til at stræbe efter
lykke og fremgang,” siger han.
”Men det handler først og
fremmest om at give ham
ære og at afspejle ham så
meget som muligt gennem
gavmildhed og taknemmelighed. Hverken jeg eller andre har nemlig noget, vi ikke
har fået af Gud.”

Ligevægt
Den tidligere frimenighedspræst slår fast, at uanset
om man har meget eller lidt,
er det vigtigste at stole på
Gud og have tillig til, at det,
man har, er fra Gud.
”I den forbindelse står der
en tankevækkende bøn i
Ordsp 30,8-9: ’Giv mig hverken armod eller rigdom, men
giv mig det at spise, der tilkommer mig, for at jeg ikke
fornægter dig, og for at jeg
ikke skal forarmes og blive
en tyv og krænke min Guds
navn’,” siger han.
”Bibelen præsenterer
tanken om ligevægt, så man
hverken har for meget eller
for lidt,” siger han med henvisning til 2 Kor 8,13-14.
”Her handler det om menighederne, men det peger
også på vigtigheden af at
finde en balance i sin privatøkonomi mellem armod og
overflod.”

I stedet for begær
skal jeg vise taknemmelighed og
glæde på andres
vegne, da de andre
også har fået det,
de har, ligesom jeg
har
Peter Leif Mostrup Hansen

Ny Testamente nævner
ikke en eksakt ramme for,
hvor meget man skal give
til andre, men i Det gamle
Testamente var det at give
tiende til Guds menighed en
del af loven, siger Peter Leif
Mostrup Hansen.
”Kristne er ikke bundet til
tiende, og selv om det kan
lyde af meget, betyder det,
at der er 90 procent tilbage
til mig selv – og til at vise
gavmildhed,” siger han.
”Vi lever i et samfund, hvor
vi ikke kan komme uden om,
at penge findes. Selv om
penge aldrig kan blive vejen
til Gud, handler det om at
bruge dem og sine øvrige
muligheder klogt – lidt i tråd
med det, der sker i Jesu lignelse om den uærlige godsforvalter.”
Det oplever han sker, når
nogle kristne opbygger stor
rigdom med det helt klare
mål, at de vil bruge pengene
i Guds riges arbejde.

LM’s gaveindtægter må hele tiden øges
En kampagne skal sætte fokus på giverglæde og forvaltning
Kampagnen ”Giv med glæde”
blev skudt i gang på LM’s
Medarbejderkonference den
7.-9. juni.
Formålet er at opmuntre til øget givertjeneste, så
gaveniveauet til LM bliver
hævet, forklarer resursechef
Johnny Lindgreen og tilføjer:
”Det er nemlig nødvendigt, hvis vi skal fortsætte
alt det arbejde, LM har i
gang i Danmark og i missionslandene.”

Derfor tænkte LM’s
Landsstyrelse de første tanker om en giverkampagne i
forbindelse med, at budgettet for 2021 blev lagt.

Udvalg planlægger
”Giv med glæde” er planlagt
til at løbe over halvandet år,
hvor første fase har fokus
på at få gang i en dialog om
givertjeneste. Det vil blandt
andet ske på bibelcamping,
og videre på landslederkur-

set i september.
Hvad der derefter skal ske
i næste fase, er ikke planlagt i detaljer, men et udvalg
med repræsentanter fra
både LM’s ledelse, national
og international mission og
LMU arbejder på at fastlægge vinklerne. Blandt andet
skal der fokus på forvaltning
og flere fastgiveraftaler.

Vedvarende udgifter
I 2020 fik LM det største an-

tal gaver nogensinde, nemlig
16,8 millioner kroner.
Det er Johnny Lindgreen
meget taknemmelig for, og
han er overbevist om, at de
mange ekstra gaver hænger
sammen med, at der også
blev udsendt mange nye
missionærer.
”Men det viser jo netop
behovet for fastgiverordninger. Mange missionærer
giver jo vedvarende udgifter,”
siger han.

To-tre af de 16,8 millioner kroner er øremærkede
gaver til bestemte formål.
Resursechefen er glad for, at
det er muligt at målrette sin
gave, men han er også glad
for, at kun få benytter sig af
muligheden. Han begrunder
det med, at LM har mange
ukonkrete udgifter, som
også skal betales, og at de
øremærkede gaver desuden
giver ekstra administration.
kl
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MIRIAM A. ESPINOZA
Bed for mapuche-folket,
der er blevet undertrykt og har mistet deres jord på
uærlig vis

KIRKE

Kirkerne brænder i Chile

EU: Samvittigheds-nej til
abort bør forbydes

Mistillid til regeringen og til den katolske kirke sætter også den
voksende gruppe af evangeliske kristne i landet under pres
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Mere end 60 kirker er blevet
brændt de seneste to år i
Chile. Både katolikker og
evangeliske kirker er ramt af
demonstranter, der er utilfredse med landets sociale
politik, og etniske grupper,
der ser kristne som forrædere.

Den 7. juni gik endnu en
protestantisk kirke op i
flammer. Denne gang i byen
Cañete syd for det sydamerikanske lands tredjestørste by Concepción. Her blev
en kirke, der var mindre end
et år gammel, sat i brand af
ukendte gerningsmænd, der
efterfølgende flygtede. Det
er den fjerde kirkeafbrænding i området i år.
Héctor Luengo, der er
præsident for den regionale
forsamling af evangeliske
kirker, mener på baggrund
af det høje antal af kirker,
der er blevet brændt, at de
kristne bliver forfulgt. Det
skriver hjemmesiden Evangelicalfocus.com..
gelicalfocus.com
De kristne i landet er meget bekymrede, fortsætter
han. Men kirkeafbrændinger
er desværre ikke nogen nyhed i Chile, der siden oktober
2019 har stået i en folkelig
opstand med demonstrationer og plyndringer i protest
mod social ulighed. Allerede
i begyndelsen af opstanden
blev to af hovedstadens ældste katolske kirker skadet
betydeligt af ildspåsættelser
og plyndringer.

Manglende tillid
Når kirker i Chile er un-

FOTO: W IKIM E D IA COM M ONS

Vi bliver forfulgt

Der har været optøjer med kirkeafbrændinger mange steder i Chile gennem de seneste to år.
der angreb, skyldes det en
utilfredshed ikke blot med
regeringens socialpolitik,
men også med den katolske
kirke, der har formet landet
i mange år. Kun én ud af ti
chilenere har tillid til den
katolske kirke ifølge den
chilenske tænketank Center
for Offentlige Studier (CEP)
(CEP)..
Særligt antallet af seksuelle
overgreb har været med til
at svække tilliden, og i maj
2018 trådte alle katolske biskopper tilbage.
Den manglende tillid til
kirken kan også spores i
det kraftigt faldende antal
katolikker. 70 procent af
befolkningen identificerede
sig som katolikker for 15 år
siden. I 2019 lød samme tal
på blot 45 procent, mens
personer, der ikke påberåber sig en religion, i samme
periode er steget fra 12 procent til 32 procent.
18 procent af chilenerne

er protestanter, hvilket er en
lille stigning fra 14 procent
i 2006. Det er sandsynligt,
at de protestantiske kirker
bliver trukket med ned af
mistilliden til den katolske
kirke.

Opium for folket
Men de landsdækkende
protester er ikke den eneste
grund til kirkeafbrændinger, lyder det fra journalisten Miriam A. Espinoza, der
skriver for den kristne hjemmeside Evangelicalfocus.
com.. Grupper, der sympaticom
serer med Mapuche-folkets
tro, har i flere år brændt
virksomheder og kirker af
i protest mod ekspropriationer af enorme mængder
jord.
Det er særligt sket i
Araucanía-regionen, hvor
Mapuche-folket bor. De mener, at de har været udsat
for et kolonialistisk overgreb

gennem 400 år, der har til
hensigt at fordrive dem.
Evangeliet er i vækst
blandt mapuche-folket, og
kristne mapuche-folk bliver af nogle af deres egne
set på som forrædere, der
har sluttet sig til kolonialisterne. Men blandt de yngre
mapuche-folk er mange via
universitetet kommet under
påvirkning af den marxistiske ideologi. De ser religion
som opium for folket og
hævder, at kristendommen
har fået mapuche-folket
til at opgive kampen for
sociale rettigheder. De hævder, at de vil sætte mennesker fri af religion, når de
brænder kirker, lyder det fra
Espinoza.
Hun opfordrer på den
baggrund til forbøn for de
kristne i landet og for mapuche-folket, der er blevet undertrykt og har mistet deres
jord på uærlig vis.

BDM får ny generalsekretær
Det bliver
norske Arngeir Langås,
der bliver
ny generalsekretær i
Brødremenighedens Danske Mission
(BDM), når den nuværende
missions- og generalsekre-

tær Jens Peter Rejkjær går
på pension. Langås tiltræder den 1. august og kommer
til BDM fra en stilling som
præst i den norske kirke i
Moland i det sydlige Norge.
51-årige Arngeir Langås,
der er dansk gift, har en lang
erfaring med international
mission. Han er opvokset

på Madagaskar som søn af
missionærforældre, og som
voksen har han været fagkonsulent og missionær for
Danmission på Zanzibar og
partnerkoordinator i Mission Afrika. Han har desuden
en ph.d. i missionsteologi.
”Som ny i organisationen er jeg mere optaget af

at lære BDM at kende og
bidrage til en god kontinuitet end at sætte mange nye
skibe i søen. På den anden
side ved jeg også, at livet
i en missionsorganisation
sjældent står stille, så jeg
ser frem til, at vi sejler fint
videre sammen,” siger han
til BDM’s hjemmeside. nlm

Den 23. juni skal Europaparlamentet stemme om et beslutningsforslag om seksuel og reproduktiv sundhed og
rettighed. Udtrykket er en samlet betegnelse for en lang
række områder, der har med seksualitet og sundhed at
gøre – herunder blandt andet barnløshed, abort, prævention, screening for brystkræft og meget andet.
Beslutningsforslaget ligger i forlængelse af en rapport,
der opfordrer alle medlemslande til fuldt ud at anerkende disse rettigheder som menneskerettigheder. Det
betyder blandt andet at tillade abort og fjerne og kæmpe
imod alle forhindringer mod abort. Det kan få konsekvenser ikke bare i EU-lande, hvor abort i dag er ulovligt, men
også lande som Danmark, der har tilladt abort i årtier:
”En af de mest problematiske forhindringer [for abort]
er at nægte adgang til sundhed baseret på personlig
overbevisning. Det kommer til udtryk, når sundhedsprofessionelle ikke udfører aborter med henvisning til deres
personlige overbevisning,” hedder det i forslaget.
Derfor er vejen frem ifølge forslaget at fjerne retten til
at sige nej til at udføre aborter af samvittighedsmæssige
grunde. Et sådant nej er at nægte sundhedshjælp, lyder
det i forslaget.
Over 20 lande i EU – herunder Danmark – giver i dag i
varierende grad sundhedspersonale ret til at nægte at
medvirke til abort.
I forslaget lyder det også, at selv om retten til at nægte
at medvirke ved abort er en menneskerettighed ifølge
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så
hedder det i samme konvention, at retten ikke må bruges
til at blokere for adgang til en rettighedsbefæstet ydelse.
Dermed kan samvittighedsretten i hvert fald til en vis
grad overtrumfes.
Vedtages beslutningsforslaget i parlamentet, skal forslaget også til afstemning i EU-rådet.
nlm

Højesteret: Menneskeret at
mene, at køn er uforanderligt
I marts 2019 efter en række indlæg i en debat om køn på
Twitter, klagede nogle af engelske Maya Forstaters kolleger over hendes holdninger, som de fandt stødende. Efter
en undersøgelse blev hendes job som skatteekspert i en
tænketank ikke forlænget. Maya Forstater skrev blandt
andet, at mænd, der har fået en kønsskifteoperation,
ikke er blevet til kvinder af den grund.
Den 45-årige engelske kvinde lagde derfor sag an. Den
tabte hun dog i december samme år, da retten ikke mente, at hendes holdninger var ”respektable i et demokrati”.
Forstater appellerede sagen, og den 10. juni i år afgjorde højesteret, at hendes synspunkter, ”selv om de for
nogle er krænkende, og til trods for at de har potentiale
til at resultere i chikane af transpersoner i visse tilfælde,
alligevel falder inden for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og den engelske ligebehandlingslov”. Højesteret omstødte derfor den første sag. De lagde
vægt på, at Forstater mener, at man godt kan anerkende
transpersoners rettigheder, samtidig med at man mener,
at mennesker ikke kan skifte køn.
Retten tilføjede dog også, at afgørelsen ikke betyder,
at man kan diskriminere eller chikanere transpersoner.
Faktisk handler afgørelsen slet ikke om beskyttelse af
transpersoners rettigheder, men om hvorvidt ”sagsøgers
holdning til kønnets uforanderlighed er en holdning, der
kan siges at være en filosofisk tro beskyttet af ligebehandlingsloven”.
Organisationen Sex Matters (red: Køn betyder noget),
som Forstater er medstifter af, håber, at sejren kan ændre retningen for kønsdebatten i Storbritannien.
Modsat lyder det i en udtalelse fra Forstaters tidligere
arbejdsgiver, at afgørelsen er ”et tilbageskridt for inklusion og lighed for alle.”
nlm

10

Nr. 11 | 18. juni 2021

Pædagog til Bofællesskabet
Ganerbo i Skjern
Ganerbo søger pædagog til ansættelse i fast stilling på
32 timer ugentligt.

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.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021
2021.. Der skal
påregnes skiftende arbejdstider og arbejde hver 3.
weekend. Der kan ud over den faste ansættelse tilbydes
vikartimer.
Ganerbo er tilknyttet Kristelig Handicapforening og er et
botilbud for 15 voksne mennesker med psykiske funktionsnedsættelser.

Herning Bykirke søger præst til
nyoprettet fuldtidsstilling med
fokus på diakoni og mission.
Stillingen er fra 1. september 2021 eller snarest derefter.
Brænder du for at fortælle andre om Jesus i ord og handling, og kunne du
tænke dig at være en del af et fællesskab, der ønsker at sætte rammen for
møder, der forvandler - møder med Gud og mennesker omkring os? Så er
denne stilling måske noget for dig.
Herning Bykirke er en evangelisk luthersk frimenighed, som er tilsluttet ELN.
Ansøgningsfristen er fredag den 6. august.

Stillingsopslag kan ses på
www.ganerbo.dk

EN SAMTALEBOG
FOR ÆGTEPAR
I ALLE ALDRE

PER BØNDERGAARD

Når I har sagt Ja
LogosMedia | 72 sider | 99,95 kr.

»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.«
TRO & MISSION

Vi glæder os til at høre fra dig!

Botræner
søges
Vi har oprettet en ny stilling som Botræner for at kvalitetsudvikle vores botilbud. Arbejdet vil bestå i at undervise de unge i botilbuddet i ADL (Almindelig Daglig
Levevis) samt støtte og hjælpe dem med den praktiske
udførelse, så de kan udvikle sig mest muligt. En del af
opgaven vil også være dokumentation af de unges progression på ADL-området i vores elektroniske journalsystem i samarbejde med den faglige leder af botilbuddet.

Ansøgningsfrist 1. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist: snarest muligt.
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent
Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Se hele stillingsopslaget på www.herningbykirke.dk

Om dig:
• Du har erfaring med målgruppen af unge med særlige
behov
• Du har en stor relationskompetence, så de unge vil
give dig lov til at arbejde med ADL i deres liv
• Du har flair for IT og har skriftlige kompetencer til dokumentation
• Du har en uddannelse som lærer/pædagog eller anden relevant uddannelse
• Du har ejerskab for vores kristne værdigrundlag, og
ønsker at arbejde ud fra en kristen etik
Om os:
• Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med gode kolleger og udviklingsmuligheder
• Vi har en dejlig flok unge i alderen 17-30 år, der gerne
vil udvikle sig
• Du får teamsamarbejde i løsningen af opgaven i samarbejde med faglig leder af botilbuddet
• Løn og arbejdsvilkår i henhold til overenskomst med
Uddannelsesforbundet og LC
LivogJob har åbent 365 dage om året, så du må påregne
skiftende arbejdstider med aften- og weekendvagter. Stillingen, der er på fuld tid, ønskes besat fra d. 8.
august eller snarest derefter. Ansøgning med bilag sendes senest d. 25. juni til js@livogjob.dk. Samtaler finder
sted umiddelbart derefter.
For yderligere oplysninger kontakt Jørgen Sulkjær, Leder af LivogJob, tlf 30735600.
LivogJob er en selvejende institution oprettet af Luthersk Mission i
2009. Vi er beliggende i Stubbekøbing på Falster og tilbyder STU, Be-

MED ISRAEL
SOM GUIDE
TIL BIBELGL ÆDE
TEOLOGISK UNDERVISER
TIL KURSER I TANZANIA

skyttet beskæftigelse og Botilbud for aldersgruppen 17-30 år.

www.livogjob.dk

SOLDATERHJEMSLEDER
VORDINGBORG
FREDERICIA

OLE ANDERSEN

På opdagelse i Bibelen
LogosMedia/Ordet & Israel | 192 sider | 199,95 kr.

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:

Spændende aha-oplevelser og nye indsigter ligger og
venter, når Ole Andersen bringer viden om Israel og
Bibelens jødiske baggrund med ind i læsningen af de
bibelske beretninger.

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

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

KFUM’s Soldatermission driver 14 soldaterhjem i Danmark.
Lige nu søger vi leder til Fredericia og Vordingborg.
Vordingborg:
Udviklingsorienteret og dynamisk leder, der vil arbejde for KFUM’s Soldaterhjem som det foretrukne mødested ved kasernen.
Fredericia:
Passioneret og alsidig leder, der kan gå forrest i arbejdet med såvel
værnepligtige, som veteraner med særlige udfordringer.

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

pentabyg.dk

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

Se begge opslag på https://www.kfums-soldatermission.dk/job

KFUM´s Soldatermission
Treldevej 97 • 7000 Fredericia
info@kfums-soldatermission.dk
Tel.: 3312 4042
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JAKOB HØEG
Bogen diskuterer med sig selv og med
læseren og når frem til, at kristendommen holder vand og
i ordets egentlige forstand er tro-værdig

Tager livtag med livets
store spørgsmål
BOGANMELDELSE
AF JAKOB HØEG
DIREKTØR

C.S. Lewis:
Fælles kristendeom
ProRex 2021
355 sider – 249,95 kroner

Forlaget ProRex har genudgivet flere af den britiske
forfatter C.S. Lewis’ bøger,
nyoversat af Helge Hoffmann. Fælles kristendom er
en genudgivelse i et letflydende og nutidigt sprog af
Det er Kristendom.
Kristendom.
Bogen består af en række
radioforedrag afholdt under
Anden verdenskrig omsat
til bogform. Den er skrevet som en enkel troslære,
til tider et trosforsvar, hvor
synet på menneskets natur,
morallære, Gud og Guds inkarnation på jorden og menneskets position i forhold
til Gud bliver formidlet helt
grundlæggende.
Lewis’ forfatterskab har
haft stor gennemslagskraft
for rigtig mange mennesker.
Det gælder også mig. Men

det kan være risikofyldt at
komme for tæt på ens helt,
for så ser man svaghederne
og fejlene tydeligere. Sådan
har jeg det lidt med Fælles
kristendom..
kristendom
Lewis holdt sine foredrag,
cirka ti år efter at han, udtrykt med egne ord, modvilligt og modstræbende forlod
ateismen og fandt frem til
den kristne tro. Hans trosudvikling har gået hånd i
hånd med et behov for at
bevare fornuft, logik og
stringens i virkelighedsopfattelsen. Bogen diskuterer
med sig selv og læseren og
når frem til, at kristendommen holder vand og i ordets
egentlige forstand er troværdig.
Der er elementer i bogen,
som jeg er lidt beklemt ved.
For eksempel tanker om, at
mennesker kan nå frem til
erkendelser, der gør én til en
kristen, også selv om man er
hjemmehørende i religioner,
som er fremmede for den
kristne tro, og tanker om
renselsesprocesser inden
og efter døden, der ligner
katolicismens forestilling
om skærsilden. Lewis integrerer også evolutionen i det

kristne verdensbillede. Jeg
kunne forestille mig, at han
ville have været meget interesseret i nutidens debatter
om kreationisme og intelligent design, som på mange
måder skubber troen på en
skaber tættere på fornuftens og logikkens univers
end troen på altings udvik-

ling fra intet.
Fælles kristendom er nok
mere Lewis’ verdensbillede
som overbevist kristen end
et kristent verdensbillede på
Bibelens egne præmisser.
Men bogen er et godt bidrag
til enhver, som vil tage livtag
med de helt grundlæggende
spørgsmål om tro og liv.

Peter O.K. Olofson:
Vålse, Falster og
evigheden
Neema Forlag 2021

48 sider – 99,95 kroner
En historie for alle, der kan lide
en eventyrlig rejse, og som nogle
gange har tænkt på, hvor i himlen
Gud bor. Målgruppen er børn fra
fem-otte år – måske som godnatlæsning på sommerlejr eller camping.
g.

Thomas Kristensen:
Sensommerfarver
Lohse 2021
80 sider – 149,95 kroner
Den tidligere sognepræst sætter fokus på
forskellige aspekter ved
det at blive ældre. Både
udfordringer og glæder.
Desuden viser han, hvordan Bibelen og gudstjenesten og
dens salmer har noget at sige ind i seniortilværelsen.

På vej mod
etisk kollaps
DEN 23. JUNI skal Europaparlamentet stemme om
et forslag, der blandt meget andet skal begrænse
muligheden for at sige nej til at medvirke ved abort
af samvittighedsmæssige grunde. Ifølge den danske
sundhedslovs paragraf 102 har læger, sygeplejersker,
jordemødre, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter i dag denne ret.
Det bliver der formentlig ikke lavet om på lige foreløbig. For selv om Europaparlamentet stemmer ja til
forslaget, skal det også omkring EU-rådet, der udgøres af repræsentanter fra alle EU-landenes regeringer. I sager, der handler om nye rettigheder, skal rådet
træffe afgørelser med enstemmighed. Det er højst
usandsynligt, at de 27 regeringsrepræsentanter kan
blive enige om så vidtgående abortlovgivning. Særligt
taget i betragtning at abort i dag er ulovligt i Malta og
kun lovligt i meget få tilfælde i Polen.

BOGOMTALER
Sven Gerhardt:
Filippa rejser til månen
Lohse 2021

LEDER

102 sider
195,- kroner
I 2014 købte tidligere
Tanzaniamissionær
Peter O.K. Olofson et
hus i landsbyen Vålse
på Nordfalster. To år
senere flyttede han og
hans kone dertil.
Det blev anledningen til, at han satte sig ind i stedets historie – både hvad angår mennesker og deres forhold til og
engagement i politik og kirke/kristendom. Blandt andet fortæller den om det manglende samarbejde mellem befolkning og biskop ved et præstevalg.
Desuden indeholder bogen besøg på mange kirkegårde
på Falster, hvor den lader gravstenene tale og fortæller om
mennesker og deres tro og liv.
Lokalhistorisk forening for Nordfalster er meget taknemmelige for de lokalhistoriske oplysninger, som bogen formidler. De betragter bogen og forfatterens viden og interesse
som en gave.

MEN HVORFOR SÅ overhovedet stemme om forslaget
i parlamentet, når det alligevel falder til jorden i EUrådet? Det kan der være mange grunde til. Én grund
kan være, at forslaget fungerer som en prøveklud.
Parlamentet nedstemte et tilsvarende forslag i 2013.
Det nuværende forslag vil derfor afklare, om parlamentet har rykket sig i spørgsmålet. En anden grund
er, at forslaget, hvis det vedtages i parlamentet, kan
give abortforkæmpere i de 27 EU-lande vind i sejlene.
I lande som Danmark, hvor et stort flertal går ind for
abort, kan forslaget bruges som en løftestang til at
lægge pres på Folketinget for at skubbe lovgivningen
i en endnu mere liberal retning eller for at begrænse
sundhedspersonalets ret til at sige nej af etiske eller
religiøse grunde.
For man skal ikke være blind for, at spørgsmålet
om abort ikke først og fremmest er et spørgsmål om
såkaldt seksuel og reproduktiv sundhed. Spørgsmålet om abort er et led i en kamp for at sætte mennesket over Gud. Dette projekt ender dog ikke i lykke
og fremgang for mennesket. Som det hedder i en
mindretalserklæring af et polsk og et spansk parlamentsmedlem, er forslaget ”ideologisk manipulation”,
som ”adskiller sundhed fra liv og fremmer en subjektiv tilgang til sundhed, som opmuntrer kvinder til at
vende ryggen til fertilitet og moderskab.”
DET ER FORSTEMMENDE, at kun to ud af 705 parlamentsmedlemmer er medunderskrivere på mindretalserklæringen. Selv om forslaget altså formentlig
ikke får konsekvenser for dansk lovgivning her og nu,
vidner det om et Europa, der kommer tættere og tættere på et fuldstændigt etisk kollaps.
Snart er denne verdens tidsalder forbi, og Gud og
hans salvede skal overtage magten (Åb 11,16-18).
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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FIND MERE ONLINE

Teorien blev afprøvet i praksis

LME’s musical blev til drive in
Efter en lovsangsgudstjeneste i LM’s frimenighed i Esbjerg
holdt musikkonsulent Laila Poulsen eftermiddag til stor begejstring for kirkens lovsangsgruppe.

Løgumkloster Efterskole gennemførte musicalen Pinocchio
som et drive in-arrangement på Slotsengen. Coronarestriktioner gjorde, at de ikke kunne gøre det i hallen, som de plejer.

Se videoen om det nye kursus-, retræte- og missionscenter
i Iringa, som er et samarbejde mellem LM og den lutherske
kirke i Tanzania. Centeret skal indvies den 31. juli.
dlm.dk/nyt

dlm.dk/nyt

youtube.com/lutherskmission

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

Kontakt 44 51 73 37

FOTO: KAROLINA GRABOWSKA
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Ud fra en forståelse
af, at LM’erne er mere
mobile end tidligere ønsker LR at samarbejde
mere om kald på tværs
af afdelingerne

Lærerådet

5

Corona har givet fattige
i Cambodja meget store
udfordringer. LM-missionærfamilie hjælper
med maduddeling

nærvær

LM har længe tilbudt
samtaleforløb for forlovede par. Nu tilbyder
de også et kursusforløb for unge ægtepar

3

TEMA

Penge;
Hvilket forhold skal
man som kristen
have til penge – og
hvor meget skal man
give til andre?
LTC’s forstander siger, at det er indstillingen til ens penge,
der er afgørende, og
kommunikationschef
Manuel Vigilius slår
fast, at penge er Guds
gave til fælles gavn

Bjarne Breum Mogensen hviler i at være
Guds barn, men er ofte
hæmmet af, hvad andre
mon tænker om ham

4
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