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Jeg vil gerne kende Guds stemme
”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.”
Johannesevangeliet 10,27

inspiration

nærvær

Sidste sommer gav dette vers en ny gnist
i mit hjerte, og det takker jeg stadig Helligånden for.
Da jeg læste denne sandhed, satte det
mange spørgsmål i gang om, hvornår og
hvordan Gud taler til mig
mig,, samt om jeg genkender hans stemme, når han taler.
Herudover skabte denne sandhed en stor
længsel i mit hjerte efter at kende og høre
Guds stemme endnu bedre. Sådan at jeg

holdning

ikke gik glip af noget af det, han ville sige
mig.
Trofast som Gud er, har han ført mig ad
mange nye stier, og jeg er i dag mere sensitiv over for hans stemme end nogensinde
før.
Men Jesus har altid mere at give, og han
stopper aldrig med at tale, så jeg hungrer
stadig efter mere.
Hanna Munch

Særindsamling til Etiopien
LM vil gerne støtte Mekane Yesus Kirkens teologiske fakultet i Addis Abeba, hvor en
kæmpe oversvømmelse har medført omfattende skader

Otte døde – heriblandt fem
mennesker fra én familie
– og omfattende ødelæggelser, der vurderes at løbe
op i 14-15 millioner danske
kroner.
Det er den regning, Mekane Yesus Kirkens teologiske
seminarium (MYS) i Addis
Abeba står tilbage med efter
en omfattende oversvømmelse den 17. august.
Ødelæggelser på lærerboliger, studenterboliger og
andre bygninger betyder, at
98 mennesker er blevet genhuset andre steder.
Blandt dem er både missionærer og etiopiske lærere
og andet personale, der har
mistet alt.
Luthersk Mission begyndte missionsarbejde i
Etiopien i 1970, men har nu

udfaset sit missionærengagement i landet. Man støtter
dog stadig udsendelse af
korttidsmissionærer til teologisk undervisning.
Da MYS har mangel på
kvalificerede undervisere
med luthersk baggrund,
udsender LM i samarbejde
med Dansk Bibel-Institut
korttidsundervisere til teologisk undervisning på højere niveau.

Penge og forbøn
”Sorgen og ødelæggelserne
er større, end kirken og seminariet kan bære alene,” lyder
det fra LM’s Landsstyrelse.
De har derfor besluttet at
sætte en særindsamling i
gang til stedet – ligesom de
opfordrer til forbøn for skolen, Mekane Yesus Kirken og
alle berørte mennesker.
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Sognepræst: IM’s og LM’s teologi minder om Taliban
I gudstjenesten på P1 kaldte Claus Nybo missionsk teologi for dårlig og ond
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Sognepræst Claus Nybo
møder kritik, efter at han i
radiogudstjenesten på P1
den 22. august kaldte synet
på homoseksuel praksis
hos ”visse kirkelige samfund, også inden for folkekirken” for ”dårlig og ond
teologi”.
Efter prædikenen sammenlignede han endda argumentationen med Taliban
og Islamisk Stat.

Dårlig teologi
skader homoseksuelle
På Kristeligt Dagblads hjem-

meside den 24. august satte
han mere specifik adresse
på sin anklage:
”Jeg tror ikke, at folk fra
Luthersk Mission og Indre
Mission vil de homoseksuelle noget ondt, men det
ender de med at gøre, fordi
deres teologi er dårlig.”
Forholdet mellem Claus
Nybo, der er sognepræst i
Agger, og den lokale Indre
Mission (IM) har længe været anstrengt, og lokalformand for IM Viggo Iversen
fortæller til samme avis, at
forholdet kun bliver værre af
sådanne udtalelser.
”Det er en karikeret kritik.
Han siger, at vi argumen-

terer ud fra Moseloven,
men jeg kender ingen, som
bruger Moseloven som argument for deres syn på homoseksualitet. Det har jeg
aldrig hørt nogen gøre.”

Aalborg-biskop:
Uhyrlige påstande
Også Claus Nybos biskop er
uenig i hans påstande, som
han kalder ”uhyrlige”.
Ud over at være biskop
over Aalborg Stift er Henning Toft Bro opvokset i IM
og kan på ingen måde genkende Nybos påstande fra
sin barndom, siger han til
Kristeligt Dagblad
Dagblad..
Tværtimod består IM af

”engagerede og dedikerede
mennesker, der gennem
mange år har sluttet op om
kirkeliv og kirkegang”, siger
han.
Ligeledes mener han, at
sammenligningen med Taliban ”ingen steder hører
hjemme i folkekirken”.
Hvorvidt Claus Nybos udtalelser skal have konsekvenser for sognepræsten,
udtaler biskoppen sig dog
ikke om.
70-årige Claus Nybo
skulle egentlig være gået på
pension i 2020, men efter en
underskriftsindsamling blev
det muligt for Nybo at fortsætte i yderligere to år.
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ONLINE GUDSTJENESTER Gudstjenesterne fortsætter
efter 1. januar 2022 – og det bliver stadig i et samarbejde
mellem LM og Norea Mediemission

LS-NYT

søgning. LS tilsluttede sig Noreas ønske om, at gudstjenesterne fortsat produceres i et samarbejde med LM og ønsker
også på denne måde at styrke den gode samarbejdsrelation.

Landsstyremødet (LS) den 20.-21. august på Solgården i
Tarm. Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt.

Mission blandt muslimer i Europa
Caleb Petersen, der blandt andet er ansat i en LM-finansieret 60-procents stilling i Trans World Radio (TWR), deltog i en
online-drøftelse på mødet. Han er koordinator for muslimarbejdet i Europa og orienterede om en række projekter, som
han er engageret i. Det foregår ud fra en netværksstrategi,
som ikke kræver fysisk tilstedeværelse.
På generalforsamlingen til oktober er et af emnerne LM’s
missionsstrategi i Europa.

Salg af missionshuse
LS gav tilslutning til, at missionshuset i Finderup kan sælges. Huset er det ældste LM-missionshus i Jylland. Også
missionshuset i Østermarie er under afvikling.

Online gudstjenester fortsætter i 2022
Norea Mediemission har besluttet at fortsætte streaming af
søndagsgudstjenester efter 1.1.2022. Gudstjenesterne blev
sat i værk på grund af coronaen og har vist sig at have god
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Landsstyrelsen forberedte dagsordenen til landsgeneralforsamlingen den 29.-30. oktober.
Her er Peter Rask, Karl Haahr og Helge Paulsen på valg til
Landsstyrelsen. Helge Paulsen modtager ikke genvalg, da han
1. oktober tiltræder stillingen som centerleder på Virksund.
Peter Rask og Karl Haahr genopstiller til LS, men Karl
Haahr meddelte, at han ikke genopstiller til posten som
næstformand i LM.

Missionærbesøg
Landsstyrelsen havde samtaler med Stine og Rasmus Roager, der i foråret vendte hjem efter fem års missionærtjeneste i Tanzania. Der var også samtaler med Andrea og Brian
Christensen, der har afsluttet deres missionærtjeneste efter
seks år i Cambodja.
Landsstyrelsen fik en orientering og havde anledning til at
takke missionærerne for deres indsats.

300.000 til mission blandt tyrkere
LS besluttede at bevilge 300.000 kroner fra den såkaldte
projektpulje til ”Mission blandt tyrkere i Danmark”, hvor

På mødet blev det besluttet at samle nogle af de landsdækkende arrangementer som et forsøg.
2022: Der holdes rådsmøde i kombination med landsgeneralforsamlingen den 29. oktober.
2023: Der holdes online landsmøde. Datoen er endnu ikke
fastlagt, men det bliver ikke i Store Bededagsferien, hvor
LMH fejrer 100-års jubilæum.
2024: Der holdes kombineret fysisk landsmøde og landslederkursus den 26.-28. april.

Mekane Yesus Kirken ramt af flodbølge
DBI-lærer og tidligere LM-missionær i Etiopien Kristian Mogensen havde videresendt et nødråb om forbøn og hjælp til
Mekane Yesus Kirken i Etiopien i anledning af den flodbølge,
som tirsdagen før LS-mødet ramte præsteseminariet i Addis
Abeba. Skaderne vurderes at løbe op i 14-15 millioner danske kroner.
LS besluttede at sætte en indsamling i gang.
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Coach eller åndelig leder?
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I skrivende stund forbereder
jeg mig til nordisk lederkonference på LMH. Temaet er
det profetiske og det robuste lederskab. Altså spændingen mellem det åndelige
og det menneskelige aspekt.
Denne spænding er relevant
for os alle, uanset om vi står
i en ledelsesopgave eller ej.
Det profetiske aspekt er,
at vi altid er afhængige af
Guds Ånds levendegørende
kraft. Bibelen opfordrer os
til at tilegne os sund profe-

tisk dømmekraft og ledelse.
Det behøver ikke være mirakuløst. Oftest er det blot en
tro på, at Gud kan gøre en
forskel i vores og andres liv.
Uden troen på Guds almagt
bliver den kristne ledelse
blot til coaching og management. Det gælder, uanset
om du er leder for børne- og
ungdomsarbejdet, musik
eller tværkulturelt arbejde,
om du er bosiddende i udlandet eller herhjemme. Vi
er afhængige af Jesus.
Som menneske har jeg i
tjenesten for Gud brug for at
kunne tænke langsigtet og
bevare overblik, handlekraft
og sunde relationer til mennesker omkring mig – også
når det er svært.
Det kan til tider være en
udfordring at driste sig ud af
den menneskelige komfortzones trygge havn og så at

sige kaste sig ud i den profetiske verden. Men vi kan
ikke give vores medmennesker sund åndelig hjælp,
uden at Jesus er til stede
med sin ånd. Den menneskelige, coachende tilgang
er ikke nok.
Således står vi mellem det,
vi kan kontrollere, og det, vi
ikke kan. Vi må med andre
ord vove en mission for vores
almægtige herre, som vitterligt ønsker, at vi skal tro
på, at han kan udføre det, vi
ikke selv kan. Og at han ikke
er afhængig af vores styrke.
Gud kan også bruge trætte
og lidettroende tjenere.
Bespisningsunderet skete
netop, da Jesus ville trække
sig tilbage til stilhed og hvile
med disciplene. Netop der,
hvor disciplene ikke havde
overskud, men brug for hvile,
kunne Jesus vise sin magt.

Nogle gange leder Gud os
også gennem forhindringer,
nederlag og modstand. Det
oplevede Paulus, da han
blev kaldt til Makedonien.
Han ønskede at rejse til Bitynien, ”men det tillod Jesu
ånd ham ikke” (ApG 16,7). I
stedet fik han et syn og drog
til Makedonien. Dette skete
endda efter konflikten med
Barnabas og uenigheden
med Peter ved apostelmødet. Det vigtige er ikke succes eller modgang, men at
lytte til Guds profetiske ledelse og gå på den.
Som kristne går vi ikke
selv. Vi har profeten Jesus
med os. Han vil virke med sit
mægtige ord og sine mægtige gerninger midt iblandt os.
Lad os da bede sammen om
tro til at stå ved hans side,
så det kan blive mennesker
til gavn.

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Ideer og artikelforslag modtages
gerne.
Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for LM’s ledelses
holdninger.

Abonnement
Danmark: 425 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og
Grønland): 525 kr. pr. år.
Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge
under 30 år: 110 kr. pr. år)
Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man
ikke er tilmeldt betalingsservice.
Abonnementet løber, til det bliver
opsagt.
Ved adresseændring bedes
oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest
tirsdag den 7. september 2021.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spaltemillimeter
Småannoncer kun for private:
130 kroner for de første 25 ord (inkl.
overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet
sendes til konto 2230 0726496390 eller via MobilePay
66288.
Se også dlm.dk/stoet.
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Tak for stabil givertjeneste
Gaveindtægterne i årets første syv måneder giver et fint
udgangspunkt for det altid afgørende efterår. Tak for det.
Det er en stor hjælp for missionsarbejdet, at der gennem fast givertjeneste stabilt indkommer lidt over én
million om måneden, når det samlede gavebudget på 17
millioner kroner skal nås. Det glæder vi os over nu – og
det har vi brug for i årene, der kommer, for at opretholde
den missionsindsats LM ønsker.
Frem til udgangen af juli måned har landskassen
modtaget 7,6 millioner kroner i gaver, hvilket er lidt foran
gavebudgettet samt lidt efter gaveindtægten i 2020 på
samme tidspunkt.
Johnny Lindgreen, resursechef
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Valg på generalforsamlingen

tidligere missionær Anker Nielsen er ansat. Beløbet var
oprindelig afsat til et specifikt formål, som ikke er blevet
realiseret.
En række initiativer, som finansieres af projektpuljen, udløber de næste par år. Det gælder også Hakon Christensens
funktion som pendlermissionær, der stopper ved årsskiftet
22/23.

Kode til netudgave
Filipper213 for 3. kvartal 2021
Efeser320 for 2. kvartal 2021
Bibelcitater er fra den autoriserede
oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.
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MIRIAM MÅNSSON
Det bliver godt at kunne dykke
ned i påskens budskab. Det er jo noget af det vigtigste
fra kristendommen at få formidlet

Miriam vil lave ny teen-påskelejr på Falster
Som barn kom Miriam Månsson selv på Sildestrup-lejren og har siden hjulpet til som ungleder.
Nu har hun taget initiativ til at starte en ny type lejr for 13-18-årige.

Miriam Månsson er en helt
almindelig 22-årig kristen
fra Falster, der nu studerer
musikvidenskab i Aarhus.
Det usædvanlige er, at hun
har taget initiativ til at starte et helt nyt lejr-koncept
op, og det er der måske ikke
så mange andre unge før
hende, der har gjort.
I påsken 2022 vil hun invitere teenagere til sin barndoms lejrsted på Østfalster:
LM’s lejr Sildestrup – noget,
man ikke har prøvet før på
stedet.

Vil give det videre, hun
selv blev glad for
Den 22-årige initiativtager
har, siden hun selv blev for
gammel til at komme på
lejr, hjulpet til i ferierne som
leder på de lejre, der holdes
for børn og juniorer.
”Der er så mange af dem,
jeg har holdt juniorlejre for,
som er fyldt 16 og ikke kan
komme med mere. De er
virkelig kede af det. Så jeg

Jeg synes, det er
supervigtigt, at
de kan se, at man
sagtens kan være
ung kristen ligesom mig og mine
venner og stadig
have et fedt liv”
Miriam Månsson

prøver at fange nogle af dem
ved at lave en lejr, der har en
lidt anden målgruppe, end vi
plejer,” siger hun.
Hun brænder for lejr-arbejdet og der er særligt en
ting ved de voksne ledere,
hun har haft, som hun som
ung lejrleder meget gerne vil
give videre til teenagerne.
”Jeg har selv syntes, det
var megafedt at være på lejr
på Sildestrup. De voksne har

altid haft tid til en. Som den
stille pige i skolen blev man
ikke så tit set dér, men jeg
følte faktisk, at man blev set
på lejrene. Det er noget af
det, jeg gerne vil give videre.”

Miriam Månsson glæder
sig til – sammen med andre
unge ledere – at kunne være
rollemodeller for deltagerne
på påske-teenlejren.

Unge rollemodeller
for teenagerne
Derfor har hun samlet en
flok på 8-10 venner – alle
unge på nogenlunde samme
alder som hende selv – til at
være medledere på teen-lejren, der foregår i dagene op
til påske, den 9.-12. april.
”Vi kunne godt tænke
os, at der kun er helt unge
ledere, så ledergruppen
også kan have det superfedt sammen,” siger Miriam
Månsson.
Hun mener, det er vigtigt,
at teenagerne har nogle
unge ledere, tæt på deres
egen alder, som tør svare på
nogle af de mange spørgsmål, de kommer med.
”Jeg synes, det er supervigtigt, at de får nogle gode
rollemodeller og kan se, at
man sagtens kan være ung
kristen ligesom mig og mine

venner og stadig have et
fedt liv og have det godt.”

Bibeltimer med fokus på
påskens budskab
Det særlige ved teen-lejren
er også, at den ligger lige op
til påske, og at man derfor
kan få lov til at koncentrere
sig om påskens budskab i
bibeltimerne, mener hun.
”Påsken og det, der skete
der, er jo noget af det vigtigste fra kristendommen
at få formidlet. Men det bliver ikke taget særligt tit op
på de andre lejre i løbet af
sommeren og efterårsferien. Det bliver godt at kunne
dykke ned i.”
Ud over bibeltimer og en
gudstjeneste, som deltagerne skal være med til at plan-
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lægge, kommer teen-lejren
selvfølgelig også til at indeholde mange af de andre
elementer, som man kender

det fra andre lejre: hygge,
fællesskab og en masse sjove aktiviteter, fortæller den
kommende lejrleder.

Bobletræf er hele byens fest
Hvert år samler LM Kids’ Boble-bil hele sønderjyske Skærbæk – både børn og
voksne – til aktiviteter, hygge, sjov og bibeltimer

LM Kids’ bil Boblen er kendt
i byen Skærbæk ved Ribe.
Den har nemlig i mange år
været på besøg i byen nogle
dage hvert år i august.
I år var det bare en ny bil,
der endnu ikke var malet i
mange farver, så den kunne
virke som blikfang.
”Heldigvis var vi på den
samme plads og med de
samme telte, som vi plejer,”
siger Linda Roager, der er
med til at stå for arrangementet. Hun er også leder af
LM’s børneklub i byen.

Masser af aktiviteter
og bibeltimer
Byens børn var heller ikke i

tvivl om, hvad der skulle ske,
og de første stod allerede
klar mandag den 16. august,
en time før de startede.
Børnene fik lov til at køre
rundt på mooncars, mens
det hele blev stillet an.
”Den nye Boble er større
end den tidligere, og der er
virkelig mange ting med den.
Mooncars havde vi lånt fra
Haderslev Næs Bibelcamping.”
Ud over alle aktiviteterne
var der hver dag bibeltime,
som kids-konsulent Kristian
Larsen holdt.

Forklæder fra
det lokale testcenter
Bobletræffet i Skærbæk er
hele byens fest, siger Linda
Roager og fortæller om en

far, som kom og gav dem to
store papkasser.
De var propfulde af forklæder, som ikke kunne bruges på det lokale testcenter,
men som børnene kunne
have på, når de maler.
”Han har ikke har noget
med missionshus og kirke
at gøre, men det var hans
måde at give udtryk for, at
han er glad for, at vi er der.”

LM’erne snakker
med folk fra byen

FOTO : L I N DA R OAG E R
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Selv om det er LM Kids og
børneklubben, der inviterer,
er hele LM-menigheden i
Skærbæk med. Linda Roager fortæller, at de, der ikke
går på arbejde, er der hele
tiden. De giver en hånd med,
hvor der er brug for det, ta-

ger kontakt til de forældre,
der står og kigger, og sidder
og drikker kaffe og snakker med folk fra byen. Andre
støder til efter arbejde.

Vidner til, hvordan
Gud arbejder
”Vi er helt høje. Selv om der
egentlig ikke er noget nyt i
det, vi gør, er det fantastisk
at være vidne til, hvordan
Gud arbejder,” siger Linda
Roager.
Som eksempel nævner hun
en lille gruppe muslimske
børn, der for seks år siden
spurgte høfligt, om de måtte
være med til aktiviteterne.
”De er kommet igen hvert
år, og i år var der flere af
dem – og deres mødre - der
blev til bibeltimerne.”
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BODIL OG LEO POULSEN
Vi nyder godt af at bo et
sted, hvor man har tradition for at invitere hinanden

Markusskolens Børnehave i Esbjerg
søger en pædagog
Se yderligere oplysninger på
www.markusskolen.dk

Vi lever under Guds
nåde og ledelse
”Vi vil være der, hvor Gud ønsker,” siger pensionistpar, der er flyttet
fra Bornholm til Vestjylland

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

E N G O D S TA R T

PÅ DET DER SKAL HOLDE HELE LIVET

godtbegyndt
Er primært et kursus for jer, der
har været gift mellem 2 og 5 år.
På kurset vil I få forskellige værktøjer, som kan være med til
at give jeres ægteskab den bedste start – og hjælpe jer til at
komme godt videre, når den første forelskelse har lagt sig.

FOTO : O LE S OLGA A R D

Kurset afholdes både i Aarhus og København.

familiearbejde.dk/godt-begyndt

FORUDBESTIL NU
Bestil 24:12 senest 26. sept.
og få gode rabatter:
100+ stk. eller mere: 15 kr./stk.
50-99 stk.: 20 kr./stk.
25-49 stk.: 25 kr./stk.
Et julemagasin | 2021

Normalpris: 49,95 kr.
Vi spiser ikke
jordbær om vinteren
JUL EN ER
SANSERNES FEST

På jagt efter genbrugsguldet

J EG TR OR , J EG
NÅR AT BEDE , INDEN
JEG SÆTTER FODEN
PÅ G U LVET OM
MOR G EN EN

Anne-Cathrine Riebnitzsky
Forfatter

Be s t i l l e s p å lohse.d k / 24 -1 2-2021

Bodil og Leo Poulsen følger med i de mange undere, der udfolder sig lige uden for døren på deres vestjyske landejendom.
AF OLE SOLGAARD

sionsblomst som velkomstgave.

For fire år siden rykkede Bodil og Leo Poulsen teltpælene op fra den bornholmske
klippegrund og satte dem i
den vestjyske sandjord. Her
bor pensionistparret på en
velholdt landejendom, ikke
så langt fra Spjald og Videbæk.
Bodils arbejdsliv har
udfoldet sig på friskolen
Davidskolen, hvor hun var
lærer. Leo har været rundt
i en del bornholmske hjem
som hjemmesygeplejerske.
Nu får andre gavn af deres
energi.
Det var et barnebarns
ekstraordinære og vedvarende behov for hjælp, der
fik ægteparret, der i dag er
henholdsvis 70 og 72 år, til
at flytte til Vestjylland. Og
de sætter pris på at være
tættere på børn og børnebørn nu.
Ved ankomsten stod 17
LM’ere fra Spjald klar til at
tømme flyttebilen, og naboerne kom med en stor pas-

Til tjeneste
Inden flytningen var Bodil i
en håndfuld år mentor for
de unge i Årsballe LMU. En
opgave, hun ser tilbage på
med stor glæde. Hun mærkede en stor åbenhed hos
de unge, hvoraf flere kom fra
hjem, hvor kristentroen ikke
satte dagsordenen. I Spjald
blev hun ret hurtigt engageret i nogle flygtningefamilier,
hvilket til tider har været
slidsomt.
Leo havde i mange år en
opgave som LM-prædikant
på Bornholm, og det har han
fået mulighed for at fortsætte med i Vestjylland. Han
har også god erfaring med
forbøn og salvning af syge
mennesker og oplever, at
det er trygt og godt at blive
lagt i Guds hånd. ”Og så svarer Gud, som han vil.”
”Som prædikant prøver jeg at forkynde det, jeg
selv lever af. Selv om jeg på
overfladen er et pænt menneske, lever jeg af Guds

nåde. Det er Jesus, der er
min fred. Han er mit liv. Det
giver grund til at slappe af,”
fortæller Leo, der samtidig
har en nød for, at folk i nabolaget også må finde frelsen
i Jesus.
”Vi nyder godt af at bo et
sted, hvor man har tradition
for at invitere hinanden. Kort
efter vores ankomst inviterede vi naboerne hjem til os.
Her tog vi en runde ved bordet, hvor alle fortalte lidt om
sig selv. Vi skal passe på, at
vi ikke prioriterer udvalgsmøder i LM på bekostning af
gode naborelationer,” siger
Bodil og Leo.

Gud er med i alt
Parret har en fælles bøn om
at blive ledt af Gud og stiller sig til rådighed, hvor der
er behov. Og så har de en
overbevisning om, at Gud er
med i alt, også de svære ting
i livet – selv om det nogle
gange kan være svært at se.
”Jeg søgte engang en stilling, som jeg ikke fik. Det
blev jeg både sur og bitter
over i en periode. I dag er jeg

glad for, at jeg ikke fik stillingen. Jeg er overbevist om,
at Gud også er med i det, der
ikke lykkes. Han har nogle
gange andre planer, end vi
havde tænkt – både i forhold til helbred og arbejde,”
nævner Leo.
”Gud er ikke blevet mindre for mig gennem årene.
Men jeg har mange hvorforspørgsmål til ham. Dér får
jeg stor hjælp i Salmernes
Bog, som både indeholder
tvivl, spørgsmål og hvile,” tilføjer Bodil og nævner, at de
mistede et barnebarn for ni
år siden.
Selv om parret er meget
bevidste om det evige perspektiv på livet, glæder de
sig dagligt over deres ”midlertidige” bolig på den store
matrikel, der giver gode
udfoldelsesmuligheder, når
de samler børn, børnebørn,
naboer eller venner. De nyder også at tage træskoene
på og følge med i de mange
undere, der udfolder sig lige
uden for døren, både i haven
og skoven og blandt deres
høns og gæs.
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LM KIDS-KONSULENTER
For mange af lederne
kræver det mindre at lytte frem for at læse

Udruster ledere gennem videoer
Hver måned formidler to LM Kids-konsulenter kort inspiration og vejledning til børneklublederne
I sagde’,” siger Janne BakPedersen.
Det var reaktion på en
video, hvor Kristian Larsen
gav kreative ideer til, hvordan man kan illustrere bibelfortællingen.

AF KAJA LAUTERBACH

”Lederudrustning er en del
af vores arbejdsbeskrivelse,
men det er noget, det er rigtig svært at skabe rum og tid
til, og det har frustreret os
en del.”
Det siger Janne Bak-Pedersen og Kristian Larsen,
der er børnekonsulenter i
LM Kids.
De har måttet erkende,
at det sjældent er muligt at
skabe et forum for lederudrustning i forlængelse af
børneklubben.
”Ofte er børneklubben
om eftermiddagen, og rigtig
mange ledere kommer direkte fra arbejde. Måske har
de børn, der skal hentes og/
eller bringes, eller de skal
skynde sig hjem til aftensmaden,” siger Janne BakPedersen.
For et års tid siden fik hun
imidlertid en ide, der viste
sig at være en god løsning
på problemet.
”Under corona-nedlukningen lærte vi jo at lave mange
ting online eller på video, og
så kom jeg til at tænke på,
hvorfor vi ikke gjorde brug af
at vlogge,” siger hun.
En såkaldt vlog er en blog

Relevante emner

I en af de første Tanketid-videoer viste Kristian Larsen, hvordan man kan lave illustrationer til bibelfortællingen med pap og
tøjklemmer. Det har de fået flere gode reaktioner på.
med videoer i stedet for
skriftlige indlæg.
Kristian Larsen indskyder,
at der ikke gik ret lang tid,
før han var fuldt ud med på
den ide.

Navn med associationer
De to børnekonsulenter kalder deres videoinspiration

Video-bloggen Tanketid
• Små videoer med opmuntring, inspiration og
udfordring til lederne i arbejdet blandt børn
• Vloggen er et år gammel
• En ny video en gang om måneden
• Videoerne findes både på LM Kids’ Youtube-kanal og
på LM Kids’ Facebook under navnet Tanketid

for Tanketid
Tanketid.
”Vi landede der, fordi det
navn giver en masse gode
associationer: for eksempel
optankning, at få nye tanker,
at dele tanker,” siger de.
”I Bibelen læser vi også, at
Guds tanker er forskellige
fra vores tanker. Det er vigtigt at hvile i det, hvis vi skal
holde fokus, når vi arbejder
med lederudrustning,” tilføjer Kristian Larsen.
De minder om, at det ikke
kun handler om tanker. Man
skal også fokusere på ordet
”tid”.
”Det tager tid at tænke
tanker – at tanke op og få
nye tanker. Det kræver fordybelse og er ikke venstre-

håndsarbejde. Og det tager
tid at bruge Guds ord, så
man har noget at give videre.”

Lytte frem for at læse
Video-bloggen Tanketid har
nu været i gang et år, og video nummer 12 er lige på
trapperne.
Videoerne er fem-ti minutter lange og ganske
simple og optaget uden en
masse teknik.
”Vi er jo bare amatører,
der har et budskab, vi gerne
vil have frem,” begrunder
Janne Bak-Pedersen og
tilføjer, at videomediet kan
noget, som den skrevne
blog ikke kan.

”Vi har mulighed for at
vise ting, vi laver. Vi kan
komme tæt på tilhørerne,
og vi kan bruge mimik og
kropssprog,” uddyber Kristian Larsen.
De har også erfaret, at det
for mange af lederne kræver
mindre at lytte frem for at
læse.
De er ikke blevet kimet
ned med reaktioner, men
når de alligevel taler med
klubledere, sker det tit, at
nogle kommer med opmuntrende kommentarer.
”Vi har indtryk af, at nogle
klubber har taget inspiration til sig, og nogle enkelte
har endda sendt et billede,
der viser, at ’vi har gjort, som

Den primære målgruppe for
Tanketid-videoerne er børneklubledere. Men alle, der
har ansvar for formidling af
Guds ord til børn, kan få noget ud af at kigge med.
Janne Bak-Pedersen og
Kristian Larsen er ret sikre
på, at de rammer et behov,
og at mange finder emnerne
relevante. Videoerne, der ligger frit tilgængeligt på Facebook og YouTube, har nemlig
flere visninger, end der er
børneklubber i LM.
En af de videoer, der er
blevet set rigtig mange gange, handler om halloween.
Her fortæller Janne BakPedersen, hvordan man kan
gribe det an, hvis man gerne
vil bruge allehelgen, som det
hedder på dansk, til at fejre
liv og glæde i stedet for død
og ødelæggelse.
Andre Tanketid-videoer handler om praktiske
spørgsmål som, hvad man
kan lege i en coronatid, hvor
man skal være udenfor, holde afstand og ikke må røre
hinanden, hvorfor man skal
tale om mission, eller hvad
relationer betyder for at få
taletid ind i barnets liv.
Når de to børnekonsulenter skal planlægge indholdet
i den næste vlog, vælger de
emner, som de selv synes, er
relevante at tage op.

VÆ LG M E LL
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Har du en lederopgave i LM eller LMBU? Så er LLK21 noget for dig!

Se programmet på dlm.dk/LLK21 og tilmeld dig senest 5. september.

17.-19. SEPTEMBER 2021 | LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

J E S U S T I L A LL E G E N E R AT I O N E R
FOTO: I STOCKPHOTO

Her bliver du
• opmuntret i tro og tjeneste
• udrustet til praksis derhjemme
• udfordret til handling
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DORTE SIG LEERGAARD
I skabelsesberetningen ser
vi, at Gud skaber orden. Normkritikken gør det modsatte.
Her er ingen grænser

PRIDE 2021

ILLU ST R AT ION: FR E E PIK

Pride er en kamp om, hvad
der definerer et menneske
Bibelen er tydelig
om seksualitet
Det er en grundtanke i Bibelen, at mand
og kvinde hører sammen
Antallet af kristne kirker,
der støtter op om vielse
af homoseksuelle, vokser,
men der er god grund til
at fastholde det klassiske
syn, som LM er bærer af.
Det skyldes ikke først og
fremmest Bibelens ord om
homoseksualitet, men Bibelens ord om seksualitet
i det hele taget.

Guds ordning og ordre
For det første har Gud
sat mennesket på jorden
til at ”blive frugtbare og
talrige” (1 Mos 1,28). Det
gælder ikke kun den meget konkrete dimension –
at føde og opfostre børn,
men denne dimension må
ikke overses. Barnefødsler
kræver mænd og kvinder.
Sådan er Guds indretning
af skaberværket, og Guds
lov siger videre, at den
seksuelle relation er forbeholdt par, der ikke bare
har givet samtykke til dén
relation én gang, men givet
et super-samtykke til et
helt liv sammen i modgang
og medgang.
Det heteroseksuelle par,
der ikke kan få børn, er stadig en del af denne orden,
men det homoseksuelle
par kan umuligt få børn og
deres forening går derfor
stik imod Guds ordning.
For det andet har Gud
skabt mennesker med
et køn, og både mand og
kvinde er skabt i hans billede. Tilsammen afspejler
de Gud. Derfor har Gud ført
de to parter sammen. På
underfundig vis virkeliggør mandens og kvindens
relation – om end smadret
af synden – en del af Guds
tanke med at skabe menneskeheden i sit billede.
Det samme kan ikke
siges om den homoseksu-

elle relation, da den ikke
indeholder begge køn.
For det tredje vidner Bibelen tydeligt om, at Gud
hverken er glad for eller
ligeglad med homoseksuelle relationer. Overalt
i Bibelen mødes de med
Guds vrede. Paulus beskriver endda homoseksuel
praksis som et tegn på
menneskehedens kollektive frafald fra Gud – ikke
at det enkelte menneske
er en større synder, men at
menneskeheden bevæger
sig længere væk fra Gud.

Normkritikken vil nedbryde samfundsrammer, der beskytter
børn og kvinder, mener landsleder i ELN
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

DSB gjorde det. DMI gjorde
det. Ja, selv Danmarks Statistik gjorde det: skiftede til
et regnbuelogo da København den 12.-22. august lagde rammer til World Pride.
Mange danske virksomheder hoppede med på vognen
og markerede deres sympati
med LGBT+-sagen. For Pride handler jo om menneskerettigheder, hedder det på
den officielle hjemmeside.
Men Pride handler ikke
kun om, at to mennesker af
samme køn skal kunne gå
hånd i hånd på gaden uden
at blive chikaneret.
”Det er en kamp om, hvad
der definerer et menneske.
En kamp for, at man skal
danne sin egen identitet
og performe sig selv helt
grundlæggende. Det går
imod alt det, jeg tænker, der
er sundt og godt for mennesker.”

Bibelens ”modsvar”
Nogle fortalere for homoseksuel praksis, der argumenterer ud fra Bibelen,
mener, at Paulus ikke taler
imod en kærlig, forpligtende seksuel relation mellem to personer af samme
køn. Han taler derimod
imod græsk kultur med
mandlige prostituerede
mindreårige.
Men bibelteksterne
nævner ikke med ét ord, at
homoseksuel praksis mellem to ligeværdige skulle
være acceptabelt. Teksterne siger heller ikke noget
om, at Bibelens fordømmelse er knyttet til en eller
anden form for udnyttelse.
Nogle hævder også, at
Jesus aldrig talte imod homoseksualitet. Men Jesus
understregede tydeligt,
at mennesket er skabt
som mand og kvinde, og
konkluderer, at mand og
kvinde bindes sammen i
ægteskabet (Matt 19). Han
taler ikke direkte imod homoseksualitet, men ved at
vise tilbage til skabelsen
viser Jesus, at det heteroseksuelle ægteskab var
Guds tanke og design fra
begyndelsen.
nlm

Synd for mennesker
Sådan lyder kritikken fra
Dorte Sig Leergaard, der
er landsleder i Evangelisk
Luthersk Netværk. I en årrække har hun beskæftiget
sig med den såkaldte normkritik, som hyldes af LGBT
Danmark, Sex & Samfund,
AIDS-Fondet og de årlige
Pride-parader.
”Det lyder så banalt, men
jeg synes, det er synd for
mennesker at skulle leve i
en verden, hvor familieformer og seksualitet bliver
løsrevet fuldstændig fra
gode og sunde rammer. Det

Også i menigheden er der mange, som har udfordringerne i forbindelse med køn og seksualitet
tæt på. Hvad siger man for eksempel til børnene om moster og hendes kone?
er nemlig ikke uden omkostninger – slet ikke for børn.
Det gør mig så uendelig
trist.”
Det ideologiske grundlag
under LGBT-bevægelserne
og Pride-paraderne kaldes
normkritik. Ifølge Copenhagen Prides hjemmeside er
normkritik ikke ”at komme
ud af skabet, men at bryde
skabet helt ned”. Men skabet er de rammer, mennesker trives i, mener landslederen:
”Når vi læser skabelsesberetningen, ser vi, at Gud
skaber orden. Han skiller
jord fra vand, nat fra dag,
mand fra kvinde, menneske
fra dyr, hviledag fra ugens
andre dage. Normkritikken
gør det modsatte. Her er ingen grænser. Her må ingen
sige, at noget er godt eller
skidt.”

Forvirring til følge

I normkritikken er der ingen
grænser. Det skaber forvirring
blandt både børn og voksne,
mener landsleder Dorte Sig
Leergaard.

Og det skaber forvirring om
køn. Fra 2019 til 2020 blev
28 procent flere voksne
henvist til en indledende
samtale ved Center for Kønsidentitet.
Det skaber også forvirring
om familie. Den 18. august
i år fremlagde regeringen
med støttepartier et forslag
om at dele barselsorloven
mellem fire forældre, for at

komme familier med flere
end to voksne – såkaldte
regnbuefamilier – til hjælp.
”Vi ændrer nogle betingelser i samfundet, som
vi tror er gode. Vi indfører
rugemødre og gør kvinder
til fødefabrikker, så homoseksuelle kan få børn, eller
vi eksperimenterer med
børn for at tage hensyn til
regnbuefamilier. I alle andre
sammenhænge ville vi sige
nej til det, men her siger vi
som samfund, at det er o.k.,
fordi ingen skal tilsidesætte
seksuelle minoriteters behov.”

Ind i skolerne
Normkritikken har også
fundet vej til skolerne, der i
stor grad bruger Sex & Samfunds materialer.
”Sex & Samfund definerer
sig selv som normkritiske. I
deres indskolingsmateriale
møder man som det første
et billede af to lesbiske. Det
bliver fremført, som om det
er lige så normalt som far,
mor og børn.”
Dorte Sig Leergaard er
ikke i tvivl om, hvorfor normkritiske organisationer kan
få stor statsstøtte, og normkritik siden 2014 har været
et fag på pædagogseminariet:
”Det er jo ikke opstået i

går. Man kan se et langt perspektiv fra Oplysningstiden,
hvor Gud blev smidt på porten. Det tog fart med sekulariseringen gennem det 20.
århundrede, og nu rammer
det så med topfart.”

Kærlighed og kritik?
Også kristne står midt i
normkritikkens tid, men kaldet til at møde andre med
evangeliet gælder stadig:
”Vi må arbejde med, hvordan vi kan gøre det i praksis.
Hvordan kan vi eksempelvis
tage imod transpersoner,
der vil komme i kirken? Må
en transkvinde være med til
kvindeaften?”
Problematikken er ikke
hypotetisk. I de menigheder,
hvor Dorte Sig Leergaard har
holdt foredrag om emnet,
oplever hun igen og igen, at
det er meget tæt på:
”Der er altid nogen, der har
en søster, en bror, et barn eller en kollega, som er homoseksuel eller transkønnet.
Og så bliver der pludselig
mange lavpraktiske spørgsmål at tage stilling til: Vil jeg
med til brylluppet? Hvad siger vi til børnene om moster
og hendes kone? Hvordan
kan vi i praksis sige så højt
et ja til mennesker, at de kan
tåle at høre et nej til deres
livsform?”
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SØREN STIDSEN
Jeg holder mig helt bevidst
for øje, at jeg taler om et emne og til en person

TEMA

Nogen må jo gå ind i debatten
Teolog Søren Stidsen bruger tid på konstruktiv debat i medierne om kønsidentitet
AF KAJA LAUTERBACH

Må bare blande sig
Ud over debatterne på
teologistudiet har 41-årige
Søren Stidsen fra Aarhus
været aktiv i den offentlige
værdidebat i en længere
årrække – for eksempel debatten om juridisk kønsskifte og abortd. Senest debatten om kønsidentitet, hvor
han i maj i år offentliggjorde
borgerforslaget Der er to
køn, mand og kvinde.
kvinde
”Der er to grunde til, at jeg
har involveret mig i debatten om kønsidentitet – og i
mange andre debatter,” forklarer han.
”Den ene er, at jeg har det
svært, når jeg oplever, at
tingene ikke giver mening og
ikke hænger logisk sammen.
Så må jeg bare blande mig.”

Mennesker skal have frihed
til at gøre, som de vil. Ellers
holder det op med at være
kærlig kritik, men bliver til
tvang, mener Søren Stidsen.
FOTO: UNSPLASH.COM

Siden Søren Stidsen startede på teologistudiet for
mange år siden, har han
altid været ham, der mente
noget andet end de andre.
”Jeg trives i det stormvejr,
det giver, for det skærper
mine argumenter. Jeg skal
hele tiden reflektere over,
om jeg faktisk mener det,
jeg siger,” siger han og tilføjer, at han også gerne vil
finde ud af, hvorfor andre
mener det, de gør.
”For mig handler en debat
ikke om at få ret. Jeg har
’vundet’ en debat, hvis jeg
går derfra og ved mere, end
da jeg kom. Jeg bliver klogere, og det giver en anden
tilgang til den person, jeg
debatterer med.”
Ved at deltage i debatter får han også testet sine
argumenter og skærpet sine
formuleringer, så det, han
siger, hænger sammen.

Kærlig kritik

Søren Stidsen lægger vægt på at være konstruktiv, når debatten på de sociale medier bliver hård.
Den anden grund er, at
han oplever en voksende
frustration over, at der ikke
er andre, der for alvor engagerer sig i debatten.
”Jeg har en forventning om,
at konservative – både kirkeligt og politisk – skal gøre
noget. Men det bliver kun
til pip her og der,” siger han
og henviser til, at forskellige
kirkelige organisationer har
skrevet udmeldinger og sagt
deres mening uden for alvor
at følge det op.

for en – har han oplevet, at
debatten gik for tæt på, men
generelt ser han det som noget, der giver ham hård hud.
”Så længe folk holder sig
til at skrive på Facebook, er
der ingen argumenter, jeg
ikke har hørt før, og som jeg
ikke ved, hvordan jeg vil reagere på,” siger han.
”Hvad gælder personangreb, siger jeg til mig selv, at
de jo ikke kender mig, så det
er egentlig mine udtalelser,
de er imod.”

Hård tone på Facebook

Oprigtig interesse

Søren Stidsen får af og til
optaget læserbreve i Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten eller andre aviser, men
en meget stor del af debatten foregår på Facebook,
og her bliver tonen hurtigt
meget hård.
Kun en enkelt gang – hvor
en person sendte en mail til
hans chef om, hvad han var

I en skriftlig debat kan man
nemt komme til at glemme,
at det er et menneske, man
skriver til, minder den erfarne debattør om.
”Derfor holder jeg mig helt
bevidst for øje, at jeg taler
om et emne og til en person.
Jeg kritiserer aldrig noget
hos den person, jeg skriver
til. Dybest set fordi jeg ikke

kender vedkommende og
ikke ved, hvilket liv personen
lever,” siger han.
”I stedet for at gå med på
det aggressive vælger jeg at
prøve på at være konstruktiv
og spørge ind til, hvad min
samtalepartner egentlig
mener. Jeg insisterer på, at
det er et emne, vi diskuterer,
og at jeg er oprigtigt interesseret i at forstå, hvad den
anden mener.”
Han understreger, at det
er vigtigt at huske, at man
ved en skriftlig diskussion
ikke kan se hinanden og
læse på den andens kropssprog, hvad vedkommende
tænker.
”Derfor skal man lade tvivl
komme den anden til gode
og bede vedkommende om
at uddybe det, man ikke forstår. På den måde viser man
også respekt for det andet
menneske.
Når han har skrevet et

med og tænker over det, og
måske bliver de styrket i
deres holdninger og kan senere selv sætte ord på.

indlæg, læser han det altid
igennem igen og retter til i
stedet for bare at trykke enter med det samme. Og det
sker nogle gange, at han slet
ikke sender det.

Flere læser med
Søren Stidsen, der kirkeligt er engageret i LM-frimenigheden Aroskirken,
understreger, at et vilkår ved
Facebook-debatter er, at der
altid er andre end den, man
debatterer med, der læser
med.
”Det er ikke sikkert, at de
selv siger noget, men de er
lige så meget min målgruppe, og på dem virker det
også langt mere overbevisende, hvis man går efter
bolden og ikke efter manden,” siger han.
”Måske kan man ad den
vej nå nogle mennesker,
som ikke selv siger det, de
mener. Men nu læser de

Søren Stidsen erkender, at
man ikke kan engagere sig i
debatten om kønsidentitet,
uden at nogle vil opleve sig
personligt kritiseret.
Han mener dog, at kritik
grundlæggende kan være
kærlighed, hvis vi vil dem,
vi kritiserer, det gode. Hvis
vi er overbevist om, at den
måde, de lever på, er skadelig for samfundet og for
mennesker, der lever i det.
”Vi skal imidlertid huske,
at vi skal lade mennesker
have frihed til at gøre, som
de vil. Ellers holder det op
med at være kærlig kritik,
men bliver til tvang.”
I abortdebatten har Søren
Stidsen fra flere debattører
i USA mødt det, at man først
har ret til at kritisere en anden, når man kan gengive,
hvad han eller hun mener.
”Det er svært at gennemføre fuldt ud, men det er et
godt ideal at holde op for sig
selv,” siger han.

Kristne med udfordret seksualitet

Saglige argumenter om køn og sex

7 grunde til ikke at gå med i Priden

Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet er et nætværk for personer, der oplever, at deres seksualitet er udfordret. Her kan man føle sig mødt og forstået på kristen grund.

På den norske hjemmeside morfarbarn.no kan man finde
saglig information om køn, seksualitet og samliv med fokus
på et klassisk kristent syn på mennesket og ægteskabet.

Grundene er baseret på samfundsmæssigt acceptable argumenter, så de kan bruges i debatten på arbejdspladsen, studiestedet eller over hækken. Find dem på kortlink.dk/2cmcb
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GUNHILD AAEN MADSEN
Jeg behøver ikke
udleve noget for at mærke efter, hvad der er rigtigt
for mig. Jeg tog et valg, og det koster altid

TEMA

Gunhilds svære valg for kærligheden
Som 41-årig familiemor fandt Gunhild Aaen Madsen ud af, at hun var homoseksuel.
Hun valgte dog at følge sin kristne overbevisning og blive hos sin mand

Som barn havde 67-årige
Gunhild Aaen Madsen en
klar følelse af ikke at være
som de andre piger. Hun
klatrede i træer og sloges
med drengene på gaden i
stedet for at gå i kjole og
lave håndarbejde. Da de
jævnaldrende piger begyndte at få kærester, isolerede
hun sig bare mere og mere.
Dengang i det lille indremissionske samfund i
Strandby – en lille fiskerby
nord for Frederikshavn – var
homoseksualitet ikke noget,
man havde hørt om eller
talte om.
”Jeg var godt klar over, at
jeg var anderledes, og jeg
følte mig enormt ensom,
fordi jeg ikke rigtig passede ind. Men jeg vidste ikke,
hvad det drejede sig om.”
Desuden blev hun udsat
for seksuelle overgreb af en
noget ældre dreng og opbyggede derfor ubevidst en
afstand til mænd.

Skam over onani
”Da jeg var omkring 18 år,
læste jeg i min bibel i Anden
Mosebog omkring homoseksualitet. Dér fik jeg for første
gang i mit liv den tanke: ’Er
det det, det handler om?’”
fortæller hun.
Den spirende erkendelse
blev dog hurtigt skubbet
væk: ”Gud skaber ikke noget, der er ham selv imod. Så
det kan ikke være det.” Oveni
kæmpede hun med onani og
havde rigtig mange samvittighedskvaler over det.
”På et tidspunkt bad jeg:

Jeg er en kvinde,
– og jeg arbejder
stadig med min
seksualitet. Jeg
tror, det er noget,
jeg skal gøre, så
længe, jeg lever
Gunhild Aaen Madsen

Først sent i livet som hustru
og mor til fire børn erkendte
Gunhild sine homoseksuelle
følelser. Hun forblev i ægteskabet og har nu været gift
med sin mand, Mads, i 47 år.

Livet består af valg
– uanset hvilken
seksuel orientering
man har. Hvis jeg
havde været heteroseksuel og blev
forelsket i en anden mand end min
egen, så stod jeg
i nøjagtig samme
valg
Gunhild Aaen Madsen

’Gud hjælp mig til at blive
fri, og giv mig vilje til at blive
fri.’”
Men det havde nogle omkostninger at bede sig fri
på den måde, understreger
Gunhild.
”Jeg blev aseksuel – mine
seksuelle lyster og tanker
forsvandt helt. Jeg forbandt
ikke mennesker med køn og
var heller ikke i kontakt med
min egen krop og seksualitet.”
Alligevel blev hun fire år
senere gift med Mads, som
hun mødte i et kristent symfoniorkester. Han blev forelsket i hende og tog kontakt,
og da de begge var opvokset
i Indre Mission, var det også
naturligt for ham, at de ikke
havde sex før ægteskabet.
”Da han første gang tog
mig i hånden, kunne jeg
bare mærke, at der blev milevidt imellem os. Da vi blev
gift, og det seksuelle kom
ind i det, fortsatte en proces,
hvor jeg lod, som om alt var
o.k., samtidig med at jeg fik
mindre og mindre kontakt
med mine egne følelser.”

Forelsket i en kvinde
I mange år levede de et ”normalt” ægteskab i dagtimerne, men sent om aftenen
begyndte Gunhild tit at blive
aktiv og gøre rent for at fortrænge det intime samliv.
”Jeg kunne ikke udtrykke
det med ord. Det betød, at
når Mads lagde op til, at vi
skulle være sammen seksuelt, forsvandt jeg ligesom ud
af min egen krop. Han kunne

PR IVAT FOTO

AF KARIN BORUP RAVNBORG

ikke mærke det på mig. Han
var jo et lige så ubeskrevet
blad i forhold til seksualitet,
som jeg var, så vi vidste ikke,
hvordan det skulle føles.”
Som 41-årig og mor til fire
blev Gunhild pludselig forelsket i en anden kvinde, og
det gik op for hende, at hun
havde homoseksuelle følelser og nok også havde haft
det gennem sin barndom.
Hun gik til en kristen sjælesørger, som uden at skubbe
hende i nogen bestemt retning lyttede til hende længe
nok til at kunne spørge: ”Og
hvad er så det rigtige for
dig?”
Da var Gunhild ikke i tvivl:
Det var at blive i familien og
ægteskabet – og være tro
mod sig selv og sin forståelse af Guds ord om ikke at
udleve sine homoseksuelle
følelser. Hun tog en snak
med sin mand, og pludselig

var der ting, der gav mening
for ham. Lige siden har han
støttet hende i kampen videre frem.

Vi har alle et valg
”Nogle terapeuter vil sige, at
det at være tro mod sig selv
er at leve sin homoseksualitet ud. Men jeg behøver ikke
udleve noget for at mærke
efter, hvad der er rigtigt for
mig. Jeg tog et valg, og det
koster altid,” påpeger Gunhild.
”Der var da en lang periode i de første år derefter,
hvor jeg var misundelig på
dem, der bare kunne leve
det ud, for det er ikke nemt
at slippe en, man er forelsket i. Men når jeg så de omkostninger, det havde haft
for nogle af de kristne brødre og søstre, der havde levet
det ud – misbrug, brudte
venskaber og stærke tros-

kriser som følge af deres
valg – så var jeg overbevist
om, at jeg havde valgt det,
der var rigtigt for mig.”
Livet består af valg – uanset hvilken seksuel orientering man har, pointerer hun.
”Hvis jeg havde været
heteroseksuel og blev forelsket i en anden mand end
min egen, så stod jeg i nøjagtig samme valg. Vi har alle
sammen et valg.”

Sætter ikke mærkat på
Gunhild vil ikke sætte mærkat på sig selv, om hun er
homoseksuel eller heteroseksuel.
”Hvis du spørger mig, vil
jeg svare, at jeg er en kvinde
– og at jeg stadig arbejder
med min seksualitet. Jeg
tror, det er noget, jeg skal
gøre, så længe jeg lever. Det
kan godt være, hvis jeg gik
hen og blev alene, at jeg så

skulle arbejde med den på
en anden måde,” indrømmer hun.
”Selv om det ikke fylder
andet end en brøkdel af,
hvad det har gjort, så er det
stadigvæk et sted, hvor jeg
udvikler mig og udfordres
til at blive mere mig – mere
ægte og tro over for mig selv
– på mange forskellige områder. Jeg definerer det ikke
som homoseksualitet længere, og det tror jeg, handler
om, at jeg ved lidt mere om,
hvad det er for nogle følelser
i mig, der er på spil. Nu kan
jeg snakke med min mand
om det og sætte ord på det
over for ham, og vi kan arbejde med det sammen. Det
betyder rigtig meget.”
Hun er i dag med i netværket KNUS, hvor hun mødes
med andre kristne, der oplever udfordringer i forhold til
deres seksualitet.
”Jeg vil rigtig gerne være
med til, at mennesker ude i
kirkelivet, der sidder alene
med deres følelser, ved at
der er nogen, der har oplevet
det samme, som har fundet
friheden og freden i deres liv
på trods af, hvad der er sket.
At de får at høre: ’Du er o.k.!
Du er Guds elskede barn’. Og
at der er en vej frem, nogen
at tale med og et fællesskab, der kan rumme dem.”
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THOMAS SCHIRRMACHER
At sælge piger som
sexslaver er ikke noget problem for Taliban. Særligt
ikke, hvis de ikke tilhører deres trosfællesskab

KIRKE

Kristne slukker telefonerne
og gemmer sig for Taliban
Afghanistans kristne var i forvejen stærkt forfulgte, men står nu over for en endnu sværere fremtid
”Hvis blot nogle få ved,
at man er kristen, kan det
være kritisk, hvis de afslører en over for Taliban,”
fortæller en af Dansk Europamissions kontakter, der
har indgående kendskab til
Afghanistan.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Vi ved, hvor du er,
og hvad du laver
Allerede før Talibans
magtovertagelse var gruppen begyndt at true kristne.
En afghansk præst i USA
fortæller til mediet World
World,,
at han har kristne familiemedlemmer i Afghanistan,
der gemmer sig og håber at

Bed om trøst
og beskyttelse
FOTO: UNSPLASH.COM / ISAAK ALEXANDRE KARSLIAN

Allerede før Talibans
magtovertagelse var Afghanistan placeret som
nummer to på Open Doors’
liste over de lande, hvor det
er sværest at være kristen.
Faktisk kom landet sidste
år op på samme point-antal
på listen som Nordkorea –
nemlig 94 ud af 100.
Det hidtidige styre anerkendte ikke, at der overhovedet var kristne i landet.
Det var ulovligt at konvertere til kristendommen, og
der fandtes ingen kirker, der
var åbne for offentligheden.
Men fremtiden under et Taliban-styre med angreb fra
både dem og andre yderliggående islamistiske grupper
vil formentlig vise sig at gøre
det endnu vanskeligere for
kristne i landet.

Af frygt for Taliban har mange kristne i Afghanistan gemt sig og slukket deres telefoner.
kunne komme ud af landet.
”De ønsker ikke at forlade
landet, men de er virkelig
bange,” fortæller han og tilføjer, at en præst i en undergrundskirke den 12. august
modtog et brev fra Taliban
med ordene ”Vi ved, hvor du
er, og hvad du laver.”
Af frygt for at blive fundet
har mange kristne gemt sig

og slukket deres telefoner.
Det gør det vanskeligere for
Taliban at opspore dem, men
det gør det også umuligt for
vestlige lande, der gerne vil
modtage kristne afghanske
flygtninge, at finde dem.

En kristen står alene
– uden familie og klan
Det afghanske samfund er

bygget op omkring klaner. Det betyder, at familien spiller en altafgørende
rolle. Det afghanske kristne
mindretal består næsten
udelukkende af konverterede muslimer og deres
børn. Derfor er de kristne i
mange tilfælde nødsaget til
at skjule sig fra deres egen
familie.

NLM-general frikendt i alle klagesager
Enstemmigt eksternt udvalg: Sagerne er behandlet på en forsvarlig måde
Et enstemmigt, særligt nedsat klageudvalg frikender
Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) generalsekretær Øyvind Åsland i
alle klagesagerne, der har
omgivet ham og NLM det
seneste år.
”Generalsekretæren har
gennemgående behandlet sagerne på en forsvarlig måde, uden væsentlige
afvigelser fra de krav, der
er gældende. Udvalget har
samtidig påpeget enkelte
forhold i sagerne, der kunne
have været håndteret anderledes,” konkluderer et

enstemmigt klageudvalg
ifølge NLM’s hjemmeside.

Lettet generalsekretær
Udvalget bestod af to advokater, hvoraf den ene har
arbejdsret som specialområde, en psykolog og en
professor med kompetence
inden for ledelse og menighedsliv. Udvalgets rapport
er den foreløbige konklusion
efter en lang række indlæg
i norske medier om, at NLM
ikke behandler klagesager
og dem, der indgiver klager,
ordentligt.
Øyvind Åsland er lettet

over afgørelsen efter en undersøgelse, som har været
en personlig belastning for
ham.
”Nu vil jeg gå i dialog med
bestyrelsen om, hvordan vi
kan lære af rapporten og
gøre ting endnu bedre. Vi vil
læse rapporten nøje og se
på de forskellige punkter.”
Også NLM’s bestyrelse
glæder sig over konklusionerne og udtrykker deres tillid til generalsekretæren.

Sætte et punktum
Formand for Misjonssambandets medarbejderfor-

ening, Frode Granerud,
glæder sig ligeledes over
konklusionen og over, at der
er sat et punktum i sagen.
Han håber, det kan skabe
ro i organisationen, der har
været genstand for en del
skriverier i norske medier.
”Sandsynligvis er der nogen, der ikke er tilfredse
med konklusionen. Men nu
er det meget grundigt behandlet både internt og af
kontrolkomiteen og det eksterne klageudvalg. Så må vi
sætte et punktum, se hvad
vi kan lære af det og komme
videre.”
nlm

Familien ser det nemlig
som en vanære, at et familiemedlem er kristen.
Uden familie og klan og
uden mulighed for at kontakte andre kristne, fordi
telefonen holdes slukket
af frygt for Taliban, står de
kristne uden et fællesskab,
der kan støtte og hjælpe
dem.

Netop de vanskelige udsigter for afghanske kristne har
fået flere kristne organisationer verden over til at opfordre til bøn for Afghanistan.
Det gælder blandt andet
World Evangelical Association (WEA):
(WEA)
”Taliban tjener i høj grad
penge på kriminalitet – særlig narkotikahandel og menneskesmugling. At sælge
piger som sexslaver er ikke
noget problem for dem.
Særligt ikke, hvis de ikke tilhører deres trosfællesskab,”
siger Thomas Schirrmacher,
der er generalsekretær i
WEA.
”Bed sammen med os for
vores kristne brødre og søstre, at de må blive beskyttet og finde trøst … Og lad
os bede om nyt håb for hele
landet, som står over for et
meget dystert øjeblik,” fortsætter han.

Lutherske kirker i Tanzania
og Etiopien knytter bånd
Ledere fra Tanzanias evangelisk-lutherske kirke (ELCT)
og Etiopiens Mekane Yesus kirke (EECMY) mødtes fra 12.
til 18. juli til en konference i Tanzania under temaet ”Hvor
er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!”
Konferencen var faciliteret af Det Lutherske Verdensforbund og havde til hensigt at styrke relationen mellem
de to kirker, som LM har et tæt og langt forhold til, og andre lutherske kirker i regionen.
”Vi møder hinanden i Europa. Vi mødes i Amerika. Hvornår mødes vi derhjemme? Hvornår sidder vi sammen?”
spurgte den ledende biskop i ELCT Biskop Shoo.
Den etiopiske delegation besøgte forskellige diakonale projekter i ELCT, og de to parter var enige om at dele
diakonale projektbeskrivelser på tværs af kirkerne og
opmuntre til øget fokus på mission og discipelskab, skriver Det Lutherske Verdensforbund på sin hjemmeside.
Kirkerne blev også enige om i fællesskab at styrke deres
lutherske identitet, fastsætte en søndag til fælles bøn og
stå sammen i modgang.
Det er planen, at en delegation fra ELCT skal besøge
Etiopien i 2022.
nlm
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Pædagog til vuggestue i Skjern

GAVEIDÉ TIL
KONFIRMANDER
OG TEENAGERE

Fast pædagog søges pr. 1. november til kristen vuggestue i Skjern, 34-37 timer ugentlig.

Kender du en blind eller
svagsynet...? Så henvis til
• Bibelen og kristen
• Mere end 1000 titler
litteratur på CD-lydbog
- og altid nye på vej
• Gratis udlån til blinde og • Katalog på www.kabb.dk
svagsynede
• Årligt sommerstævne

Se mere på hjemmesiden
www.solsikken.name
Ansøgningsfrist:
27. september.

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk
www.kabb.dk

CARSTEN HJORTH PEDERSEN

Det med Gud

– 30 tekster til teenagere

LogosMedia | 64 sider, illustreret | 99,95 kr.
30 tekster om liv og tro skrevet til teenagere, som
ikke nødvendigvis ved en masse om det med Gud.

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

»De 30 tekster er alsidige og appellerer bredt til
både piger, drenge, yngre og ældre teenagere.
Carsten er god til at skabe rum for reﬂeksion og
udfordre til konkret handling.«

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

TRO & MISSION

Pædagogisk personale søges til
Barselsvikariat i SFO
Vi sørger pædagogisk personale—gerne uddannet
pædagog med tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen er på max 29,5 time delt ml. skole og
SFO. Vi afholder løbende samtaler indtil den
rigtige er ansat.
Ansøgningsfrist er senest d. 20. sept. - gerne før.

Læs mere på www.skrif.dk.

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Yderligere oplysninger hos:

LEJLIGHEDER
I AARHUS

SFO leder Steen Sulkjær,
tlf. 40449616

TÆT PÅ NATUREN
– I BYEN

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

Hejredalsparken.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

pentabyg.dk

Gratis
Parkering

Er du på udkig efter nyt bibelstudiemateriale
til din cellegruppe eller bibelkreds?

Vi har boligerne – Kom med din hverdag

• Altid tilgængeligt
• Et online produkt
• Kun 400 kr. pr. gruppe

Juridisk chef

Forfattere:
Henrik Højlund, Dan Månsson mf.

– har du en juridisk baggrund og
ﬂair for ledelse, har vi brug for dig!

Prøv altid første oplæg gratis på Biblegroups.today

Du bliver ansat i KAH, der er hovedorganisation for
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje, der organiserer
godt 1.300 SMV’er. Begge organisationer er velfungerende
og i en positiv vækst og udvikling.

EN
VSANG SAMM
VI SYNGER LO

SYNG

DEN IGEN

Den juridiske chef er ansvarlig for:
–
–
–
–
–
–

At medlemmerne er i fokus i den juridiske rådgivning
Den daglige ledelse af juridisk afdeling med 9 medarbejdere
Sparring og faglig udvikling af medarbejderne
At sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne
Opretholdelse og udvikling af et højt fagligt serviceniveau
Procesførelse af sager for voldgift, Arbejdsretten og civilretten

Herudover skal den juridiske chef:
– Være sparringspartner med direktøren i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål
– Bidrage til den generelle ledelse og udvikling af organisationerne

lmgaard
v/ Lene Skødt Ho
enekor med band
og Anni Obel
n
Medvirkende: Sc
nse
be
Tar
tte
rsen, Me
• Linda Kofoed Ive
tersen med band
Højlund • Lise Pe
• Niels Nymann
sen
ren
Sø
ly
Vil
Forkyndelse ved
27 1215
-musik på tlf. 82
IM
,
.dk
en
nig
de
Billetsalg: Syng

Personproﬁl:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Juridisk velfunderet med kendskab til kollektiv arbejdsret
Have forståelse for SMV’ernes særlige situation
Interesseret i arbejdsmarkedsforhold
Gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation
Have forståelse for vigtigheden af dialog, sparring og personlig kontakt
Have evner til at se muligheder frem for begrænsninger
Være en dygtig og engageret leder
Være fleksibel og have stor arbejdskapacitet
Have gode forhandlingsevner og erfaring
Være præget af et positivt kristent livs- og menneskesyn

Organisationerne bygger sine værdier på et positivt kristent livsog menneskesyn. Vi mener, at alle mennesker har lige stor værdi
– og har krav på at blive mødt med tillid, respekt og oprigtig
interesse.
Vores mission er at yde hjælp og støtte til danske virksomheder,
der tror på dialog frem for konflikt – og som ønsker en helhedsorienteret, selvstændig arbejdsgiverforening som talerør. Det er
et mål at sikre fri organisationsret på det danske arbejdsmarked.
Har du spørgsmål til stillingen som juridisk chef, er du velkommen til at kontakte direktør Karsten Høgild på tlf. 82 132 101
eller på mail karsten@ka.dk
Vi ser frem til at høre fra dig. Upload din ansøgning vedlagt CV
og andet relevant dokumentation på ka.dk/ledigestillinger
Ansøgningsfrist: 20. sept. 2021.

RINGKØBING-SKJERN KULTURCENTER

9. OKTOBER 2021 KL. 19.00
syngdenigen.dk

K A H OV EDOR G A N I S AT I ON
- P LA DS T I L S ELV S T ÆN DI G E TA N K ER
Alsvej 7, DK-8940 Randers SV, Tlf.: 82 132 132
www.ka.dk
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ANNIKA RØNNE SCHMIDT
Bogen ”Tillidsfuld tro”
omfavner så meget mere end visheden om frelse

Troslære i et legende
hverdagssprog
BOGANMELDELSE
AF ANNIKA RØNNE SCHMIDT
UNDER UDDANNELSE TIL
EVENTKOORDINATOR

Lars Malmgaard Jensen:
Tillidsfuld tro
Credo 2021
144 sider – 99,95 kroner

”Jeg ved godt, jeg er frelst,
kan jeg så overhovedet få
noget ud af at læse den
bog?” var min første tanke,
da jeg blev introduceret til
Lars Jensens nye bog Tillidsfuld Tro – En lille bog om
frelsesvished.. Svaret er et
frelsesvished
klart ja! Lars ensen har endnu en gang formået at skrive
en relevant og virkelighedsnær bog, som er velformuleret og overskuelig at komme
igennem.
For det er virkelig en ”lille
bog” på kun 130 sider, men

den omfavner så meget
mere end visheden om
frelse.
Som Lars Jensen selv
skriver, er det faktisk kun
den sidste tredjedel af bogen, der reelt set handler
om frelsesvished. De første
to dele kan man beskrive
som helt basal troslære.
Frelsesvished handler ikke
om, hvad jeg skal gøre, men
hvad Jesus allerede har
gjort, og hvordan det påvirker min relation til Gud.
Det forstår Lars Jensen at
formidle i et let og legende
hverdagssprog med vendinger, som endnu en gang giver mig følelsen af at snakke med en klog ven, ligesom
i hans sidste bog Hvad vil du
med mit liv Gud?.
Gud?
Tillidsfuld tro er særligt
til dig, som føler, at du skal
præstere noget særligt for at
kunne tro på, at du er frelst.
Dig, som tvivler på, om du
er god nok til Gud. Dig, som
har brug for at finde hvile fra

præstationsræset.
Men den er også til dig,
som gerne vil blive skarpere
på de helt grundlæggende

begreber nåde og evangelium, som er så vigtige, men
kan være nogle svære størrelser at danse med.

SYNSPUNKT

LM bør være aktiv i debatten
AF LARS PETERSEN
HOLSTEBRO

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

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

Vor tids største
udfordring
VOR TIDS STØRSTE udfordring for den kristne kirke
og for Vesten og samfundet i det hele taget er Prideparadernes og LGBTQ+-bevægelsernes normkritik.
Normkritikkens grundpræmis er at sætte spørgsmålstegn ved normerne i samfundet. At få rusket op
i et samfunds normer kan være en god ting. Det er for
eksempel godt, at kvinder i dag kan være en del af arbejdsmarkedet på lige fod med mænd, eller at mænd
i dag kan tage del i omsorgsopgaverne i hjemmet på
lige fod med kvinder.
Normkritikken nøjes dog ikke med at stille spørgsmålstegn ved, hvordan man skal være som mand og
kvinde. Normkritikken stiller spørgsmålstegn ved, om
der overhovedet er nogen forskel på mand og kvinde.
Man stiller sig kritisk over for, om der overhovedet er
noget, der er normalt. Og dermed bliver alt subjektivt,
flydende og op til en selv.

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

TEOLOGISK UNDERVISER
TIL KURSER I TANZANIA

LEDER

Under anden verdenskrig
bekæmpede digterpræsten Kaj Munk fjenden, som
havde besat Danmark. I tale
og skrift opfordrede han til
modstand mod nazismen.
Han sagde: ”Aldrig, aldrig
spørge, om det nytter; bare
om det er sandt.”
Kaj Munk levede, som han
prædikede, og i 1944 blev
han myrdet af nazisterne.
Men hans ord og eksempel inspirerede den danske
modstandsbevægelse og
mange andre.
Fjenden er i landet. Hedenskaben breder sig i Danmark, og det går hurtigt. Den
linje, som LM følger, er tilsyneladende at være passiv
og holde lav profil for ikke at
blive knust i mediemaski-

nen. Vi tier stille for fredens
skyld; det nytter alligevel
ikke noget.
Kaj Munks ord er stadig
aktuelle. Vi skal ikke spørge,
om det nytter. Vi skal sige
det, som er sandt. Er det
sandt, at vores land er ved at
gå til i synd og ugudelighed?
Jeg tror, du kender svaret. Er
det en kristens pligt at påtale det og pege på en udvej,
nemlig evangeliets kraft? Du
kender sikkert svaret.
LM burde i langt højere
grad være synlige og protestere mod for eksempel
abortloven, Copenhagen
Pride eller loven om kønsskifte for børn.
Men vi tier stille, på trods
af at det aldrig har været
nemmere at komme til orde.
Vi kan henvende os til de
ansvarlige gennem sociale
medier, emails eller breve.
Hvorfor gør vi det så ikke?

I FØRSTE OMGANG er dét et problem for kirken, fordi
normkritikken er et opgør med sandheden. Kirken
hævder, at der er noget, der er sandt, og noget, der er
falsk. ”Ingen er god undtagen en, nemlig Gud”, sagde
Jesus til den rige rådsherre (Luk 18,19), men det udsagn giver slet ikke nogen mening i normkritikkens
tidsalder, hvor intet i sig selv er godt. Normkritikkens
kritik af alle skrevne og uskrevne regler bliver derfor
til et opgør med Guds ord og et ekko af slangens ”Har
Gud virkelig sagt …” (1 Mos 3,1).
Når et samfund forkaster Gud, giver det ikke bare
problemer for kirkens forkyndelse. Det giver problemer for samfundet selv. Sådan også med normkritikken: Skal dens fortalere lykkes med sit forehavende,
må samfundet drives ud i kaos og meningsløshed.
Hvis samfundet skal acceptere, at hver enkelt selv
har retten til at definere sig selv sågar i modstrid med
biologien, består fællesskabet nemlig ikke længere.
Alle definitioner brydes ned, så selv ordene ”kvinde”
og ”mand” snart er meningsløse.
I SÅDAN EN tid er kirken derfor mere end nogensinde nødt til at stå fast på en af sine grundsandheder:
Elsk synderen, men had synden. Vi må insistere på,
at menneskers subjektive vurdering af dem selv ikke
er den endegyldige sandhed. Mennesket er ikke sin
seksualitet og sin kønsforståelse. Mennesket er så
meget mere. Derfor er det værd at elske. Derfor er det
værd at kritisere. Derfor er det værd at kæmpe for.
Det er hverken let eller omkostningsfrit at skelne
mellem synden og synderen. Men Gud selv har skelnet, da han sendte sin søn i døden af kærlighed til
mennesker for at sone synden. Ham er vi kaldet til at
ligne.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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FIND MERE ONLINE

Et umuligt valg
18/08/2021 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA

Der er lagt kræfter i at arrangere et vedkommende og spændende program for Landslederkursus ’21. Har du en lederopgave i LM eller LMBU, så tag med og få ny inspiration!

Arbejdet med den peruanske lutherske kirkes sangbog giver
missionær Merete Steffensen en enestående mulighed for at
være med til at styrke kirkens teologiske profil

Tiden er kommet, hvor vi skal afslutte LMU-projektet for
2020. Vi har været rundt i alle fem områder, som stiftet er
inddelt i, men der er stadig nogle få hundrede pakker med
genanvendelige hygiejnebind i containeren. Hvordan udvælge de få skoler, der skal have vores besøg? Hvilke piger har
mest brug for en pakke og noget undervisning om kroppens
forandringer?
Når der stadig er lidt tilbage, skyldes det ...

youtube.com/lutherskmission

dlm.dk/nyt

dlm.dk/blog

Ny kirkesangbog i Peru

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
Kontakt 44 51 73 37
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Vi står mellem det, vi
kan kontrollere, og det,
vi ikke kan. Det vigtigste er ikke succes eller
modgang, men at lytte
til Gud

Søren Skovgaard Sørensen
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LM Kids-konsulenter
laver små videoer med
lederinspiration. Her er
der ideer til illustration
af bibelfortælling

TEMA

Bodil og Leo Poulsen
er flyttet fra Bornholm
til Jylland for stille sig
til rådighed, hvor der
er et behov
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Pride 2021;
Gunhild fandt som
41-årig ud af, at hun
var homoseksuel.
Hun valgte ikke at
lade sig definere af
sin seksualitet, men
at være tro mod sin
mand og mod Gud.
Pride er en kamp for
at definere sig selv
uden Guds normer,
men det er ikke sundt

22-årige Miriam Månsson laver en teen-lejr
på Falster for at samle
dem op, der er blevet
for gamle til juniorlejr

4

6-8

3

