
Samarbejdet med KFS åbner dørene til studerende i Grønland og vil også kunne styrke 
forkyndelsen blandt unge i Danmark, mener LM’s generalsekretær

LM skal arbejde i Grønland igen

AF KAJA LAUTERBACH

Luthersk Missions Lands-Luthersk Missions Lands-
styrelse (LS) har bevilget styrelse (LS) har bevilget 
200.000 kroner årligt til stu-200.000 kroner årligt til stu-
denterarbejdet i Grønland i denterarbejdet i Grønland i 
to år fra sommeren 2022.to år fra sommeren 2022.

Det er sket for at støtte Det er sket for at støtte 
udsendelsen af Sara og Fi-udsendelsen af Sara og Fi-
lip Friis Børty, som Kriste-lip Friis Børty, som Kriste-
ligt Forbund for Studerende ligt Forbund for Studerende 
(KFS) i 2019 sendte til Nuuk (KFS) i 2019 sendte til Nuuk 
i Grønland med det formål i Grønland med det formål 
at etablere et helt nyt stu-at etablere et helt nyt stu-
denterarbejde i byen.denterarbejde i byen.

Sara og Filip Friis Børty Sara og Filip Friis Børty 
får status af tilknyttede ud-får status af tilknyttede ud-
sendte medarbejdere i LM.sendte medarbejdere i LM.

Aftalen med KFS er ind-Aftalen med KFS er ind-
gået på foranledning af KFS, gået på foranledning af KFS, 
men LM’s generalsekretær men LM’s generalsekretær 
Søren Skovgaard Sørensen Søren Skovgaard Sørensen 
fortæller, at LM har gode er-fortæller, at LM har gode er-
faringer med partnerskaber. faringer med partnerskaber. 
For eksempel var Solveig For eksempel var Solveig 
og Søren Eriksen udsendt og Søren Eriksen udsendt 

AF KARIN BORUP RAVNBORG

LM’s litteraturarbejde Soma LM’s litteraturarbejde Soma 
Biblia i Tanzania har lige Biblia i Tanzania har lige 
landet en historisk stor landet en historisk stor 
aftale med den kristne stu-aftale med den kristne stu-
denterbevægelse UKWATA, denterbevægelse UKWATA, 
som svarer til Kristeligt For-som svarer til Kristeligt For-
bund for Studerende (KFS) i bund for Studerende (KFS) i 
Danmark.Danmark.

Aftalen går ud på at få Aftalen går ud på at få 
trykt 220.000 ekstra eksem-trykt 220.000 ekstra eksem-
plarer af bibelstudiemateri-plarer af bibelstudiemateri-
alet Fikia Maisha, som LMU alet Fikia Maisha, som LMU 
støtter udbredelsen af i år.støtter udbredelsen af i år.

Projektet påbegyndes i Projektet påbegyndes i 
2022, og Soma Biblia skal 2022, og Soma Biblia skal 
være med til at oplære præ-være med til at oplære præ-
ster, lærere og ledere i UK-ster, lærere og ledere i UK-

Aftale mellem Soma Biblia og den tanzaniske, kristne studenterbevægelse om 220.000 Fikia Maisha-hæfter 

Stor rift om bibelstudiehæfter til unge i Tanzania

Vi må hjælpe dem, der er i nød

WATA i, hvordan de bruger WATA i, hvordan de bruger 
bogen, så materialet kan bogen, så materialet kan 
udbredes til unge over hele udbredes til unge over hele 
landet.landet.

Unge fra 8. klasse til 3.g
”Det er et helt vildt perspek-”Det er et helt vildt perspek-
tiv. Tænk, at vi kan få lov til tiv. Tænk, at vi kan få lov til 
at bringe evangeliet ud til at bringe evangeliet ud til 
alle UKWATA-elever fra 8. alle UKWATA-elever fra 8. 
klasse til 3.g i hele Tanza-klasse til 3.g i hele Tanza-
nia,” siger missionær Vivi nia,” siger missionær Vivi 
Agerbo Jørgensen.Agerbo Jørgensen.

Hun er ansat i det team Hun er ansat i det team 
fra Soma Biblia, der rejser fra Soma Biblia, der rejser 
rundt til kirker i hele landet rundt til kirker i hele landet 
og underviser i brugen af bi-og underviser i brugen af bi-
belstudiematerialet.belstudiematerialet.

Det har fået en meget po-Det har fået en meget po-
sitiv modtagelse de forskel-sitiv modtagelse de forskel-

lige steder, hvor den slags lige steder, hvor den slags 
bibelundervisning for unge bibelundervisning for unge 
har været længe savnet.har været længe savnet.

”Over 150 unge har i for-”Over 150 unge har i for-
bindelse med undervisnin-bindelse med undervisnin-
gen givet deres liv til Jesus,” gen givet deres liv til Jesus,” 
fortæller Vivi Agerbo Jør-fortæller Vivi Agerbo Jør-
gensen.gensen.

Yderområder først
Med det nye samarbejde Med det nye samarbejde 
med UKWATA får projektet med UKWATA får projektet 
imidlertid mulighed for at nå imidlertid mulighed for at nå 
endnu længere ud.endnu længere ud.

”UKWATA har fået øjnene ”UKWATA har fået øjnene 
op for, hvilken gave Fikia op for, hvilken gave Fikia 
Maisha-materialet er for Maisha-materialet er for 
oplæring af de unge. Vi oplæring af de unge. Vi 
spurgte landslederen, hvor spurgte landslederen, hvor 
mange bøger, de skulle bru-mange bøger, de skulle bru-F
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til Nuuk i fællesskab med til Nuuk i fællesskab med 
Sømandsmissionen i 2015-Sømandsmissionen i 2015-
2018. 2018. 

To fokusområder
For LS handler samarbej-For LS handler samarbej-
det med KFS om mere end det med KFS om mere end 
Grønland.  Grønland.  

”Vi tænker, at der både ”Vi tænker, at der både 
er et internationalt og et er et internationalt og et 
nationalt fokus, hvor vi kan nationalt fokus, hvor vi kan 
have glæde af samarbej-have glæde af samarbej-
det,” siger Søren Skovgaard det,” siger Søren Skovgaard 
Sørensen.Sørensen.

”Nationalt er det vores ”Nationalt er det vores 
håb og bøn, at samarbejdet håb og bøn, at samarbejdet 
kan føre til fornyelse.”kan føre til fornyelse.”

Han begrunder det med, Han begrunder det med, 
at KFS, der tæller over 1.000 at KFS, der tæller over 1.000 
unge i gymnasier og 300 un-unge i gymnasier og 300 un-
der videregående uddannel-der videregående uddannel-
ser, har fi ngeren på pulsen ser, har fi ngeren på pulsen 
med, hvordan danske unge med, hvordan danske unge 
tænker, og hvordan man for-tænker, og hvordan man for-
midler en hverdagsrelevant midler en hverdagsrelevant 
forkyndelse til unge.forkyndelse til unge.

Læs mere på dlm.dk/nytLæs mere på dlm.dk/nyt

ge det første år, og svaret var ge det første år, og svaret var 
215.000!”215.000!”

Planen er, at Vivi Agerbo Planen er, at Vivi Agerbo 
Jørgensen sammen med Jørgensen sammen med 
teamet fra 2022 skal holde teamet fra 2022 skal holde 
regionale møder for ledere regionale møder for ledere 
på overbygningen og gym-på overbygningen og gym-
nasiet.nasiet.

Når de er blevet undervist, Når de er blevet undervist, 
skal de ud at danne bibel-skal de ud at danne bibel-
studiegrupper på deres re-studiegrupper på deres re-
spektive skoler. Her vil man spektive skoler. Her vil man 
prioritere landets yderom-prioritere landets yderom-
råder.råder.

”Vi oplever, at det tit er ”Vi oplever, at det tit er 
yderområderne, der bliver yderområderne, der bliver 
snydt, og de større byer, der snydt, og de større byer, der 
skummer fl øden. Derfor vil vi skummer fl øden. Derfor vil vi 
meget gerne ud i yderområ-meget gerne ud i yderområ-
derne først,” siger hun.derne først,” siger hun.

”Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? ”Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? 
Kan den tro måske frelse ham? Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mang-Kan den tro måske frelse ham? Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mang-
ler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: ’Gå bort med fred, sørg for at klæde jer ler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: ’Gå bort med fred, sørg for at klæde jer 
varmt på og spise godt,’ men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? varmt på og spise godt,’ men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? 
Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.”Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.”
Jakobs brev 2,14-17Jakobs brev 2,14-17

Jeg holder særligt meget af disse vers, Jeg holder særligt meget af disse vers, 
fordi de minder mig om, at tro og gerning fordi de minder mig om, at tro og gerning 
skal følges ad. skal følges ad. 

Som missionær mener jeg, disse vers gi-Som missionær mener jeg, disse vers gi-
ver os konkret vejledning. Vi må lade vores ver os konkret vejledning. Vi må lade vores 
tro følge af handling. Vi må, så vidt det er tro følge af handling. Vi må, så vidt det er 
muligt, hjælpe de mennesker, vi ser, der li-muligt, hjælpe de mennesker, vi ser, der li-

der nød, og som vi gerne vil lede til Jesus. der nød, og som vi gerne vil lede til Jesus. 
I vores liv i Peru lige nu, hvor vi har brugt I vores liv i Peru lige nu, hvor vi har brugt 

mest tid på at lære sprog for at kunne ar-mest tid på at lære sprog for at kunne ar-
bejde i fremtiden, har det været en gave, bejde i fremtiden, har det været en gave, 
at vi har kunnet hjælpe i et madprojekt for at vi har kunnet hjælpe i et madprojekt for 
fattige i kirken.fattige i kirken.

Lise Ina Berggren SmidtLise Ina Berggren Smidt
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Danida har bevilget 500.000 Danida har bevilget 500.000 
kroner via Center for Kir-kroner via Center for Kir-
kelig Udviklingsarbejde til kelig Udviklingsarbejde til 
et projekt blandt masaier et projekt blandt masaier 
i Tanzanias største by Dar i Tanzanias største by Dar 
es Salaam. Projektet, der es Salaam. Projektet, der 
foreløbig løber i to år, har til foreløbig løber i to år, har til 
hensigt at undervise voksne hensigt at undervise voksne 
i swahili, rettigheder og virk-i swahili, rettigheder og virk-
somhedsdrift.somhedsdrift.

LM-missionær Charlotte LM-missionær Charlotte 
Bech er den danske kontakt Bech er den danske kontakt 
i projektet, der er et samar-i projektet, der er et samar-
bejde med den tanzaniske bejde med den tanzaniske 
lutherske kirke og i sær-lutherske kirke og i sær-
deleshed stiftet i bydelen deleshed stiftet i bydelen 
Mwenge. Hun skal være en Mwenge. Hun skal være en 
del af bestyrelsen og med del af bestyrelsen og med 
sin baggrund som lærer yde sin baggrund som lærer yde 
konsulentbistand til de lo-konsulentbistand til de lo-
kale undervisere.kale undervisere.

”Det er oplagt for os som ”Det er oplagt for os som 
kristne at hjælpe menne-kristne at hjælpe menne-
sker til at indgå i samfun-sker til at indgå i samfun-
det. Det gjorde Jesus også det. Det gjorde Jesus også 
med de syge. Og det at vise med de syge. Og det at vise 
nomaderne, at vi virkelig vil nomaderne, at vi virkelig vil 

Nyt projekt skal hjælpe masaier i Dar es Salaam

dem og vil samarbejde med dem og vil samarbejde med 
dem, er ikke det, de møder dem, er ikke det, de møder 
fra andre. Sådan kan vi være fra andre. Sådan kan vi være 
med til at pege hen på Je-med til at pege hen på Je-
sus,” siger hun.sus,” siger hun.

Tanzanias sigøjnere
Målgruppen for projektet Målgruppen for projektet 
er masaier. De kommer til er masaier. De kommer til 
Dar es Salaam i jagten på Dar es Salaam i jagten på 
arbejde, men de bliver rin-arbejde, men de bliver rin-
geagtet i samfundet, siger geagtet i samfundet, siger 
Ole Malmgaard. Han er mis-Ole Malmgaard. Han er mis-
sionskonsulent for Tanzania sionskonsulent for Tanzania 
og har været missionær i og har været missionær i 
Tanzania i to omgange – se-Tanzania i to omgange – se-
nest fra 2016-2020.nest fra 2016-2020.

”De bliver set ned på, lige-”De bliver set ned på, lige-
som sigøjnerne gør i Europa. som sigøjnerne gør i Europa. 
De er uønskede og isole-De er uønskede og isole-
rede, og der er store sociale rede, og der er store sociale 
udfordringer,” siger han og udfordringer,” siger han og 

peger på to ting:peger på to ting:
”Mændene er typisk nat-”Mændene er typisk nat-

tevagter, og om dagen for-tevagter, og om dagen for-
sumper mange af dem, og sumper mange af dem, og 
der er store problemer med der er store problemer med 

Danida har givet LM 500.000 kroner til at lære nomaderne at læse, drive virksomhed og forstå deres rettigheder

De fl este af de masaier, der De fl este af de masaier, der 
fl ytter til Dar es Salaam, er fl ytter til Dar es Salaam, er 

unge mænd. De bliver ringe-unge mænd. De bliver ringe-
agtet og har det svært, og nu agtet og har det svært, og nu 

vil kirken tilbyde hjælp og un-vil kirken tilbyde hjælp og un-
dervisning.dervisning.

AF BIRGER REUSS SCHMIDT AF BIRGER REUSS SCHMIDT 

VICEGENERALSEKRETÆRVICEGENERALSEKRETÆR

BRS@DLM.DKBRS@DLM.DK

”Gud skabte mennesket i ”Gud skabte mennesket i 
sit billede; i Guds billede sit billede; i Guds billede 
skabte han det, som mand skabte han det, som mand 
og kvinde skabte han dem.” og kvinde skabte han dem.” 
(1 Mos 1,17)(1 Mos 1,17)

Med denne meget kortfat-Med denne meget kortfat-
tede konstatering fra ska-tede konstatering fra ska-

Tre råd til den nye debat om tjenestedeling
belsesberetningen bliver det belsesberetningen bliver det 
gjort klart, at mænd og kvin-gjort klart, at mænd og kvin-
der har samme værdi som der har samme værdi som 
skabt i Guds billede, men skabt i Guds billede, men 
samtidig også, at vi ikke er samtidig også, at vi ikke er 
skabt ens, men forskelligt. skabt ens, men forskelligt. 
Det skal vi betragte som en Det skal vi betragte som en 
gave og et privilegium og et gave og et privilegium og et 
udslag af intet mindre end udslag af intet mindre end 
Guds eget væsen.Guds eget væsen.

Men når det kommer til Men når det kommer til 
spørgsmålet om, hvad den-spørgsmålet om, hvad den-
ne skaberordning betyder ne skaberordning betyder 
helt konkret i dag, kommer helt konkret i dag, kommer 
der hurtigt mange meninger der hurtigt mange meninger 
på bordet. Det gælder også i på bordet. Det gælder også i 
dag, hvor der i stigende grad dag, hvor der i stigende grad 
er fokus på den såkaldte er fokus på den såkaldte 

tjenestedeling – eller man tjenestedeling – eller man 
kunne kalde det tjeneste-kunne kalde det tjeneste-
forskel for mænd og kvinder. forskel for mænd og kvinder. 
Temaet er også med i en Temaet er også med i en 
workshop på landslederkur-workshop på landslederkur-
set den 17.-19. september.set den 17.-19. september.

I LM mener vi, at hyrde- og I LM mener vi, at hyrde- og 
lærertjeneste for menighe-lærertjeneste for menighe-
den kun kan tildeles mænd den kun kan tildeles mænd 
ud fra en grundlæggende ud fra en grundlæggende 
skabelsesordning, og at det skabelsesordning, og at det 
derfor kun er mænd, der er derfor kun er mænd, der er 
kaldet til at være hyrder og kaldet til at være hyrder og 
præster i den kristne me-præster i den kristne me-
nighed. nighed. 

Men hvad stiller vi op, når Men hvad stiller vi op, når 
dette synspunkt i dag ud-dette synspunkt i dag ud-
fordres især fra nogle i de fordres især fra nogle i de 

yngre generationer?yngre generationer?
For det første må vi, som For det første må vi, som 

ikke er unge længere, lytte ikke er unge længere, lytte 
godt til de unge. Samtale godt til de unge. Samtale 
fremmer forståelsen, og en fremmer forståelsen, og en 
god samtale begynder med, god samtale begynder med, 
at vi giver os god tid til at at vi giver os god tid til at 
lytte til hinanden. Det er en lytte til hinanden. Det er en 
fristelse for os, der har drøf-fristelse for os, der har drøf-
tet dette spørgsmål mange tet dette spørgsmål mange 
gange, at vi bare leverer vo-gange, at vi bare leverer vo-
res svar uden først at have res svar uden først at have 
lyttet os ind til, hvad spørgs-lyttet os ind til, hvad spørgs-
målet er. I den første fase er målet er. I den første fase er 
det vigtigere at stille spørgs-det vigtigere at stille spørgs-
mål end at give svar.mål end at give svar.

For det andet må vi også For det andet må vi også 
være indstillet på at se kri-være indstillet på at se kri-

CHARLOTTE BECH   Evangelisten Noah Lamayanis er 
virkelig en ildsjæl. Jeg forestiller mig, at Paulus må have 
været sådan. Hele hans liv er evangelisation
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alkohol og stoffer. Desuden alkohol og stoffer. Desuden 
er der gennemgående pro-er der gennemgående pro-
blemer i nomadekulturen blemer i nomadekulturen 
med kvinders rettigheder. med kvinders rettigheder. 
Der er arrangerede børne-Der er arrangerede børne-

ægteskaber og kvinder må ægteskaber og kvinder må 
ikke sige nej, hvis en mand ikke sige nej, hvis en mand 
ønsker sex.”ønsker sex.”

Masai-ildsjæl
Det er især evangelisten Det er især evangelisten 
Noah Lamayanis fortjene-Noah Lamayanis fortjene-
ste, at projektet nu bliver ste, at projektet nu bliver 
til virkelighed, lyder det fra til virkelighed, lyder det fra 
både Charlotte Bech og Ole både Charlotte Bech og Ole 
Malmgaard.Malmgaard.

”Han er virkelig en ildsjæl. ”Han er virkelig en ildsjæl. 
Jeg forestiller mig, at Paulus Jeg forestiller mig, at Paulus 
må have været sådan. Hele må have været sådan. Hele 
hans liv er evangelisation,” hans liv er evangelisation,” 
siger Charlotte Bech og siger Charlotte Bech og 
fortæller, at hun har været fortæller, at hun har været 
i kontakt med en del ma-i kontakt med en del ma-
saier og stadig har til gode saier og stadig har til gode 
at møde en, der ikke kender at møde en, der ikke kender 
Noah Lamayani.Noah Lamayani.

Masaien Lamayani har i Masaien Lamayani har i 
fl ere år stået for fredags-fl ere år stået for fredags-
gudstjenester i Mwenge gudstjenester i Mwenge 
på masai-sproget. Han har på masai-sproget. Han har 
også lavet det store forar-også lavet det store forar-
bejde og fået alle masai-bejde og fået alle masai-
ledere i Dar es Salaam i tale, ledere i Dar es Salaam i tale, 
for at fi nde ud af, hvad de for at fi nde ud af, hvad de 
ønsker sig af projektet.ønsker sig af projektet.

tisk på vores egen forstå-tisk på vores egen forstå-
else og især praksis. Vi er else og især praksis. Vi er 
alle børn af vores tid, og alle børn af vores tid, og 
det er ikke altid let at gen-det er ikke altid let at gen-
nemskue, om det er Guds nemskue, om det er Guds 
ord, der bestemmer vores ord, der bestemmer vores 
praksis – eller om det i hø-praksis – eller om det i hø-
jere grad er kultur og tids-jere grad er kultur og tids-
ånd. Herunder hører også ånd. Herunder hører også 
at forholde sig kritisk til, at forholde sig kritisk til, 
om en snæver forståelse af om en snæver forståelse af 
kønsroller har påvirket vores kønsroller har påvirket vores 
synspunkter.synspunkter.

Det er besværligt og ud-Det er besværligt og ud-
fordrende at skulle lade sine fordrende at skulle lade sine 
egne holdninger og praksis egne holdninger og praksis 
udsætte for et kritisk efter-udsætte for et kritisk efter-
syn, men det er vigtigt at gå syn, men det er vigtigt at gå 

ind i en sådan proces, hvis vi ind i en sådan proces, hvis vi 
skal fi nde en fælles vej frem.skal fi nde en fælles vej frem.

For det tredje – og vig-For det tredje – og vig-
tigst – handler det om, at vi tigst – handler det om, at vi 
alle i fællesskab er villige alle i fællesskab er villige 
til at lade Guds ord afgøre til at lade Guds ord afgøre 
også dette spørgsmål. Vi må også dette spørgsmål. Vi må 
sammen fi nde vej ud fra en sammen fi nde vej ud fra en 
fælles forståelse af Bibelen fælles forståelse af Bibelen 
som ”Guds inspirerede, fuldt som ”Guds inspirerede, fuldt 
troværdige og urokkelige ord troværdige og urokkelige ord 
og eneste kilde og norm for og eneste kilde og norm for 
kristen tro, lære og liv”, som kristen tro, lære og liv”, som 
det hedder i LM’s vedtæg-det hedder i LM’s vedtæg-
ter. Det er på det grundlag, ter. Det er på det grundlag, 
vi må fi nde en praksis, der vi må fi nde en praksis, der 
hverken er for snæver eller hverken er for snæver eller 
for bred.for bred.
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Deler ud af sig selv i podcasten Datter 
Tre unge kvinder oplevede, at der manglede noget på de sociale medier, som kristne 

kvinder kan spejle sig i. Samtidig vil de gerne pege hen på Jesus

AF KAJA LAUTERBACH

I løbet af sommeren har tre I løbet af sommeren har tre 
unge kristne kvinder, Johan-unge kristne kvinder, Johan-
na Lund Larsen, Emilie Slot na Lund Larsen, Emilie Slot 
Knudsen og Rebekka Randi Knudsen og Rebekka Randi 
Larsen, udsendt de første Larsen, udsendt de første 
seks afsnit af podcasten seks afsnit af podcasten 
DatterDatter.

”Stort set alle unge hører ”Stort set alle unge hører 
podcast, og vi havde snak-podcast, og vi havde snak-
ket meget om, hvad de bliver ket meget om, hvad de bliver 
mødt af på Instragram og mødt af på Instragram og 
andre sociale medier. Der er andre sociale medier. Der er 
meget godt, men også me-meget godt, men også me-
get skrald,” siger Johanna.get skrald,” siger Johanna.

”Vi oplever, at de unge ”Vi oplever, at de unge 
kristne kvinder mangler kristne kvinder mangler 
andre, de kan spejle sig i. andre, de kan spejle sig i. 
Nogle, som vil dele ud af de-Nogle, som vil dele ud af de-
res erfaringer fra det, de har res erfaringer fra det, de har 
været igennem. Og så håber været igennem. Og så håber 
vi også, at vi kan inspirere og vi også, at vi kan inspirere og 
sætte tanker i gang, der kan sætte tanker i gang, der kan 
blive til hjælp for deres tros-blive til hjælp for deres tros-
liv – for livet med Gud.”liv – for livet med Gud.”

Efter samtaler frem og Efter samtaler frem og 
tilbage nåede de frem til, at tilbage nåede de frem til, at 
”nogle” sagtens kunne være ”nogle” sagtens kunne være 
dem, og de sagde:dem, og de sagde:

”Nu prøver vi”!”Nu prøver vi”!
I podcasten taler de tre I podcasten taler de tre 

kvinder om det, de selv har kvinder om det, de selv har 
været igennem. Ofte uden at været igennem. Ofte uden at 
de har gjort sig mange tan-de har gjort sig mange tan-
ker om emnet på forhånd. ker om emnet på forhånd. 

”Vi har ikke så meget livs-”Vi har ikke så meget livs-
erfaring endnu. Derfor reg-erfaring endnu. Derfor reg-
ner vi med at have gæster ner vi med at have gæster 
med i senere afsnit, hvor vi med i senere afsnit, hvor vi 
gerne vil tage emner op, som gerne vil tage emner op, som 
vi ikke har erfaring i,” siger vi ikke har erfaring i,” siger 
Rebekka.Rebekka.

Begyndte på LMH
Johanna og Emilie kender Johanna og Emilie kender 
hinanden fra efterskolen og hinanden fra efterskolen og 
har siden 2016 haft en ide har siden 2016 haft en ide 
om, de gerne ville lave noget om, de gerne ville lave noget 
for piger og unge kvinder, for piger og unge kvinder, 

Emilie fulgte en podcast, Emilie fulgte en podcast, 
hvor to ikke-kristne unge hvor to ikke-kristne unge 
kvinder snakkede om deres kvinder snakkede om deres 
liv, der satte tanker i gang. liv, der satte tanker i gang. 

”Men det fi k mig til at ”Men det fi k mig til at 
tænke på, at det ville være tænke på, at det ville være 
fedt, hvis jeg kunne lave no-fedt, hvis jeg kunne lave no-
get, der pegede lidt hen på get, der pegede lidt hen på 
Jesus, og det snakkede jeg Jesus, og det snakkede jeg 
med Johanna om, da vi gik med Johanna om, da vi gik 
på LMH i 2018,” siger hun.på LMH i 2018,” siger hun.

De to henvendte sig til den De to henvendte sig til den 
kristne resurse-hjemmesi-kristne resurse-hjemmesi-
de Tilliv.dk, der satte dem i de Tilliv.dk, der satte dem i 
kontakt med Rebekka. Hun kontakt med Rebekka. Hun 
havde nemlig henvendt sig havde nemlig henvendt sig 
til dem med samme ide.til dem med samme ide.

”For mig startede det også ”For mig startede det også 
på LMH. En af lærerne, Lou-på LMH. En af lærerne, Lou-
ise Sølvsten Nissen, brugte ise Sølvsten Nissen, brugte 
den engelske podcast den engelske podcast Revi-Revi-
ve our heartsve our hearts i sin under- i sin under-

visning, og jeg kunne se på visning, og jeg kunne se på 
nogle af de andres holdning, nogle af de andres holdning, 
at det engelske sprog var en at det engelske sprog var en 
barriere og spærrede lidt for barriere og spærrede lidt for 
tilgangen,” fortæller hun.tilgangen,” fortæller hun.

”Jeg talte med Louise om ”Jeg talte med Louise om 
at lave noget på dansk, og at lave noget på dansk, og 
hun henviste mig til Tilliv.dk.” hun henviste mig til Tilliv.dk.” 

Sætte tanker i gang
De tre unge kvinder bag De tre unge kvinder bag Dat-Dat-
terter er alle 24 år. Johanna og  er alle 24 år. Johanna og 
Rebekka bor i Aarhus, hvor Rebekka bor i Aarhus, hvor 
de studerer henholdsvis de studerer henholdsvis 
fysioterapi og musikviden-fysioterapi og musikviden-
skab. Emilie bor i Esbjerg og skab. Emilie bor i Esbjerg og 
er uddannet speditør.er uddannet speditør.

De erkender, at det godt De erkender, at det godt 
kan være lidt udfordrende kan være lidt udfordrende 
at bo hver sit sted. De før-at bo hver sit sted. De før-
ste tre gange mødtes de på ste tre gange mødtes de på 
Sædding Efterskole for at Sædding Efterskole for at 

 Johanna Lund Larsen, Rebekka Randi Larsen og Emilie Slot Knudsen optog de første afsnit af ”Datter” på Sædding Efterskole. Johanna Lund Larsen, Rebekka Randi Larsen og Emilie Slot Knudsen optog de første afsnit af ”Datter” på Sædding Efterskole.

sidde samme sted, mens sidde samme sted, mens 
de optog, men de seneste de optog, men de seneste 
afsnit har de optaget over afsnit har de optaget over 
internettet, hvor de har sid-internettet, hvor de har sid-
det hver for sig.det hver for sig.

”Egentlig kræver det ikke ”Egentlig kræver det ikke 
så meget udstyr at lave en så meget udstyr at lave en 
podcast. Vi har lånt en mixer podcast. Vi har lånt en mixer 
af Norea, og så skal man af Norea, og så skal man 
have en mikrofon og et sted have en mikrofon og et sted 
unden forstyrrende lyde, hvor unden forstyrrende lyde, hvor 
man kan optage,” siger de og man kan optage,” siger de og 
glæder sig over, at Tilliv.dk og glæder sig over, at Tilliv.dk og 
Norea har været behjælpe-Norea har været behjælpe-
lige med alt det praktiske.lige med alt det praktiske.

Podcasten ligger på Tilliv.Podcasten ligger på Tilliv.
dk, der er ejet af Norea Me-dk, der er ejet af Norea Me-
diemission. Foreløbig er der diemission. Foreløbig er der 
seks afsnit.seks afsnit.

Der er omkring 100 lyttere Der er omkring 100 lyttere 
til hvert afsnit, og de, der til hvert afsnit, og de, der 
ved noget om det, siger, at ved noget om det, siger, at 

det er meget godt for en nye det er meget godt for en nye 
podcast, fortæller Rebekka.podcast, fortæller Rebekka.

Johanna og Emilie er eni-Johanna og Emilie er eni-
ge om, at det er vigtigere, at ge om, at det er vigtigere, at 
lytterne får noget med og får lytterne får noget med og får 
sat nogle tanker i gang, end sat nogle tanker i gang, end 
hvor mange lyttere der er.hvor mange lyttere der er.

Netop derfor er det også Netop derfor er det også 
vigtigt for dem os at bede før vigtigt for dem os at bede før 
optagelserne om, at afsnit-optagelserne om, at afsnit-
tet må være til Guds ære. tet må være til Guds ære. 

”Det kan nemlig godt være ”Det kan nemlig godt være 
lidt nervepirrende at gå i lidt nervepirrende at gå i 
gang: ’Hvorfor lige os?’ og gang: ’Hvorfor lige os?’ og 
’Hvad har vi at sige her?’” ’Hvad har vi at sige her?’” 
siger de.siger de.

Noget andet end en bog
Emilie tror, at podcastme-Emilie tror, at podcastme-
diet er blevet så populært, diet er blevet så populært, 
fordi det kræver mindre end fordi det kræver mindre end 
at læse en bog:at læse en bog:

”Det bare nemt. Alle har en ”Det bare nemt. Alle har en 
telefon. Når studierne fylder, telefon. Når studierne fylder, 
vil jeg også selv hellere tage vil jeg også selv hellere tage 
noget i ørerne end læse.”noget i ørerne end læse.”

Johanna og Rebekka ind-Johanna og Rebekka ind-
skyder, at man ved at høre skyder, at man ved at høre 
podcast kan få gode input, podcast kan få gode input, 
mens man gør noget andet. mens man gør noget andet. 
For eksempel svinger en For eksempel svinger en 
støvsuger eller pendler.støvsuger eller pendler.

Johanna tilføjer, at det er Johanna tilføjer, at det er 
godt for hende at have gang godt for hende at have gang 
i noget andet, mens hun lyt-i noget andet, mens hun lyt-
ter – og så er det nemt at ter – og så er det nemt at 
vende tilbage til en podcast vende tilbage til en podcast 
og lytte til den igen.og lytte til den igen.

Til alle kvinder
Egentlig er de tre kvinders Egentlig er de tre kvinders 
målgruppe piger og unge målgruppe piger og unge 
kvinder i efterskole- og gym-kvinder i efterskole- og gym-
nasiealderen, men når de nasiealderen, men når de 
kigger på antal lyttere, kan kigger på antal lyttere, kan 
de se, at det svinger, og at de se, at det svinger, og at 
nogle afsnit får fl ere lyttere, nogle afsnit får fl ere lyttere, 
som tiden går. Det bekræfter som tiden går. Det bekræfter 
dem i, at nogle emner har dem i, at nogle emner har 
en bredere målgruppe end en bredere målgruppe end 
andre.andre.

”Netop fordi podcasten er ”Netop fordi podcasten er 
en samtale om emnet, og vi en samtale om emnet, og vi 
ikke skal komme med svar, ikke skal komme med svar, 
kan alle lytte med,” siger dekan alle lytte med,” siger de

Selv om podcasten først Selv om podcasten først 
og fremmest er tiltænkt og fremmest er tiltænkt 
unge kvinder, har de valgt unge kvinder, har de valgt 
navnet navnet Datter Datter med undertit-med undertit-
len len Set, kendt, elsketSet, kendt, elsket, netop , netop 
fordi det er så bredt, at det fordi det er så bredt, at det 
rammer alle kvinder. En rammer alle kvinder. En 
kvinde er datter hele livet. kvinde er datter hele livet. 

”Det er ikke en eksklusion ”Det er ikke en eksklusion 
af ordet ”Barn”, men Jesus af ordet ”Barn”, men Jesus 
bruger ofte ordet datter, når bruger ofte ordet datter, når 
han taler til en kvinde. Der er han taler til en kvinde. Der er 
ikke forskel på drenge og pi-ikke forskel på drenge og pi-
ger værdimæssigt, men på, ger værdimæssigt, men på, 
hvad de har brug for at høre, hvad de har brug for at høre, 
og på, hvad der fylder. Derfor og på, hvad der fylder. Derfor 
et det godt at bruge ordet et det godt at bruge ordet 
datter,” siger Johanna.datter,” siger Johanna.

JOHANNA, EMILIE OG REBEKKA   Det er vigtigere, 
at det er til Guds ære, og at lytterne får noget med, end 
hvor mange lyttere der er
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LM afl ønner to medarbejdere 
ved tyrkisk kristen radio

LM’s LM’s Landsstyrelse har besluttet at støtte den kristne Landsstyrelse har besluttet at støtte den kristne 
Radio Shema i Ankara med 120.000 om året. Beløbet Radio Shema i Ankara med 120.000 om året. Beløbet 
skal bruges til afl ønning af to medarbejdere. skal bruges til afl ønning af to medarbejdere. 

Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen og Soner Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen og Soner 
Tufan, der er leder af Radio Shema har underskrevet et Tufan, der er leder af Radio Shema har underskrevet et 
forståelsespapir, der ligger til grund for samarbejdet.forståelsespapir, der ligger til grund for samarbejdet.

Ud over Ankara har Radio Shema radiostationer i byer Ud over Ankara har Radio Shema radiostationer i byer 
spredt over hele Tyrkiet, så mere end 20 millioner men-spredt over hele Tyrkiet, så mere end 20 millioner men-
nesker kan høre budskabet om Jesus i radioen.                 nesker kan høre budskabet om Jesus i radioen.                 klkl

Henny Sørensen sov fred-Henny Sørensen sov fred-
fyldt ind i troen på Jesus fyldt ind i troen på Jesus 
den 2. september, 88 år den 2. september, 88 år 
gammel. Fem års sygdom gammel. Fem års sygdom 
og tiltagende svækkelse un-og tiltagende svækkelse un-
derlagt coronarestriktioner derlagt coronarestriktioner 
blev en svær tid for Henny blev en svær tid for Henny 
og hendes kære. Den sidste og hendes kære. Den sidste 
tid på Klokkebjerg blev dog tid på Klokkebjerg blev dog 
en tryg tid med gode minder.en tryg tid med gode minder.

Henny var den yngste af Henny var den yngste af 
otte søskende. Hun voksede otte søskende. Hun voksede 

op i List ved Ølgod. Som ung op i List ved Ølgod. Som ung 
hjalp hun i hus og stald i hjalp hun i hus og stald i 
hjemmet, tjente som ”pige i hjemmet, tjente som ”pige i 
huset” og var på LMH i Hil-huset” og var på LMH i Hil-
lerød. Henny og Sigurd blev lerød. Henny og Sigurd blev 
kendt med hinanden i Krus-kendt med hinanden i Krus-
bjerg missionshus. En aften bjerg missionshus. En aften 
efter ungdomsmøde bad efter ungdomsmøde bad 
han om lov til at følge hende han om lov til at følge hende 
hjem. Siden da fulgtes de hjem. Siden da fulgtes de 
ad, og de blev gift i 1959. ad, og de blev gift i 1959. 
Deres store kærlighed til Deres store kærlighed til 
hinanden blev et gennem-hinanden blev et gennem-
gående tema ved minde-gående tema ved minde-
samværet, hvor børn og bør-samværet, hvor børn og bør-

MINDEORD   nebørn mindedes Hennys nebørn mindedes Hennys 
kærlige omsorg, arbejdsom-kærlige omsorg, arbejdsom-
hed og akkuratesse.hed og akkuratesse.

Henny og Sigurd drev Henny og Sigurd drev 
landbrug sammen, først i landbrug sammen, først i 
Tistrup og senere i Bejsnap, Tistrup og senere i Bejsnap, 
hvor de inddrog deres piger i hvor de inddrog deres piger i 
arbejdsfællesskabet. I 1993 arbejdsfællesskabet. I 1993 
købte de hus i Ølgod.købte de hus i Ølgod.

Henny efterlader sin jævn-Henny efterlader sin jævn-
aldrende ægtefælle, Sigurd, aldrende ægtefælle, Sigurd, 
tre døtre med ægtefæl-tre døtre med ægtefæl-
ler, børnebørn og oldebørn. ler, børnebørn og oldebørn. 
Vi beder Gud velsigne og Vi beder Gud velsigne og 
hjælpe jer, som nu oplever hjælpe jer, som nu oplever 

sorgen og adskillelsen fra sorgen og adskillelsen fra 
jeres elskede Henny.jeres elskede Henny.

Æret være Hennys minde. Æret være Hennys minde. 

Astrid og Poul Erik AndersenAstrid og Poul Erik Andersen
ØlgodØlgod

Tro & Mission bringer gerne Tro & Mission bringer gerne 
mindeord. Hvis det er læn-mindeord. Hvis det er læn-
gere end 1.000 anslag in-gere end 1.000 anslag in-
klusive mellemrum, forbe-klusive mellemrum, forbe-
holder redaktionen sig ret holder redaktionen sig ret 
til at forkorte det.til at forkorte det.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den 1. oktober går Carsten Den 1. oktober går Carsten 
Hjorth Pedersen på pension Hjorth Pedersen på pension 
og stopper i Kristent Pæda-og stopper i Kristent Pæda-
gogisk Institut efter 22 år gogisk Institut efter 22 år 
som daglig leder. Den mar-som daglig leder. Den mar-
kante institutleder, der i 50 kante institutleder, der i 50 
år har været engageret som år har været engageret som 
frivillig i LM’s børne- og ung-frivillig i LM’s børne- og ung-
domsarbejde, er dog ikke domsarbejde, er dog ikke 
færdig med at kæmpe for færdig med at kæmpe for 
det kristne menneskesyn, det kristne menneskesyn, 
selv om han holder en pause selv om han holder en pause 
med KPI-lignende foredrag med KPI-lignende foredrag 
det næste års tid:det næste års tid:

”Jeg vil gerne genoptage ”Jeg vil gerne genoptage 
kampen, når jeg har holdt kampen, når jeg har holdt 
en pause. For mange børn en pause. For mange børn 
og unge er så bebyrdede og og unge er så bebyrdede og 
tyngede. De længes efter at tyngede. De længes efter at 
høre, at der er én, der elsker høre, at der er én, der elsker 
dem ubetinget, og at de kan dem ubetinget, og at de kan 
følge ham som herre og frel-følge ham som herre og frel-
ser. Det er ikke en fl oskel for ser. Det er ikke en fl oskel for 
mig at sige, at det mest af-mig at sige, at det mest af-
gørende er, at børn og unge gørende er, at børn og unge 
lærer Jesus at kende.”lærer Jesus at kende.”

Vi kommer 
med det bedste
Det var en onkel, der satte Det var en onkel, der satte 
Carsten Hjorth Pedersen på Carsten Hjorth Pedersen på 
sporet af lærergerningen. sporet af lærergerningen. 
Men det var mødet med læ-Men det var mødet med læ-
rerseminariet, der for alvor rerseminariet, der for alvor 
åbnede hans øjne for, at det åbnede hans øjne for, at det 
kristne menneskesyn havde kristne menneskesyn havde 
noget at bidrage med i for-noget at bidrage med i for-
midlingen til børn.midlingen til børn.

”Vi har været for bagstræ-”Vi har været for bagstræ-
beriske og talt os selv ned. beriske og talt os selv ned. 

Vi er nødt til at forklare de kristne værdier
Godt, at børn fra kirkelige hjem ikke bare overtager nej’erne, men forstår holdningerne, der ligger bag, 

mener Carsten Hjorth Pedersen, der stopper i Kristent Pædagogisk Institut for at gå på pension

Vi siger inderst inde til os Vi siger inderst inde til os 
selv, at det er for dårligt, at selv, at det er for dårligt, at 
vi er nødt til at sige nej til vi er nødt til at sige nej til 
nogle ting, som Bibelen kal-nogle ting, som Bibelen kal-
der synd. Men det er forkert. der synd. Men det er forkert. 
Vi kommer med det bedste. Vi kommer med det bedste. 
Derfor skal vi være frimo-Derfor skal vi være frimo-
dige og glade for det, vi tror dige og glade for det, vi tror 
på,” opfordrer han.på,” opfordrer han.

Vejen til KPI gik efter nogle Vejen til KPI gik efter nogle 
år som lærer omkring Norsk år som lærer omkring Norsk 
Lærerakademi, hvor Carsten Lærerakademi, hvor Carsten 
Hjorth Pedersen læste pæ-Hjorth Pedersen læste pæ-
dagogik og kristendom indtil dagogik og kristendom indtil 
1996. Sidenhen fortsatte 1996. Sidenhen fortsatte 

han også studierne på aka-han også studierne på aka-
demiet og blev førstelektor i demiet og blev førstelektor i 
pædagogik i 2006, hvilket er pædagogik i 2006, hvilket er 
en norsk uddannelsesgrad, en norsk uddannelsesgrad, 
der ligger mellem kandidat-der ligger mellem kandidat-
niveau og ph.d.niveau og ph.d.

Man må udruste 
barnet til modvind
Når krydsfeltet mellem pæ-Når krydsfeltet mellem pæ-
dagogik og kristendom er dagogik og kristendom er 
så fascinerende, er det fordi så fascinerende, er det fordi 
det kristne menneskesyn det kristne menneskesyn 
har meget at give, mener har meget at give, mener 
han. Ikke mindst til børn og han. Ikke mindst til børn og 

unge, der lever i en tid, hvor unge, der lever i en tid, hvor 
alle faste holdepunkter i til-alle faste holdepunkter i til-
værelsen er til debat.værelsen er til debat.

”Vi er i højere grad nødt til ”Vi er i højere grad nødt til 
at italesætte vores værdier at italesætte vores værdier 
over for vores børn i dag. Vi over for vores børn i dag. Vi 
må udruste dem frem for må udruste dem frem for 
at beskytte dem,” siger han at beskytte dem,” siger han 
og tilføjer, at de selvfølge-og tilføjer, at de selvfølge-
lig skal beskyttes til en vis lig skal beskyttes til en vis 
grad.grad.

”Men internettet og tv’et ”Men internettet og tv’et 
betyder, at ensidig beskyt-betyder, at ensidig beskyt-
telsesstrategi kan være telsesstrategi kan være 
kontraproduktiv. Vi må i ste-kontraproduktiv. Vi må i ste-

CARSTEN HJORTH PEDERSEN   Vi må udruste 
vores børn til at leve i en tid, hvor alt er til debat, 
frem for at beskytte dem

”Vi må tale med børn og unge om, at der er andre livssyn end det kristne,” siger Carsten Hjorth ”Vi må tale med børn og unge om, at der er andre livssyn end det kristne,” siger Carsten Hjorth 
Pedersen.Pedersen.

det primært udruste børn og det primært udruste børn og 
unge og tale med dem om, unge og tale med dem om, 
at der er andre livssyn.”at der er andre livssyn.”

Han medgiver, at det be-Han medgiver, at det be-
tyder, at kristen opdragelse tyder, at kristen opdragelse 
er sværere i dag, end det var er sværere i dag, end det var 
tidligere.tidligere.

”Men det er også mere ”Men det er også mere 
spændende. Før i tiden gik spændende. Før i tiden gik 
det måske hen og blev fl ad det måske hen og blev fl ad 
borgerlighed. Jeg tror, det borgerlighed. Jeg tror, det 
er sundt for os, at vi bliver er sundt for os, at vi bliver 
tvunget til at forklare os tvunget til at forklare os 
bedre. Også over for børn og bedre. Også over for børn og 
unge.”unge.”

Vigtigt at kende 
de andres holdning
Selv har han altid været op-Selv har han altid været op-
taget af at lære sin mod-taget af at lære sin mod-
parts synspunkter at kende.parts synspunkter at kende.

”Det ligger i mit menne-”Det ligger i mit menne-
skesyn, at jeg kan tage fejl,” skesyn, at jeg kan tage fejl,” 
siger han og peger på, da siger han og peger på, da 
han for alvor fi k en øjenåb-han for alvor fi k en øjenåb-
ner:ner:

”Da jeg skrev ”Da jeg skrev Påvirkning Påvirkning 
med respektmed respekt, talte jeg med , talte jeg med 
tolv mennesker, der fortalte, tolv mennesker, der fortalte, 
hvordan deres grænser var hvordan deres grænser var 
blevet overskredet verbalt, blevet overskredet verbalt, 
da de var børn. Det gav mig da de var børn. Det gav mig 
syn for, at den voksne kan syn for, at den voksne kan 
misbruge sin autoritet. Tid-misbruge sin autoritet. Tid-
ligere havde jeg tænkt auto-ligere havde jeg tænkt auto-
ritet som noget ubetinget ritet som noget ubetinget 
godt.”godt.”

Arbejdet med bogen blev Arbejdet med bogen blev 
det vendepunkt, der fi k Car-det vendepunkt, der fi k Car-
sten Hjorth Pedersen til at sten Hjorth Pedersen til at 
se pædagogikken fra både se pædagogikken fra både 
barnets og den voksnes barnets og den voksnes 
side. Grundtvigianerne lærte side. Grundtvigianerne lærte 

ham til gengæld, at man ham til gengæld, at man 
godt kan være uenige uden godt kan være uenige uden 
at være uvenner.at være uvenner.

”Jeg er ikke grundtvigia-”Jeg er ikke grundtvigia-
ner, men de er bedre end ner, men de er bedre end 
os missionsfolk til at være os missionsfolk til at være 
uenige og bevare venskabet. uenige og bevare venskabet. 
Åndsfriheden ruller stærkere Åndsfriheden ruller stærkere 
i deres årer end i vores,” me-i deres årer end i vores,” me-
ner han og trækker en linje ner han og trækker en linje 
til Åndsfrihedsprojektet, som til Åndsfrihedsprojektet, som 
han stod i spidsen for fra han stod i spidsen for fra 
2009-2012 med opbakning 2009-2012 med opbakning 
fra størstedelen af dansk fra størstedelen af dansk 
kirkeliv inklusive frikirkerne kirkeliv inklusive frikirkerne 
og den katolske kirke.og den katolske kirke.

Vil skrive de kristne 
friskolers historie
Nu står pensionen for døren, Nu står pensionen for døren, 
men Carsten Hjorth Peder-men Carsten Hjorth Peder-
sen, der har skrevet omkring sen, der har skrevet omkring 
35 bøger og hæfter, holdt en 35 bøger og hæfter, holdt en 
lang række foredrag og del-lang række foredrag og del-
taget i mange interviews og taget i mange interviews og 
artikler, lægger ikke pennen artikler, lægger ikke pennen 
fra sig med det samme.fra sig med det samme.

”I årevis har jeg gerne vil-”I årevis har jeg gerne vil-
let arbejde med et projekt, let arbejde med et projekt, 
som jeg ikke kunne fi nan-som jeg ikke kunne fi nan-
siere. Jeg vil gerne skrive de siere. Jeg vil gerne skrive de 
kristne friskolers historie,” kristne friskolers historie,” 
siger han og ser for sig en siger han og ser for sig en 
folkelig bog med fotos, por-folkelig bog med fotos, por-
trætter og anekdoter.trætter og anekdoter.

Men han giver ikke køb på Men han giver ikke køb på 
sin kampiver:sin kampiver:

”Målgruppen er lærerne ”Målgruppen er lærerne 
og bestyrelsesmedlemmer-og bestyrelsesmedlemmer-
ne. De skal kende historien, ne. De skal kende historien, 
og skyggesiderne skal også og skyggesiderne skal også 
med – også de ting, jeg sy-med – også de ting, jeg sy-
nes, der skal kritiseres.”nes, der skal kritiseres.”

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

394.540 kroner.394.540 kroner.
Så mange penge har Så mange penge har 

LM’erne samlet ind til Me-LM’erne samlet ind til Me-
kane Yesus Seminary i Etio-kane Yesus Seminary i Etio-
pien i en særindsamling, der pien i en særindsamling, der 
sluttede i går, den 12. sep-sluttede i går, den 12. sep-
tember.tember.

Den teologiske uddan-Den teologiske uddan-
nelsesinstitution blev ramt nelsesinstitution blev ramt 
af en oversvømmelse den af en oversvømmelse den 
17. august. Otte personer – 17. august. Otte personer – 
heraf tre børn – døde i over-heraf tre børn – døde i over-
svømmelsen, og skaderne svømmelsen, og skaderne 
forventes at beløbe sig til forventes at beløbe sig til 

Stor LM-støtte til oversvømmelsesramte Etiopien

omkring 16 millioner kroner.omkring 16 millioner kroner.

Overvældet og 
taknemmelig
”Jeg er meget overvældet ”Jeg er meget overvældet 
og meget stolt over, at LM og meget stolt over, at LM 
kan sende så fl ot en gave”, kan sende så fl ot en gave”, 
fortæller generalsekretær fortæller generalsekretær 
Søren Skovgaard Sørensen, Søren Skovgaard Sørensen, 
der selv har boet i Etiopien der selv har boet i Etiopien 
i en årrække som LM-mis-i en årrække som LM-mis-
sionær.sionær.

”Tak til alle jer, der har ”Tak til alle jer, der har 
støttet op om Mekane Ye-støttet op om Mekane Ye-
sus Seminary (MYS) i denne sus Seminary (MYS) i denne 
svære tid. Det er godt, at svære tid. Det er godt, at 
vi i LM kan stå sammen vi i LM kan stå sammen 

med vores brødre og søstre med vores brødre og søstre 
i Etiopien, selv om vi ikke i Etiopien, selv om vi ikke 
længere har udsendte mis-længere har udsendte mis-
sionærer i landet.”sionærer i landet.”

LM sendte de første mis-LM sendte de første mis-
sionærer til Etiopien i 1970, sionærer til Etiopien i 1970, 
men har nu ikke længere men har nu ikke længere 
nogen faste folk i landet. nogen faste folk i landet. 

Højtuddannet teologisk 
undervisning
MYS uddanner ledere til den MYS uddanner ledere til den 
lutherske kirke i Etiopien, lutherske kirke i Etiopien, 
der er en af verdens største.der er en af verdens største.

MYS har omkring 600 stu-MYS har omkring 600 stu-
derende, men det har været derende, men det har været 
svært at sikre nok undervi-svært at sikre nok undervi-

sere med et tilstrækkeligt sere med et tilstrækkeligt 
højt uddannelsesniveau.højt uddannelsesniveau.

Derfor har LM fl ere gange Derfor har LM fl ere gange 

LM’s generalsekretær udtrykker stor glæde og taknemmelighed over indsamlingen til Mekane Yesus Seminary

Mekane Yesus Seminary i Etiopiens hovedstad Addis Abeba blev Mekane Yesus Seminary i Etiopiens hovedstad Addis Abeba blev 
ramt af en oversvømmelse den 17. august.ramt af en oversvømmelse den 17. august.

sendt undervisere til MYS.sendt undervisere til MYS.
LM har i øjeblikket en LM har i øjeblikket en 

aftale med Dansk Bibel-In-aftale med Dansk Bibel-In-

stitut om at sende adjunkt i stitut om at sende adjunkt i 
Gammel Testamente, ph.d. Gammel Testamente, ph.d. 
Christian Canu Højgaard Christian Canu Højgaard 
til MYS en-to måneder om til MYS en-to måneder om 
året, når det igen kan lade året, når det igen kan lade 
sig gøre.sig gøre.

Ikke kun LM støtter 
Mekane Yesus Seminary
LM er ikke de eneste, der LM er ikke de eneste, der 
støtter den kriseramte in-støtter den kriseramte in-
stitution.stitution.

Der er også kommet støt-Der er også kommet støt-
tetilkendegivelser fra krist-tetilkendegivelser fra krist-
ne læreinstitutioner og or-ne læreinstitutioner og or-
ganisationer i både Sverige, ganisationer i både Sverige, 
Norge og USA.Norge og USA.
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AF KAJA LAUTERBACH

”Der er en kæmpe frihed i, at ”Der er en kæmpe frihed i, at 
vi kan give de værdier videre vi kan give de værdier videre 
til børnene, som ligger os til børnene, som ligger os 
selv på sinde.”selv på sinde.”

Det siger Peter Løppenthin, Det siger Peter Løppenthin, 
der har været leder af den der har været leder af den 
selvejende kristne dagin-selvejende kristne dagin-
stitution LM’s Børnehus i stitution LM’s Børnehus i 
Græsted (LMBH) siden april. Græsted (LMBH) siden april. 
Han har i mange år arbejdet i Han har i mange år arbejdet i 
kommunale børneinstitutio-kommunale børneinstitutio-
ner og oplever, at de to insti-ner og oplever, at de to insti-
tutionsformer på rigtig man-tutionsformer på rigtig man-
ge måder kan det samme.ge måder kan det samme.

”Men her har vi lov til at ”Men her har vi lov til at 
bringe vores kristne værdier bringe vores kristne værdier 
i spil,” siger han og nævner to i spil,” siger han og nævner to 
eksempler på, hvor det sker:eksempler på, hvor det sker:

Den ugentlige bibelfortæl-Den ugentlige bibelfortæl-
ling hver fredag og så det, at ling hver fredag og så det, at 
forældrene har taget stilling forældrene har taget stilling 
til, at det er et kristent sted, til, at det er et kristent sted, 
så hverken de eller pæda-så hverken de eller pæda-
gogerne bliver provokerede, gogerne bliver provokerede, 
når et barn taler om Jesus. når et barn taler om Jesus. 

En anden ny leder af en En anden ny leder af en 
kristen børneinstitution, kristen børneinstitution, 
Bente Maa gaard Hogenfeld Bente Maa gaard Hogenfeld 
fra Børnehuset Børnebak-fra Børnehuset Børnebak-
ken i Holstebro, prøver at ken i Holstebro, prøver at 
sætte ord på, hvad der gør sætte ord på, hvad der gør 
den kristne børneinstitution den kristne børneinstitution 
anderledes end den almin-anderledes end den almin-
delige kommunale vugge-delige kommunale vugge-
stue eller børnehave.stue eller børnehave.

”Jeg vil sige, at det især ”Jeg vil sige, at det især 
er det, at det er o.k., at ind-er det, at det er o.k., at ind-
drage tro og åndelighed i drage tro og åndelighed i 
pædagogikken. For eksem-pædagogikken. For eksem-
pel hvis et barn har mistet pel hvis et barn har mistet 
en pårørende,” siger hun.en pårørende,” siger hun.

”Vi har også nogle mulig-”Vi har også nogle mulig-
heder omkring de kristne heder omkring de kristne 
højtider. Min erfaring er, at højtider. Min erfaring er, at 
det mange steder er traditi-det mange steder er traditi-
on at gå til julegudstjeneste, on at gå til julegudstjeneste, 
men man taler ikke meget men man taler ikke meget 
om det. Vi vil også gerne, at om det. Vi vil også gerne, at 
påske skal handle om håb påske skal handle om håb 
og opstandelse og ikke kun og opstandelse og ikke kun 
om kyllinger.”om kyllinger.”

Betydningsfuldt arbejde
Både Peter Løppenthin og Både Peter Løppenthin og 
Bente Maagaard Hogenfeld Bente Maagaard Hogenfeld 

har arbejdet i kommunale har arbejdet i kommunale 
daginstitutioner, før de blev daginstitutioner, før de blev 
ledere af institutionerne ledere af institutionerne 
i henholdsvis Græsted og i henholdsvis Græsted og 
Holstebro.Holstebro.

38-årige Peter Løppenthin 38-årige Peter Løppenthin 
begyndte som tilkaldevikar i begyndte som tilkaldevikar i 
en børnehave i sit sabbatår en børnehave i sit sabbatår 
efter efterskolen og fort-efter efterskolen og fort-
satte som medhjælper i en satte som medhjælper i en 
vuggestue. vuggestue. 

”Lederen her åbnede mine ”Lederen her åbnede mine 
øjne for, hvor betydnings-øjne for, hvor betydnings-
fuldt det pædagogiske ar-fuldt det pædagogiske ar-
bejde er,” fortæller han.bejde er,” fortæller han.

Via en uddannelse som Via en uddannelse som 
pædagogisk assistent blev pædagogisk assistent blev 
han uddannet pædagog i han uddannet pædagog i 
2017.2017.

Senere har han gennem-Senere har han gennem-
ført kurser til ”Fagligt fyr-ført kurser til ”Fagligt fyr-
tårn” inden for implemen-tårn” inden for implemen-
tering af de nye styrkede tering af de nye styrkede 
læreplaner for daginsti-læreplaner for daginsti-
tutioner, som Børne- og tutioner, som Børne- og 
Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet 
lancerede i 2018, og som lancerede i 2018, og som 
alle daginstitutioner skal alle daginstitutioner skal 
udarbejde.udarbejde.

”Det var netop her, LMBH ”Det var netop her, LMBH 
var, da jeg kom. De havde var, da jeg kom. De havde 

skrevet de nye læreplaner, skrevet de nye læreplaner, 
men de var ikke ført ud i men de var ikke ført ud i 
livet i dagligdagen endnu,” livet i dagligdagen endnu,” 
siger han.siger han.

Stor hjælp til ny leder
Da den tidligere leder af Da den tidligere leder af 
LM’s Børnehus stoppede LM’s Børnehus stoppede 
i foråret, blev Peter Løp-i foråret, blev Peter Løp-
penthin kontaktet af for-penthin kontaktet af for-
manden for Børnehusets manden for Børnehusets 
bestyrelse, Hanne Nymann bestyrelse, Hanne Nymann 
Eriksen.Eriksen.

”Jeg havde meget svært ”Jeg havde meget svært 
ved at se mig selv i en le-ved at se mig selv i en le-
derstilling. Men jeg valgte at derstilling. Men jeg valgte at 
tage udfordringen op og søge tage udfordringen op og søge 
stillingen, da jeg fandt ud af, stillingen, da jeg fandt ud af, 
at både den afgående leder at både den afgående leder 
og de ansatte bakkede op og de ansatte bakkede op 
om forespørgslen, selv om de om forespørgslen, selv om de 
vidste, at jeg ikke havde le-vidste, at jeg ikke havde le-
dererfaring,” siger han.dererfaring,” siger han.

Han erfarede dog, at usik-Han erfarede dog, at usik-
kerheden var ubegrundet.kerheden var ubegrundet.

”Det var fantastisk og rig-”Det var fantastisk og rig-
tigt for mig at komme i gang tigt for mig at komme i gang 
her, og personalegruppen her, og personalegruppen 
har taget vildt godt imod har taget vildt godt imod 
mig,” siger han.mig,” siger han.

”Men det er ikke kun mig, ”Men det er ikke kun mig, 
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der har fået nye opgaver. der har fået nye opgaver. 
Jeg har mange snakke med Jeg har mange snakke med 
Hanne, for jeg vil gerne have Hanne, for jeg vil gerne have 
et stort samspil med besty-et stort samspil med besty-
relsen, så de får kendskab relsen, så de får kendskab 
til for eksempel hvad pæda-til for eksempel hvad pæda-
gogikken er. Det giver nemlig gogikken er. Det giver nemlig 
ejerskab.”ejerskab.”

Peter Løppenthin glæder Peter Løppenthin glæder 
sig også over et godt samar-sig også over et godt samar-
bejde med sin leder i Gribs-bejde med sin leder i Gribs-
kov Kommune. kov Kommune. 

”Det er en fantastisk ”Det er en fantastisk 
hjælp, når man ingen leder-hjælp, når man ingen leder-
erfaring har, at der står en erfaring har, at der står en 
mentor klar til at vejlede i mentor klar til at vejlede i 
økonomi, hvordan man tack-økonomi, hvordan man tack-
ler forskellige situationer, og ler forskellige situationer, og 
hvordan man kommer videre hvordan man kommer videre 
i vanskelige sager.”i vanskelige sager.”

Plads til alle
Bente Maagaard Hogenfeld Bente Maagaard Hogenfeld 
er uddannet pædagog med er uddannet pædagog med 
14 års erfaring og har været 14 års erfaring og har været 
med på sidelinjen ved udar-med på sidelinjen ved udar-
bejdelsen af pædagogiske bejdelsen af pædagogiske 
læreplaner. Efter det blev læreplaner. Efter det blev 
hun opfordret til at søge le-hun opfordret til at søge le-
derstillingen.derstillingen.

”Vi møder enorm opbak-”Vi møder enorm opbak-

ning, og det viser, at der ning, og det viser, at der 
mangler et sted med mere mangler et sted med mere 
nærvær og et fællesskab, nærvær og et fællesskab, 
hvor forældrene ikke kun er hvor forældrene ikke kun er 
på sidelinjen,” siger hun.på sidelinjen,” siger hun.

I Børnebakken vil de gerne I Børnebakken vil de gerne 
vise børnene, at de er per-vise børnene, at de er per-
fekte, som de er, og arbejde fekte, som de er, og arbejde 
med udvikling derfra.med udvikling derfra.

”Selvfølgelig skal børn ”Selvfølgelig skal børn 
udvikle sig, men vi ønsker, udvikle sig, men vi ønsker, 
at det skal ske i deres eget at det skal ske i deres eget 
tempo, hvor vi ser på de re-tempo, hvor vi ser på de re-
surser, den enkelte har.”surser, den enkelte har.”

Peter Løppenthin indsky-Peter Løppenthin indsky-
der, at de også går op i fæl-der, at de også går op i fæl-
lesskabet i mange kommu-lesskabet i mange kommu-
nale institutioner. nale institutioner. 

”Men som kristen institu-”Men som kristen institu-
tion kan vi tale på en anden tion kan vi tale på en anden 
måde om, at der skal være måde om, at der skal være 
plads til alle,” siger han.plads til alle,” siger han.

”Vi skal være bevidst om, ”Vi skal være bevidst om, 

hvor samfundet er på vej hvor samfundet er på vej 
hen. Mange forældre har et hen. Mange forældre har et 
stort fokus på deres barn, stort fokus på deres barn, 
og hvad sker der med sam-og hvad sker der med sam-
fundet, hvis sådan et ego-fundet, hvis sådan et ego-
centrisk barn bliver leder centrisk barn bliver leder 
her? En, der ikke er vant til her? En, der ikke er vant til 
at tage hensyn til andre, vil at tage hensyn til andre, vil 
få det svært på arbejdsmar-få det svært på arbejdsmar-
kedet.”kedet.”

To institutionsformer
De to kristne daginstitu-De to kristne daginstitu-
tioner får kommunalt til-tioner får kommunalt til-
skud på lige fod med andre skud på lige fod med andre 
børneinstitutioner, og de børneinstitutioner, og de 
to ledere er begge ansat to ledere er begge ansat 
af bestyrelsen frem for af af bestyrelsen frem for af 
kommunaldirektøren. Men kommunaldirektøren. Men 
ud over det har de forskellig ud over det har de forskellig 
status.status.

Børnehuset i Græsted er Børnehuset i Græsted er 
en selvejende institution, en selvejende institution, 
som er med i kommunens som er med i kommunens 
tilbud om pasning. Det vil tilbud om pasning. Det vil 
sige, at kommunen henviser sige, at kommunen henviser 
børn til den. børn til den. 

Børnebakken er en gren Børnebakken er en gren 
af Den kristne friskole i Hol-af Den kristne friskole i Hol-
stebro, og offi cielt er Bente stebro, og offi cielt er Bente 
Maagaard Hogenfeld afde-Maagaard Hogenfeld afde-
lingsleder på skolen. Skolens lingsleder på skolen. Skolens 
bestyrelse er også bestyrel-bestyrelse er også bestyrel-
se for daginstitutionen, der se for daginstitutionen, der 
selv skal ud og gøre sig synlig selv skal ud og gøre sig synlig 
for at få børn. Det sker for for at få børn. Det sker for 
eksempel ved at forældre til eksempel ved at forældre til 
søskende, der går på skolen søskende, der går på skolen 
taler godt om den i mødre-taler godt om den i mødre-
gruppen, fortæller lederen.gruppen, fortæller lederen.

For begge institutioner For begge institutioner 
gælder det, at hvis et barn gælder det, at hvis et barn 
har behov for psykolog, ta-har behov for psykolog, ta-
lepædagog eller en anden lepædagog eller en anden 
støtteperson, er det de sam-støtteperson, er det de sam-
me, som kommunen ellers me, som kommunen ellers 
bruger, og dermed er barnet bruger, og dermed er barnet 
allerede oprettet i kommu-allerede oprettet i kommu-
nens systemer, når det skal nens systemer, når det skal 
videre i skole.videre i skole.

Bente Maagaard Hogenfeld sammen med Ellen, Asta og Aksel, der lige er startet i Børnebakken.Bente Maagaard Hogenfeld sammen med Ellen, Asta og Aksel, der lige er startet i Børnebakken.

PETER LØPPENTHIN   Mange kommunale institutioner 
går også op i fællesskab, men som kristen institution kan 
vi tale på en anden måde om, at der skal være plads til alle

Her må man gerne snakke om tro
I Holstebro er der netop åbnet en ny kristen børneinstitution. I Græsted skiftede LM’s Børnehus leder 

i april. Begge steder har fokus på nærvær og fællesskab på et kristent fundament

LM’s Børnehus i Græsted

• Oprettet af Luthersk Mission i 1978• Oprettet af Luthersk Mission i 1978
• Normeret til 60 børn fra 0-6 år• Normeret til 60 børn fra 0-6 år
• Tre stuer: en vuggestue og to børnehavestuer• Tre stuer: en vuggestue og to børnehavestuer
• Selvejende institution med både en institutionsbesty-• Selvejende institution med både en institutionsbesty-

relse og en forældrebestyrelserelse og en forældrebestyrelse
• Pladsanvisning fra kommunen• Pladsanvisning fra kommunen
• Får penge fra kommunen• Får penge fra kommunen

Børnehuset Børnebakken

• Oprettet i 2021 af gruppe med tilknytning til Den krist-• Oprettet i 2021 af gruppe med tilknytning til Den krist-
ne Friskole i Holstebrone Friskole i Holstebro

• Normeret til 90 børn fra 0-6 år: 66 i børnehave og 24 i • Normeret til 90 børn fra 0-6 år: 66 i børnehave og 24 i 
vuggestuevuggestue

• Privat institution med samme bestyrelse som friskolen• Privat institution med samme bestyrelse som friskolen
• Skal selv skaffe børn• Skal selv skaffe børn
• Kommunalt tilskud på lige fod med andre• Kommunalt tilskud på lige fod med andre

Peter Løppenthin har været leder i LM’s Børnehus siden april.Peter Løppenthin har været leder i LM’s Børnehus siden april.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Når Søren Eriksen står op Når Søren Eriksen står op 
om morgenen, sætter han om morgenen, sætter han 
sig som noget af det første sig som noget af det første 
og holder andagt og beder. og holder andagt og beder. 
Den 58-årige evangelist fra Den 58-årige evangelist fra 
Bølling i Vestjylland har en Bølling i Vestjylland har en 
hverdag fyldt med mange hverdag fyldt med mange 
gøremål som ansat i LM’s gøremål som ansat i LM’s 
tværkulturelle arbejde. Der-tværkulturelle arbejde. Der-
for er det vigtigt for ham at for er det vigtigt for ham at 
afsætte et bestemt tids-afsætte et bestemt tids-
punkt hver dag til person-punkt hver dag til person-
lig tid med Gud og i bøn for lig tid med Gud og i bøn for 
andre. Han har valgt kun at andre. Han har valgt kun at 
være ansat i en 80 procents være ansat i en 80 procents 
stilling for at have ekstra tid.stilling for at have ekstra tid.

”Det er vigtigt for mig at ”Det er vigtigt for mig at 
starte dagen i bøn, før der starte dagen i bøn, før der 
kommer for mange andre kommer for mange andre 
indtryk. Derfor står jeg tid-indtryk. Derfor står jeg tid-
ligt op før de andre i hus-ligt op før de andre i hus-
standen, og jeg nyder den standen, og jeg nyder den 
stilhed og ro og det fælles-stilhed og ro og det fælles-
skab, jeg kan have med min skab, jeg kan have med min 
himmelske far,” siger han.himmelske far,” siger han.

Dig og mig, Gud
Selv om Søren Eriksen må Selv om Søren Eriksen må 
erkende, at der af og til kom-erkende, at der af og til kom-
mer noget, der forstyrrer mer noget, der forstyrrer 
rytmen, har han prioriteret rytmen, har han prioriteret 
at stå tidligt op for at bede at stå tidligt op for at bede 
gennem mange år – også da gennem mange år – også da 
børnene var små.børnene var små.

”Det betyder ikke, at vi ikke ”Det betyder ikke, at vi ikke 
også kan henvende os til også kan henvende os til 
ham på alle andre tidspunk-ham på alle andre tidspunk-

Jeg taler med Gud som en god ven
For evangelist Søren Eriksen betyder den daglige morgenbøn alt. 

Her nyder han stilheden med Gud og bruger tid på at bede for de andre, der bor i Bølling

ter af dagen – for eksempel ter af dagen – for eksempel 
på kontoret, i værkstedet, på kontoret, i værkstedet, 
køkkenet eller ilen. Vejen til køkkenet eller ilen. Vejen til 
Gud er åben 24-7, og han er Gud er åben 24-7, og han er 
parat til samtale når som parat til samtale når som 
helst og hvor som helst. Men helst og hvor som helst. Men 
jeg tror, det er vigtigt, at der jeg tror, det er vigtigt, at der 
er et bestemt tidspunkt på er et bestemt tidspunkt på 
dagen, hvor jeg går ind i et dagen, hvor jeg går ind i et 
rum, lukker døren og siger: rum, lukker døren og siger: 
’Så – nu er det kun os to, ’Så – nu er det kun os to, 
Gud. Dig og mig!’”Gud. Dig og mig!’”

I bønnen oplever han et I bønnen oplever han et 
helt særligt fællesskab med helt særligt fællesskab med 
Gud. Gud. 

”Det er som at have en ”Det er som at have en 
rigtig god ven, der bare ved rigtig god ven, der bare ved 
alt om mig, og som jeg kan alt om mig, og som jeg kan 
betro alt til. Han kender betro alt til. Han kender 

til mine sejre og nederlag, til mine sejre og nederlag, 
kampe og anfægtelser. Det kampe og anfægtelser. Det 
er så betryggende, at jeg er så betryggende, at jeg 
sammen med ham kan være sammen med ham kan være 
den, jeg er. Og sådan er det den, jeg er. Og sådan er det 
jo med et venskab. Hvis man jo med et venskab. Hvis man 
bruger tid sammen, åbner bruger tid sammen, åbner 
man også mere og mere op man også mere og mere op 
for hinanden, og så bliver for hinanden, og så bliver 
det helt naturligt at dele det helt naturligt at dele 
alting.” alting.” 

Bøn for Bølling
Konkret bruger han ofte Konkret bruger han ofte 
bønnen Fadervor, når han bønnen Fadervor, når han 

Søren Eriksen går nogle gang en morgentur i nabolaget og beder for dem, der bor der.Søren Eriksen går nogle gang en morgentur i nabolaget og beder for dem, der bor der.

beder – som den er gengivet beder – som den er gengivet 
i Bibelen på Hverdagsdansk, i Bibelen på Hverdagsdansk, 
hvor anden og tredje bøn ly-hvor anden og tredje bøn ly-
der: ”Må du blive æret og må der: ”Må du blive æret og må 
dit rige bryde igennem.” dit rige bryde igennem.” 

”Det beder jeg ofte om, når ”Det beder jeg ofte om, når 
jeg beder for den nærmeste jeg beder for den nærmeste 
familie. Desuden har min familie. Desuden har min 
kone, Solveig, og jeg oplevet kone, Solveig, og jeg oplevet 
et meget konkret kald til at et meget konkret kald til at 
bo i Bølling. Her har vi fået bo i Bølling. Her har vi fået 
kontakt med efterhånden kontakt med efterhånden 
rigtig mange, som også er rigtig mange, som også er 
med på min bedeliste.”med på min bedeliste.”

”Nogle gange går jeg en ”Nogle gange går jeg en 
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SØREN ERIKSEN   Jeg tænker på det som en 
troshandling, når jeg bærer mennesker og andre 
forhold frem for Gud i tillid til hans løfter

Hvad betyder bøn for dig i hverdagen?

Anne Stark, Græsted, Anne Stark, Græsted, 
mor til tomor til to 

Gennem en helt almindelig Gennem en helt almindelig 
hverdag kan jeg sagtens gå hverdag kan jeg sagtens gå 
rundt og glemme Gud. Jeg rundt og glemme Gud. Jeg 
bliver nødt til at sætte det bliver nødt til at sætte det 
med bøn i system, hvis det med bøn i system, hvis det 
skal blive til noget i en travl skal blive til noget i en travl 
hverdag med to små børn. hverdag med to små børn. 

Hvis jeg når det, plejer jeg at Hvis jeg når det, plejer jeg at 
sætte mig ned om morge-sætte mig ned om morge-
nen sammen med børnene, nen sammen med børnene, 
inden vi skal ud ad døren, inden vi skal ud ad døren, 
læse en bibelhistorie for læse en bibelhistorie for 
dem og bede for dagen og dem og bede for dagen og 
for alle dem, vi elsker og hol-for alle dem, vi elsker og hol-
der af – at far for eksempel der af – at far for eksempel 
må komme godt på arbejde. må komme godt på arbejde. 
Det giver tryghed for resten Det giver tryghed for resten 
af dagen. Jeg tror, det er af dagen. Jeg tror, det er 
godt for børnene, at de kan godt for børnene, at de kan 
forholde sig til dem, vi beder forholde sig til dem, vi beder 
for, så vi har en ret lang liste for, så vi har en ret lang liste 
med børn, vi skal igennem med børn, vi skal igennem 
– heriblandt vores fadder-– heriblandt vores fadder-
børn. børn. 

I løbet af dagen kan jeg I løbet af dagen kan jeg 
godt sende en masse små godt sende en masse små 
bønner af sted – sådan bønner af sted – sådan 
nogle panikbønner som: nogle panikbønner som: 
”Gud, hjælp os, så vi når to-”Gud, hjælp os, så vi når to-

get,” eller sådan noget. Der get,” eller sådan noget. Der 
var engang, hvor jeg følte, var engang, hvor jeg følte, 
det var nok for mig. Men det det var nok for mig. Men det 
gør jeg ikke længere. Det gør jeg ikke længere. Det 
bliver for ufokuseret, og det bliver for ufokuseret, og det 
bliver let nogle meget egoi-bliver let nogle meget egoi-
stiske bønner, jeg får bedt, stiske bønner, jeg får bedt, 
fordi jeg ikke får koncentre-fordi jeg ikke får koncentre-
ret mig særligt meget om ret mig særligt meget om 
Guds væsen. Guds væsen. 

Jeg kunne godt ønske, at Jeg kunne godt ønske, at 
det med bøn bare var no-det med bøn bare var no-
get helt spontant, men jeg get helt spontant, men jeg 
har brug for at få sat det i har brug for at få sat det i 
system, for ellers sker det system, for ellers sker det 
simpelthen ikke. Derfor ple-simpelthen ikke. Derfor ple-
jer min mand og jeg at læse jer min mand og jeg at læse 
i Bibelen sammen om afte-i Bibelen sammen om afte-
nen, når børnene er puttet. nen, når børnene er puttet. 
Der beder vi også – enten Der beder vi også – enten 
sammen eller hver for sig. sammen eller hver for sig. 
Det er vigtigt for mig.        Det er vigtigt for mig.        kbrkbr

Mathias Søndberg-Madsen, Mathias Søndberg-Madsen, 
studerende og ungdoms-studerende og ungdoms-
medarbejder i Aalborg Fri-medarbejder i Aalborg Fri-
menighed menighed 

Jeg har tidligere haft et lidt Jeg har tidligere haft et lidt 
svært forhold til det med at svært forhold til det med at 
bede og har haft en forstå-bede og har haft en forstå-
else af, at Gud er en, man else af, at Gud er en, man 
beder om en hel masse, og beder om en hel masse, og 

måske bliver det til noget – måske bliver det til noget – 
måske ikke. Man skal bare måske ikke. Man skal bare 
blive ved med at bede. blive ved med at bede. 

Men med tiden er jeg nået Men med tiden er jeg nået 
frem til en anden oplevelse frem til en anden oplevelse 
– at min bøn mere er som en – at min bøn mere er som en 
overgivelse til Gud, hvor jeg overgivelse til Gud, hvor jeg 
giver afkald på det, jeg ikke giver afkald på det, jeg ikke 
har kontrol over, og læg-har kontrol over, og læg-
ger det over til ham. Det har ger det over til ham. Det har 
givet mig en meget større givet mig en meget større 
frimodighed til at bede. frimodighed til at bede. 

Den måde, jeg beder på, Den måde, jeg beder på, 
er ikke særligt struktureret. er ikke særligt struktureret. 
Jeg har ikke en halv time Jeg har ikke en halv time 
om morgenen til at bede. om morgenen til at bede. 
Det prøvede jeg i en perio-Det prøvede jeg i en perio-
de, hvor jeg tvang mig til at de, hvor jeg tvang mig til at 
sætte mig ned og bede. sætte mig ned og bede. 

Men det fungerede ikke Men det fungerede ikke 
rigtigt for mig. Tankerne rigtigt for mig. Tankerne 
fl øj i alle retninger. Jeg har fl øj i alle retninger. Jeg har 

svært ved at koncentrere svært ved at koncentrere 
mig, når jeg sætter mig ned. mig, når jeg sætter mig ned. 
Det går bedre, når jeg laver Det går bedre, når jeg laver 
noget samtidig. noget samtidig. 

Så når jeg cykler til mit Så når jeg cykler til mit 
studie eller til arbejde, hø-studie eller til arbejde, hø-
rer jeg ofte noget lovsang rer jeg ofte noget lovsang 
og bruger tiden på at bede. og bruger tiden på at bede. 
Eller når jeg går en tur Eller når jeg går en tur 
alene, bruger jeg tiden på at alene, bruger jeg tiden på at 
snakke med Gud. snakke med Gud. 

Det er rigtig vigtigt for mig Det er rigtig vigtigt for mig 
at have et bønsliv. Det bety-at have et bønsliv. Det bety-
der så meget at kunne hvile der så meget at kunne hvile 
i at lægge alting over til en, i at lægge alting over til en, 
der har kontrol. Specielt der har kontrol. Specielt 
når jeg har eksamen om et når jeg har eksamen om et 
halvt år, som godt kan fylde halvt år, som godt kan fylde 
med bekymring. Her kan med bekymring. Her kan 
jeg bede til ham i positiv jeg bede til ham i positiv 
forventning om, at han vil forventning om, at han vil 
hjælpe mig.               hjælpe mig.               kbrkbr

tur rundt i byen om morge-tur rundt i byen om morge-
nen, hvor jeg beder for dem, nen, hvor jeg beder for dem, 
der bor her. Andre gange går der bor her. Andre gange går 
jeg en runde i tankerne og jeg en runde i tankerne og 
beder om, at Gud må møde beder om, at Gud må møde 
dem hver især. Jeg tænker dem hver især. Jeg tænker 
på det som en troshandling, på det som en troshandling, 
når jeg bærer mennesker og når jeg bærer mennesker og 
andre forhold frem for ham i andre forhold frem for ham i 
tillid til hans løfter.”tillid til hans løfter.”

Når Gud ikke svarer
Det sker også, at Søren Erik-Det sker også, at Søren Erik-
sen bliver mindet om på en sen bliver mindet om på en 
særlig måde at gå i forbøn særlig måde at gå i forbøn 

for bestemte ting eller per-for bestemte ting eller per-
soner.soner.

”Så bruger jeg som regel ”Så bruger jeg som regel 
tre dage i bøn og faste, hvor tre dage i bøn og faste, hvor 
jeg på en særlig måde er jeg på en særlig måde er 
fyldt af det, jeg kæmper for fyldt af det, jeg kæmper for 
i forbøn. Det kan jeg godt, i forbøn. Det kan jeg godt, 
selv om jeg har en alminde-selv om jeg har en alminde-
lig hverdag. Det er et forhold lig hverdag. Det er et forhold 
mellem mig og Gud, og det mellem mig og Gud, og det 
behøver andre ikke blive behøver andre ikke blive 
inddraget i.”inddraget i.”

Det er ofte her, han har op-Det er ofte her, han har op-
levet de største bønnesvar, levet de største bønnesvar, 
fortæller han. Så er der an-fortæller han. Så er der an-
dre gange, hvor han ikke op-dre gange, hvor han ikke op-
lever bønnesvar på samme lever bønnesvar på samme 
måde. Men det reducerer på måde. Men det reducerer på 
ingen måde bønnen og dens ingen måde bønnen og dens 
kraft, understreger han.kraft, understreger han.

”Det kan være, jeg beder ”Det kan være, jeg beder 
om noget, der ikke vil være om noget, der ikke vil være 
godt for mig. Så er det godt godt for mig. Så er det godt 
at vide, at jeg har en far, at vide, at jeg har en far, 
der altid vil mig det bedste. der altid vil mig det bedste. 
Også når han umiddelbart Også når han umiddelbart 
ikke svarer.”ikke svarer.”

”En bøn, vi ofte har bedt ”En bøn, vi ofte har bedt 
er, at Gud må tage os, mens er, at Gud må tage os, mens 
han kan få os. Jeg ønsker han kan få os. Jeg ønsker 
ikke et langt liv for mig og ikke et langt liv for mig og 
mine kære, hvis det betyder, mine kære, hvis det betyder, 
at vi mister fællesskabet og at vi mister fællesskabet og 
troen på Jesus undervejs. troen på Jesus undervejs. 
Det, vi beder om her i livet Det, vi beder om her i livet 
– om det er et godt helbred – om det er et godt helbred 
eller materielle goder – må eller materielle goder – må 
aldrig blive på bekostning af aldrig blive på bekostning af 
troen, frelsen og det evige liv troen, frelsen og det evige liv 
i fællesskab med Jesus.”i fællesskab med Jesus.”

Søren Eriksen oplever et helt Søren Eriksen oplever et helt 
særligt fællesskab med Gud særligt fællesskab med Gud 
i bønnen.i bønnen.
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Kæde af bøn om kirken
Maria Rahbek Olsen har i 20 år været leder for en 

forbønskæde, som beder for hver enkelt i menigheden

AF KARIN BORUP RAVNBORG

I 20 år har Maria Rahbek Ol-I 20 år har Maria Rahbek Ol-
sen haft den frivillige opga-sen haft den frivillige opga-
ve at være bønnekoordina-ve at være bønnekoordina-
tor i sin lokale LM-menighed tor i sin lokale LM-menighed 
i Københavns nordvestkvar-i Københavns nordvestkvar-
ter.ter.

”Det startede egentlig ”Det startede egentlig 
helt tilbage, da jeg gik på helt tilbage, da jeg gik på 
lærerseminariet, og der var lærerseminariet, og der var 
en anden kristen i klassen, en anden kristen i klassen, 
som fortalte om en bedekæ-som fortalte om en bedekæ-
de i hendes kirke. Hun var de i hendes kirke. Hun var 
helt ny kristen og fortalte helt ny kristen og fortalte 
så begejstret om det, at jeg så begejstret om det, at jeg 
tænkte: ’Det ville også være tænkte: ’Det ville også være 
dejligt at have hos os’,” for-dejligt at have hos os’,” for-
tæller hun.tæller hun.

Hun tog derfor initiativ til Hun tog derfor initiativ til 
at starte en bedekæde i sin at starte en bedekæde i sin 
egen menighed, der den-egen menighed, der den-
gang hed Nordvestkredsen. gang hed Nordvestkredsen. 
Det fungerede på den måde, Det fungerede på den måde, 
at man havde nogle lister at man havde nogle lister 
over forbedere, hvor den før-over forbedere, hvor den før-
ste på listen ringede videre ste på listen ringede videre 
til den næste, og så bad man til den næste, og så bad man 
sammen. Så ringede num-sammen. Så ringede num-
mer to på listen til den næ-mer to på listen til den næ-
ste og så videre.ste og så videre.

”Meget hurtigt blev det ”Meget hurtigt blev det 
for uoverskueligt for folk at for uoverskueligt for folk at 
skulle bede på et bestemt skulle bede på et bestemt 
tidspunkt. De sagde: ’Kan tidspunkt. De sagde: ’Kan 
vi ikke bare bede, når det vi ikke bare bede, når det 
passer os bedst?’ Så derfor passer os bedst?’ Så derfor 
lavede vi det om.”lavede vi det om.”

Beder en halv time  
om ugen 
Lige siden har Maria Rahbek Lige siden har Maria Rahbek 
Olsen hver måned koordi-Olsen hver måned koordi-
neret alle bønneemner og neret alle bønneemner og 
sendt en bedeliste ud til et sendt en bedeliste ud til et 
forbønsnetværk af omkring forbønsnetværk af omkring 
20 frivillige forbedere i me-20 frivillige forbedere i me-
nigheden, som har forpligtet nigheden, som har forpligtet 
sig til at bede en halv time sig til at bede en halv time 
om ugen.om ugen.

I stedet for at bede på et I stedet for at bede på et 
fast tidspunkt kan de sætte fast tidspunkt kan de sætte 
sig ned i ro og mag i løbet af sig ned i ro og mag i løbet af 
ugen og bede for de men-ugen og bede for de men-
nesker og situationer, der nesker og situationer, der 
står på listen. Det kan være står på listen. Det kan være 
akutte bedeemner, som akutte bedeemner, som 
folk i menigheden sender til folk i menigheden sender til 
Maria. Det er også bøn for Maria. Det er også bøn for 
menighedsråd, tilsynsråd og menighedsråd, tilsynsråd og 
arbejdsgrene i kirken samt arbejdsgrene i kirken samt 
bøn for familier, enlige og bøn for familier, enlige og 
verden.verden.

Desuden er navnene på Desuden er navnene på 
alle menighedens medlem-alle menighedens medlem-
mer fordelt på de 20 forbe-mer fordelt på de 20 forbe-
dere, så hver har omkring dere, så hver har omkring 
ti, som de beder særligt for ti, som de beder særligt for 

– uden at kende til, hvilke – uden at kende til, hvilke 
behov der er at bede for. De behov der er at bede for. De 
frivillige forbedere beder frivillige forbedere beder 
bare for de personer, de har bare for de personer, de har 
fået tildelt, og tilsammen er fået tildelt, og tilsammen er 
de med til at omslutte hele de med til at omslutte hele 
menigheden i forbøn. menigheden i forbøn. 

Trygt at være 
omsluttet i forbøn
”Det er så dejligt at vide, at ”Det er så dejligt at vide, at 
der er dannet en kæde af der er dannet en kæde af 
bøn rundt om kirken. Det er bøn rundt om kirken. Det er 
trygt, og jeg synes, det er trygt, og jeg synes, det er 
med til at give os omsorg for med til at give os omsorg for 
hinanden, at vi alle er om-hinanden, at vi alle er om-
sluttet af bøn. Det kan godt sluttet af bøn. Det kan godt 
være, det ikke er alle i me-være, det ikke er alle i me-
nigheden, der rent faktisk nigheden, der rent faktisk 
ved, at vi beder for dem, men ved, at vi beder for dem, men 
det må være en opgave for det må være en opgave for 

os at gøre det mere tydeligt os at gøre det mere tydeligt 
og kendt,” siger Maria Rah-og kendt,” siger Maria Rah-
bek Olsen.bek Olsen.

Hun fortæller om fl ere Hun fortæller om fl ere 
gange, hvor de har bedt for gange, hvor de har bedt for 
noget og oplevet konkret noget og oplevet konkret 
bønnesvar. Blandt andet er bønnesvar. Blandt andet er 
der eksempler på nogle i der eksempler på nogle i 
menigheden, som har væ-menigheden, som har væ-
ret alvorligt syge, hvor der ret alvorligt syge, hvor der 
med det samme er sendt en med det samme er sendt en 
mail ud til forbederne: ’Bed mail ud til forbederne: ’Bed 
nu!’ Efterfølgende har de, nu!’ Efterfølgende har de, 
der har været syge, sendt der har været syge, sendt 
besked om, at de er blevet besked om, at de er blevet 
raske igen. Desuden nævner raske igen. Desuden nævner 
hun som noget helt særligt hun som noget helt særligt 
tiden op til, at menigheden tiden op til, at menigheden 
for syv år siden købte den for syv år siden købte den 
tidligere Utterslev Kirke.tidligere Utterslev Kirke.

”Det var ret specielt. Vi ”Det var ret specielt. Vi 
havde problemer med at havde problemer med at 
være i vores daværende lo-være i vores daværende lo-
kaler og havde bedt i lang kaler og havde bedt i lang 
tid om, hvad der skulle ske tid om, hvad der skulle ske 
med vores menighed – om med vores menighed – om 
vi skulle bygge ud eller fi nde vi skulle bygge ud eller fi nde 
nye lokaler. Og så pludselig nye lokaler. Og så pludselig 
blev Utterslev Kirke sat til blev Utterslev Kirke sat til 
salg. Den ligger lige i om-salg. Den ligger lige i om-
rådet, så vi fortsat kunne rådet, så vi fortsat kunne 
hedde Nordvestkirken, og hedde Nordvestkirken, og 
der var egnede lokaler med der var egnede lokaler med 
plads nok til alt det, vi gerne plads nok til alt det, vi gerne 
ville. Det så vi virkelig som et ville. Det så vi virkelig som et 
bønnesvar. Det var noget, vi bønnesvar. Det var noget, vi 

Hver måned sender Maria Rahbek Olsen lister med bedeemner ud til de frivillige forbedere i Hver måned sender Maria Rahbek Olsen lister med bedeemner ud til de frivillige forbedere i 
menigheden.menigheden.

sammen bar frem i bøn. Det sammen bar frem i bøn. Det 
var det samme, vi oplevede, var det samme, vi oplevede, 
da vi for to år siden fi k vores da vi for to år siden fi k vores 
præst.”præst.”

Påmindelse om,  
at bøn virker
Det kan dog også være pe-Det kan dog også være pe-
rioder, hvor der ikke er så rioder, hvor der ikke er så 
mange fra menigheden, der mange fra menigheden, der 
sender ønsker om forbøn, og sender ønsker om forbøn, og 
det kan godt være lidt svært, det kan godt være lidt svært, 
erkender Maria Rahbek erkender Maria Rahbek 
Olsen.Olsen.

”Jeg har nogle gange un-”Jeg har nogle gange un-
dret mig over, at der ikke er dret mig over, at der ikke er 
fl ere, der benytter sig af det. fl ere, der benytter sig af det. 
Så kan jeg godt blive lidt Så kan jeg godt blive lidt 
frustreret og tænke: ’Nytter frustreret og tænke: ’Nytter 
det overhovedet noget med det overhovedet noget med 
de bedelister?’ Men når jeg de bedelister?’ Men når jeg 
har delt det med de andre har delt det med de andre 
forbedere, har de med det forbedere, har de med det 
samme sagt: ’Nej, det skal samme sagt: ’Nej, det skal 
vi altså ikke stoppe med.’ Så vi altså ikke stoppe med.’ Så 
jeg fortsætter med at koor-jeg fortsætter med at koor-
dinere vores bøn,” siger hun.dinere vores bøn,” siger hun.

”Vi har så mange opmun-”Vi har så mange opmun-
tringer og opfordringer i tringer og opfordringer i 
Bibelen til bøn og også løfter Bibelen til bøn og også løfter 
om bønhørelse. Det er vig-om bønhørelse. Det er vig-
tigt, at vi minder hinanden tigt, at vi minder hinanden 
om, at vi beder, fordi vi tror, om, at vi beder, fordi vi tror, 
det virker. Og det er vores det virker. Og det er vores 
månedlige bedeliste med til månedlige bedeliste med til 
at minde os om.”at minde os om.”
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MARIA RAHBEK OLSEN   Vi beder, fordi vi tror, 
det virker. Og det er vores månedlige bedeliste med 
til at minde os om

 
Det er trygt, og jeg 
synes, det er med 
til at give os om-
sorg for hinanden, 
at vi alle er om-
sluttet af bøn

Maria Rahbek OlsenMaria Rahbek Olsen

6 gode råd 
om bøn
1. Tilbed Gud
I bønnen taler vi med skaberen af himmel og jord, I bønnen taler vi med skaberen af himmel og jord, 
som en dag skal dømme hele menneskeheden. Han som en dag skal dømme hele menneskeheden. Han 
er værdig til at få al vores pris – også når vi beder. er værdig til at få al vores pris – også når vi beder. 

Falder det dig svært at formulere en tilbedelses-Falder det dig svært at formulere en tilbedelses-
bøn, så gør Bibelens ord til dine egne. bøn, så gør Bibelens ord til dine egne. 

Prøv med Salme 23, Åb 5 eller Marias og Zakarias Prøv med Salme 23, Åb 5 eller Marias og Zakarias 
lovsange i Luk 1.lovsange i Luk 1.

2. Skriv din bøn
For nogle kan det være en hjælp at få bønnen ud For nogle kan det være en hjælp at få bønnen ud 
gennem fi ngrene – enten via et tastatur eller en gennem fi ngrene – enten via et tastatur eller en 
kuglepen. kuglepen. 

Den skrevne bøn sætter tempoet ned, fastholder Den skrevne bøn sætter tempoet ned, fastholder 
tankerne og gør bønnen konkret.tankerne og gør bønnen konkret.

3. Find et stille sted
Det er en bibelsk pointe, at vi altid og på alle steder Det er en bibelsk pointe, at vi altid og på alle steder 
kan bede. Men de små, hurtige bønner kan hurtigt kan bede. Men de små, hurtige bønner kan hurtigt 
komme til at ligne den slags drengestreger, hvor komme til at ligne den slags drengestreger, hvor 
man ringer på døren og skynder sig væk, før nogen man ringer på døren og skynder sig væk, før nogen 
åbner. åbner. 

Find i stedet et stille sted i kalenderen og et stille Find i stedet et stille sted i kalenderen og et stille 
sted i din bolig, hvor du uforstyrret kan tale med sted i din bolig, hvor du uforstyrret kan tale med 
Gud.Gud.

4. Ti stille
Bøn er også at være i Guds nærvær. Her behøver Bøn er også at være i Guds nærvær. Her behøver 
man ikke altid at formulere sig korrekt. Her kan Gud man ikke altid at formulere sig korrekt. Her kan Gud 
tale til dig og minde dig om et menneske, du skal tale til dig og minde dig om et menneske, du skal 
bede for, eller om en bibelsk sandhed. Eller han bede for, eller om en bibelsk sandhed. Eller han 
kan give dig en følelse af fred og glæde over at være kan give dig en følelse af fred og glæde over at være 
sammen med ham. sammen med ham. 

Bøn uden ord kan også være en hjælp i den bibel-Bøn uden ord kan også være en hjælp i den bibel-
studiegruppe, hvor alle ikke har frimodighed til at studiegruppe, hvor alle ikke har frimodighed til at 
bede højt.bede højt.

5. Lav en liste
Der fi ndes mange måder at bruge en bønneliste. Der fi ndes mange måder at bruge en bønneliste. 

En måde er at have en bog, hvor man på forreste En måde er at have en bog, hvor man på forreste 
side har sine nærmeste og ens menighed og på de side har sine nærmeste og ens menighed og på de 
næste sider har emner, som ligger en på sinde i en næste sider har emner, som ligger en på sinde i en 
afgrænset periode.afgrænset periode.

6. Brug en skabelon
En skabelon eller en model for ens bøn kan være en En skabelon eller en model for ens bøn kan være en 
hjælp, så bønnen ikke kun kommer til at handle om hjælp, så bønnen ikke kun kommer til at handle om 
ens egne behov. ens egne behov. 

Det kan for eksempel være Fadervor, der blandt Det kan for eksempel være Fadervor, der blandt 
andet husker en på Guds vilje for verden, lovpris-andet husker en på Guds vilje for verden, lovpris-
ning af Gud og syndsbekendelse. ning af Gud og syndsbekendelse. 

Det kan også være LM’s bedeliste, der kommer Det kan også være LM’s bedeliste, der kommer 
igennem hele LM’s arbejde. Find den på dlm.dk eller igennem hele LM’s arbejde. Find den på dlm.dk eller 
rekvirer et eksemplar ved at skrive til dlm@dlm.dk.rekvirer et eksemplar ved at skrive til dlm@dlm.dk.
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Jesus forudsætter, at kristne beder
Bøn er en bekendelse til Gud og en samtale med ham, hvor han kan forvandle den, der beder, 

til at komme tættere på sig, forklarer LMU-konsulent og forkynder i LM

AF KAJA LAUTERBACH

”Jesus forudsætter, at krist-”Jesus forudsætter, at krist-
ne beder. I bjergprædikenen ne beder. I bjergprædikenen 
i Mattæus evangeliet siger i Mattæus evangeliet siger 
han: han: NårNår I beder, ikke hvis,  I beder, ikke hvis, 
og når det er så vigtigt for og når det er så vigtigt for 
ham, må det også være det ham, må det også være det 
for os kristne.”for os kristne.”

Det siger Kasper Beck Det siger Kasper Beck 
Drejer fra Valby ved Køben-Drejer fra Valby ved Køben-
havn. Han er ny ungdoms-havn. Han er ny ungdoms-
konsulent for LMU på Sjæl-konsulent for LMU på Sjæl-
land og Lolland-Falster og land og Lolland-Falster og 
ansat forkynder i Hvidovre ansat forkynder i Hvidovre 
Frimenighed.Frimenighed.

Han mener, at den pointe Han mener, at den pointe 
er god til at få os til at stop-er god til at få os til at stop-
pe op og tænke over,  hvad pe op og tænke over,  hvad 
bøn egentlig går ud på. bøn egentlig går ud på. 

”Bøn kan hurtigt komme ”Bøn kan hurtigt komme 
til at handle om, at jeg skal til at handle om, at jeg skal 
påvirke Gud til at gøre det, påvirke Gud til at gøre det, 
jeg gerne vil. Men målet er jeg gerne vil. Men målet er 
ikke, at Gud giver os det, vi ikke, at Gud giver os det, vi 
vil have, men at han giver os vil have, men at han giver os 
sig selv,” siger han. sig selv,” siger han. 

”Gud er nemlig vores far ”Gud er nemlig vores far 
og ved, hvad vi trænger til, og ved, hvad vi trænger til, 
før vi beder ham om det, før vi beder ham om det, 
siger Jesus tre vers senere siger Jesus tre vers senere 
(Matt 6,8).”(Matt 6,8).”

I stedet for en bestilling er I stedet for en bestilling er 
bøn en samtale og et møde bøn en samtale og et møde 
med Gud, hvor vi på en me-med Gud, hvor vi på en me-
get jordnær måde får lov til get jordnær måde får lov til 
at kommunikere med ham at kommunikere med ham 
og vokse til at forstå mere og vokse til at forstå mere 
af, hvem han er, defi nerer af, hvem han er, defi nerer 
den 25-årige LMU-konsu-den 25-årige LMU-konsu-
lent. lent. 

”Selvfølgelig er det o.k. at ”Selvfølgelig er det o.k. at 
bede om ting, man gerne vil bede om ting, man gerne vil 
have skal ske – som helbre-have skal ske – som helbre-
delser og gode oplevelser. delser og gode oplevelser. 
Men det må ikke være det Men det må ikke være det 
egentlige mål for den, der egentlige mål for den, der 
beder,” siger Kasper Beck beder,” siger Kasper Beck 
Drejer.Drejer.

Bekendelse til Gud
”I bønnen kommer vi nær-”I bønnen kommer vi nær-
mere Gud og bekender os mere Gud og bekender os 
til ham, der ønsker at for-til ham, der ønsker at for-
vandle os, og bruger bønnen vandle os, og bruger bønnen 
til at ændre vores hjerte og til at ændre vores hjerte og 
tanker over for andre,” si-tanker over for andre,” si-
ger Kasper Beck Drejer og ger Kasper Beck Drejer og 
fortæller om en personlig fortæller om en personlig 

oplevelse: oplevelse: 
”Der var en person, jeg ”Der var en person, jeg 

havde det utrolig svært med. havde det utrolig svært med. 
Det tog et godt stykke tid, Det tog et godt stykke tid, 
før jeg kunne bede for ved-før jeg kunne bede for ved-
kommende, men igennem kommende, men igennem 
bøn oplevede jeg, at Gud bøn oplevede jeg, at Gud 
ændrede mit syn på denne ændrede mit syn på denne 
person.”person.”

”Bøn ændrer ikke ved ”Bøn ændrer ikke ved 
Guds forhold til mig, men Guds forhold til mig, men 
mit forhold til Gud – der mit forhold til Gud – der 
udtrykker, at jeg udtrykker, at jeg vilvil Gud,”  Gud,” 
understreger den unge for-understreger den unge for-

kynder.kynder.
”Gud vil, at vi skal stole på ”Gud vil, at vi skal stole på 

ham og følge hans vej. Og ham og følge hans vej. Og 
han bruger det, at jeg beder, han bruger det, at jeg beder, 
til at ændre min handle-til at ændre min handle-
måde. Jeg tror, at han er al-måde. Jeg tror, at han er al-
vidende og ved, hvor jeg kan vidende og ved, hvor jeg kan 
komme til at ændre mig,” komme til at ændre mig,” 
siger han.siger han.

”Gennem bønnen gør Gud ”Gennem bønnen gør Gud 
også, at jeg får lyst til at også, at jeg får lyst til at 
lære ham bedre at kende lære ham bedre at kende 
ved at bruge mere tid på bøn ved at bruge mere tid på bøn 
og bibellæsning.”og bibellæsning.”

Kasper Beck Drejer tror, Kasper Beck Drejer tror, 
der er stor risiko for at glide der er stor risiko for at glide 
væk fra Gud, hvis man ikke væk fra Gud, hvis man ikke 
bruger tid på bøn. bruger tid på bøn. 

”Derfor er vi er nødt til at ”Derfor er vi er nødt til at 
have mere fokus på bøn,” have mere fokus på bøn,” 
siger han. siger han. 

”Det er utrolig udfordren-”Det er utrolig udfordren-
de og noget, jeg må tage ind de og noget, jeg må tage ind 
over mit eget liv.”over mit eget liv.”

Forventning til Gud
Det er ikke kun ét sted i Det er ikke kun ét sted i 
bjergprædikenen, Jesus ta-bjergprædikenen, Jesus ta-

ler om bøn, fortæller Kasper ler om bøn, fortæller Kasper 
Beck Drejer.Beck Drejer.

”I Matt 7,7 siger han: ’Bed, ”I Matt 7,7 siger han: ’Bed, 
så skal der gives jer.’ Der så skal der gives jer.’ Der 
står ikke, at man får lige det, står ikke, at man får lige det, 
man beder om, men det be-man beder om, men det be-
tyder, at man gerne må have tyder, at man gerne må have 
en forventning om, at han en forventning om, at han 
griber ind. Han gør bare det, griber ind. Han gør bare det, 
der er rigtigst for os.”der er rigtigst for os.”

Det betyder, at man nogle Det betyder, at man nogle 
gange får noget andet end gange får noget andet end 
det, man beder om, og som det, man beder om, og som 
man selv synes, man har be-man selv synes, man har be-
hov for, forklarer han.hov for, forklarer han.

”Gud giver os nemlig det, ”Gud giver os nemlig det, 
vi egentlig har behov for, og vi egentlig har behov for, og 
han gør det med henblik på, han gør det med henblik på, 
at vi skal stole på ham og at vi skal stole på ham og 
placere vores liv hos ham,” placere vores liv hos ham,” 
siger han og fortsætter:siger han og fortsætter:

”Derfor er bønnen også en ”Derfor er bønnen også en 
måde at vise Gud tillid ved måde at vise Gud tillid ved 
at lægge sit liv i hans hånd.”at lægge sit liv i hans hånd.”

”Det er dog meget nem-”Det er dog meget nem-
mere sagt end gjort,” siger mere sagt end gjort,” siger 
han ærligt. han ærligt. 

I forventningen om Guds I forventningen om Guds 
indgriben er der to forhold, indgriben er der to forhold, 
som Kasper Beck Drejer som Kasper Beck Drejer 
minder om:minder om:

”Vi skal bruge Guds løfter ”Vi skal bruge Guds løfter 
i Bibelen som udgangs-i Bibelen som udgangs-
punkt for den forventning, punkt for den forventning, 
og vi skal se det hele i et og vi skal se det hele i et 
længere perspektiv. Gud længere perspektiv. Gud 
har lovet helbredelse – se-har lovet helbredelse – se-
nest en gang på den nye nest en gang på den nye 
jord – men det er ikke sik-jord – men det er ikke sik-
kert, at vi skal opleve det kert, at vi skal opleve det 
her og nu.”her og nu.”

F
O

TO
: 

A
M

A
L

IE
 P

U
G

G
A

A
R

D
 P

O
U

L
S

E
N

”Gennem bønnen gør Gud, at jeg får lyst til at lære ham bedre at kende,” siger Kasper Beck ”Gennem bønnen gør Gud, at jeg får lyst til at lære ham bedre at kende,” siger Kasper Beck 
Drejer, der er bachelor i teologi fra Dansk Bibel-Institut.Drejer, der er bachelor i teologi fra Dansk Bibel-Institut.

 
Vi beder typisk mest, når vores omstæn-
digheder er desperate: når vi, eller dem 
vi elsker, står over for svære beslutninger. 
Vi skal naturligvis bede for disse bekym-
ringer og bede Gud om at sørge for os. 
Men Paulus’ bønsliv ser anderledes ud. 

Han takker hele tiden Gud for tegn på, at 
hans nåde arbejder i menneskers liv – så-
som voksende tro, kærlighed og trofast-
hed i modgangstider (2 Thess 1,3-4).
Han beder også hele tiden Gud om de 

ting, der er vigtigst og har evig vægt – 
såsom at de troende lærer Gud bedre at 
kende og vokser i åndelig modenhed og 
kærlighed til hinanden (Kol 1,9-10).

D.A. Carson: Praying with Paul. A Call to Spiritual ReformationD.A. Carson: Praying with Paul. A Call to Spiritual Reformation
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KASPER BECK DREJER   Gud giver os det, vi egentlig 
har behov for, og han gør det med henblik på, at vi skal 
stole på ham og placere vores liv hos ham

”I bønnen får vi på en meget ”I bønnen får vi på en meget 
jordnær måde lov til at kom-jordnær måde lov til at kom-
munikere med ham og vokse munikere med ham og vokse 
til at forstå mere af, hvem til at forstå mere af, hvem 
han er,” siger Kasper Beck han er,” siger Kasper Beck 
Drejer.Drejer.

TEMA

 
Det er i grunden ikke mig og dig, der 
har eller præsterer bønnen. Men det må 
blive sådan, at bønnen har os. Det sker 
på den måde, at Gud banker på hos os. 
Det er ikke sådan, at Gud først skal gø-
res opmærksom og lydhør. Det er egentlig 
os, der må blive opmærksomme på hans 
banken. Det åbne øre går foran den åbne 
mund. 
Er vi da opmærksomme på ham, så vi 

beder og søger og banker i kontakt med 
hans berøring af vores ånd – stille og 
trygt – så har vi også en umiddelbar for-
nemmelse af, at nu banker vi, fordi Gud 
kom og lærte os det ved sin ånd.

Marius Jørgensen: Bønnens ABCMarius Jørgensen: Bønnens ABC

 
Bøn er noget, som går dybere end alle 
ord. Den fi ndes i sjælen, før vi får formet 
den i ord. Og den ligger tilbage i sjælen, 
når bønnens sidste ord er gået over vores 
læber. Bøn er en beskaffenhed ved vort 
hjerte, en sindstilstand. Bøn er en be-
stemt hjerteindstilling til Gud, den, han i 
sin himmel straks fornemmer som bøn, 
der råber til hans hjerte, Om den formes i 
ord eller ikke, betyder intet for Gud, men 
blot for os. 
Hvad er det for en sjælstilstand? Hvor-

dan ser den hjertebeskaffenhed ud, som 
Gud kender som bøn? Den første er hjæl-
peløsheden, den anden troen.

Ole Hallesby: Fra bønnens verdenOle Hallesby: Fra bønnens verden



AF KAJA LAUTERBACH

I 1996 blev den danske af-I 1996 blev den danske af-
deling af organisationen deling af organisationen 
Open Doors oprettet. Siden Open Doors oprettet. Siden 
da har tusinder af danskere da har tusinder af danskere 
og færinger støttet op om og færinger støttet op om 
hjælpen til forfulgte kristne. hjælpen til forfulgte kristne. 

Gennem alle 25 år har Gennem alle 25 år har 
tusindvis af danskere bedt, tusindvis af danskere bedt, 
skrevet, rejst og doneret skrevet, rejst og doneret 
millioner af kroner. millioner af kroner. 

I begyndelsen foregik I begyndelsen foregik 
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det kan opleves som ”stø-Det kan opleves som ”stø-
dende eller krænkende”, dende eller krænkende”, 
at de norske gideonitter at de norske gideonitter 
deler Nye Testamenter ud i deler Nye Testamenter ud i 
skolerne i forbindelse med skolerne i forbindelse med 
kristendomsundervisnin-kristendomsundervisnin-
gen. Det mener den norske gen. Det mener den norske 
uddannelsesstyrelse.uddannelsesstyrelse.

”Sådanne gaver vil nor-”Sådanne gaver vil nor-
malt opfattes som et forsøg malt opfattes som et forsøg 
på overbevisning eller opfor-på overbevisning eller opfor-
dring til at tro eller følge en dring til at tro eller følge en 
religion,” skriver styrelsen. religion,” skriver styrelsen. 
De henviser til, at KRLE-fa-De henviser til, at KRLE-fa-
get, der står for kristendom, get, der står for kristendom, 
religion, livssyn og etik, skal religion, livssyn og etik, skal 
give kundskab og indsigt, give kundskab og indsigt, 
men ikke være et redskab men ikke være et redskab 
for trossamfund eller reli-for trossamfund eller reli-
giøs udøvelse. At bruge de giøs udøvelse. At bruge de 
religiøse skrifter i undervis-religiøse skrifter i undervis-
ningen er noget andet end ningen er noget andet end 
at uddele skrifterne som en at uddele skrifterne som en 
personlig gave, anfører de.personlig gave, anfører de.

Svært at sige fra
Når uddannelsesstyrelsen Når uddannelsesstyrelsen 
har taget stilling til spørgs-har taget stilling til spørgs-
målet, er det på grund af en målet, er det på grund af en 
henvendelse fra Human-henvendelse fra Human-
Etisk Forbund (HEF), der Etisk Forbund (HEF), der 
med over 100.000 medlem-med over 100.000 medlem-
mer er verdens største hu-mer er verdens største hu-
manistiske livssynsorgani-manistiske livssynsorgani-
sation.sation.

I et brev til styrelsen fra I et brev til styrelsen fra 
maj 2020 spurgte de om maj 2020 spurgte de om 
styrelsens holdning. HEF styrelsens holdning. HEF 

Kristne angrebet 
med maskingevær
6. september affyrede tre muslimske mænd hundredvis 6. september affyrede tre muslimske mænd hundredvis 
af kugler med maskingeværer mod kristne i Pakistans af kugler med maskingeværer mod kristne i Pakistans 
hovedstad, Lahore. De sårede mindst fi re personer inklu-hovedstad, Lahore. De sårede mindst fi re personer inklu-
sive en kvinde, der er gravid i sjette måned.sive en kvinde, der er gravid i sjette måned.

”Jeg kunne knap nok trække mig selv ind i mit hus og ”Jeg kunne knap nok trække mig selv ind i mit hus og 
låse porten. De blev ved med at skyde, og jeg kunne høre låse porten. De blev ved med at skyde, og jeg kunne høre 
dem råbe, at de ikke ville lade nogen kristne i området dem råbe, at de ikke ville lade nogen kristne i området 
slippe, og at de også ville brænde vores kirke,” fortæller slippe, og at de også ville brænde vores kirke,” fortæller 
en kristen i området, der blev ramt i begge lår.en kristen i området, der blev ramt i begge lår.

Angrebet foregik klokken 14.30, men politiet kom først Angrebet foregik klokken 14.30, men politiet kom først 
klokken 20.00, fortæller vidnet. Politiet har dog valgt ikke klokken 20.00, fortæller vidnet. Politiet har dog valgt ikke 
at rejse tiltale af sagen som terror, da de mener, det drejer at rejse tiltale af sagen som terror, da de mener, det drejer 
sig om et personopgør. De ville heller ikke inkludere i deres sig om et personopgør. De ville heller ikke inkludere i deres 
rapport, at angrebsmændene fl ere gange truede med at rapport, at angrebsmændene fl ere gange truede med at 
brænde kirken og skade de kristne. De kristne hævder, det brænde kirken og skade de kristne. De kristne hævder, det 
skyldes, at politiet ønsker at beskytte de mistænkte. skyldes, at politiet ønsker at beskytte de mistænkte. 

”Uanset hvad, hvordan kan nogen så retfærdiggøre at ”Uanset hvad, hvordan kan nogen så retfærdiggøre at 
skyde mod et helt kristent nabolag med fuldautomati-skyde mod et helt kristent nabolag med fuldautomati-
ske geværer?” spørger advokaten Javed Gill retorisk i et ske geværer?” spørger advokaten Javed Gill retorisk i et 
interview med interview med Morningstar NewsMorningstar News.

Han mener, politiet undgår at kategorisere det som ter-Han mener, politiet undgår at kategorisere det som ter-
ror, fordi det ville betyde, at de mistænkte ikke kan løsla-ror, fordi det ville betyde, at de mistænkte ikke kan løsla-
des mod kaution.                 des mod kaution.                 nlmnlm

Nyt missionssyn 
godkendt i Danmission
”Gud vil noget med den skabte verden, og det er gjort ”Gud vil noget med den skabte verden, og det er gjort 
kendt for os ved evangeliet om Jesus Kristus, som ved kendt for os ved evangeliet om Jesus Kristus, som ved 
Helligånden forkyndes også i dag. Som missionsorgani-Helligånden forkyndes også i dag. Som missionsorgani-
sation er det vores opgave at møde verden med evan-sation er det vores opgave at møde verden med evan-
geliet om Jesus Kristus i ord og handling, og vi arbejder geliet om Jesus Kristus i ord og handling, og vi arbejder 
derfor ud fra troen på, at der er håb, der er tilgivelse og derfor ud fra troen på, at der er håb, der er tilgivelse og 
der er liv.”der er liv.”

Sådan indledes Danmissions nye syn på, hvad mission Sådan indledes Danmissions nye syn på, hvad mission 
er, der den 5. september blev godkendt med overvælden-er, der den 5. september blev godkendt med overvælden-
de fl ertal af repræsentantskabet.de fl ertal af repræsentantskabet.

Med det nye missionssyn ønsker Danmission at skabe Med det nye missionssyn ønsker Danmission at skabe 
større engagement. Målet er at blive tydelige om, hvad større engagement. Målet er at blive tydelige om, hvad 
mission egentlig er, sagde formanden Morten Skrubbel-mission egentlig er, sagde formanden Morten Skrubbel-
trang i sin mundtlige beretning og fortsatte:trang i sin mundtlige beretning og fortsatte:

”Fordi vi tror på, at der er mange fl ere både unge og ”Fordi vi tror på, at der er mange fl ere både unge og 
gamle, der gerne vil være med til at arbejde med mission, gamle, der gerne vil være med til at arbejde med mission, 
når vi gør det tydeligt, at det handler om håb, tilgivelse når vi gør det tydeligt, at det handler om håb, tilgivelse 
og liv.”og liv.”

Forud for vedtagelsen påpegede enkelte dog ifølge Forud for vedtagelsen påpegede enkelte dog ifølge Kri-Kri-
steligt Dagbladsteligt Dagblad, at indledningen til missionssynet ”Gud vil , at indledningen til missionssynet ”Gud vil 
noget med verden” skulle udskiftes med ”Gud ønsker at noget med verden” skulle udskiftes med ”Gud ønsker at 
redde verden, som han har skabt den.” redde verden, som han har skabt den.” 

Flere kritiserede også, at missionssynet ikke havde Flere kritiserede også, at missionssynet ikke havde 
fået en bredere behandling i baglandet, før der skulle fået en bredere behandling i baglandet, før der skulle 
stemmes om det.                  stemmes om det.                  nlmnlm

Må ikke dele bibler ud i 
skoletiden

Den norske uddannelsesstyrelse mener, gidonitternes bibeluddeling 
er mission og derfor i strid med undervisningen

havde fået meldinger om, havde fået meldinger om, 
at der foregik bibeluddelin-at der foregik bibeluddelin-
ger i 5. klasse i KRLE-faget. ger i 5. klasse i KRLE-faget. 
Nogle gange var der også et Nogle gange var der også et 
undervisningsoplæg af en undervisningsoplæg af en 
ekstern kristen repræsen-ekstern kristen repræsen-
tant. De kendte til tilfælde, tant. De kendte til tilfælde, 
hvor elever og forældre hav-hvor elever og forældre hav-
de svært ved at sige fra over de svært ved at sige fra over 
for skolerne.for skolerne.

Blev ikke hørt
Gideonitterne, som havde Gideonitterne, som havde 
uddelt biblerne, var dog ikke uddelt biblerne, var dog ikke 
selv blevet spurgt eller in-selv blevet spurgt eller in-
formeret om sagen, fortæl-formeret om sagen, fortæl-
ler generalsekretær Steinar ler generalsekretær Steinar 

Trosfriheden bliver krænket i mange lande i verden

25 år i tjeneste for forfulgte kristne 

Hopland til avisen Hopland til avisen DagenDagen. De . De 
har nu sendt et brev til ud-har nu sendt et brev til ud-
dannelsesstyrelsen. Her på-dannelsesstyrelsen. Her på-
peger de, at uddelingen kun peger de, at uddelingen kun 
undtagelsesvist og kun på undtagelsesvist og kun på 
skolens opfordring foregår i skolens opfordring foregår i 
5. klasse. Gideonitterne de-5. klasse. Gideonitterne de-
ler ellers kun Nye Testamen-ler ellers kun Nye Testamen-
ter ud i 8. klasse.ter ud i 8. klasse.

Hopland fortæller videre, Hopland fortæller videre, 
at de normalt bruger fem-ti at de normalt bruger fem-ti 
minutter i klasseværelset. minutter i klasseværelset. 
Her kommer de ikke med Her kommer de ikke med 
nogen begrundelser for, nogen begrundelser for, 
hvorfor man skal tro, og de hvorfor man skal tro, og de 
giver kun et Ny Testamente giver kun et Ny Testamente 
til dem, der ønsker det.til dem, der ønsker det.

I norske skoler bliver Bibelen brugt i faget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etik).I norske skoler bliver Bibelen brugt i faget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etik).

For styrelsen gør det dog For styrelsen gør det dog 
ikke nogen forskel, hvilken ikke nogen forskel, hvilken 
klasse eleverne går i, siger klasse eleverne går i, siger 
en afdelingsdirektør til en afdelingsdirektør til Da-Da-
gengen. Hun påpeger, at de hel-. Hun påpeger, at de hel-
ler ikke så nogen grund til ler ikke så nogen grund til 
at høre gideonitterne, da de at høre gideonitterne, da de 
ikke tog stilling til en enkelt-ikke tog stilling til en enkelt-
sag, men en fortolkning af sag, men en fortolkning af 
reglerne på området. reglerne på området. 

Gideonitterne er verden Gideonitterne er verden 
over kendt for at uddele bib-over kendt for at uddele bib-
ler og Nye Testamenter. I de ler og Nye Testamenter. I de 
norske skoler deler de hvert norske skoler deler de hvert 
år – bortset fra under co-år – bortset fra under co-
rona-pandemien – 15.000-rona-pandemien – 15.000-
20.000 Nye Testamenter ud.20.000 Nye Testamenter ud.
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DEN NORSKE UDDANNELSESSTYRELSE   At bruge 
de religiøse skrifter i undervisningen er noget andet end at 
uddele skrifterne som en personling gaveKIRKE  

Wales’ anglikanske kirke 
vil ændre syn på ægteskab
Den anglikanske kirke i Wales besluttede den 6. sep-Den anglikanske kirke i Wales besluttede den 6. sep-
tember at tillade velsignelser af homoseksuelle par. To tember at tillade velsignelser af homoseksuelle par. To 
tredjedele af de lægmænd, præster og biskopper, der er tredjedele af de lægmænd, præster og biskopper, der er 
repræsenteret i kirkens ledende råd, stemte for forsla-repræsenteret i kirkens ledende råd, stemte for forsla-
get. Alle biskopper stemte for.get. Alle biskopper stemte for.

Ifølge avisen Ifølge avisen The GuardianThe Guardian håber en af biskopperne,  håber en af biskopperne, 
at beslutningen betyder, at kirken i løbet af fem år også at beslutningen betyder, at kirken i løbet af fem år også 
kan vie homoseksuelle. I forslaget hedder det ligeledes, kan vie homoseksuelle. I forslaget hedder det ligeledes, 
at det ledende råd snarest bør overveje at ændre kirkens at det ledende råd snarest bør overveje at ændre kirkens 
syn på ægteskab.syn på ægteskab.

Den anglikanske kirke i Wales’ store naboland England Den anglikanske kirke i Wales’ store naboland England 
tillader ikke vielse eller velsignelse af homoseksuelle tillader ikke vielse eller velsignelse af homoseksuelle 
forhold.                   forhold.                   nlmnlm

hjælpen som uorganise-hjælpen som uorganise-
ret indsmugling af bibler ret indsmugling af bibler 
til kristne bag jerntæppet i til kristne bag jerntæppet i 
Østeuropa. Østeuropa. 

En af dem var LM’eren En af dem var LM’eren 
Thorkild Meiner-Jensen fra Thorkild Meiner-Jensen fra 
Rødovre, hvis hjem kom til Rødovre, hvis hjem kom til 
at fungere som central for at fungere som central for 
bibelsmuglingen. bibelsmuglingen. 

Ikke mindre behov
”Desværre er behovet for ”Desværre er behovet for 
hjælp og støtte ikke blevet hjælp og støtte ikke blevet 
mindre, og lige nu udsæt-mindre, og lige nu udsæt-

tes fl ere end 340 millioner tes fl ere end 340 millioner 
mennesker for alvorlige el-mennesker for alvorlige el-
ler ekstreme krænkelser af ler ekstreme krænkelser af 
deres trosfrihed,” siger René deres trosfrihed,” siger René 
B. Ottesen, der er general-B. Ottesen, der er general-
sekretær i Open Doors Dan-sekretær i Open Doors Dan-
mark og Færøerne.mark og Færøerne.

”Presset kommer fra både ”Presset kommer fra både 
statslige og ikke-statslige statslige og ikke-statslige 
aktører som for eksempel aktører som for eksempel 
familie og lokalsamfund.”familie og lokalsamfund.”

Jubilæet bliver fejret ved Jubilæet bliver fejret ved 
en række arrangementer en række arrangementer 
rundt i landet i uge 38. rundt i landet i uge 38. 

”Desværre er behovet for ”Desværre er behovet for 
støtte ikke blevet mindre,” støtte ikke blevet mindre,” 
siger Open Doors’ generalse-siger Open Doors’ generalse-
kretær René B. Ottesen.kretær René B. Ottesen.
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PENTABYG.DK

HOVED- OG 
TOTALENTREPRISER

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

UNDERVISER TIL 
PRÆSTESEMINARIUM

På Phnom Penh Bible School uddannes kommende På Phnom Penh Bible School uddannes kommende 
præster og ledere til kirken i Cambodja.præster og ledere til kirken i Cambodja.

Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske 
fagområder på bachelorniveau samt være mentor fagområder på bachelorniveau samt være mentor 
for nogle af de studerende. for nogle af de studerende.
Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksa-Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksa-
men og gerne erfaring med undervisning, ledelse men og gerne erfaring med undervisning, ledelse 
eller menighedsplantning.eller menighedsplantning.

Ansøgningsfrist: snarest muligt.Ansøgningsfrist: snarest muligt.

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

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

Se mere på hjemmesiden     Se mere på hjemmesiden     
www.solsikken.namewww.solsikken.name

Ansøgningsfrist:   Ansøgningsfrist:   
27. september.27. september.

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

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn

Heragården  |  Koustrup Alle 15B  |  Lind  |  7400 Herning  |   +45 96 27 31 00  |  post@heragaarden.dk  |  Heragaarden.dk

Hvad kan en kristen efterskole gøre for dit barn?
Kom og besøg os søndag d. 26. september kl. 13-17

EFTERSKOLERNES DAG 2021

se mere på skolernes hjemmesider:
lme.dk - saedding.dk - solgaarden.dk - stubbekoebingefterskole.dk

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

EN LILLE BOG OM 
FRELSESVISHED

L A R S  M A L M G A A R D  J E N S E N

Tillidsfuld tro 
Credo | 144 sider | 99,95 kr.

»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.«

T R O  & M I S S I O N

#SammenOmTro   #SammenOmValgfag

Efterskolernes Dag
kl. 13.00 ------ 17.00
Kom og oplev en skole med plads til lige den du er.
Om du er til topmatematik, volley eller astronomi. 
Gokart, fodbold eller bibeldykning, så er der plads 
i vores fællesskab. 
Her er plads til tro, liv og forskellighed. 
Her er plads til dig.
Kom og se skolen og få en snak om
hvad vi kan tilbyde dig.

Vi glæder os til at se dig. 
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Søndag d. 26. september

FELIX
REJSER

Salgschef for 
Felix Rejser
Indre Missions rejsebureau søger 
snarest en salgschef med 
teamkoordinator-funktion

○ Er du entrepenørtypen, der ser 
muligheder og udvikler planer?

○ Er du god til at sælge og skabe kontakter?
○ Kan du se dig selv som koordinator for 

et lille team på 3 medarbejdere?

Så er du måske den vi søger?

Læs mere på 
indremission.dk/job 
og på felixrejser.dk

Pædagogisk personale søges til 
Barselsvikariat i SFO

Vi søger 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.
Yderligere oplysninger hos:
SFO leder Steen Sulkjær,
tlf. 40449616

Ring til LM’s telefonandagt

74 52 66 44

Følg LM på 
Facebook



AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Dybest inde ved mennesker ”Dybest inde ved mennesker 
godt, at Gud fi ndes. Naboen godt, at Gud fi ndes. Naboen 
kan være ateist, agnostiker kan være ateist, agnostiker 
eller noget helt andet, men eller noget helt andet, men 
dybest inde ved han, at Gud dybest inde ved han, at Gud 
fi ndes.”fi ndes.”

Sådan lyder lektor eme-Sådan lyder lektor eme-
ritus ved DBI Torben Kjærs ritus ved DBI Torben Kjærs 
opsummering af hans nye opsummering af hans nye 
bog bog Naturlig åbenbaringNaturlig åbenbaring. . 
For den kristne, der vil dele For den kristne, der vil dele 
evangeliet med den ikke-evangeliet med den ikke-
troende, betyder dén pointe, troende, betyder dén pointe, 
at man kan bruge den skab-at man kan bruge den skab-
te verden, naturen og histo-te verden, naturen og histo-
riens gang som en indgang riens gang som en indgang 
til at tale om Gud, mener til at tale om Gud, mener 
lektoren i Ny Testamente.lektoren i Ny Testamente.

35 års tanker
At mennesket kan få en for-At mennesket kan få en for-
nemmelse af Gud ved at se nemmelse af Gud ved at se 
på den skabte verden, ver-på den skabte verden, ver-
dens gang og naturen, kalder dens gang og naturen, kalder 
man i teologien for ”naturlig man i teologien for ”naturlig 
åbenbaring”. Kjærs bog er i åbenbaring”. Kjærs bog er i 
virkeligheden en bibelkom-virkeligheden en bibelkom-
mentar til Romerbrevet 1,18-mentar til Romerbrevet 1,18-
2,16, hvor Paulus skriver, at 2,16, hvor Paulus skriver, at 
Gud dømmer menneskehe-Gud dømmer menneskehe-
den, fordi den inderst inde den, fordi den inderst inde 
ved, at Gud fi ndes, men ikke ved, at Gud fi ndes, men ikke 
ærer ham som Gud. ærer ham som Gud. 

”Da jeg første gang i 1086 ”Da jeg første gang i 1086 
skulle undervise om ro-skulle undervise om ro-
merbrevet på DBI, havde merbrevet på DBI, havde 
jeg svært ved at få hold på jeg svært ved at få hold på 
teksten. For jeg fi k fornem-teksten. For jeg fi k fornem-
melsen af, at der er noget, melsen af, at der er noget, 
der hedder naturlig åben-der hedder naturlig åben-
baring, men lidt efter fi k jeg baring, men lidt efter fi k jeg 
fornemmelsen af, at Paulus fornemmelsen af, at Paulus 
mente, den var forsvundet, mente, den var forsvundet, 
fordi mennesker blev for-fordi mennesker blev for-
mørkede.”mørkede.”

Det spørgsmål ledte til en Det spørgsmål ledte til en 

Alle mennesker ved 
inderst inde, at Gud fi ndes

fascination, der har holdt fascination, der har holdt 
ved, sådan at han – med et ved, sådan at han – med et 
glimt i øjet – kan kalde bo-glimt i øjet – kan kalde bo-
gen for et livsværk.gen for et livsværk.

”Jeg besluttede mig for at ”Jeg besluttede mig for at 
fi nde ud af, hvad Paulus me-fi nde ud af, hvad Paulus me-
ner. Jeg har i fl ere omgange ner. Jeg har i fl ere omgange 
arbejdet på det, og jeg har arbejdet på det, og jeg har 
også været så træt af det, at også været så træt af det, at 
jeg lod det ligge. Da jeg så jeg lod det ligge. Da jeg så 
gik på pension, fi k jeg opda-gik på pension, fi k jeg opda-
teret alt indholdet og gjort teret alt indholdet og gjort 
bogen færdig,” siger lekto-bogen færdig,” siger lekto-
ren, der medgiver, at bogen ren, der medgiver, at bogen 
er hans ”faglige hovedværk”.er hans ”faglige hovedværk”.

En missionsplatform
Bogen kommer omkring al Bogen kommer omkring al 
forskning om emnet og in-forskning om emnet og in-
deholder derfor efter forfat-deholder derfor efter forfat-
terens ord, ”alle mulige og terens ord, ”alle mulige og 
specielt umulige tolkninger”. specielt umulige tolkninger”. 
Konklusionen: at menne-Konklusionen: at menne-
sker inderst inde ved, at Gud sker inderst inde ved, at Gud 
fi ndes, fordi han har åben-fi ndes, fordi han har åben-
baret sig i det skabte, na-baret sig i det skabte, na-
turen og i verdens gang, er turen og i verdens gang, er 
godt nyt for enhver, der står i godt nyt for enhver, der står i 
et evangeliserende arbejde, et evangeliserende arbejde, 
mener forfatteren:mener forfatteren:

”Det betyder, at man kan ”Det betyder, at man kan 
knytte an til den naturlige knytte an til den naturlige 
åbenbaring, når man taler åbenbaring, når man taler 
med den sekulariserede med den sekulariserede 
dansker. Måske kunne man dansker. Måske kunne man 
tale om, at skaberværket er tale om, at skaberværket er 

så fantastisk, at der må stå så fantastisk, at der må stå 
en Gud bag.”en Gud bag.”

Det samme gjorde Paulus, Det samme gjorde Paulus, 
slår han fast og peger på slår han fast og peger på 
Paulus’ to taler til ikke-jøder Paulus’ to taler til ikke-jøder 
i Lystra (ApG 14) og på Areo-i Lystra (ApG 14) og på Areo-
pagos (ApG 17):pagos (ApG 17):

”Paulus fortæller om no-”Paulus fortæller om no-
get indhold af den naturlige get indhold af den naturlige 
åbenbaring for at gøre hed-åbenbaring for at gøre hed-
ningerne bevidste om, hvad ningerne bevidste om, hvad 
de allerede ved inderst inde. de allerede ved inderst inde. 
Dét bliver hans platform for Dét bliver hans platform for 
at tale om Gud,” siger han og at tale om Gud,” siger han og 
slår fast:slår fast:

”Og Gud har endda åben-”Og Gud har endda åben-
baret en hel del uden om Bi-baret en hel del uden om Bi-
belen: at han er evig, usynlig, belen: at han er evig, usynlig, 
almægtig, at han er skabe-almægtig, at han er skabe-
ren, dommeren og en, der ren, dommeren og en, der 
har krav på vores tilbedelse.”har krav på vores tilbedelse.”

Omdiskuterede vers
Bogen indeholder også et Bogen indeholder også et 
150-sider langt afsnit om 150-sider langt afsnit om 
nogle i dag meget omdisku-nogle i dag meget omdisku-
terede vers om homosek-terede vers om homosek-
sualitet.sualitet.

Hvor det meste af den Hvor det meste af den 
nyere forskning hævder, at nyere forskning hævder, at 
afsnittet ikke handler om afsnittet ikke handler om 
gensidige, kærlige homo-gensidige, kærlige homo-
seksuelle relationer, men seksuelle relationer, men 
om datidens mandlige tem-om datidens mandlige tem-
pelprostituerede og lignen-pelprostituerede og lignen-
de, slår Torben Kjær fast, de, slår Torben Kjær fast, 

at Paulus’ ord også gælder at Paulus’ ord også gælder 
homoseksuelle forhold, som homoseksuelle forhold, som 
vi kender dem i dag:vi kender dem i dag:

”Når han taler om mæn-”Når han taler om mæn-
dene, tænker han på lige-dene, tænker han på lige-
værdige seksuelle rela-værdige seksuelle rela-
tioner. Han kalder både tioner. Han kalder både 
lidenskaben og den seksu-lidenskaben og den seksu-
elle praksis for unaturlig, elle praksis for unaturlig, 
fordi det bryder med Guds fordi det bryder med Guds 
bud,” siger han og tilføjer, at bud,” siger han og tilføjer, at 
spørgsmålet stort set ikke spørgsmålet stort set ikke 
var et debatemne i teologien var et debatemne i teologien 
før 1980.før 1980.

”Alle vidste, hvad der stod ”Alle vidste, hvad der stod 
i kapitel 1 vers 26 og 27, og i kapitel 1 vers 26 og 27, og 
det var så indlysende, så det var så indlysende, så 
man nærmest ikke gad dis-man nærmest ikke gad dis-
kutere det.”kutere det.”

Han registrerer, at den Han registrerer, at den 
nye fortolkning er bredt ac-nye fortolkning er bredt ac-
cepteret i dag, og frygter, at cepteret i dag, og frygter, at 
den på sigt vil skubbe hans den på sigt vil skubbe hans 
klassiske fortolkning til side klassiske fortolkning til side 
i faglitteraturen.i faglitteraturen.

Hvad med de unåede?
Et sted, hvor Torben Kjærs Et sted, hvor Torben Kjærs 
fortolkning af naturlig åben-fortolkning af naturlig åben-
baring kan udfordre mis-baring kan udfordre mis-
sionsfolk, er i spørgsmålet sionsfolk, er i spørgsmålet 
om, hvad der sker med de om, hvad der sker med de 
millioner af mennesker – millioner af mennesker – 
voksne, såvel som ufødte voksne, såvel som ufødte 
– der i tidens løb aldrig har – der i tidens løb aldrig har 
hørt tale om Gud.hørt tale om Gud.

”Mit svar er lidt fromt, ”Mit svar er lidt fromt, 
men jeg tror, det er det bed-men jeg tror, det er det bed-
ste: ’det må vi overlade til ste: ’det må vi overlade til 
Gud’. Vi tror, at vi er syndere, Gud’. Vi tror, at vi er syndere, 
og det eneste, der kan redde og det eneste, der kan redde 
os, er evangeliet. Så hvordan os, er evangeliet. Så hvordan 
stiller Gud sig til mennesker, stiller Gud sig til mennesker, 
der ikke har hørt evangeliet? der ikke har hørt evangeliet? 
Vi ved det ikke, men vi tror, Vi ved det ikke, men vi tror, 
at Gud er en retfærdig Gud.”at Gud er en retfærdig Gud.”

Er man ikke vant til teo-Er man ikke vant til teo-
logisk litteratur, kan bogen logisk litteratur, kan bogen 
være svær at gå til. Den være svær at gå til. Den 
indeholder ord skrevet på indeholder ord skrevet på 
græsk og længere citater græsk og længere citater 
på fag-engelsk. Men den på fag-engelsk. Men den 
drevne bibellæser kan godt drevne bibellæser kan godt 
begå sig i bogen, mener for-begå sig i bogen, mener for-
fatteren.fatteren.

”Jeg følger teksten slavisk, ”Jeg følger teksten slavisk, 
så man ved hele tiden, hvil-så man ved hele tiden, hvil-
ke begreber jeg bruger, også ke begreber jeg bruger, også 
selv om jeg skriver ord på selv om jeg skriver ord på 
græsk. Det kræver selvføl-græsk. Det kræver selvføl-
gelig lidt. Men jeg tror, man gelig lidt. Men jeg tror, man 
kan få meget ud af det, hvis kan få meget ud af det, hvis 
man synes emnet er spæn-man synes emnet er spæn-
dende. Spring over, hvor jeg dende. Spring over, hvor jeg 
bliver for nørdet,” opfordrer bliver for nørdet,” opfordrer 
han.han.

inspiration            nærvær            holdning

”JEG TROR, AT”JEG TROR, AT de, der ikke har stor hellighed, beder  de, der ikke har stor hellighed, beder 
lidt, og de, der har stor hellighed, beder meget.”lidt, og de, der har stor hellighed, beder meget.”

Citatet stammer fra den engelske 1800-talsbiskop Citatet stammer fra den engelske 1800-talsbiskop 
J.C. Ryle og er gengivet i Discipel 24-7’s guide til små-J.C. Ryle og er gengivet i Discipel 24-7’s guide til små-
grupper grupper Hverdag i evangeliets kraftHverdag i evangeliets kraft.

Citatet er provokerende og sat på spidsen. Det kan Citatet er provokerende og sat på spidsen. Det kan 
også let misforstås, som om man kan præstere sig til også let misforstås, som om man kan præstere sig til 
hellighed ved at bede meget. Det er naturligvis ikke hellighed ved at bede meget. Det er naturligvis ikke 
tilfældet. Gud helliger den, han vil, og sand helligelse tilfældet. Gud helliger den, han vil, og sand helligelse 
er, at Helligånden dag for dag former os til at ligne Je-er, at Helligånden dag for dag former os til at ligne Je-
sus mere. Det kan ikke præsteres i egen kraft.sus mere. Det kan ikke præsteres i egen kraft.

MEN NÅR FØRST MEN NÅR FØRST mulighederne for misforståelser mulighederne for misforståelser 
er skrællet af, indeholder citatet en påmindelse og er skrællet af, indeholder citatet en påmindelse og 
en udfordring for mange af os. For selv om der ikke en udfordring for mange af os. For selv om der ikke 
er statistikker, der kan påvise det, er det nok allige-er statistikker, der kan påvise det, er det nok allige-
vel sandt, at missionske kristne beder mindre i dag, vel sandt, at missionske kristne beder mindre i dag, 
end vi gjorde for en generation siden. Det vidner den end vi gjorde for en generation siden. Det vidner den 
manglende tilslutning til bedemøder og talrige ærlige manglende tilslutning til bedemøder og talrige ærlige 
samtaler og vidnesbyrd i hvert fald om. For mange af samtaler og vidnesbyrd i hvert fald om. For mange af 
os er det ikke bare lidt af en præstation at få foldet os er det ikke bare lidt af en præstation at få foldet 
hænderne og bedt. Nej, det er i sig selv en præstation hænderne og bedt. Nej, det er i sig selv en præstation 
at få skabt hullet i den travle hverdag til bøn. Og har at få skabt hullet i den travle hverdag til bøn. Og har 
man endelig skabt hullet, er det også lidt af en præ-man endelig skabt hullet, er det også lidt af en præ-
station at holde fast i at prioritere hullet netop til fæl-station at holde fast i at prioritere hullet netop til fæl-
lesskab med den Almægtige.lesskab med den Almægtige.

Det er paradoksalt nok, fordi vi lever i en tid, hvor vi Det er paradoksalt nok, fordi vi lever i en tid, hvor vi 
i højere grad end tidligere har brug for det tætte fæl-i højere grad end tidligere har brug for det tætte fæl-
lesskab til Gud, som vi har i bønnen. Vores tid er ken-lesskab til Gud, som vi har i bønnen. Vores tid er ken-
detegnet af mange indtryk, der let kan fylde vores tid detegnet af mange indtryk, der let kan fylde vores tid 
ud. Kendetegnet af mange bud på, hvad det gode liv ud. Kendetegnet af mange bud på, hvad det gode liv 
er, der let kan skabe tvivl i vores hjerte. Og kendeteg-er, der let kan skabe tvivl i vores hjerte. Og kendeteg-
net af mange muligheder og tilbud, der let kan friste net af mange muligheder og tilbud, der let kan friste 
til et usundt og syndigt begær efter ejendele, oplevel-til et usundt og syndigt begær efter ejendele, oplevel-
ser og anerkendelse. Hvis ikke man netop har brug for ser og anerkendelse. Hvis ikke man netop har brug for 
bønnens kraft og bønnens fællesskab med Gud i dag, bønnens kraft og bønnens fællesskab med Gud i dag, 
hvornår så?hvornår så?

HVAD GÅR VIHVAD GÅR VI ikke glip af, hvis vi hver eneste gang  ikke glip af, hvis vi hver eneste gang 
prioriterer afslapning højere end bøn? Hvilket signal prioriterer afslapning højere end bøn? Hvilket signal 
sender det, når bedemødet i missionshuset lukkes sender det, når bedemødet i missionshuset lukkes 
ned? Hvilket signal undlader vi at sende, når prædi-ned? Hvilket signal undlader vi at sende, når prædi-
kanterne kun nævner bøn i forbifarten? Hvad går vi kanterne kun nævner bøn i forbifarten? Hvad går vi 
ikke glip af, når bestyrelsesmøderne blot indledes ikke glip af, når bestyrelsesmøderne blot indledes 
med en kort bøn og afsluttes med et fadervor?med en kort bøn og afsluttes med et fadervor?

I bønnen kommer vi tæt på Gud, og det kan ikke I bønnen kommer vi tæt på Gud, og det kan ikke 
undgå at påvirke os. Lad os ikke gå glip af det privi-undgå at påvirke os. Lad os ikke gå glip af det privi-
legie og den velsignelse. Vi har brug for bøn. For kun i legie og den velsignelse. Vi har brug for bøn. For kun i 
Guds nærhed kan vi forandres, så vi ligner ham mere. Guds nærhed kan vi forandres, så vi ligner ham mere. 

Nicklas Lautrup-MeinerNicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktøransv. redaktør

Tilbage 
til bønnen
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TORBEN KJÆR  Måske kunne man tale med 
mennesker om, at skaberværket er så fantastisk, 
at der må stå en Gud bag

LEDER 

Tag udgangspunkt i naturen, når du fortæller ikke-troende 
om Gud, anbefaler lektor emeritus Torben Kjær

”For Paulus er den naturlige ”For Paulus er den naturlige 
åbenbaring en platform for åbenbaring en platform for 
at tale med mennesker om at tale med mennesker om 
Gud,” siger Torben Kjær.Gud,” siger Torben Kjær.

Bogen ”Naturlig åbenbaring”, som Torben Kjær betragter som Bogen ”Naturlig åbenbaring”, som Torben Kjær betragter som 
sit livsværk, kan fås ved henvendelse til DBI på dbi@dbi.edu.sit livsværk, kan fås ved henvendelse til DBI på dbi@dbi.edu.
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FIND MERE ONLINE

Sponsorløb til børn i Tanzania
Børn fra LM’s junior- og teenklub i Videbæk holdt 31. august Børn fra LM’s junior- og teenklub i Videbæk holdt 31. august 
et sponsorløb, hvor de samlede penge ind fra forældre, bed-et sponsorløb, hvor de samlede penge ind fra forældre, bed-
steforældre og andre lokale sponsorer til børn i Tanzania.steforældre og andre lokale sponsorer til børn i Tanzania.

Online gudstjenester fortsætter
For kristne vil online gudstjenester altid kun være et supple-For kristne vil online gudstjenester altid kun være et supple-
ment, men mediet når langt ud i det offentlige rum, siger Ole ment, men mediet når langt ud i det offentlige rum, siger Ole 
Sørensen fra Norea Mediemission.Sørensen fra Norea Mediemission.

Til Mongoliet – igen
26/08/2021 | MAIKEN HADBERG, MISSIONÆR I MONGOLIET26/08/2021 | MAIKEN HADBERG, MISSIONÆR I MONGOLIET

Så kom der endelig en dato. Flybilletterne er købt, og første Så kom der endelig en dato. Flybilletterne er købt, og første 
weekend i september får jeg lov at vende tilbage til Mongo-weekend i september får jeg lov at vende tilbage til Mongo-
liet. Jeg er meget taknemmelig for det halve år, jeg har fået i liet. Jeg er meget taknemmelig for det halve år, jeg har fået i 
Danmark, og jeg er meget taknemmelig for at jeg får lov til at Danmark, og jeg er meget taknemmelig for at jeg får lov til at 
tage et år mere som lærer i Khovd. tage et år mere som lærer i Khovd. 

Når jeg ser tilbage, har det været et utrolig langt halvår, Når jeg ser tilbage, har det været et utrolig langt halvår, 
samtidig med at tiden er fl øjet afsted. De første måneder fi k samtidig med at tiden er fl øjet afsted. De første måneder fi k 
jeg langsomt besøgt familie og venner,  ...jeg langsomt besøgt familie og venner,  ...

turengartilmongoliet.blogspot.comturengartilmongoliet.blogspot.comdlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt

FOTO: PEXELS

Kontakt 44 51 73 37
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