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En stor lettelse at hvile i nåden
”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.”
Efeserbreveet 2,8

inspiration

nærvær

Jeg fik mit bibelvers den 27. april 1975. Det
var dengang, da det var præsten, der bestemte det personlige vers til ens konfirmation. Han havde valgt verset, nok uden
at vide, hvor stor betydning, det har fået for
mig lige siden.
Min frelse er gaven fra Gud. Frelsen skyldes ikke noget i eller ved mig selv. Men der
er heller ikke noget i eller ved mig selv, der
forhindrer Gud i at give mig gaven. Jeg er

holdning

frelst, fordi jeg tager imod og siger tak. Det
er ved nåden fra Gud og ikke noget ved mig
selv.
Det har været en stor lettelse for mig i
mit liv, at jeg har Guds ord for, at jeg aldrig
skal lede efter noget i mig selv til frelsen,
men kan hvile i nåden.
Halleluja.
Else Agerbo

Mennesker før holdninger
Den fælleskirkelige konference ”Når kirken svigter” åbnede for samtalen om, hvordan
kristne fællesskaber bliver trygge steder, hvor børn, unge og voksne trives

”I dag kan vi ikke adressere
alle udfordringer, men vi kan
åbne for samtalen.”
Sådan indledte ordstyrerne Camilla Johnson fra
organisationen InsideOut og
generalsekretær i FrikirkeNet Mikael Wandt Laursen
konferencen Når kirken
svigter,, der fandt sted den
svigter
30. september i Københavns
Kulturcenter.

Et trygt sted at være
Konferencen havde som
formål at sætte fokus på,
hvordan man opdager og
imødegår usunde tendenser
eller krænkende adfærd i
kirkelige fællesskaber.
”Så man kan sikre, at
kristne fællesskaber er et
trygt sted at være, hvor både
børn, unge og voksne trives,”

udtrykte psykolog Irene
Rønn Lind det i et foredrag.
28 kirkelige organisationer, både folkekirkelige og
frikirkelige, stod bag konferencen, hvor over 300 mennesker deltog. Det var dels
ledere i kristne fællesskaber af enhver slags og dels
mennesker, som på en eller
anden måde har brændt sig
på et kristent fællesskab.
Derudover deltog mange
online. Konferencen blev
nemlig streamet på hjemmesiden naarkirkensvigter.
dk, hvor optagelserne stadig
er tilgængelige.
Vicegeneralsekretær i LM
Birger Reuss Schmidt understregede, at holdninger
ikke må ske på bekostning
af mennesker.
”I LM øver vi os i at se oplæringen af næste generation som en fælles opgave for
kirke og forældre.”
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Samtalerne om svigt i kirken er kun lige begyndt
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Eksperter og kirkeledere kom med bud på, hvordan man undgår, at mennesker kommer i klemme i kirken
Tro og kultur skal adskilles,
ledelsen skal fordeles ud
på så mange som muligt, og
der skal skabes gode rammer for kritisk debat.
Det var der bred enighed om i en paneldebat om,
hvordan man bedst kan
forebygge svigt og magtmisbrug i kristne fællesskaber.
Panelet bestod af kommunikationschef i Indre
Mission Asbjørn Asmussen, formand for FrikirkeNet
Tonny Jacobsen, behandler og misbrugskonsulent
Charlotte Godsk Pedersen
og coach og hypnoterapeut
Joseph Berg Bolding.
De fire var også enige om,

at man skal sætte mennesker før opgaver, meninger
og handlinger.
Men samtidig skal man
også have lov til at stille
krav til, hvem der kan være i
ledelsen, anførte Tonny Jacobsen fra FrikirkeNet.
”Ingen må stå alene med
lederopgaven, men alle skal
stå til ansvar for nogen – og
gerne nogle med en anden
teologisk observans, så de
ikke har de samme blinde
vinkler.”

Undgå det sort-hvide
”Det er vigtigt at modarbejde
dobbeltmoral. Hvis en person udtrykker noget, der er

meget sort-hvidt, bliver jeg
altid mistænksom, om der
mon er en skyggeside,” mindede Tonny Jacobsen om.
Charlotte Godsk Pedersen mindede om, at der ikke
kun kommer dårlige ting fra
kirken.
”Jeg kender ingen kirke,
der ikke er interesseret i
at hjælpe mennesker, men
de mangler kompetencer,”
sagde hun og opfordrede
til samarbejde med de etablerede systemer som politi,
psykologer, myndigheder og
behandlere.

Reelle samtaler
Tonny Jacobsen opsumme-

rede debatten og konferencen:
”I dag har været påklædning til fremtiden.”
Det tilsluttede Asbjørn Asmussen sig og uddybede:
”Vi er ikke klar på, hvad
næste skridt skal være, men
det skal vi evaluere på i de
sammenhænge, vi kommer
i. Her skal vi også skabe videre samtaler.”
Han slog fast, at det er
vigtigt at fortsætte dialogen,
så man bliver konfronteret
med, når ting bliver hørt anderledes, end det var tænkt.
”Og det skal ikke være teoretisk, men reelle samtaler
med reelle mennesker.” kl
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ONLINE LANDSMØDE Online landsmøder er ikke en
erstatning for fysiske landsmøder, men et supplement

LS-NYT
Landsstyremøde 1.-2. oktober på sekretariatet i Hillerød
Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt

Fremtidens fokuspunkter i LS
LS gennemførte en brainstorm omkring fokuspunkter, som
man ønsker at drøfte inden for de kommende år. En lang
række forslag kom på bordet, og de skal nu prioriteres hen
over de næste måneder.

Online landsstyremøder
Landsstyrelsen ønsker at gøre brug af de positive erfaringer
med online LS-møder under corona-restriktionerne. Et af de
årlige seks fysiske LS-møder (fredag-lørdag) bliver derfor i
2022 erstattet af to online aftenmøder, som afholdes henholdsvis onsdag den 2. marts og tirsdag den 19. april.

LGF skal drøfte fremtidens missionær
LS forberedte dagsordenen til landsgeneralforsamlingen
(LGF) sidst i oktober, hvor et af dagsorden-punkterne hedder

Fremtidens missionærer.
Baggrunden er, at den traditionelle udstationering af missionærer er under pres fra flere sider. Det giver derfor mening i højere grad at overveje, hvordan vi kan supplere med
lokale ansættelser, partnerskaber og teltmagermissionærer.
Generalforsamlingen skal overveje, hvad det betyder for
LM’s internationale mission.

i et samarbejde med Church of Siem Reap. Ikke mindst kollegiearbejdet har været meget opmuntrende.
Begge samtaler fandt sted i en meget åben atmosfære,
hvor der også var lejlighed til at drøfte udfordrende forhold
i missionærtjenesten.
Landsformand Henrik P. Jensen takkede begge missionærpar for deres tjeneste og overrakte en gave.

Tak til to missionærpar

Læreråd skal drøfte tjenestedeling

Fredag aften havde LS en samtale med Signe og Brian
Bjørn Nielsen, der har været ansat som missionærer i Tanzania de sidste seks år. De har nu afsluttet deres missionærtjeneste og bosat sig i Lindbjerg i Vestjylland.
Brian har undervist på bibelskolen i Kiabakari i det
nordlige Tanzania, hvor Signe også har haft undervisning i
blandt andet sundhedsfag.
De udtrykte taknemmelighed over deres opgaver og påskønnede især, at de har haft volontører tilknyttet. På bibelskolen arbejdes der med at hæve den nuværende evangelistuddannelse til en egentlig præsteuddannelse.
Lørdag eftermiddag mødtes LS med Dina og Henrik Burgdorf Jakobsen, der har været missionærer i Siem Reap i
Cambodja siden 2011, men nu har afsluttet tjenesten og
bosat sig i Henne.
De udtrykte begge glæde over de opgaver, de har stået i.
Henrik har arbejdet med evangelisering og bibelskoleundervisning, og Dina med diakonale opgaver i Fjendeskoven

LS besluttede, at et af emnerne på Lærerådsmødet den 11.12. marts 2022 skal være tjenestedeling, og herunder skal
de også arbejde videre med, hvordan forskellen på mænds
og kvinders tjeneste udmøntes i LM.

Online Landsmøde 21. maj 2023
Det blev besluttet, at det planlagte online landsmøde i 2023
afholdes søndag den 21. maj (søndag efter Kr. Himmelfartsdag). LS ønsker, at landsmødet afvikles med sigte på, at man
samles lokalt i kredse og menigheder under transmissionen.
Online landsmøder er ikke en erstatning for fysiske landsmøder, men et supplement. Næste fysiske landsmøde afholdes i Store Bededagsferien i 2024.

Næste LS-møde er den 19.-20. november i Hillerød

ESSENS
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Hvad skal have kniven i dit liv?

Mekane Yesus Seminariet
takker for LM’s gave
Lederen på Mekane Yesus Seminariet i Addis Abeba har
sendt en stor tak for gaven fra LM på 449.790 kroner efter oversvømmelsen af seminaret:
Vi vil hermed gerne udtrykke vores dybfølte taknemmelighed for jeres store gavmildhed i denne svære tid.
Vi er ydmyge over, at brødre og søstre i Danmark på
denne storslåede måde viser, hvor meget de elsker os.
Ord kan ikke udtrykke det, som I har gjort for os.
Vi ser frem til om et stykke tid at fortælle mere konkret
om, hvad jeres gave er blevet brugt til.
Med stor taknemmelighed.
Rev. Dr. Bruk Ayele
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”Av, den skar!” Ordene kom
fra LM Kids-konsulent Janne
Bak-Pedersen på Landslederkursus den 18. september ved et foredrag om at
give den bæredygtige tro videre til næste generation.
Hvad skal have kniven?
Det kunne være oplagt at
pege på underholdning,
materialisme og selviscenesættelse. Men jeg vil hellere
udfordre det praktiske menighedsliv.
Vi har en god tradition for

bibelkredse, men jeg tror, at
de nogle gange står i vejen
for egen eller andres vækst
i troen og i livet. Jeg taler på
ingen måde imod bibelkredse, men de fleste har af og til
gavn af personlig relation til
nye mennesker. Og andre har
brug for at møde lige netop
dig. For mig var det et rigtigt
valg at droppe ud af bibelkredsen i en periode til fordel
for kristendomskursus.
Bibelkredsen får en anden
dynamik, når personsammensætningen ændres, og
det er oftest sundt. I øjeblikket har vi projekt Discipel24-7, hvor der opfordres
til DNA-grupper. Det er et
lidt udfordrende og grænseoverskridende forslag at
skulle mødes tre-fire personer i forskellig alder til
16 samlinger om at vokse i
Kristus. Måske er det ikke

alle, der skal i en DNA-gruppe, men det er uden tvivl til
gensidig opbyggelse generationerne imellem. Prøv at
snakke om det med Gud og i
din bibelkreds.
Måske ligger det, der skal
skæres væk, i vores kultur.
Bestyrelser og mødeledere skal en gang imellem
overveje mødernes indhold:
Høres der for eksempel primært én type forkyndelse,
og er der plads til vidnesbyrd og lovsang til møderne?
Er der noget, der må skæres
væk, så andet kan få plads?
På Landslederkursus
mødte jeg en ung kvinde,
som oplevede, at hun ikke
måtte udtrykke sig om betydningen af et bibelvers
i sin bibelkreds. Det gør
ondt. Kvinder må gerne tale
i forsamlingen, så længe de
ikke har rollen som lærer og

hyrde. Så måske er der en
kultur i nogle kredse, bibelkredse eller familier, som
skal have kniven!
Den 30. september var LM
med til at afholde konferencen Når kirken svigter.
svigter. Jeg
kan anbefale at se konferencen og overveje, om du lever i
en kultur, hvor noget usundt
skal skæres væk! Vi har brug
for dialog om dette tema, så
man kan med fordel se konferencen sammen i bestyrelsen eller (bibel)kredsen på
www.naarkirkensvigter.dk.
www.naarkirkensvigter.dk
Med Paulus må vi bede, at
vores kærlighed stadig må
vokse og blive rig på indsigt
og dømmekraft, så vi kan
skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og
uden anstød på Kristi dag,
fyldt af retfærdigheds frugt,
som skyldes Jesus Kristus,
Gud til pris og ære.

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

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

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest
tirsdag den 19. oktober 2021.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spaltemillimeter
Småannoncer kun for private:
130 kroner for de første 25 ord (inkl.
overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet
sendes til konto 2230 0726496390 eller via MobilePay
66288.
Se også dlm.dk/stoet.

AF LARS DYSAGER
MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN
DYSAGER@DADLNET.DK
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KRISTIAN LARSEN
Der er to grunde til, at det foregår i en
stald: Det er hyggeligt med levende dyr, og så syntes vi også,
det var lidt sjovt, når nu den første jul fandt sted i en stald

Gumle fejrer jul i stalden
Forkyndelsen i julekalenderen er den samme, men som noget nyt får Gumle besøg af børn og kæledyr

LM Kids’ julekalender Gumles jul er tilbage igen i år,
men i en opgraderet form.
Ligesom den første er den
nye serie et samarbejde
mellem Norea Mediemission og LM kids.
Afsnittene er dobbelt så
lange. og der sker rigtig
mange ting i de nye afsnit,
fortæller børnekonsulent
Kristian Larsen, der er en af
idemagerne bag serien.
”Gumle er blevet to år
ældre, siden vi optog den
første julekalender, det har
givet os en mulighed for at
udvikle på dukken, så den
kan noget mere nu,” fortæller han.
De nye afsnit foregår i
en stald, og det er der to
grunde til.
”Det er hyggeligt med levende dyr, og så er dyr gode
til at fange børn. Men det
har også været spændende
at arbejde med stalden som
kulisse, når nu den første jul
fandt sted i stald, og vi bruger omgivelserne som udgangspunkt for samtaler om
julen i løbet af december.”

Forventning til næste dag
Forkyndelsen i Gumles jul
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AF KAJA LAUTERBACH

Gumle er vokset, siden den første julekalender blev lavet for to år siden. Se mere på gumle.tv.
er mest et gensyn, fortæller
Kristian Larsen og forklarer, at de får den gamle serie
med ind i den nye, ved at de
finder et gammelt billedrørs-tv i stalden, som de får
til at virke.
”Vi kæmper lidt for det, for
vi vil så gerne se vores gamle julekalender,” siger han.
”Vi syntes, at den ’gamle’
julekalender var en god sokkel at bygge videre på. Men

den havde brug for nyt liv,
og noget af det, vi gerne ville
udvikle på, var interaktionen
med børn for på den måde
at fastholde seerne.”
Det skaber forventning
om, hvad der sker i næste
dags afsnit. For eksempel
får Gumle og Kristian mange
dage børn på besøg, som
ofte har deres eget kæledyr
med, så håbet er, at børnene
sidder med tanken: ’Hvem

mon kommer i morgen, og
hvilke dyr har de mon med?’

Interaktion med Komfrit
En anden måde at fastholde seerne på er at skabe
sammenhæng til bladet
Komfrit.
Komfrit
”Komfrit
Komfrit ophører som blad
med udgangen af i år, og det
sidste nummer, der udkommer 1. december, skal være
med til at binde bladet og

Gumles jul sammen,” siger
børnekonsulenten og tilføjer, at bladet selvfølgelig
godt kan bruges, uden at
man ser tv-julekalenderen.
Han forklarer, at de tænker det sidste nummer af
Komfrit som ”Børnenes
24:12”. Eller en genoplivning
af Børnenes Juleneg
Juleneg,, som er
tilpasset til i dag.
”Bladet har børn fra fire-ti
år som målgruppe. Men det
skal være med til at binde
hjem, børneklub og menighed sammen – gerne med
fokus på flere generationer
sammen,” siger han.
Bladet har 31 afsnit med
andagter og ideer til kreative ting, som børnene kan
lave, eller som man kan lave
sammen i familien. Og så er
der hver dag mulighed for
at deltage i en konkurrence
om en rygsæk i børnestørrelse.
I bladet står et telefonnummer, som man kan sende svaret til i en sms, og næste dag kan man se vinderen
fra i går på gumle.tv ved at
klikke på dagens låge.
En sideeffekt ved det kan
være, at børnene får en fornemmelse af, at de er en del
af noget større, mener Kristian Larsen.
”Børn tænker sig ikke som

del af LM i Danmark, men
når de ser vindere andre
steder fra, finder de ud af, at
børn i hele landet ser med.”

Husk vintertøjet
I alt medvirker 15 børn mellem tre-fire og 11 år i de nye
afsnit af Gumles jul.
Kristian Larsen fortæller,
at det var en udfordring at få
dem til at lege jul om sommeren – og til at huske at
tage vintertøj med.
”Vi havde som en del af
holdet bag optagelserne
to børneansvarlige voksne,
der hørte julemusik, klippede julepynt og spiste
pebernødder sammen med
børnene for at skabe lidt julestemning,” siger han.
De havde ikke resurser til
at øve en masse med børnene, men satsede på at have
lavet så god forberedelse, at
det ikke var nødvendigt.
”Det gik også fint, men
fælles for alle børnene var,
at selv om de glædede sig
meget, var det svært at
overvinde genertheden, når
først de stod der.”
I de fleste afsnit er der kun
ét barn med, men i afsnittene mellem jul og nytår er
de samme fire børn med i
alle afsnit, som er med til at
runde historien af.

Æblevalgfag giver unge nye færdigheder
”Det er et megafedt valgfag,”
siger Emma. Hun er elev på
Stubbekøbing Efterskole,
hvor et af dette skoleårs
valgfag er ”Sjov med æbler”.
”Vi lærer noget om, hvad
man kan lave af æbler, men
også hvilke slags der er,
hvordan man planter dem,
og hvornår de er modne,”
begrunder hun og fortæller,
at hun har lært at lave flere
forskellige retter med æbler.
Hun synes, det var sjovt
at smage på de forskellige
æbler og prøve at beskrive
deres smag, da de lærte om
de forskellige sorter.

Syv har valgt faget
Stubbekøbing Efterskole er

en efterskole for unge med
særlige behov. Der er femseks valgfag at vælge imellem, og alle 45 elever, der
går på skolen, skal have et,
fortæller lærer Christopher
Sørensen.
Han står bag faget ”Sjov
med æbler” hver mandag
efter frokost. Syv elever har
valgt dette fag.
Andre valgfag er ”Filmcafé”, ”Svømning”, ”Bagehold”
og ”Foto”.

have deres eget sted, som
de kan opleve glæde ved at
passe?”
Han nåede frem til, at
der kan være noget enormt
livsbekræftende i en have –
han tror nemlig ikke, det er
tilfældigt, at mennesket blev
skabt til at leve i en have.
”Og i mange danske haver
er der æbletræer. Derfor var
det naturligt at vælge et fag
hvor de unge lærer noget om
og med æbler,” siger han.

Fed motivation

Nye færdigheder

Baggrunden for faget er, at
Christopher Sørensen gik
og tænkte: ”Hvad mon kan
være en fed motivation til,
at de unge gerne engang vil

Undervisningen i æblevalgfaget begyndte med, at de
snakkede om æblesorter,
dyrkning, og hvordan man
kan se, at æblerne er modne.

”Derefter gik vi i gang med
at lave noget af æblerne. Vi
har lavet flere slags æblekage og friskpresset juice,”
siger Christopher Sørensen.
”Målet er, at undervisningen skal hjælpe de unge til
at gå fra at være den passive
part til den aktive.”
Og efter få uger oplever
han, at eleverne har fået
nye færdigheder. De kan
overskue en proces og kan
selvstændigt følge en opskrift.
”De har også fået en masse praktisk erfaring – og det
er virkelig livsbekræftende,
når de oplever, at ’jeg kan
byde mine forældre på dessert’,” siger læreren.
kl
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Emma fra Stubbekøbing Efterskole har fået en succesoplevelse gennem valgfaget ”Sjov med æbler”

Emma synes, det er et megafedt valgfag, og hun er glad for at
lære at lave forskellige retter med æbler.
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SUSANNE LUBAGO
Missionærerne hos både LM
og Danmission holder af liturgien og bønsfællesskabet
i kirken og andagsfællesskabet med de lokale kristne

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Er missionæren en giraf
eller en elefant?
Nyt speciale med interviews med LM’s og Danmissions missionærer
viser alsidigheden blandt de udsendte

Vi søger en lærer i perioden 1. december 2021 og resten
af skoleåret indtil sommerferien 2022.
Du har en relevant uddannelse og gerne erfaring med de
ældste elever. Der er tale om et fast skema. Matematik
i 7. og 9. klasse, engelsk i 4. klasse samt støtteundervisning. Du skal desuden være klasselærer i 7. klasse sammen med dansklæreren.
Skolen er inde i en spændende periode med nye pædagogiske tiltag og udvidelser. Vi bliver i de kommende år
flere elever og flere medarbejdere.
Vi er en skole med et kristent værdigrundlag og forventer, at du arbejder aktivt med på dette.
Hvis du har lyst til at vide mere om den ledige stilling, så
ring til skoleleder Christian Bruun (31392102).
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst
mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet.
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest onsdag
den 10. november 2021 og sendes med bilag til skoleleder Christian Bruun cbr@thomasskolen.dk.
Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra
0.-9. klasse og 35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profil højt
og har et højt fagligt niveau og en god trivsel.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Hvad er en missionær, og
hvad tænker missionærerne selv om mission? I
et speciale med en række
anonymiserede interviews
med missionærer i Tanzania
fra både LM og Danmission
tager Susanne Lubago livtag
med netop disse spørgsmål
og sætter fokus på mission
og diakoni.
I specialet konkluderer
den nu tidligere teologistuderende, at der er lige så
mange forskellige tilgange
til at være missionær, som
der er mennesker. Først
og fremmest er en missionær et menneske, der ”har
krydset grænser for at indgå
i den store fortælling om
Guds mission.”
Af samme grund konkluderer hun, at alle kan bruges
som missionærer, og det
derfor er vigtigt, at missionsorganisationerne ikke
kun sender missionærer til
én type opgaver.

Dyrebilleder
som eksempel

UNDERVISER TIL
PRÆSTESEMINARIUM
På Phnom Penh Bible School uddannes kommende
præster og ledere til kirken i Cambodja.
Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske
fagområder på bachelorniveau samt være mentor
for nogle af de studerende.
Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksamen og gerne erfaring med undervisning, ledelse
eller menighedsplantning.
Ansøgningsfrist: snarest muligt.
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent
Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.

Et æsel, en mus, en ko, en
nattergal. En missionær er
ikke bare én ting. Susanne
Lubagos speciale bruger
forskellige dyr til at skitsere,
hvordan missionærer kan
bidrage og misbruges til forskellige ting. Missionæren
kan være en giraf med det
store overblik og øje for den
enkelte. Men missionæren
kan også være en elefant i
en porcelænsbutik, der ikke
har forstået kulturen, men
måske gør mere skade end
gavn i begyndelsen.
”Jeg har brugt dyrebilleder
til at fange de mange facetter, der er svære at fange i ét
blik,” forklarer hun og tilføjer,
at dyrebillederne også kan
tjene til en overvejelse over,
hvornår det giver mening at
sende folk:
”Det nytter i bund og grund
altid at sende ud, men man
skal passe på, at missionæren ikke bliver til et æsel –
et transportredskab for de
lokale. Eller til en ko, som de
lokale kan malke for penge

FOTO : LUKAS NIELSEN

Lærer søges

Specialet indeholder anonymiserede interviews med en række af LM’s og Danmissions udsendte, der var i Tanzania i 2019. Her ses LM’s nuværende missionærer og volontører på en
udflugt på den nyligt afholdte missionærkonference.
og arbejdstid. Spørgsmålet
er, hvilken slags missionær
man kan blive, hvis man er
ude i en kort periode.”

Send ikke kun
eksperterne
Selv er hun fortaler for, at
man sender missionærer af
sted, ligesom i LM fremfor
som i Danmission, hvor man
i højere grad støtter projekter økonomisk med få eller
ingen udsendte medarbejdere.
Men man skal ikke kun
sende eksperter, mener hun.
For alle kristne ”er en del
af Guds mission, og i vores
mangfoldighed kan vi få lov
at være med i hans historie”.
Derfor er hun glad for, at
LM på det seneste har prioriteret flere diakonale projekter, som kan appellere til en
anden type udsendinge end
teologer. Det handler også
om tilgangen til mennesket
og opgaven, uddyber hun:
”LM ser en person og ser i
fællesskab med den lutherske kirke en opgave, som
personen kan gå ind i. Man
går i dialog om den person,
der har meldt sig. Andre organisationer finder en person ud fra en opgave.”

Oplevede et
levet kristenliv
Selv om der er store forskelle mellem de to organisationers tilgang til mission, som

var genstand for hendes
forskning, var det også overraskende for hende, at der
ikke var den store forskel på
LM’s og Danmissions missionærer.
”Når man møder menneskene på tomandshånd, er
der kun personlige forskelle.
Så godt som alle sammen
forholdt sig til Gud som deres reelle arbejdsgiver. De
var ikke ansat, men kaldet
af Gud,” siger hun og fortæller, at hun kom bag facaden
på missionærerne, fordi hun
boede hos dem.
”Jeg oplevede deres andagtsliv i hverdagen. Der var
et levet kristenliv ud over
deres funktion som missionær,” siger hun og tilføjer,
at det kan være unikt for de
missionærer, som Danmission og LM havde udsendt til
Tanzania netop, mens hun
lavede interviews.

Missionæren lærer mest
og kan bygge bro
Hun peger på, at der er store
fordele ved at sende missionærer ud, som har været
af sted tidligere, fordi de lettere kan gøre en positiv forskel, når de kender landet,
kulturen og sproget.
Hun er dog overbevist, at
det er missionæren, der lærer mest.
”Missionærerne kommer
hjem med en rigtig god læring. Det er måske det, der

Måske er missionærernes rolle at
bygge bro mellem
Danmark og det
land, de er ude i
Susanne Lubago

er missionærernes rolle – at
bygge bro mellem Danmark
og det land, de er ude i. Har
man ikke nogen derude, mister man det tætte forhold
til landet.”
Selv om der er udfordringer i den lutherske kirke i
Tanzania – det generelle
billede fra hendes interviews er, at missionærerne
får meget lidt ud af forkyndelsen i kirken – så får man
som udsendt stadig noget
med sig hjem, viser hendes
interviews. Missionærerne
hos både LM og Danmission
peger på, at de holder af liturgien og bønsfællesskabet
i kirken og andagtsfællesskabet med de lokale kristne. Det genkender Susanne
Lubago også fra sig selv:
”Jeg rejste ud for 30 år
siden for at være volontør, men jeg kom hjem med
mere, end jeg havde givet.
Og jeg tænkte: ’hvis ét år kan
være så skelsættende, hvad
kan flere år så ikke?’”
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SARA FRIIS BØRTY
Hvis man virkelig vil engagere sig i
grønlænderne, er der masser af muligheder i at flytte til Grønland
for at leve et evangeliserende liv som kristen i hverdagen

Gud gav mig hjerte for Grønlands unge
De har masser af håb og drømme om fremtiden og længes efter at høre, at Jesus elsker dem,
siger dansk KFS-sekretær i Nuuk. Fra sommeren 2022 bliver hun tilknyttet LM
ture og besøge kollegier og
sådan noget. Det har været
forskelligt, hvor lang tid folk
har været her, men vi har
ikke på noget tidspunkt været alene,” siger Sara og opmuntrer til, at andre kristne
danskere flytter til Grønland for at støtte op om det
kristne arbejde.
”Der er virkelig gode jobmuligheder som dansker
heroppe, særligt inden for
byggebranchen og sundhedssektoren. Desuden efterspørges der ingeniører og
folk med en højere akademisk uddannelse inden for
områder som jura, økonomi
og statskundskab.”

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Mit allerførste møde med
de grønlandske gymnasieelever gjorde stort indtryk
på mig,” fortæller 29-årige
Sara Friis Børty, der sammen med sin mand er udsendt for Kristeligt Forbund
for Studerende (KFS) til
Grønland.
”Vi var med på en undersøgelsesrejse i 2017 for
KFS, hvor vi holdt en ungcafe i Aasiaat. Indtil da var
billedet af grønlændere for
mig desværre ofte, som jeg
så dem på Klostertorv i Aarhus med en flaske i hånden.
Men de unge, der kom den
aften, var så fulde af håb og
drømme for deres uddannelse og fremtid. Det virkede
som en vildt spændende
målgruppe, som jeg fik lyst
til at arbejde med.”

Engager dig i
grønlænderne

I mange år pegede pilen ellers mange tusinde kilometer i en helt anden retning,
fortæller Sara. Hun læste
religionsvidenskab og troede, hun skulle rejse østpå
for at bruge sin viden.
”Jeg har længe haft et
meget stort hjerte for Kina,
har besøgt landet og været
meget fascineret af det, og
i min studietid var jeg også
engageret i arbejde blandt

I Danmark ”går
man til KFS”, og
de fleste kommer regelmæssigt
til møderne. Men
for grønlænderne
er det anderledes.
De kan sagtens
identificere sig
som KFS’ere, selv
om de måske kun
kommer en gang
hver anden måned
Sara Friis Børty

PR IVAT FOTO

Troede hun
skulle til Kina
KFS-sekretær Sara Friis Børty (th.) sammen med nogle af de grønlandske studerende i Nuuk.
kinesere i København. Så jeg
var ret overbevist om, at det
var der, jeg skulle rejse til
en dag.”
Men da hun og hendes
mand Filip første gang mødte Grønland og den grønlandske befolkning, skete
der et skift.
”KFS havde et ønske om at
undersøge, om der var basis
for at starte et nyt studenterarbejde i Grønland, og vi
meldte os til turen sammen
med en flok andre KFS’ere,
fordi vi var nysgerrige på at
se, hvad Grønland var for et
sted. Under besøget blev jeg
virkelig grebet, og da vi kom
hjem fra turen, var jeg klar
til at pakke min kuffert og
rejse til Grønland med det
samme.”
”Filip er lidt bedre end mig
til at tænke tingene igennem, så der skulle lige gå
lidt tid, før vi begge var klar,”
siger hun med et smil.

KFS efter grønlandske
forhold
Det blev en lidt længere
proces på to år, hvor Sara
var med i et udvalg i KFS,
der arbejdede videre med
de konkrete muligheder for

et KFS-arbejde i Grønland.
Samtidig brugte parret tid
på at færdiggøre deres studier og undersøge jobmuligheder i Grønland, inden de i
sommeren 2019 flyttede til
Nuuk.
Her er Sara ansat som
KFS-sekretær – et arbejde,
som LM har besluttet at
slutte op om og støtte med
200.000 kroner i to år fra juli
2022. Det betyder, at den
danske gymnasiesekretær
gennem samarbejdet mellem KFS og LM har fået et
endnu større bagland af
mennesker med hjerte for
det grønlandske folk.
Filip, som er uddannet
ingeniør, har fået en fast
stilling for luftfartsselskabet Air Greenland. I sin fritid
er han engageret i KFS-arbejdet, og sammen med et
par andre danske frivillige
holder han og Sara ugentlige bibelstudie-aftener for
de unge studerende i Nuuk.
Desuden har de for nylig
været på en tur i fjeldet med
en gruppe unge for at fejre
KFS-gruppens toårs fødselsdag.
”Udfordringen er, at der
ikke er tradition heroppe for

et foreningsliv. I Danmark
’går man til KFS’, og de fleste
kommer regelmæssigt til
møderne. Men for grønlænderne er det anderledes.
De kan sagtens identificere
sig som KFS’ere, selv om de
måske kun kommer en gang
hver anden måned.”
Derfor gør de meget ud
af at tilpasse KFS-gruppen
til grønlandske forhold, så
det bliver et KFS, de unge
grønlændere selv er med til
at skabe.
”Stort set alle, der kommer i KFS, kalder sig ’nykristne’. De er måske barnedøbt, men det har ikke
sagt dem noget før indtil for
nylig. Vi spørger dem, hvilke
emner de gerne vil høre om,
og det handler meget om
Guds kærlighed og det, at
de er elsket ubetinget. Det
er noget, der er nyt for mange, og som de har rigtig meget brug for at høre, så det
har vi et stort fokus på.”

Har aldrig stået alene
med opgaverne
Sara og Filip rejste sammen
til Grønland, men de rejste
ikke alene. Helt fra starten, da KFS først overvejede

Da vi kom hjem
fra undersøgelsesturen, var jeg klar
til at pakke min
kuffert og rejse til
Grønland med det
samme
Sara Friis Børty

at ansætte en sekretær til
Grønland, så man behovet
for, at flere rejste derop, så
man ikke stod alene med
opgaven.
Derfor har parret heller
aldrig følt sig ene, fordi der
ad flere omgange har været
danskere med hjerte for
KFS, der har boet i Grønland
i kortere eller længere tid og
har hjulpet med forskellige
praktiske opgaver i KFSarbejdet.
”Vi har hele tiden haft
nogle ekstra hænder – til
for eksempel at lave mad
til møderne, tage med på

Uanset om man som dansker bor i Grønland i kortere
tid, det kan være i forbindelse med et praktikophold,
eller man flytter derop for
længere tid, er det vigtigt at
vise grønlænderne, at man
gerne vil bruge tid sammen med dem, understreger
Sara.
”Der er så mange danskere heroppe, og mange søger
naturligt fællesskab med
andre danskere. Desuden er
man som grønlænder vant
til, at der kommer danskere
ud og ind hele tiden, særligt
på sygehuset, hvor de danske sygeplejersker ofte er
der tre måneder ad gangen
eller lægerne helt ned til to
uger ad gangen. Det gør, at
de lokale ikke rigtig gider
danskerne, fordi de føler,
det er spild at bruge tid på
nogen, der alligevel snart
rejser hjem.”
Men hvis man virkelig vil
engagere sig i grønlænderne, er der masser af muligheder i at flytte til Grønland
for at leve et evangeliserende liv som kristen i hverdagen, siger hun.
”Vi har oplevet grønlænderne som meget imødekommende, og mit indtryk
er, at hvis man hjemmefra er
indstillet på at gøre en indsats for at lære sine grønlandske kolleger at kende
gennem sit arbejde eller sin
praktikplads, så kan man
faktisk få lov at komme ganske tæt på dem og få nogle
gode snakke.”
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LUKA PEDERSEN
Ved denne utraditionelle konfirmation
viste præsten andre masaier, at man godt kan være masai og
følge mange af deres traditioner og stadig have Jesus som herre

Konfirmation uden forfædredyrkelse
Dansk LM-volontør var med til en masaifest, hvor man omsatte det traditionelle overgangsritual fra barn
til voksen til en kristen ceremoni. En fantastisk oplevelse, fortæller han
AF KARIN BORUP RAVNBORG

FOTO: LUKA EMIL LINDESKOV PEDERSEN

I sidste uge skulle volontør
Luka Pedersen være chauffør for et evangelisationsteam fra det kristne nomadearbejde MUWA i Tanzania,
der skulle besøge en masaiboplads godt 200 kulometer
sydvest for Iringa.
Her var han med til en kristen masai-initieringsfest
– en slags konfirmation for
præstens søn, som gerne
ville markere det traditionelle overgangsritual fra
barn til voksen på en kristen
måde.
”Det var en fantastisk oplevelse for mig at være med
til sådan en lokal fest, hvor
der også var plads til, at Jesus kunne være i centrum,”
fortæller han.

Kristent alternativ
til masai-tradition

Landbyens børn flokkes om præstens søn, der blev konfirmeret.

Masaiernes overgangsritual
fejres normalt, når barnet er
omkring 15-18 år, og markerer, at man er på vej til at
være voksen og gammel nok
til at gifte sig.
Traditionelt er det en fest

med mange ritualer for forfædredyrkelse og tilbedelse
af naturen og ånderne, men
drengens far, pastor Paulo
Kurupashi, som er en af lederne i MUWA, ønskede at

lave et kristent alternativ for
sin søn.
Festen blev en fest, som
masaierne kender det med
sang, dans og god mad, men
med et kristent islæt.

”Ved denne utraditionelle
konfirmation viste han de
andre masaier, at man altså
godt kan være masai og holde en stor ”konfirmationsfest” og stadig have Jesus

som herre,” fortæller Luka
Pedersen.

Frygt for ikke at blive
regnet for rigtig masai
”For en kristen masai er der

tit problemer ved de traditionelle markeringer af livets
store overgange som fødsel,
overgangen til voksen, bryllup og død,” fortæller missionær Flemming Hansen, der
underviser på bibelskolen
for nomader i Ilambilole.
Forfædrene spiller en
stor rolle i masaikulturen.
De ikke-kristne er bange
for forfædrenes vrede, hvis
forfædrene ikke behandles
med respekt, og de kristne er
bange for at blive lukket ude
af fællesskabet i familien.
”Sagen er, at hvis de unge
ikke kommer igennem forskellige traditionelle ritualer, hvor blandt andet forfædrene spiller en stor rolle,
så bliver de ikke regnet for
rigtige masaier.”
Men ved denne alternative
masai-konfirmation havde
flere af de ikke-kristne naboer sagt, at de godt kunne
se meningen med det, de
kristne gjorde, fortæller han.
”Derfor er det opløftende,
hver gang en kristen familie
viser mod og gør noget, hvor
de åbenlyst ikke tilbeder
forfædrene, men i stedet laver et kristent alternativ.”

KLF giver 1.000 LM’ere gratis medlemskab
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den fælleskirkelige mediebrugerorganisation KLF
Kirke & Medier tilbyder nu
LM’ere et gratis medlemskab af KLF i ét år.
”Vi vil gerne have fat i nogle af dem, der historisk set
har haft størst tilknytning til
KLF Kirke & Medier. LM’erne
har altid været en naturlig
del af vores bagland,” begrunder generalsekretær
Mikael Arendt Laursen det.

Et usikkert område
KLF er den eneste mediebrugerorganisation, der
arbejder for at fremme kristendom i danske medier.
Og medlemskaberne har
betydning for organisatio-

nen, der bruger medlemstallet som en løftestang i
deres løbende dialog med
politikere, forklarer generalsekretæren:
”Politikerne er meget individorienterede. De spørger
til, hvor mange medlemmer
vi har. I dag har vi omkring
11.000 medlemmer, så vi er
heldigvis stadig relevante.
Dette tiltag handler mest
om rettidig omhu. Vores
frygt er, at politikerne en dag
ikke synes, at vi er relevante,
fordi vi er for små.”
”Vi oplever i dag stor lydhørhed fra DR og TV2. Der er
reel dialog og forståelse for
vores synspunkter,” forklarer
generalsekretæren og siger,
at han har fået at vide, at
KLF har stor betydning på
de indre linjer på DR’s re-

daktioner.
”Trosprogrammerne ville
være væk på under et år,
hvis vi lukkede i morgen. Det
kan jeg jo ikke bevise, men
det er et usikkert område.
Nogle af medarbejderne på
redaktionerne synes området er vigtigt, men det er
min påstand, at der er folk i
toppen, der ville stryge programmerne, hvis de kunne.”

Vi har indflydelse
Men er der overhovedet nogen kristne, der bruger DR’s
og TV2’s trosprogrammer?
Det er Mikael Arendt Laursen overbevist om. Det er
dog mest de ældre, hvorfor
KLF også særligt håber, at
LM’ere over 50 år vil benytte
sig af tilbuddet.
Han håber dog også, at

yngre LM’ere i samfundssindets navn vil melde sig
under KLF’s faner.
”Vi bliver nødt til at se
ud over os selv og hjælpe
hinanden, ligesom vi også
betaler til folkeskolen over
skatten, selv om vi ikke har
børn i skolealderen.”
Han er overbevist om, at
KLF kan påvirke, hvilken
slags kristendom der portrætteres i medierne.
”Vi fulgte stærkt med i
Iben Marie Zeuthens program Tal til mig.
mig. Vi var ret
kritiske i begyndelsen og
fjernede det fra vores liste
over trosprogrammer. Jeg
kan ikke sige med sikkerhed,
at DR tog det til efterretning,
men siden har det ændret
karakter. Der er tydeligt sket
en forandring, selv om de

FOTO: HENRIK LUNDAHL REVSHØI

Vigtigt at støtte kristent indhold, etik, sprog og ordentlighed i medierne, mener KLF’s generalsekretær

KLF Kirke & Mediers generalsekretær Michael Arendt Laursen
(tv.) fortæller, at de ser LM som en naturlig del af deres bagland.
ikke vil indrømme det. Det
er et eksempel på, at vores
påvirkning har indflydelse,”
siger han og peger på, at de-

res arbejde også handler om
etik, sprog og ordentlighed i
medierne.
Læs mere på lm.klf.dk
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ANNE-BERIT KLINDT PEDERSEN
Jeg ved ikke,
hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde Jesus. Jeg kan
komme til ham med min sorg og mine frustrationer

TEMA

Gud er der, uanset hvordan jeg har det
Sygdom, dødsfald og depression har lært Anne-Berit noget nyt om Gud og sig selv
i; den sætter ord på nogle af
mine følelser.”
”Jeg er overbevist om, at
Gud er der hele tiden, også
når jeg er frustreret og ked
af det. Han kunne give mig
flere kræfter, men det gør
han ikke. Han handler ikke
i det tempo eller på den
måde, jeg kunne ønske. Jeg
forstår ham ikke altid, men
jeg stoler på ham, for han
ved bedst,” siger Anne-Berit.

AF OLE SOLGAARD

”Gud er der, uanset hvordan
jeg har det,” siger 61-årige
Anne-Berit Klindt Pedersen,
der er medlem af BylderupBov Frimenighed.
Anne-Berit klager ikke
over sit liv. Hun har fornøjelsen af at have en mand, tre
voksne børn og seks børnebørn, der snart kan boltre
sig i den stuetilbygning, der
er under opførelse. Og hun
er også glad for arbejdet,
vennerne og menigheden.

Må gerne bede
andre om hjælp

Men hun har oplevet nogle
”bump på vejen”, som hun
kalder de svære ting, hun er
stødt på igennem livet. Og
de sætter stadig spor i hendes hverdag.
Hendes storesøster led
i mange år af anoreksi og
endte med at tage sit eget
liv i 1998. Det har været en
langvarig smerte og sorg for
Anne-Berit og den øvrige familie, der følte sig magtesløse i hele forløbet.
Få år senere måtte AnneBerit igennem flere operationer i knæet på grund af
kræft. Den periode var hun
træt og sad meget alene
med benene på sofaen. Kort

FOTO: OLE SOLGAAR D

Bump på vejen
sætter spor i hverdagen

Anne-Berit Klindt Pedersen har brug for mange pauser og nyder havens udsigt over markerne.
efter fik hun desuden en
mørk depression.
Hun fortsatte med at arbejde i sin mands VVS-firma, i en periode som delvist
sygemeldt. Det var indimellem hårdt, men ved fælles
hjælp gik det okay. I dag har
hun et deltidsjob som sekretær i en klinik for fysioterapi. Det passer hende fint,
men hun har stadig brug for
ekstra hvil, når hun kommer
hjem.
Med til historien hører

også, at hun har oplevet
flere tidlige dødsfald blandt
nære relationer. En svoger
fik kræft og mistede livet, og
et vennepars datter overlevede ikke en trafikulykke.

Forstår ikke Gud,
men stoler på ham
De svære oplevelser leder
ofte Anne-Berits tanker hen
på en sætning, hun jævnligt
ser på et vægophæng i køkkenet hos nogle venner: ”Far,
jeg forstår dig ikke, men jeg

stoler på dig.”
”Jeg ved ikke, hvad jeg
skulle gøre, hvis jeg ikke
havde Jesus. Jeg kan komme til ham med min sorg og
mine frustrationer. Jeg orker
ikke altid at læse noget indviklet, men jeg læser gerne
en bibeltekst og et andagtsstykke hver dag sammen
med min mand, uanset
hvordan jeg har det. Det
hjælper mig til at blive holdt
fast i troen. Salmernes Bog
holder jeg meget af at læse

Ud over at få et bredere billede af Gud har hun også
lært andre ting gennem en
lang og hård proces.
”Jeg må godt bede andre
om hjælp i stedet for bare
selv at gå og bøvle med tingene. Jeg har for eksempel
taget imod psykologhjælp
fra Kræftens Bekæmpelse
og talt med nogle fra menigheden. Det var også godt for
mig, at jeg på et tidspunkt
fik et ni dages rekreationsophold.”
”Jeg har lært, at jeg har
brug for mange pauser, for
eksempel en rum tid, inden
jeg skulle snakke med dig,”
fortæller Anne-Berit, der
jævnligt nyder at sidde sammen med sin mand på terrassen og bare kigge ud over
de frodige marker, lige ned

til den tyske grænse, og lytte
til fuglenes sang.
Hun må også sige nej til
nogle af de mange opgaver,
hun ellers har haft i deres
menighed. Og for nylig måtte hun forlade menighedslejren før tid, fordi det blev
for svært at være sammen
med så mange mennesker,
og tårerne trængte sig på,
selv om hun værdsatte både
indholdet og fællesskabet
på lejren.

Der er håb – og alt
bliver godt!
Anne-Berit finder håb og
udholdenhed gennem de
løfter, hun kan finde i Bibelen, ikke mindst Romerbrevet 8,37-39:
”Men i alt dette mere end
sejrer vi ved ham, som har
elsket os. For jeg er vis på,
at hverken død eller liv eller
engle eller magter eller noget nuværende eller noget
kommende eller kræfter
eller noget i det høje eller
noget i det dybe eller nogen
anden skabning kan skille
os fra Guds kærlighed i
Kristus Jesus, vor Herre.”
”Gud er hos mig med sin
kærlighed lige nu. Og jeg har
et evigt hjem hos ham i vente. Alt det svære vil slutte en
dag, og alt bliver godt. Det
ser jeg frem til.”

Lone fik et kald til at hjælpe nydanskere
Som resursemor på ”Værftet” i Nexø skal Lone Mouridsen vise nærvær og sætte ting i gang
AF KAJA LAUTERBACH

”En resursemor – det er
mig!”
Det siger Lone Mouridsen
fra Nexø i et forsøg på et definere, hvad titlen på hendes
nye stilling dækker over.
Hun er netop blevet ansat
otte timer om ugen af det
kristne Fællesskabshus
Værftet i Nexø med den opgave, at hun skal bidrage til
integrationen af kvoteflygtninge og andre nydanskere.
I alt kommer der 200 congolesiske kvoteflygtninge til
Danmark i 2021. Otte kvinder og 11 børn, der kommer

fra en lejr i Rwanda, skal bo i
Nexø og Aakirkeby.
Ud over dem er der nydanskere på Bornholm fra Iran,
Irak, Eritrea, Burma, Syrien.
Dertil er rigtig mange tyskere flyttet til Bornholm.

Gud viste vej
Lone, der kommer i LM-Kirken Østbornholm, har i flere
år bedt Gud vise hende, om
hun var, hvor han ville have
hende.
Indtil april har hun og hendes mand drevet en selvstændig virksomhed. Efter
den lukkede, mindede Gud
hende om, at hun ikke behøvede have et fuldtidsjob

inden for økonomi.
Det resulterede i, at hun
takkede ja til et job tre dage
om ugen i Rønne og så kontaktede dels LM og dels
Bornholms Regionskommune for at høre, om de havde
brug for nogen til at have
med nydanskere at gøre.
”Jeg gik også ned på Værftet, der netop var blevet
spurgt af Regionskommunen, om de kunne bidrage
til integration af de congolesiske kvoteflygtninge, der
kommer til Bornholm inden
for kort tid.

Kvindecafé
”Det er helt vildt, at Gud le-

der så konkret,” siger Lone,
der går meget ydmygt til
opgaverne.
”Min opgave bliver at være
med til at favne de nye familier fra Congo – og nydanskere generelt. Jeg skal vise
dem nærvær og sætte ting
i gang.”
Fælleshuset Værftet er
ejet af Youth for Christ, og
ud over mange klubber indeholder det både legeland,
skatecenter og café.
Blandt andet starter et nyt
måltidsfællesskab ”Gud og
gaffel” op i november.
Her kan man mødes for at
skabe relationer, dele liv og
tale om Gud og tro.

Lone er både benovet og
opmuntret over at få sådan
en platform at arbejde ud
fra.
”Her kan jeg prøve alt af,”
siger hun.
En af de ting, hun har planer om, er en kvindecafé,
hvor det vil være naturligt
at invitere de congolesiske
kvinder med.
Hun er i gang med at finde frivillige til at være med
her – og med at forberede
congolesernes ankomst i
øvrigt.
Der er ikke tradition for
samarbejde mellem LM og
Værftet, men LM-Kirken
Østbornholm lånte lokaler

Lone Mouridsen har oplevet,
at Gud har ledt hende meget
konkret i opgaverne blandt
nydanskere.
i juni, da de inviterede indbyggerne i Nexø til at se EMfodboldkamp på storskærm.
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DAVID SKARSHOLM
Min navnebror David og disciplen
Peter var uperfekte mennesker, men Gud kunne alligevel
bruge dem. Så kan han vel også bruge mig

Gud vil gerne have, at jeg skriver lovsange
David Skarsholm er inspireret af de gamle salmedigtere:
Lovsange kan ramme nogle facetter i vores følelsesliv, som prædikenen ikke kan

Sang og musik har altid
fyldt meget i David Lautrup
Skarsholms liv.
”Siden jeg var helt lille, har
jeg været fascineret af melodier. Jeg lyttede til al slags
musik derhjemme,” siger
han og fortæller om engang,
han kom ind til sin far efter
at have hørt et nummer med
en canadisk rockgruppe og
udbrød: ”Far, den her melodi
er så smuk, at det gør helt
ondt!”
Han lærte selv at spille
klaver – dog var han ikke
særlig vild med at lære noder, men kunne bedst lide at
sidde og lege med tonerne
og skabe melodier selv.
”Vi har en skabertrang,
fordi vi er skabt i Guds billede – noget, han har lagt
ned i os, at vi gerne vil skabe
noget smukt.”

sangskat, indspillet i nye,
eksperimenterende arrangementer.
”Jeg er jo vokset op med de
sange, fra jeg som barn kom
med min familie i Odense
LM. Det er nogle vildt stærke
tekster, og det er vildt at
tænke på, at det også var
nogle af de sange, min farmor, oldemor og tipoldemor
sang.”
Derfor ser han sig selv
som nutidig lovsangsskriver ”stå på skuldrene af de
gamle salmeskrivere” og
elsker at bruge ordspil og
sansebeskrivelser til at beskrive troens liv.
”En salme som ’Det dufter
lysegrønt af græs’ er et godt
eksempel på brug af det
sanselige. Bibelen bruger
jo også mange billeder selv.
Det er med til at få os til at
genopdage evangeliet og
den kraft, der er i det,” siger
han.

Ønsket om at
kombinere ord og toner

Nogle ord er så store,
at de skal synges

Samtidig elskede han at
læse bøger og lege med ord
– noget der, som han siger,
nok ligger til familien med
en præste-far og en slægt
med mange prædikanter.
Det fik ham til i slutningen
af gymnasietiden at begynde at skrive sine egne sange
med både tekst og melodi.
”Jeg havde et brændende
ønske om at kombinere de
to – fascinationen af melodier og ord sammen med
min tro på Gud,” siger den
24-årige lovsangsskriver, der
tydeligt husker en sommeraften, hvor han betroede sig
til sin mor: ”Jeg tror virkelig,
Gud gerne vil have mig til at
skrive lovsange for ham.”
”Der skete noget afgørende i mig den aften. Indtil da
havde jeg bare skrevet nogle
viser uden særligt indhold,
men de sidste seks år har jeg
udelukkende skrevet lovsan-

”En af mine venners far, som
er præst, svarede engang
på spørgsmålet om, hvorfor
han messede så meget under gudstjenesten: ’Nogle
ord er så store, at de skal
synges.’ De ord, vi synger, har
det med at lagre sig i vores
sind på en måde, så de får
en dybere mening, end de
ellers ville have gjort, hvis
de blev sagt. På den måde
kan lovsangene ramme
nogle andre facetter i vores
følelsesliv, end når vi hører
en prædiken.”
”Derfor har lovsangen så
afgørende vigtig betydning
i vores kristne fællesska-

Jeg elsker at bruge
ordspil og sansebeskrivelser til at
beskrive troens liv
David Skarsholm

PRI VATFOTO

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Gennem lovsangen bliver vi på en unik måde gjort modtagelige over for det ord, Gud ønsker at
møde os med,” siger David Skarsholm.
ge. Jeg vidste bare, at det var
det, jeg skulle,” siger han.

Smed de første
100 lovsange ud
Siden den oplevelse har
David skrevet et væld af lovsange, hvoraf flere ligger på
portalen Worshiptoday
Worshiptoday,, og
han har også sin egen side
på Instagram, der hedder
En salme af David
David.. Nogle af
hans sange er blevet sunget
på stævner, blandt andet på
LMU’s årlige missionskonference MISSION, og han har
også skrevet en af sangene
på en udgivelse fra bandet Hjemvendt, som han er
medlem af.
Men vejen dertil har ikke
været nem, fortæller han.
”I starten skrev jeg bare
lovsange til mig selv. Masser af lovsange. De første
100 var virkelig dårlige, så
dem smed jeg ud. Jeg stiller
ret høje krav til mig selv, og
vil ikke dele mine sange, før
jeg er helt tilfreds. Samtidig
kan jeg simpelthen ikke lade
være med at skrive lovsan-

ge. Jeg kan mærke, det er
noget, jeg bare må gøre. Det
kommer helt indefra – fra
hjertet.”
”Nogle gange kan jeg godt
tænke: ’Hvordan kan jeg
overhovedet tage de her ord
i min mund? Tænk, hvis de,
der synger sangen, vidste,
hvordan han er, ham der har
skrevet den her sang.’ For
selv om jeg er et kristent
menneske, der i hvert fald
prøver at leve efter Guds
vilje, lykkes det jo ikke altid
lige godt. Så læner jeg mig
op ad Bibelens fortællinger om min navnebror David
og også disciplen Peter, der
fornægtede Jesus. De var
uperfekte mennesker, men
Gud kunne alligevel bruge
dem. Så kan han vel også
bruge mig.”

Sange får os til at
genopdage evangeliet
David læser i dag 3K på Diakonhøjskolen i Aarhus og
bruger sin fritid på at skrive
lovsange. Desuden skriver
han blogindlæg på Noreas

webside tilliv.dk
tilliv.dk.. Og så er
han med i repræsentantskabet for Evangelisk Luthersk Netværk – noget, der
med hans egne ord er med
til at holde ham fast på hans
lutherske rødder, som også
kommer til udtryk på udgivelsen fra bandet Hjemvendt. Den består overvejende af kendte sange og
salmer fra den lutherske

Jeg kan simpelthen ikke lade
være med at skrive lovsange. Jeg
kan mærke, det er
noget, jeg bare må
gøre. Det kommer
helt indefra – fra
hjertet
David Skarsholm

ber, fordi vi gennem den på
en unik måde bliver gjort
modtagelige over for det
ord, Gud ønsker at møde os
med,” siger David og fortæller, hvordan han selv har
oplevet bibelske sandheder
få nyt liv i arbejdet med at
skrive sange.
”Jeg har skrevet en sang:
’Her er riget’ om Guds riges
komme – både det fremtidige og hans rige her og nu.
Jeg har i lang tid opfattet
Gudsriget og den nye jord
som noget meget overjordisk med buttede engle, der
sidder på en sky og spiller
harpe. Men i perioden, hvor
jeg skrev denne sang, blev
det langsomt klart for mig,
at Guds rige, som vi skal opleve engang og allerede ser
i glimt, nok i virkeligheden
minder meget mere om den
jord, vi allerede lever på. Det
gør, at jeg bare kan glæde
mig helt vildt til den nye
jord,” siger han.

Fra sangen ”Her er riget”
Riget, det er her, når kirken mødes,
når brødet brydes og troen fødes.
Her er Riget.
Riget, det er her, når Ordet lyder,
når Gud befaler og Jesus taler.
Her er Riget.
Riget, det er her, når lykken smiler,
når tiden standser og hjertet danser.
Her er Riget.
Riget, det er her, når døden kalder,
når sorgen tynger, men Gud forkynder:
Her er Riget.

Gudsriget kommer.
Nådens tid begynder.
Englene de synger:
”Riget, det er her”.
Jesus har sejret,
døden har han bundet,
livet har han vundet.
Riget, det er her.

Hør hele sangen på
worshiptoday.dk.
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JEFF ALLEN
Det er ikke normalt. Det er ikke sundt.
Vi har set fordækte spillere i stand til at samle store
skarer til formål, vi ikke kender

KIRKE

Facebooks største kristne
sider styret af falske profiler

Norea og Balkanmissionen
øger samarbejdet

Fordækte personer med mulige bånd til Rusland var i stand til at nå
mange millioner amerikanere via sider med kristne citater og historier

Fulgte ikke
engang siderne
Sider med navne såsom
Jesus is my Lord (red: Jesus
er min herre), Light of the
World (red: Verdens lys) og
Memories of a loved one
(red: Minder om en elsket)

FOTO: UNSPLASH.COM

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En rapport fra 2019, der er
blevet lækket fra en tidligere
Facebook-ansat, afslører,
at 19 ud af 20 af Facebook’s
mest populære sider målrettet kristne i USA blev drevet af såkaldte troldefabrikker i fortrinsvis Makedonien
og Kosovo. En troldefabrik
er en enhed, der forsøger
at påvirke den politiske debat ved hjælp af opslag fra
falske profiler på sociale
medier.
Tilsammen nåede siderne
hver måned 75 millioner
amerikanere – størstedelen
var personer, der ikke fulgte
siderne.
Rapporten peger på mulige bånd til det russisk-støttede firma, som menes at
have påvirket det amerikanske præsidentvalg i 2016.
Det skriver MIT Technology Review
Review,, der er et meget
anerkendt medie med tilknytning til Massachusetts
Institute of Technology, der
regnes for et af verdens førende tekniske universiteter.

De falske profiler lavede Facebooksider med indhold, der stærkt appellerede til at klikke på dem.
blev alle sammen styret fra
Østeuropa. Siderne, der for
de flestes vedkommende
i dag er væk fra Facebook,
lagde primært memes (red:
et billede med noget tekst)
op og historier om børn, dyr,
eller betjente, der døde i tjenesten.
Indholdet var ofte kopieret direkte fra andre steder – nogle gange flere år
gamle historier - og formet
på en måde, så det stærkt
appellerede til at klikke på
det.
Målgruppen var naturligvis personer, der fulgte
siderne, men 95 procent af
det publikum, som de østeuropæiske troldefabrikker
nåede via sider med kristeligt indhold, fulgte ikke en-

gang de pågældende sider. I
stedet udvalgte Facebook’s
mekanismer indholdet som
”foreslået til dig”.

Handler formentlig
om penge
Det er ikke kun sider med
kristent indhold, der er styret fra troldefabrikkerne.
Også sider med indhold
målrettet afroamerikanere
og indianske amerikanere
blev styret fra Makedonien
og Kosovo.
”Det er ikke normalt. Det
er ikke sundt. Vi har sat
fordækte spillere i stand
til at samle store skarer til
formål, vi ikke kender,” skrev
rapportens forfatter Jeff Allen i 2019. Han forlod kort
efter Facebook, skriver MIT

Techonology Review
Review,, fordi
han ikke oplevede, at Facebooks ledelse gjorde noget
ved problemet.
Han bemærkede det suspekte i, at troldefabrikkernes taktik lignede den samme taktik, der blev brugt i
forbindelse med præsidentvalget i 2016, og skriver, at
det ikke ville være overraskende, hvis aktørerne bag
de fordækte sider stadig når
ud til et stort publikum på
Facebook via andre sider.
Hans gæt var, at de primært gør det for at tjene
penge ved at linke til hjemmesider, der viser betalte
reklamer, ved at lave reklamer på vegne af andre, eller
ved at sælge siderne, når de
er store nok.

Færre franskmænd er troende
Religion er alligevel positivt, mener to ud af tre
Under halvdelen af franskmændene tror på en gud.
Det viser en ny undersøgelse foretaget af Institut for
Menings- og Marketingsstudier i Frankrig, der i 80 år
har undersøgt franskmændenes holdning til mangt og
meget.
Undersøgelsen er foretaget som en stikprøve på
1.018 personer over 18 år,
der er repræsentative for
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hele befolkningen.
Hvor 66 procent af franskmændene i 1947 omtalte
sig selv som troende, svarer
blot 49 procent i 2021, at
de ”personligt tror på Gud”.
En lignende undersøgelse
i 2011 viste, at 56 procent
omtalte sig som troende, og
den nye undersøgelse kan
således vise, at antallet af
troende fortsat er aftagende.

De yngste, der havde besvaret spørgeskemaet, svarede dog i større omfang ja
til, at de tror på en Gud, end
deres landsmænd mellem
35-49 og 50-64 år.
Selv om halvdelen af befolkningen således ikke
selv tror på en Gud, mener
68 procent af befolkningen
dog alligevel, at religion ”kan
give unge gode værdier: respekt for andre, tolerance,

gavmildhed og ansvarlighed”.
Særligt andelen af franskmænd, der identificerer sig
som katolikker, har været i
kraftigt fald over de seneste
årtier. Omkring fire procent af befolkningen føler
sig ”forbundet med” islam
– svarende til i Danmark,
mens to procent føler sig
forbundet med protestantisme.
nlm

Norea Mediemission og Dansk Balkan Mission (DBM) har
indgået aftale om et øget samarbejde omkring radioprogrammer til Rumænien og Albanien. Den nye satsning
skal være med til at styrke missionsarbejdet i de østeuropæiske lande.
Med det nye samarbejde får DBM adgang til et arkiv
med 30 års evangeliserende radioprogrammer, som Norea optog i årene 1971-2001 med den rumænskfødte
lutherske præst Jancu Moscivici. Programmerne skal
laves til en podcast til glæde for rumænsktalende i hele
Østeuropa såvel som for de omkring 30.000 rumænske
migranter i Danmark.
Til gengæld overtager DBM fra 1. oktober produktionsomkostningerne for de albanske radioprogrammer
Kvinder med Håb
Håb,, som Norea har støttet siden 2005.
Programmerne produceres af Trans World Radio og
udsendes på mange sprog verden over, og da DBM i forvejen arbejder med at udgive kristen litteratur på flere
sydøsteupæiske sprog, blandt andet albansk, ønsker
ledelsen også at engagere sig i at støtte arbejdet med radiomission i Albanien.
kbr

DanskOase omstrukturerer
ledelse og kommunikation
DanskOase omstrukturerer for at skabe tættere relation
mellem landsledelsen og menighederne, øge gaveindtægter og fokusere stærkere på SommerOase, der de
seneste år er vokset meget. Sammen med andre konferencer fylder SommerOase for stor en del af generalsekretærens tid, vurderer ledelsen. Derfor ønsker organisationen fra årsskiftet at ansætte en konferencechef til
disse opgaver.
Generalsekretær Ruben Dalsgaard, der også er præst i
Silkeborg Oasekirke, skal fremover koncentrere sig mere
om Oases netværk, teologi og indhold. Stillingen som generalsekretær reduceres samtidig til 50 procent.
I forbindelse med omstruktureringen har DanskOase
også opsagt deres kommunikationsteam. Grafiske opgaver bliver fremover outsourcet og øvrige kommunikationsopgaver bliver varetaget i den daglige ledelse.
nlm

Ny forstander for
Diakonhøjskolen
Diakonhøjskolen i Aarhus har ansat Jacob Zakarias
Eyermann som ny forstander fra 1. november. Eyermann
kommer fra en stilling som forstander på Silkeborg Højskole, der har rødder i FDF.
Selv har den 45-årige højskolemand tidligere været
ansat i FDF i seks år. En organisation og bevægelse, som
han efter egne ord er ”rundet af”.
Han er uddannet teolog fra Aarhus Universitet med en
teologisk overbygning fra Chicago og en diplomuddannelse i journalistik.
”For mig er diakoni blandt andet at være bærer af håb
for dem, der ikke har noget håb. Håbet og næstekærligheden er diakoniens ’hvorfor’, mens diakoniens ’hvordan’
er det, som Diakonhøjskolen hjælper med at svare på ved
at uddanne fagligt dygtige socialdiakoner. Og det glæder
jeg mig til at kaste mig ud i sammen med dygtige medarbejdere på Diakonhøjskolen,” fortæller den kommende
forstander.
Den nuværende forstander Jens Maibom Pedersen har
efter 14 år på posten fået embede på fuld tid i Holme Kirke syd for Aarhus.
nlm
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Kirkehøjskole
i København
2021-2022

Kom til hyggelige Køge
3-værelsesn lejlighed (ca. 90 m2) i Køge Missionshus
udlejes – centralt i Køge, tæt på gågade og station.
Adgang til have. Lidt ”pedel-opgaver”.
Mdl. leje kr. 7.500. + forbrug.
Ring Niels-Chr. for yderligere informationer
(tlf. 29 48 28 03) eller ncm@get2net.dk.

Fem højskoleaftener med fordybelse og ny indsigt i den
kristne tro og kirkens verden. Hver aften vil en københavnerpræst og en lærer fra Menighedsfakultetet undervise to lektioner.
De har valgt emner, som optager dem selv, og som de
glæder sig til at formidle.

Køb Dead Sea-produkter i Danmark
Se produkterne på www.hbdeadsea.dk
Mineraler og vitaminer fra dødehavet
er godt for psoriasis, eksem og skønhed.
Forkæl dig selv, el. brug produkterne
som gaver til både hende og ham.
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Buketten af emner og programmet kan ses på teologi.dk

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

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

Pædagoger eller diakoner søges
Brænder du for at være medvandrer i menneskers liv, så tjek Solglimt. Vi søger 8 pædagoger/diakoner. Vores bosted ligger i Vildbjerg og
er for voksne med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser - herunder forskellige diagnoser.
Vi motiverer ud fra beboernes ønsker og
potentialer. Vi arbejder for højt livsindhold og
livsmestring.
Se mere på: www.solglimt-vildbjerg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

LEDER SØGES TIL BLÅ KORS’
BOTILBUD I SKANNERUP
Vi søger en leder til vores bo- og behandlingstilbud i Skannerup
ved Silkeborg, som vil stå i spidsen for arbejdet med at hjælpe
XGVDWWHPHQQHVNHURJOHGHHQȵRNHQJDJHUHGHPHGDUEHMGHUH
og frivillige.
Du skal have god erfaring som leder og gerne kendskab til eller
interesse for arbejdet med socialt udsatte eller misbrugsområdet.
Der er ansøgningsfrist 26. oktober 2021 kl. 12.
Læs mere om stillingen og ansøg på blaakors.dk/job

SOUSCHEF OG PÆDAGOGISK LEDER
TIL BLÅ KORS’ BOTILBUD UNGEHUSET
Vi søger en souschef og pædagogisk leder til vores botilbud
Ungehuset i Arden, der via ledelse og høj faglighed brænder
for at gøre en forskel for unge med mangeartede problemer
inden for hjemløshed, misbrug og psykiatri.
Og har du kendskab til misbrugs- og afhængighedsproblematikker samt erfaring med ledelse? Så er du måske vores nye
souschef.
Der er ansøgningsfrist 5. november 2021 kl. 12.
Læs mere om stillingen og ansøg på blaakors.dk/job

pentabyg.dk

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

Så er det nu!
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ULLA OG SØREN TOFT
Hvis man har lyst til at få nye
perspektiver på kærligheden mellem mennesker og Guds
kærlighed til os, er det en spændende bog at fordybe sig i

Spækket med visdom, men
tung at komme igennem
BOGANMELDELSE
AF ULLA OG SØREN TOFT
FORLOVELSESVEJLEDERPAR

C.S. Lewis:
Om kærlighed
ProRex Forlag 2021
226 sider – 199,95 kroner

De fleste kender C.S. Lewis’
forfatterskab fra børnebogsserien om Narnia. Om
Kærlighed er dog af mere
filosofisk karakter. Bogen
er udgivet i England i 1960
på baggrund af en række
radioudsendelser, men er
først nu oversat til dansk.
Bogen er god for dem, der
gerne vil dykke dybere ned
i kærlighedens forunderlige væsen. Den indeholder
både en række filosofiske og
intellektuelle betragtninger
om kærlighed og forsøger
samtidig at udgrunde mere
af Guds kærligheds mysterium.
I bogen undersøger C.S.
Lewis hver af de fire former
for kærlighed: hengivenhed,
venskab, eros kærlighed og
godgørenhed. Han beskriver

både fordele og potentielle
farer ved hver af dem, og
hvordan de hver især kan
være med til at belyse forskellige aspekter af Guds
væsen.
Som underliggende tema
gennem hele bogen er 1 Joh
4,16: ”Gud er kærlighed”.
Samtidig understreges det,
at kærlighed ikke er Gud.
C.S. Lewis advarer om, at
hvis nogen som helst form
for kærlighed blev gud, vil
det rent faktisk blive en dæmon, der forfører vores sjæl
mod fortabelse.
I det sidste kapitel beskrives godgørenhed som Guds
kærlighed manifesteret i
verden. Guds kærlighed fik
ham til at skabe denne verden, hvor vi som hans børn
kan vokse, lære og blomstre,
og i sin ultimative kærlighed ofrede han sin egen søn
for at have fællesskab med
os. Det var han klar over, at
han skulle, allerede inden
han skabte jorden, og det
viser blot endnu stærkere
den uudgrundelige dybde af
Guds kærlighed.
Om Kærlighed er en bog,
der er spækket med visdom
og stor dybde. Den er til den

tunge side og indeholder
mange filosofiske overvejelser, som det kræver tid at
dykke ned i. Mange af billederne og illustrationerne
i bogen er hentet i den britiske litteratur, og disse kan
derfor være lidt svære at
relatere til.
Søger man en bog om

kærlighed i praksis, er dette
nok ikke bogen. Men hvis
man har lyst til at få nye
perspektiver på kærlighedens væsen og at få nye
perspektiver på kærligheden mellem mennesker og
Guds kærlighed til os, er det
en spændende bog at fordybe sig i.

SYNSPUNKT

En fortælling om et forfærdeligt samfund
VOJENS

En mand drømte, at én kom
til ham fra et fremmed land.
Det var en ung mand, og han
fortalte om sit hjemland.
Dér kunne man leve et godt
liv. Der var ordnede forhold
med gratis skolegang, politi,
og økonomisk sikkerhed for
svage og fattige. Så megen
velstand var der, at også andet end livsnødvendige forhold fik stort fokus og blev
tildelt resurser – kunst, musik, film, sport, spil – alt til
behageligt og underholdende tidsfordriv – og så var der
ytrings- og religionsfrihed.

Var der slet ikke noget
negativt at nævne om dette
land? ”Tja,” sagde den unge
mand. ”Der er lige det, at
nogle af borgerne ikke er
velkomne hos os, og der
bruges ret mange kræfter
på at fjerne dem.” ”Hvem er
da det?” spurgte manden.
”Det er de uønskede børn
– uønskede, enten fordi de
kommer på det forkerte
tidspunkt, kommer til at
koste penge på grund af en
sygdom, eller fordi de tager
friheden fra deres forældre.”
”Får de så et andet hjem?”
spurgte manden. ”Nej, de
bliver aflivet, før de bliver
født, og det er ikke en hemmelighed. Alle ved det, for vi

Stadig forpligtet
på Grønland
FRA årene 1968-2001 med nogle få års pauser og
igen fra 2015-2018 havde LM tilknyttede missionærer i Grønland. I alt 11 personer er det blevet til fordelt
hen over perioden.
Således har Grønland længe stået på LM’s verdenskort og det med rette. For grønlænderne har brug for
evangeliet. Det kolde land mod nord er uløseligt en
del af dansk historie – og desværre ikke altid for det
gode, som historiebøgerne kan fortælle. Det grønlandske samfund i dag er også martret af høje selvmordsrater, en meget høj andel af seksuelle misbrug
og mange alkohol- og stofmisbrugere. Også gadebilledet i flere danske byer vidner om, at mange grønlandske skæbner er triste. Hvis ikke en dansk missionsorganisation har ansvar for at bringe evangeliet
til Grønland, som er en del af det danske rigsfællesskab, men i så stor nød – hvem så? For om end der er
mange medlemmer af folkekirken i Grønland, er der
også adskillige vidnesbyrd om, at mange grønlændere
ikke for alvor har taget evangeliet til hjertet
hjertet.

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

AF VIVIAN DUBORG ANDERSEN

LEDER

er et oplyst samfund.”
Manden var rystet. ”Er
der slet ikke nogen, man
kan forvente vil tale disse
tavse, små menneskers
sag? Er der ingen kristne i
jeres land?” Den unge mand
havde lidt svært ved at få
formuleret svaret: ”Jo, der
er en del kristne i vores
land. Det er faktisk bygget
på kristne værdier, men de
bliver sværere og sværere at
få øje på. Mange kristne ser
blot til, og emnet bliver kun
sjældent diskuteret, for ingen ønsker at ødelægge den
gode stemning eller virke
fordømmende.”
”Overdriver du nu ikke
lidt?” spurgte manden. ”Der

må da være nogen, der forsøger at råbe folket op”. ”Jo,
der er et par organisationer,
der kæmper en kamp, men
det er ikke sådan, at det at
være kristen indebærer, at
man højlydt forsvarer de
ufødte børns ret til liv eller
kæmper for at få respekten
for menneskeliv tilbage.”
Manden så den unge
mand ind i øjnene og sagde:
”Hvor er det godt, at du er
rejst væk fra sådan et forfærdeligt land. Du skal være
velkommen her. Jeg er glad
for at kunne sige til dig, at
her er det helt anderledes.”
Og så vågnede manden af
sit mareridt – eller gjorde
han?

DERFOR ER DET meget glædeligt, at LM’s Landsstyrelse har besluttet fra 2022 at støtte op om KFS’
initiativ i Grønland for at nå grønlandske studerende
med evangeliet om Jesus. Forhåbentlig kan det også
føre til, at LM’erne husker Grønland og grønlænderne
i forbøn.
Men Sara og Filip Friis Børty kan ikke stå alene.
De missionærer, LM tidligere har haft tilknyttet, har i
flere tilfælde kun været i Grønland i en kort årrække.
Uden at kende parrets planer er det alene med baggrund i statistikken ikke utænkeligt, at de ikke bliver i
mange år endnu. Selv om LM først har parret tilknyttet fra næste sommer, har de boet i Grønland siden
2019.
UANSET HVOR LÆNGE parret bliver, efterspørger de
selv flere, der ligesom Filip vil bo i Grønland og arbejde på en almindelig verdslig arbejdsplads og være
et kristent vidnesbyrd dér og blandt naboerne. Der er
behov for mange forskellige fagpersoner, som de fortæller i artiklen her i avisen. Det ville være godt, hvis
LM kunne hjælpe dem, der går med disse tanker til
at komme i kontakt med nogle af de LM’ere og andre
kristne, der i nyere tid har set det som deres kald at
bo og arbejde i en periode i Grønland. Måske endda
ved at arrangere nogle informationsmøder for dem,
der måtte være interesseret.
Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør
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Indtil en ny plan
02/10/2021 | KAREN TOFT LODAHL, VOLONTØR I CAMBODJA

Noa Bak-Pedersen er både spastisk lammet og hjertetransplanteret, men dyrker alligevel atletik på højt niveau. Se videoen, hvor han fortæller om sin tillid til, at han er i Guds hænder.

To af LM’s volontører i Tanzania er nu i gang på et børnehjem,
som den lutherske kirke ejer i Iringa. De har tid til at opfylde
børnenes store behov for at blive set som enkeltindivider.

Da jeg søgte stillingen som volontør i Phnom Penh, troede
jeg, at jeg havde lagt en plan. Planen lød, at hvis jeg fik stillingen, skulle jeg rejse til Cambodia og arbejde i børnehaven på Daughters i ti måneder. Men tager man Cambodia, og
mikser det med et strejf af corona, så opdager man hurtigt,
at det med planer og planlægning ikke er så ligetil. Men en
ting er i hvert fald gået som planlagt, for jeg er ankommet til
Cambodia og har nu været her en god måneds tid ...

kortlink.dk/2df4p

dlm.dk/nyt

dlm.dk/blog

På børnenes præmisser

Kontakt 44 51 73 37

PRIVATFOTO
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Anne-Berit har oplevet
sygdom, dødsfald og
depression, men det
har ikke fået hende til
at miste tilliden til Gud
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De sidste seks år har
David Skarsholm oplevet, at Gud gerne vil
have ham til at skrive
lovsange
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Bibelkredse står nogle gange i vejen for egen
eller andres vækst i troen og livet. Eller måske
skal der skæres noget
væk i vores kultur

Lars Dysager

KFS-sekretær i
Grønland;
Sara Friis Børtys plan
var at blive missionær i Kina, men en
undersøgelsestur til
Grønland med KFS
gjorde, at det er det
land, hun, hendes
mand, Filip, og deres
søn arbejder i

5

Lones hjerte brænder
for at hjælpe nydanskere. Nu har Gud lagt
det til rette, så hun er
blevet ansat til det
7

