
Corona spændte ben for den traditionelle missionskonference på LMH.
På få timer stablede en fl ok unge ildsjæle et alternativt arrangement på benene

Ville ikke undvære Mission

AF KAJA LAUTERBACH

”Det kan ikke passe, at vi ”Det kan ikke passe, at vi 
må undvære Mission. Vi må må undvære Mission. Vi må 
fi nde på en alternativ måde fi nde på en alternativ måde 
at holde det på.”at holde det på.”

Ifølge ungdomskonsulent Ifølge ungdomskonsulent 
Kasper Drejer var det reak-Kasper Drejer var det reak-
tionen fra nogle ildsjæle i tionen fra nogle ildsjæle i 
udvalget bag missionskon-udvalget bag missionskon-
ferencen, da den under 24 ti-ferencen, da den under 24 ti-
mer før det første møde blev mer før det første møde blev 
afl yst på grund af corona.afl yst på grund af corona.

Mission skulle have været Mission skulle have været 
afholdt i weekenden 19.-21. afholdt i weekenden 19.-21. 
oktober på Luthersk Missi-oktober på Luthersk Missi-
ons Højskole i Hillerød, men ons Højskole i Hillerød, men 
i stedet blev det holdt som i stedet blev det holdt som 
et endagsarrangement i In-et endagsarrangement i In-
dre Missions missionshus dre Missions missionshus 
Bethesda i København.Bethesda i København.

Og det var der god opbak-Og det var der god opbak-
ning til, fortæller Kasper ning til, fortæller Kasper 
Drejer.Drejer.

”Det er fantastisk, at vi er ”Det er fantastisk, at vi er 
nået op på 170 deltagere fra nået op på 170 deltagere fra 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Er muslimske fl ygtninges Er muslimske fl ygtninges 
omvendelse til kristendom-omvendelse til kristendom-
men reel, eller er det en men reel, eller er det en 
genvej til opholdstilladelse? genvej til opholdstilladelse? 
Det diskuterer briterne, ef-Det diskuterer briterne, ef-
ter 32-årige Emad Jamil Al-ter 32-årige Emad Jamil Al-
Swealmeen sprang sig selv Swealmeen sprang sig selv 
i luften i et terrorangreb 15. i luften i et terrorangreb 15. 
november på landets årlige november på landets årlige 
mindedag for faldne solda-mindedag for faldne solda-
ter. Kun han selv døde i an-ter. Kun han selv døde i an-
grebet, og ingen blev påført grebet, og ingen blev påført 
alvorlige fysiske skader.alvorlige fysiske skader.

Al-Swealmeen blev døbt i Al-Swealmeen blev døbt i 
2015 og konfi rmeret i 2017. 2015 og konfi rmeret i 2017. 
I 2017 boede han i otte må-I 2017 boede han i otte må-
neder hos det kristne æg-neder hos det kristne æg-

Efter konverteret muslim har begået terrorhandling, vil politikere have undersøgt omvendelser

Engelske politikere: Er omvendelser asyl-taktik?

Hos Gud er der fred – altid

tepar Elizabeth og Malcolm tepar Elizabeth og Malcolm 
Hitchcott.Hitchcott.

”Vi boede tæt sammen og ”Vi boede tæt sammen og 
der var ingen antydning af, at der var ingen antydning af, at 
der var noget galt,” fortæller der var noget galt,” fortæller 
Malcolm Hitchcott til Malcolm Hitchcott til iNewsiNews. I . I 
The Daily TelegraphThe Daily Telegraph beskri- beskri-
ver parret ham som en stille ver parret ham som en stille 
fyr, der kunne tale længe og fyr, der kunne tale længe og 
passioneret om Jesus, vidste passioneret om Jesus, vidste 
meget om Bibelen og havde meget om Bibelen og havde 
et dybt bønsliv.et dybt bønsliv.

Politisk undersøgelse
17. november kunne avisen 17. november kunne avisen 
The TimesThe Times vise en annonce  vise en annonce 
fra det sociale medie fra det sociale medie Insta-Insta-
gramgram, hvor menneskesmug-, hvor menneskesmug-
lere på arabisk opfordrer lere på arabisk opfordrer 
fl ygtninge og immigranter til fl ygtninge og immigranter til 

at konvertere til kristendom at konvertere til kristendom 
for at styrke deres asylsag.for at styrke deres asylsag.

Da Al-Swealmeen sprang Da Al-Swealmeen sprang 
sig selv i luften, var han sig selv i luften, var han 
netop midt i en appel af sin netop midt i en appel af sin 
aylsag, som han tabte første aylsag, som han tabte første 
gang i 2014. Hans konverte-gang i 2014. Hans konverte-
ring til kristendom kom først ring til kristendom kom først 
i 2015, hvilket kan tolkes, i 2015, hvilket kan tolkes, 
som at hans motiver for at som at hans motiver for at 
konvertere ikke var ægte.konvertere ikke var ægte.

Flere britiske politikere vil Flere britiske politikere vil 
nu have undersøgt, om kon-nu have undersøgt, om kon-
vertitter snyder sig kristne vertitter snyder sig kristne 
for at styrke deres sag.for at styrke deres sag.

Valgt en anden vej
Biskoppen, der konfi rmere-Biskoppen, der konfi rmere-
de Al-Swealmeen, fortæller de Al-Swealmeen, fortæller 
til til The GuardianThe Guardian, at han er i , at han er i L
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hele landet,” siger han.hele landet,” siger han.
At man kunne få en aftale At man kunne få en aftale 

i stand med Bethesda med i stand med Bethesda med 
så kort varsel, skyldes, at så kort varsel, skyldes, at 
fl ere i udvalget kommer i fl ere i udvalget kommer i 
Københavnerkirken, der le-Københavnerkirken, der le-
jer sig ind i Bethesda.jer sig ind i Bethesda.

Den komprimerede ud-Den komprimerede ud-
gave af Mission bød på to gave af Mission bød på to 
bibeltimer, tre seminarer, en bibeltimer, tre seminarer, en 
lovsangsfest og et indsam-lovsangsfest og et indsam-
lingsarrangement til LMU’s lingsarrangement til LMU’s 
missionsprojekt.  missionsprojekt.  

”Vi fi k 12.694 kroner ind. ”Vi fi k 12.694 kroner ind. 
Det er et fl ot beløb, men Det er et fl ot beløb, men 
langt fra det, vi håbede på langt fra det, vi håbede på 
det oprindelige Mission,” det oprindelige Mission,” 
siger leder af missionspro-siger leder af missionspro-
jektet Ester Dam-Larsen og jektet Ester Dam-Larsen og 
opfordrer til at give et bidrag opfordrer til at give et bidrag 
på MobilePay 66865 mær-på MobilePay 66865 mær-
ket ”MP21”.ket ”MP21”.

Livestreaming fra møder Livestreaming fra møder 
og lovsangsfest gjorde, at og lovsangsfest gjorde, at 
mange fl ere end de 170 del-mange fl ere end de 170 del-
tagere havde imidlertid mu-tagere havde imidlertid mu-
lighed for at være med. lighed for at være med. 

chok og i sorg over det, der chok og i sorg over det, der 
er sket og tilføjer:er sket og tilføjer:

”Kirken tager konfi rmatio-”Kirken tager konfi rmatio-
nen meget alvorligt, og jeg nen meget alvorligt, og jeg 
ved, at han må have fået en ved, at han må have fået en 
forståelse af den kristne tro forståelse af den kristne tro 
i sin grundige forberedelse. i sin grundige forberedelse. 
Det kan se ud, som om han Det kan se ud, som om han 
på trods af dette grundlag på trods af dette grundlag 
har valgt en anden vej i livet.”har valgt en anden vej i livet.”

En talsmand fra kate-En talsmand fra kate-
dralen, hvor konfi rmatio-dralen, hvor konfi rmatio-
nen foregik, fortæller, at nen foregik, fortæller, at 
Al-Swealmeen mistede kon-Al-Swealmeen mistede kon-
takten med kirken i 2018. takten med kirken i 2018. 
Han havde tidligere også Han havde tidligere også 
modtaget psykiatrisk be-modtaget psykiatrisk be-
handling, men var dog ikke i handling, men var dog ikke i 
behandling, da han begik sin behandling, da han begik sin 
terrorhandling. terrorhandling. 

”Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? Løft dit ansigts lys mod os, Herre! Du har givet ”Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? Løft dit ansigts lys mod os, Herre! Du har givet 
mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. I fred kan jeg lægge mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. I fred kan jeg lægge 
mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.”mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.”
Salmernes Bog 4,7-9Salmernes Bog 4,7-9

Hvilken lykke! Hvilken fred! Tænk, at jeg Hvilken lykke! Hvilken fred! Tænk, at jeg 
kan bo i tryghed, og at det ovenikøbet over-kan bo i tryghed, og at det ovenikøbet over-
hovedet ikke er min egen fortjeneste, men hovedet ikke er min egen fortjeneste, men 
”kun du, Herre”. ”kun du, Herre”. 

Når jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg tror Når jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg tror 
på Gud, er en af hovedårsagerne, som jeg på Gud, er en af hovedårsagerne, som jeg 
giver, netop, at det er, fordi det er her, jeg giver, netop, at det er, fordi det er her, jeg 
oplever en sikkerhed, der ligger uden for oplever en sikkerhed, der ligger uden for 
min egen ageren og formåen. min egen ageren og formåen. 

Her er der fred, selv om jeg skulle miste Her er der fred, selv om jeg skulle miste 
alt, hvad jeg ejer. Her er der sikkert, selv alt, hvad jeg ejer. Her er der sikkert, selv 
om verden omkring mig ramler. Her er der om verden omkring mig ramler. Her er der 
trygt, selv om alt skulle være mørkt om-trygt, selv om alt skulle være mørkt om-
kring og inden i mig. kring og inden i mig. 

Her kan jeg hvile både i livet, og når jeg Her kan jeg hvile både i livet, og når jeg 
engang skal dø. Min rigdom er målt i ham, engang skal dø. Min rigdom er målt i ham, 
Jesus, og at han er lykkedes.Jesus, og at han er lykkedes.

Lasse Juhl PaulsenLasse Juhl Paulsen
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AF HENRIK P. JENSENAF HENRIK P. JENSEN

LANDSFORMANDLANDSFORMAND

HPJ@HOTMAIL.DKHPJ@HOTMAIL.DK

Livet er ”at være”. Det er den Livet er ”at være”. Det er den 
røde tråd i livet efter Guds røde tråd i livet efter Guds 
vilje. Paulus nævner en lang vilje. Paulus nævner en lang 
liste over måder ”at være” liste over måder ”at være” 
på, og nævner blandt andet på, og nævner blandt andet 
”Vær … vedholdende i bøn-”Vær … vedholdende i bøn-
nen”nen” (Rom12,12b). At være  (Rom12,12b). At være 
er en tilstand og samtidig er en tilstand og samtidig 
at være aktiv. At være er et at være aktiv. At være er et 
kendetegn og samtidig at kendetegn og samtidig at 
bære frugt. Jesus fortalte bære frugt. Jesus fortalte 
en lignelse om, en lignelse om, ”at de altid ”at de altid 
skulle bede og ikke blive skulle bede og ikke blive 
trætte” trætte” (Luk18,1). Selv om (Luk18,1). Selv om 
bønnen ofte bliver så selv-bønnen ofte bliver så selv-

Vigtigt at holde ud i bøn
følgelig i det kristne fælles-følgelig i det kristne fælles-
skab og i tjenesten, kan den skab og i tjenesten, kan den 
også blive så usynlig i vores også blive så usynlig i vores 
bevidsthed og hverdag, at vi bevidsthed og hverdag, at vi 
ikke tænker over, hvad vi gør, ikke tænker over, hvad vi gør, 
og nemt glemmer at bede.og nemt glemmer at bede.

I vækkelsestiderne var I vækkelsestiderne var 
det den udholdende bøn, det den udholdende bøn, 
der førte til, at mange fy-der førte til, at mange fy-
sisk faldt på knæ for Gud i sisk faldt på knæ for Gud i 
stor nød for deres næste, og stor nød for deres næste, og 
mange måtte efter et møde mange måtte efter et møde 
med Gud bagefter på knæ med Gud bagefter på knæ 
for ham, fordi bekendelsen for ham, fordi bekendelsen 
blev nødvendig, og hjertets blev nødvendig, og hjertets 
længsel efter Guds nåde længsel efter Guds nåde 
blev en personlig længsel. blev en personlig længsel. 
Selv efter  troen ved Guds Selv efter  troen ved Guds 
ånd er skabt, kan det være ånd er skabt, kan det være 
naturligt: naturligt: ”Kom, lad os kaste ”Kom, lad os kaste 
os ned, lad os bøje os, lad os os ned, lad os bøje os, lad os 
falde på knæ for Herren, vor falde på knæ for Herren, vor 
skaber, for han er vor Gud, skaber, for han er vor Gud, 
og vi er hans folk, de får, han og vi er hans folk, de får, han 
vogter”vogter” (Sl 95,6-7). I Getse- (Sl 95,6-7). I Getse-
mane faldt Jesus på knæ og mane faldt Jesus på knæ og 

bad, og undervejs i bønnen bad, og undervejs i bønnen 
bad han bad han ”endnu mere ind-”endnu mere ind-
trængende”trængende” (Luk22,44). Der  (Luk22,44). Der 
er ingen tvivl om, at både er ingen tvivl om, at både 
Guds ord og Guds Ånd fører Guds ord og Guds Ånd fører 
os ind i bønskampen.os ind i bønskampen.

Det er vigtigt, at Guds folk Det er vigtigt, at Guds folk 
i LM bliver et folk, der villigt i LM bliver et folk, der villigt 
træder ind i bønskampen træder ind i bønskampen 
– vedholdende og indtræn-– vedholdende og indtræn-
gende. Der er en åndskamp gende. Der er en åndskamp 
og en kamp for sjælene, der og en kamp for sjælene, der 
må kæmpes i bøn. Der er må kæmpes i bøn. Der er 
en kamp, der må kæmpes en kamp, der må kæmpes 
i bøn, når livet gør ondt, og i bøn, når livet gør ondt, og 
modgangen tårner sig op. modgangen tårner sig op. 
Der er en lovsang og tak, Der er en lovsang og tak, 
som vækkes ved Guds ord, som vækkes ved Guds ord, 
hans gerninger og hans vel-hans gerninger og hans vel-
signelse, som skal gå til den signelse, som skal gå til den 
ophøjede – også i det skal ophøjede – også i det skal 
vi være vedholdende. Der vi være vedholdende. Der 
er en bønkamp for mission, er en bønkamp for mission, 
ens eget kald og tjeneste og ens eget kald og tjeneste og 
alle andre tjenere, som skal alle andre tjenere, som skal 
udfoldes til næstens gavn udfoldes til næstens gavn 

og frelse.og frelse.
De første disciple havde De første disciple havde 

lært det af Jesus, så da de lært det af Jesus, så da de 
samledes første gang efter samledes første gang efter 
Jesu himmelfart, står der: Jesu himmelfart, står der: 
”De holdt alle i enighed fast ”De holdt alle i enighed fast 
ved bønnen”ved bønnen” (ApG1,17), og lidt  (ApG1,17), og lidt 
senere siges om den første senere siges om den første 
menighed, at menighed, at ”de holdt fast ”de holdt fast 
ved … bønnerne”ved … bønnerne” (ApG 2,42).  (ApG 2,42). 
Det er vigtigt, at vi sammen Det er vigtigt, at vi sammen 
holder fast ved bønnen, især holder fast ved bønnen, især 
når vi er sammen.når vi er sammen.

Jakob skriver, at Jakob skriver, at ”I … op-”I … op-
når intet, fordi I ikke beder” når intet, fordi I ikke beder” 
(Jak4,2). Visioner, ambi-(Jak4,2). Visioner, ambi-
tioner og planer kan være tioner og planer kan være 
meget fi nt, men forudsæt-meget fi nt, men forudsæt-
ningen for at opnå noget er, ningen for at opnå noget er, 
at vi beder, og i det at være at vi beder, og i det at være 
vedholdende. Træd ind i vedholdende. Træd ind i 
bønskampen, og tak til dig, bønskampen, og tak til dig, 
der kæmper dagligt i bøn for der kæmper dagligt i bøn for 
LM. Brug LM’s bedeliste i din LM. Brug LM’s bedeliste i din 
daglige bøn, og tilskynd an-daglige bøn, og tilskynd an-
dre til det.dre til det.

MISSION21  på LMH blev afl yst på grund af corona. 
På få timer stablede nogle ildsjæle et alternativt arrangement 
på benene i missionshuset Bethesda i København
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1, 2, 3: Giv med glæde
Efter årets første ti måneder har vi med stor taknemme-Efter årets første ti måneder har vi med stor taknemme-
lig modtaget 11,2 millioner kroner i gaveindtægter til LM’s lig modtaget 11,2 millioner kroner i gaveindtægter til LM’s 
mangfoldige arbejde. Dermed er vi omkring en halv million mangfoldige arbejde. Dermed er vi omkring en halv million 
kroner foran både budget og tilsvarende tal for 2020.kroner foran både budget og tilsvarende tal for 2020.

Både i forhold til det samlede gavebudget og til de Både i forhold til det samlede gavebudget og til de 
kendte udgifter har vi brug for 5,8 millioner kroner i årets kendte udgifter har vi brug for 5,8 millioner kroner i årets 
to sidste måneder. Dermed kan den traditionelle slut-to sidste måneder. Dermed kan den traditionelle slut-
spurt i december måned sættes i gang som et bedre spurt i december måned sættes i gang som et bedre 
kapløb med ordene ”1, 2, 3: giv med glæde”. kapløb med ordene ”1, 2, 3: giv med glæde”. 

Hjælp missionsarbejdet godt ind i det nye år med en Hjælp missionsarbejdet godt ind i det nye år med en 
god gave i årets sidste måned.  god gave i årets sidste måned.  

Johnny Lindgreen, resursechefJohnny Lindgreen, resursechef
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Mission21 blev et endagsarrangement

Ved ankomsten til missionshuset Bethesda i København Ved ankomsten til missionshuset Bethesda i København 
skulle alle deltagere på Mission vise coronapas.skulle alle deltagere på Mission vise coronapas.

Der var mulighed for at gennemføre tre seminarer på Mission. Der var mulighed for at gennemføre tre seminarer på Mission. 
Cecilie Malmgaards seminar ”Kampen for Ro” var et af dem.Cecilie Malmgaards seminar ”Kampen for Ro” var et af dem.

Omkring 170 unge sluttede op om det alternative Mission, der Omkring 170 unge sluttede op om det alternative Mission, der 
bød på bibeltimer, seminarer, indsamling og lovsang.bød på bibeltimer, seminarer, indsamling og lovsang.
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Ung kvinde blev fri for selvmordstanker
Kristen ungdomskonference blev et vendepunkt for unge mænd og kvinder på LM’s kollegier i 

Siem Reap, der føler sig bange, ensomme og isolerede midt i corona-tiden

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

29.-30. oktober blev der 29.-30. oktober blev der 
holdt Impulse Youth Camp holdt Impulse Youth Camp 
for Cambodjas unge kristne.for Cambodjas unge kristne.

Kollegianerne på LM’s Kollegianerne på LM’s 
kollegier i Siem Reap var kollegier i Siem Reap var 
også med til eventet, der på også med til eventet, der på 
grund af covid-19 blev holdt grund af covid-19 blev holdt 
online.online.

Det var en stærk oplevelse Det var en stærk oplevelse 
for fl ere af de unge at være for fl ere af de unge at være 
med, fortæller Sim Theara, med, fortæller Sim Theara, 
der er kollegieleder.der er kollegieleder.

”En pige er blevet befriet ”En pige er blevet befriet 
fra sine selvmordstanker og fra sine selvmordstanker og 
er som nyforelsket i Gud.”er som nyforelsket i Gud.”

Føler sig på afstand 
af Gud efter isolation
Normalt er der 40 unge Normalt er der 40 unge 
kvinder og mænd på LM’s kvinder og mænd på LM’s 
kollegier i landets næststør-kollegier i landets næststør-
ste by.ste by.

Men på grund af corona-Men på grund af corona-
situationen er der i øjeblik-situationen er der i øjeblik-
ket kun 18.ket kun 18.

De resterende er taget De resterende er taget 
hjem for enten at hjælpe hjem for enten at hjælpe 
deres familier, eller fordi de deres familier, eller fordi de 
har mistet deres studiejobs har mistet deres studiejobs 
og derfor ikke har råd til at og derfor ikke har råd til at 
fortsætte studierne.fortsætte studierne.

”Mange af kollegianerne ”Mange af kollegianerne 
er bange for at gå ud på er bange for at gå ud på 

grund af covid. Derfor har grund af covid. Derfor har 
vi ikke kunnet tage i kirke, vi ikke kunnet tage i kirke, 
og mange gange har vi også og mange gange har vi også 
droppet andagten, hvis no-droppet andagten, hvis no-
gen har været i kontakt med gen har været i kontakt med 
nogen, der har corona,” siger nogen, der har corona,” siger 
Sim Theara, der tilføjer, at Sim Theara, der tilføjer, at 
mange af de unge derfor mange af de unge derfor 
føler, at Gud er kommet på føler, at Gud er kommet på 
afstand.afstand.

Bekymret for at miste 
troen efter kollegietiden
Undervejs i Impulse Youth Undervejs i Impulse Youth 
Camp var der konkurrencer Camp var der konkurrencer 
og seminarer.og seminarer.

Deltagerne kunne vælge Deltagerne kunne vælge 
mellem to seminarer, hvor mellem to seminarer, hvor 
det ene seminar havde titlen det ene seminar havde titlen 
”du er ikke alene”.”du er ikke alene”.

Netop ensomhed fylder Netop ensomhed fylder 
meget for fl ere af kollegia-meget for fl ere af kollegia-

nerne, fortæller Sim Theara.nerne, fortæller Sim Theara.
En af de studerende skulle En af de studerende skulle 

snart afslutte sine studier snart afslutte sine studier 
og var bekymret for, om hun og var bekymret for, om hun 
ville miste troen, når hun ville miste troen, når hun 
ikke længere skulle bo på ikke længere skulle bo på 
kollegiet.kollegiet.

”Hun følte, at Gud lagde ”Hun følte, at Gud lagde 
sin hånd på hende og lo-sin hånd på hende og lo-
vede hende, at han aldrig vede hende, at han aldrig 
vil forlade hende,” fortæller vil forlade hende,” fortæller 
kollegielederen, der tilføjer, kollegielederen, der tilføjer, 
at kollegianerne efter hver at kollegianerne efter hver 

Lege, konkurrencer, fæl-Lege, konkurrencer, fæl-
lesskab og seminarer var lesskab og seminarer var 
på programmet, da Siem på programmet, da Siem 

Reap-kollegierne mødtes til Reap-kollegierne mødtes til 
det landsdækkende Impulse det landsdækkende Impulse 

Youth CampYouth Camp

undervisningstime talte undervisningstime talte 
sammen om, hvad de havde sammen om, hvad de havde 
lært.lært.

Familien ville tvinge 
hende til at droppe ud
Én ung piges historie var Én ung piges historie var 
dog særlig bemærkelses-dog særlig bemærkelses-
værdig, husker Sim Theara:værdig, husker Sim Theara:

”Hun har haft store pro-”Hun har haft store pro-
blemer i corona-tiden. Hun blemer i corona-tiden. Hun 
har mistet sine bedstefor-har mistet sine bedstefor-
ældre til corona, og hendes ældre til corona, og hendes 

far er syg af kræft.”far er syg af kræft.”
Da den unge kvinde tog Da den unge kvinde tog 

hjem, ville familien have, at hjem, ville familien have, at 
hun skulle blive hjemme og hun skulle blive hjemme og 
stoppe sine studier.stoppe sine studier.

”Hendes søster nægtede ”Hendes søster nægtede 
hende at mødes med ven-hende at mødes med ven-
ner, og hun følte sig meget ner, og hun følte sig meget 
ensom og fi k selvmords-ensom og fi k selvmords-
tanker.”tanker.”

Den unge kvinde havde Den unge kvinde havde 
også mistet sit job i Siem også mistet sit job i Siem 
Reap på grund af corona-Reap på grund af corona-

situationen.situationen.
Jobbet betalte både hen-Jobbet betalte både hen-

des studier og gav hende des studier og gav hende 
penge nok til at sende pen-penge nok til at sende pen-
ge hjem til familien. Kvinden ge hjem til familien. Kvinden 
havde valgt seminaret ”du er havde valgt seminaret ”du er 
ikke alene”.ikke alene”.

Her talte seminarholderen Her talte seminarholderen 
om verset fra Hebr 13,5 ”Jeg om verset fra Hebr 13,5 ”Jeg 
lader dig ikke i stikken og lader dig ikke i stikken og 
svigter dig ikke”.svigter dig ikke”.

”Hun fortalte, at det blev ”Hun fortalte, at det blev 
stort for hende, at da Jesus stort for hende, at da Jesus 
døde på korset, blev han døde på korset, blev han 
forladt af Gud på grund af forladt af Gud på grund af 
hendes synd, og hendes hendes synd, og hendes 
selvmordstanker stoppede selvmordstanker stoppede 
fuldstændig.”fuldstændig.”

Den unge kvinde er som Den unge kvinde er som 
forvandlet, forklarer kolle-forvandlet, forklarer kolle-
gielederen.gielederen.

”Hun er glad nu og går og ”Hun er glad nu og går og 
hjælper de andre. Hun kom-hjælper de andre. Hun kom-
mer med mad til de kolle-mer med mad til de kolle-
gianere, der er i isolation på gianere, der er i isolation på 
deres værelser, og hun føler deres værelser, og hun føler 
sig ikke ensom mere.”sig ikke ensom mere.”

Den unge kvinde taler Den unge kvinde taler 
også med sin veninde, der også med sin veninde, der 
ikke er kristen, men står i en ikke er kristen, men står i en 
lignende situation.lignende situation.

”Hendes veninde ved ikke ”Hendes veninde ved ikke 
meget om Gud og Bibelen. meget om Gud og Bibelen. 
Men nu da hun selv er blevet Men nu da hun selv er blevet 
trøstet, kan hun også trøste trøstet, kan hun også trøste 
andre.”andre.”

Juleblad til børn skal sætte tro på dagsordenen

De første 1.500 blade er De første 1.500 blade er 
alle rede revet ned fra hyl-alle rede revet ned fra hyl-
derne.derne.

Næste oplag lyder på Næste oplag lyder på 
1.000 stk., og her er også de 1.000 stk., og her er også de 
første 400 allerede afsat.første 400 allerede afsat.

LM Kids’ juleblad, der LM Kids’ juleblad, der 
knytter op på julekalende-knytter op på julekalende-
ren ”Gumles jul”, er kort sagt ren ”Gumles jul”, er kort sagt 
lidt af en salgssucces.lidt af en salgssucces.

Det gælder ikke bare i LM, Det gælder ikke bare i LM, 
for LM Kids har også modta-for LM Kids har også modta-
get bestillinger fra folkekir-get bestillinger fra folkekir-
ker og frimenigheder uden ker og frimenigheder uden 
for LM.for LM.

”Vi tror, vi har lavet noget, ”Vi tror, vi har lavet noget, 
der ikke er så meget af. Der der ikke er så meget af. Der 
er ikke nogen, der har lavet er ikke nogen, der har lavet 
et julekalender-blad, som et julekalender-blad, som 
man har fremme hver dag,” man har fremme hver dag,” 
siger Kristian Larsen, der ud siger Kristian Larsen, der ud 

over at være Gumles gode over at være Gumles gode 
ven også er konsulent i LM ven også er konsulent i LM 
Kids.Kids.

Flere snakke 
om tro i familien
Julebladet følger julekalen-Julebladet følger julekalen-
deren og henvender sig til deren og henvender sig til 
børn og deres familier. Det børn og deres familier. Det 
indeholder sider, der passer indeholder sider, der passer 
til alle dage i december frem til alle dage i december frem 
til den 31.til den 31.

Hver dag er der en prak-Hver dag er der en prak-
tisk opgave, hvor man ek-tisk opgave, hvor man ek-
sempelvis skal skrive de sempelvis skal skrive de 
manglende tal på kalender-manglende tal på kalender-
lyset, skrive sin ønskeseddel lyset, skrive sin ønskeseddel 
eller tegne de ting, Josef og eller tegne de ting, Josef og 
Maria måske havde med på Maria måske havde med på 
deres rejse.deres rejse.

Der er også en andagt til Der er også en andagt til 

hver dag, som Kristian Lar-hver dag, som Kristian Lar-
sen håber, hele familien vil sen håber, hele familien vil 
læse.læse.

”Vi vil gerne have noget ud ”Vi vil gerne have noget ud 
i hjemmene, der gør, at man i hjemmene, der gør, at man 
som familie kan tale om tro,” som familie kan tale om tro,” 
forklarer Kristian Larsenforklarer Kristian Larsen

Daglig konkurrence 
om en rygsæk
Sidst, men ikke mindst, er Sidst, men ikke mindst, er 
der en daglig konkurrence, der en daglig konkurrence, 
hvor man skal svare på et hvor man skal svare på et 
spørgsmål fra dagens afsnit spørgsmål fra dagens afsnit 
af ”Gumles jul”.af ”Gumles jul”.

Præmien er hver dag en Præmien er hver dag en 
rygsæk med påskriften ”Gud rygsæk med påskriften ”Gud 
elsker børn”.elsker børn”.

Vinderen offentliggø-Vinderen offentliggø-
res dagen efter i det næste res dagen efter i det næste 
Gumle-program, hvor man Gumle-program, hvor man 

så kan fi nde svaret til da-så kan fi nde svaret til da-
gens opgave.gens opgave.

Bladet egner sig som 
gave til naboens børn
Bladet retter sig mod børn i Bladet retter sig mod børn i 
alderen fi re-ti, forklarer Kri-alderen fi re-ti, forklarer Kri-
stian Larsen.stian Larsen.

Han håber, at bladet kan Han håber, at bladet kan 
bringe glæde i familier, hvor bringe glæde i familier, hvor 
man kender Bibelens for-man kender Bibelens for-
tællinger godt.tællinger godt.

Men han håber også, bla-Men han håber også, bla-
det kan bruges til at fortælle det kan bruges til at fortælle 
om julens budskab til fami-om julens budskab til fami-
lier, der ikke er lige så hjem-lier, der ikke er lige så hjem-
mevant med Bibelen.mevant med Bibelen.

”Jeg kalder det børnenes ”Jeg kalder det børnenes 
24:12, fordi det egner sig 24:12, fordi det egner sig 
til at blive delt ud, og det til at blive delt ud, og det 
formidler kirkens budskab formidler kirkens budskab 

SIM THEARA   På grund af corona har vi ikke kunnet tage 
i kirke, og mange gange har vi droppet andagten på kollegiet. 
Derfor føler mange af de unge, at Gud er kommet på afstand
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Daglige konkurrencer, opgaver og et ord fra Bibelen er indholdet i LM Kids’ ”Gumles jul”. 
Bladet er det eneste af sin art og er allerede trykt i andet oplag

til ikke-kirkevante. Julen er til ikke-kirkevante. Julen er 
jo et fantastisk springbræt, jo et fantastisk springbræt, 
fordi de fl este danskere fordi de fl este danskere 
kender lidt til julens fortæl-kender lidt til julens fortæl-

ling,” siger han med henvis-ling,” siger han med henvis-
ning til LM’s juleblad 24:12, ning til LM’s juleblad 24:12, 
der har et evangeliserende der har et evangeliserende 
formål.               formål.               nlmnlm

Bladet ”Gumles jul” er knyttet op på julekalenderen om Gumle Bladet ”Gumles jul” er knyttet op på julekalenderen om Gumle 
i stalden. Det kan købes på shop.lmbu.dk.i stalden. Det kan købes på shop.lmbu.dk.
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det er ikke alle tyrkiske Det er ikke alle tyrkiske 
kristne, som har mod til at kristne, som har mod til at 
dele troen med deres mu-dele troen med deres mu-
slimske landsmænd. Men slimske landsmænd. Men 
det har Emrah Yildirim, som det har Emrah Yildirim, som 
nu er dansk gift og bor i Kø-nu er dansk gift og bor i Kø-
benhavn.benhavn.

Han er fra 1. november Han er fra 1. november 
ansat på deltid af LM Kirken ansat på deltid af LM Kirken 
Herning for at hjælpe Anker Herning for at hjælpe Anker 
Nielsen, der er evangelist Nielsen, der er evangelist 
blandt tyrkere i Danmark. blandt tyrkere i Danmark. 
Han mødes med Anker en Han mødes med Anker en 
dag om ugen til bibelunder-dag om ugen til bibelunder-
visning, og sammen tager visning, og sammen tager 
de ud til en S-togsstation de ud til en S-togsstation 
på Københavns Vestegn, på Københavns Vestegn, 
hvor der bor mange tyrkere, hvor der bor mange tyrkere, 
og deler bibler ud og får en og deler bibler ud og får en 
samtale med de forbipas-samtale med de forbipas-
serende. serende. 

Resten af tiden opsøger Resten af tiden opsøger 
han andre tyrkisktalende, han andre tyrkisktalende, 
han møder på sin vej – fra han møder på sin vej – fra 
taxachaufføren på vej til taxachaufføren på vej til 
lufthavnen til den tyrkiske lufthavnen til den tyrkiske 
købmand i Hvidovre, som købmand i Hvidovre, som 
spørger ham: ”Hvem er Je-spørger ham: ”Hvem er Je-
sus?”sus?”

”Jeg er så glad for at møde ”Jeg er så glad for at møde 
andre, der har samme kul-andre, der har samme kul-
tur og sprog som mig, så vi tur og sprog som mig, så vi 
kan forstå hinanden. Og jeg kan forstå hinanden. Og jeg 
takker Gud for, at han kan takker Gud for, at han kan 
bruge mig her i Danmark til bruge mig her i Danmark til 
at fortælle andre om ham,” at fortælle andre om ham,” 
siger Emrah.siger Emrah.

Fik en sømands-bibel
Den 34-årige tyrkiske evan-Den 34-årige tyrkiske evan-
gelist, der er opvokset som gelist, der er opvokset som 
muslim, har ikke altid talt så muslim, har ikke altid talt så 

Fortæller andre tyrkere i 
Danmark om Jesus

Emrah mødte Jesus i en drøm, da han boede i Tyrkiet. 
Nu er han ansat af LM til at evangelisere på Københavns Vestegn

frimodigt om sin nyfundne frimodigt om sin nyfundne 
tro. Faktisk gik der lang tid, tro. Faktisk gik der lang tid, 
fra han åbnede Bibelen før-fra han åbnede Bibelen før-
ste gang, til han forstod det, ste gang, til han forstod det, 
han læste, fortæller han.han læste, fortæller han.

Han er uddannet sømand, Han er uddannet sømand, 
og det var på en af sine ture og det var på en af sine ture 
rundt i verden, han mødte rundt i verden, han mødte 
evangeliet. En dag, da hans evangeliet. En dag, da hans 
skib lå i havn i Hamborg, skib lå i havn i Hamborg, 
kom en tysk evangelist kom en tysk evangelist 
ombord og snakkede med ombord og snakkede med 
nogle af de andre sømænd. nogle af de andre sømænd. 
Emrah var der ikke selv, Emrah var der ikke selv, 
men da han vågnede næste men da han vågnede næste 
morgen, gav hans værelses-morgen, gav hans værelses-
kammerat ham en tyrkisk kammerat ham en tyrkisk 
bibel, som han havde fået af bibel, som han havde fået af 
evangelisten.evangelisten.

”Der gik fjorten dage, hvor ”Der gik fjorten dage, hvor 
den lå på natbordet. Først den lå på natbordet. Først 
da begyndte jeg at læse fra da begyndte jeg at læse fra 
Første Mosebog og tænkte: Første Mosebog og tænkte: 
’Det er jo det samme som ’Det er jo det samme som 
Koranen. Hvorfor skal jeg Koranen. Hvorfor skal jeg 
læse i den?’ Jeg var alligevel læse i den?’ Jeg var alligevel 
nysgerrig og bladrede vi-nysgerrig og bladrede vi-
dere, og så slog jeg tilfældigt dere, og så slog jeg tilfældigt 
op og læste i Johannesevan-op og læste i Johannesevan-
geliet, hvor Jesus forvand-geliet, hvor Jesus forvand-
lede vand til vin. Det var så lede vand til vin. Det var så 
stort et mirakel, at det rørte stort et mirakel, at det rørte 
mit hjerte.”mit hjerte.”

Emrah fortsatte med at Emrah fortsatte med at 
læse i Bibelen, mens han læse i Bibelen, mens han 
var ude og sejle, men for-var ude og sejle, men for-
stod ikke meget af det. stod ikke meget af det. 
Han kontaktede den tyske Han kontaktede den tyske 
evangelist, som satte ham i evangelist, som satte ham i 
forbindelse med andre tyr-forbindelse med andre tyr-

kiske kristne. Han opsøgte kiske kristne. Han opsøgte 
en kristen kirke i sin hjemby, en kristen kirke i sin hjemby, 
da han kom hjem til Tyrkiet, da han kom hjem til Tyrkiet, 
og begyndte at komme der. og begyndte at komme der. 
Men selv om fl ere prøvede Men selv om fl ere prøvede 
at hjælpe ham, forstod han at hjælpe ham, forstod han 
stadig ikke Bibelen og blev stadig ikke Bibelen og blev 
bare mere irriteret og split-bare mere irriteret og split-
tet indeni.tet indeni.

Gud åbnede mine øjne
En nat havde han en drøm, En nat havde han en drøm, 
hvor han så to mænd sidde hvor han så to mænd sidde 
sammen. Den ene var præ-sammen. Den ene var præ-
sten fra hans kirke, som for-sten fra hans kirke, som for-
klarede noget fra Bibelen for klarede noget fra Bibelen for 
den anden. Dernæst så han den anden. Dernæst så han 
en mand i langt hvidt tøj stå en mand i langt hvidt tøj stå 
med ryggen til.med ryggen til.

”Han lagde armen om min ”Han lagde armen om min 
skulder. Jeg ville gerne væk, skulder. Jeg ville gerne væk, 
men han holdt mig fast. men han holdt mig fast. 
Han talte ind i mit øre på et Han talte ind i mit øre på et 
sprog, som ikke var tyrkisk. sprog, som ikke var tyrkisk. 
Jeg forstod det ikke, men Jeg forstod det ikke, men 
hen mod slutningen sagde hen mod slutningen sagde 
han til mig på tyrkisk: ’Nu er han til mig på tyrkisk: ’Nu er 
du døbt – gå.’ Han åbnede du døbt – gå.’ Han åbnede 
armene og gav slip på mig, armene og gav slip på mig, 
og så var min drøm forbi,” og så var min drøm forbi,” 
siger Emrah.siger Emrah.

”Jeg kendte ikke manden, ”Jeg kendte ikke manden, 
men jeg tror, det var Jesus. men jeg tror, det var Jesus. 
Efter drømmen var det, Efter drømmen var det, 
som om mine øjne og ører som om mine øjne og ører 
blev åbnet. Nu kunne jeg blev åbnet. Nu kunne jeg 
pludselig godt lide at læse i pludselig godt lide at læse i 
Bibelen, og jeg begyndte at Bibelen, og jeg begyndte at 
forstå, at jeg selv var en syn-forstå, at jeg selv var en syn-
der, og at Jesus var blevet der, og at Jesus var blevet 

Tyrkiske Emrah Yildirim bor i København med sin danske kone, som han mødte på LMH.Tyrkiske Emrah Yildirim bor i København med sin danske kone, som han mødte på LMH.

korsfæstet også for mig.” korsfæstet også for mig.” 
Kort derefter blev han Kort derefter blev han 

døbt i kirken.døbt i kirken.

Flygtede fra politiet
Gud åbnede også hans Gud åbnede også hans 
mund, så han ikke kunne mund, så han ikke kunne 
lade være med at fortælle lade være med at fortælle 
om Jesus og dele sit vidnes-om Jesus og dele sit vidnes-
byrd med andre. Men det byrd med andre. Men det 
er svært at være kristen i et er svært at være kristen i et 
land som Tyrkiet, og Emrah land som Tyrkiet, og Emrah 
ville ikke lyve om sin tro, ville ikke lyve om sin tro, 
så han fi k problemer. Hans så han fi k problemer. Hans 
forældre troede, han var forældre troede, han var 
psykisk syg, og politiet ville psykisk syg, og politiet ville 
have ham til at spionere i have ham til at spionere i 
den kristne kirke og angive den kristne kirke og angive 
de andre i menigheden. Det de andre i menigheden. Det 
nægtede han.nægtede han.

Emrah fl ygtede og endte Emrah fl ygtede og endte 
ad fl ere omveje i Danmark. ad fl ere omveje i Danmark. 
På Holstebro Asylcenter På Holstebro Asylcenter 
mødte han andre kristne og mødte han andre kristne og 
kom med i Nørrelandskir-kom med i Nørrelandskir-
ken og senere på LMH, hvor ken og senere på LMH, hvor 
han mødte sin nuværende han mødte sin nuværende 
kone, Anne-Louise. Han traf kone, Anne-Louise. Han traf 
også Anker Nielsen, og det også Anker Nielsen, og det 
førte til, at de to nu arbejder førte til, at de to nu arbejder 
sammen.sammen.

”Jeg havde aldrig tænkt, ”Jeg havde aldrig tænkt, 
jeg skulle bo i Danmark, jeg skulle bo i Danmark, 
men Gud har planer for os. men Gud har planer for os. 
Jeg vil gerne fortælle om Jeg vil gerne fortælle om 
Jesus, og hvordan han har Jesus, og hvordan han har 
forandret mit liv. Det er må-forandret mit liv. Det er må-
ske farligt, men jeg er ikke ske farligt, men jeg er ikke 
bange, for jeg stoler på, at bange, for jeg stoler på, at 
han passer på mig.”han passer på mig.”

EMRAH YILDIRIM  Jeg vil gerne fortælle om Jesus, og 
hvordan han har forandret mig liv. Det er måske farligt, men 
jeg er ikke bange, for jeg stoler på, at han passer på mig

Jeg var nysgerrig 
og bladrede videre, 
og så slog jeg til-
fældigt op og læste 
i Johannesevan-
geliet, hvor Jesus 
forvandlede vand 
til vin. Det var så 
stort et mirakel, at 
det rørte mit hjerte

Emrah YildirimEmrah Yildirim
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Rig og rundhåndetRig og rundhåndet er titlen  er titlen 
på et nyt bibelstudiehæfte, på et nyt bibelstudiehæfte, 
skrevet af kommunikations-skrevet af kommunikations-
leder Nicklas Lautrup-Mei-leder Nicklas Lautrup-Mei-
ner. Han er med i et udvalg ner. Han er med i et udvalg 
på seks personer, der siden på seks personer, der siden 
foråret har arbejdet med foråret har arbejdet med 
forskellige tiltag til, hvordan forskellige tiltag til, hvordan 
man kan få folk til at lave man kan få folk til at lave 
fl ere langsigtede gaveafta-fl ere langsigtede gaveafta-
ler med LM.ler med LM.

”Det handler selvfølgelig ”Det handler selvfølgelig 
om penge – LM har brug for om penge – LM har brug for 
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Nyt studiehæfte gør givertjenesten konkret
Tre små oplæg fra LM skal sætte gang i samtalen om, hvordan man forvalter Guds gaver

penge også langt frem i ti-penge også langt frem i ti-
den for at sikre det store ar-den for at sikre det store ar-
bejde, vi har gang i, men det bejde, vi har gang i, men det 
er ikke kun det. Det har også er ikke kun det. Det har også 
noget at gøre med at forstå noget at gøre med at forstå 
overordnet, hvad det er for overordnet, hvad det er for 
et liv, Gud har kaldet os til at et liv, Gud har kaldet os til at 
leve,” siger forfatteren. leve,” siger forfatteren. 

Han har sat sig for i et Han har sat sig for i et 
moderne sprog at forklare moderne sprog at forklare 
begrebet forvalterskab – et begrebet forvalterskab – et 
måske lidt støvet udtryk, der måske lidt støvet udtryk, der 
ofte kædes sammen med at ofte kædes sammen med at 
give penge til Guds rige, men give penge til Guds rige, men 
som egentlig handler meget som egentlig handler meget 
bredere om at ”bestyre” det, bredere om at ”bestyre” det, 
som Gud har givet os, un-som Gud har givet os, un-
derstreger han.derstreger han.

Skrigende babyer 
og kompost
”Det hjælper mig lidt at ”Det hjælper mig lidt at 
sætte ordet ’gods’ foran ’for-sætte ordet ’gods’ foran ’for-
valter’ for bedre at forstå valter’ for bedre at forstå 
udtrykket. En godsforvalter udtrykket. En godsforvalter 
ejer ikke godset, men har ejer ikke godset, men har 

ansvaret for arbejdet på ansvaret for arbejdet på 
godset. På samme måde har godset. På samme måde har 
Gud sat os som forvaltere af Gud sat os som forvaltere af 
alt det gode, han har skabt,” alt det gode, han har skabt,” 
siger han og konkretiserer:siger han og konkretiserer:

”Jeg har prøvet at tage ”Jeg har prøvet at tage 
udgangspunkt i nogle for udgangspunkt i nogle for 
mig helt hverdagsagtige ting mig helt hverdagsagtige ting 
som min kompostbeholder som min kompostbeholder 
derhjemme og skrigende derhjemme og skrigende 
babyer for at uddybe, hvor-babyer for at uddybe, hvor-
dan Gud velsigner os, så vi dan Gud velsigner os, så vi 
kan velsigne andre, og så kan velsigne andre, og så 
håber jeg, det også vækker håber jeg, det også vækker 
genkendelse hos andre.”genkendelse hos andre.”

Der er en grund til, at bi-Der er en grund til, at bi-
belstudiehæftet er blevet til belstudiehæftet er blevet til 
i en tid som nu, og det har i en tid som nu, og det har 
meget at gøre med vores meget at gøre med vores 
indstilling til at give noget indstilling til at give noget 
til fællesskabet – både tid, til fællesskabet – både tid, 
penge og kræfter, forklarer penge og kræfter, forklarer 
Nicklas Lautrup-Meiner:Nicklas Lautrup-Meiner:

”Vi lever i en tid med stort ”Vi lever i en tid med stort 
fokus på individet, hvor man fokus på individet, hvor man 
kigger meget indad: ’Hvor-kigger meget indad: ’Hvor-

dan har jeg det?’, ’Føler jeg dan har jeg det?’, ’Føler jeg 
mig tilpas på mit arbejde?’ mig tilpas på mit arbejde?’ 
Førhen var der mange fl ere Førhen var der mange fl ere 
ydre faktorer, som på godt ydre faktorer, som på godt 
og ondt var med til at forme og ondt var med til at forme 
vores liv: landmanden var vores liv: landmanden var 
afhængig af vind og vejr, for afhængig af vind og vejr, for 
at kornet kunne gro, og søn-at kornet kunne gro, og søn-
nerne overtog ofte faderens nerne overtog ofte faderens 
erhverv. I dag har vi fået af-erhverv. I dag har vi fået af-
livet mange traditioner, men livet mange traditioner, men 
vi har også fået ’afl ivet’ Gud. vi har også fået ’afl ivet’ Gud. 
Der er brug for, at vi igen får Der er brug for, at vi igen får 
øjnene op for vores afhæn-øjnene op for vores afhæn-
gighed af ham.”gighed af ham.”

Ikke bare gode   
torsdags-tanker
Bibelstudiehæftet er fore-Bibelstudiehæftet er fore-
løbigt sendt ud til 130 til-løbigt sendt ud til 130 til-
fældigt udvalgte givere med fældigt udvalgte givere med 
en opfordring til at bruge en opfordring til at bruge 
det i deres bibelstudie-/cel-det i deres bibelstudie-/cel-
legrupper eller give det til legrupper eller give det til 
en anden, som kunne have en anden, som kunne have 
glæde af det. Det er menin-glæde af det. Det er menin-

AF KAJA LAUTERBACH

En mulighedernes bog, der En mulighedernes bog, der 
giver børn og voksne mulig-giver børn og voksne mulig-
hed for at grave dybt ned i hed for at grave dybt ned i 
temaer om tro og kristenliv temaer om tro og kristenliv 
og få et bibelsk ovenlys på og få et bibelsk ovenlys på 
menneskelivet.menneskelivet.

Sådan beskriver Birgitte Sådan beskriver Birgitte 
Kjær sin nye andagtsbog Kjær sin nye andagtsbog 
Grav dybtGrav dybt, der udkom i et , der udkom i et 
samarbejde med Lohse, samarbejde med Lohse, 
LogosMedia og ELM-forlag LogosMedia og ELM-forlag 
den 28. oktober. Hun ud-den 28. oktober. Hun ud-
dyber:dyber:

”Man kan bare læse an-”Man kan bare læse an-
dagtsstykkerne og lade dagtsstykkerne og lade 
dem stå for sig selv, eller dem stå for sig selv, eller 
man kan supplere med man kan supplere med 
samtaleoplæggene og bøn-samtaleoplæggene og bøn-
nerne. Til hvert af bogens nerne. Til hvert af bogens 
temaer er der forslag til et temaer er der forslag til et 
bibelvers, som kan bruges bibelvers, som kan bruges 
som huskevers, et billede som huskevers, et billede 
fra kunstens verden, man fra kunstens verden, man 
kan tale om, og forslag til kan tale om, og forslag til 
salmer og sange, man kan salmer og sange, man kan 
synge.”synge.”

”Mit ønske er at formidle ”Mit ønske er at formidle 
Guds ord til næste genera-Guds ord til næste genera-
tion, men også at fremme tion, men også at fremme 
samtalen om tro og liv i fa-samtalen om tro og liv i fa-
milierne,” siger den 64-årige milierne,” siger den 64-årige 
forfatter, der har arbejdet forfatter, der har arbejdet 

med formidling hele sit liv. med formidling hele sit liv. 
Hun er uddannet lærer og Hun er uddannet lærer og 
har arbejdet på kristne fri-har arbejdet på kristne fri-
skoler i cirka 22 år. Desuden skoler i cirka 22 år. Desuden 
har hun været sognemed-har hun været sognemed-
hjælper og engageret i frivil-hjælper og engageret i frivil-
ligt klub- og lejrarbejde. ligt klub- og lejrarbejde. 

Birgitte Kjær, der gik på Birgitte Kjær, der gik på 
efterløn i marts 2021, har efterløn i marts 2021, har 

selv to voksne børn sammen selv to voksne børn sammen 
med sin mand, Torben Kjær.med sin mand, Torben Kjær.

Emner fra katekismus
Grav dybtGrav dybt har undertitlen  har undertitlen 
298 andagter for børn og 298 andagter for børn og 
voksne om (næsten) alt mel-voksne om (næsten) alt mel-
lem himmel og jordlem himmel og jord.

Den er bygget op over 47 Den er bygget op over 47 
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temaer, der er valgt ud fra temaer, der er valgt ud fra 
den traditionelle kristne den traditionelle kristne 
oplæring fra Luthers lille oplæring fra Luthers lille 
katekismus: trosbekendel-katekismus: trosbekendel-
sen, de ti bud, fadervor, dåb, sen, de ti bud, fadervor, dåb, 
nadver og Bibelen.nadver og Bibelen.

Birgitte Kjær fortæller Birgitte Kjær fortæller 
imidlertid, at emnerne er imidlertid, at emnerne er 
vævet sammen på kryds og vævet sammen på kryds og 

tværs, så man for eksem-tværs, så man for eksem-
pel møder tilgivelsen både pel møder tilgivelsen både 
i 2. og 3. trosartikel og i Fa-i 2. og 3. trosartikel og i Fa-
dervor – og også i dåben og dervor – og også i dåben og 
nadveren. Hun har valgt at nadveren. Hun har valgt at 
lade temaer fra 1. trosartikel lade temaer fra 1. trosartikel 
fylde forholdsvis meget.fylde forholdsvis meget.

Svære emner som det Svære emner som det 
onde, dommedag og sex onde, dommedag og sex 
fylder mere her end i mange fylder mere her end i mange 
familieandagtsbøger. Om familieandagtsbøger. Om 
det siger hun:det siger hun:

”Jeg tror, at store børn har ”Jeg tror, at store børn har 
brug for at blive rodfæstede brug for at blive rodfæstede 
og grundfæstede i troen og og grundfæstede i troen og 
få i det kristne perspektiv på få i det kristne perspektiv på 
livet. Vi må ikke spise dem livet. Vi må ikke spise dem 
af med en lille forståelse af af med en lille forståelse af 
kristendommen.”kristendommen.”

Birgitte Kjær forklarer, Birgitte Kjær forklarer, 
at opbygningen i temaer at opbygningen i temaer 
betyder, at man ikke be-betyder, at man ikke be-
høver læse andagtsbogen høver læse andagtsbogen 
fra start til slut. En tydelig fra start til slut. En tydelig 
indholdsfortegnelse og indholdsfortegnelse og 
oversigt over temaer gør det oversigt over temaer gør det 
muligt at fi nde de emner, muligt at fi nde de emner, 
man i familien har behov for man i familien har behov for 
at dykke ned i.at dykke ned i.

Målgruppe: Større børn
Da Birgitte Kjær for fi re år Da Birgitte Kjær for fi re år 
siden begyndte at pusle med siden begyndte at pusle med 
ideen om at skrive bogen, var ideen om at skrive bogen, var 
hendes tanke en andagts-hendes tanke en andagts-

håndbog til de kristne fri-håndbog til de kristne fri-
skoler, hvor målgruppen var skoler, hvor målgruppen var 
indskolingsbørn.indskolingsbørn.

I samarbejde med Lohse I samarbejde med Lohse 
blev målgruppen dog æn-blev målgruppen dog æn-
dret for at få mulighed for et dret for at få mulighed for et 
større oplag. Forlaget vur-større oplag. Forlaget vur-
derede også, at hovedmål-derede også, at hovedmål-
gruppen skulle være familier gruppen skulle være familier 
med lidt større børn. med lidt større børn. 

Ud over det er der en si-Ud over det er der en si-
demålgruppe for bogen. demålgruppe for bogen. 
Den kan nemlig bruges som Den kan nemlig bruges som 
opslagsværk for voksne, der opslagsværk for voksne, der 
formidler for børn. formidler for børn. 

Andagt med hinanden
At At Grav dybtGrav dybt er en familie- er en familie-
andagtsbog, skal forstås andagtsbog, skal forstås 
sådan, at forældre holder sådan, at forældre holder 
andagt andagt sammen medsammen med deres  deres 
børn og ikke bare børn og ikke bare forfor deres  deres 
børn, forklarer Birgitte Kjær.børn, forklarer Birgitte Kjær.

”Sammen står vi under ”Sammen står vi under 
Guds ord og kan samtale om Guds ord og kan samtale om 
det. Men det må ske med re-det. Men det må ske med re-
spekt for det enkelte barns spekt for det enkelte barns 
grænser, så vi ikke tvinger grænser, så vi ikke tvinger 
en samtale ned over det, en samtale ned over det, 
som det ikke ønsker.”som det ikke ønsker.”

I marts 2022 kommer op-I marts 2022 kommer op-
følgeren følgeren Søg højtSøg højt, der inde-, der inde-
holder 124 andagter til årets holder 124 andagter til årets 
højtider og familiens og lan-højtider og familiens og lan-
dets særlige dage.dets særlige dage.

Birgitte Kjær med sin nye andagtsbog, som hun håber, kan fremme samtalen om tro i familierne.Birgitte Kjær med sin nye andagtsbog, som hun håber, kan fremme samtalen om tro i familierne.

BIRGITTE KJÆR  Jeg tror, at store børn har brug for 
at få det kristne perspektiv på livet. Vi må ikke spise 
dem af med en lille forståelse af kristendommen

gen, at man gennem tre små gen, at man gennem tre små 
stykker med oplæg, bibel-stykker med oplæg, bibel-
henvisninger og efterfølgen-henvisninger og efterfølgen-
de spørgsmål til eftertanke de spørgsmål til eftertanke 
skal få talt med hinanden skal få talt med hinanden 
om, hvad det vil sige at leve om, hvad det vil sige at leve 
et liv som ”rig og rundhån-et liv som ”rig og rundhån-
det”, siger kommunikations-det”, siger kommunikations-
lederen og udfolder samti-lederen og udfolder samti-
dig hæftets titel.dig hæftets titel.

”Vi ”Vi erer rige, og vi har fået  rige, og vi har fået 
givet meget, som der står i givet meget, som der står i 

Katekismus for hele familien
Ny stor familieandagtsbog tager fat på trosbekendelsen, de ti bud, fadervor og meget mere

Hæftet Hæftet Rig og rundhåndet Rig og rundhåndet 
kan bestilles gratis ved hen-kan bestilles gratis ved hen-
vendelse til LM’s sekreta-vendelse til LM’s sekreta-
riat på dlm@dlm.dk eller riat på dlm@dlm.dk eller 
48207660 – man betaler 48207660 – man betaler 
kun portoen. kun portoen. 

Hæftet kan også hentes Hæftet kan også hentes 
elektronisk på dlm.dk/giv. elektronisk på dlm.dk/giv. 

TRE STUDIEOPLÆG 

OM FORVALTERANSVAR

OG GIVERTJENESTE

rig og 
rund-
håndet

skriftstedet: ’I har fået det skriftstedet: ’I har fået det 
for intet – giv det for intet’ – for intet – giv det for intet’ – 
giv rundhåndet. Det er vores giv rundhåndet. Det er vores 
håb, at hæftet må give an-håb, at hæftet må give an-
ledning til nogle berigende ledning til nogle berigende 
snakke i bibelstudiegrup-snakke i bibelstudiegrup-
pen, hvor Helligånden prik-pen, hvor Helligånden prik-
ker til os, så det ikke bare ker til os, så det ikke bare 
bliver ved nogle gode tanker bliver ved nogle gode tanker 
en torsdag aften, men noget en torsdag aften, men noget 
der konkret vil påvirke hele der konkret vil påvirke hele 
vores liv.”vores liv.”
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Anita Vendelbo fra Hillerød Anita Vendelbo fra Hillerød 
har købt sig en engelsk bi-har købt sig en engelsk bi-
bel, og da hun købte den, gik bel, og da hun købte den, gik 
det op for hende, at der fi n-det op for hende, at der fi n-
des en hel verden af bibler. des en hel verden af bibler. 

”Jeg har købt en, der er lidt ”Jeg har købt en, der er lidt 
fi n og lækker, og som i lay-fi n og lækker, og som i lay-
outet henvender sig til kvin-outet henvender sig til kvin-
der,” siger hun. der,” siger hun. 

”Vi forkæler os selv på så ”Vi forkæler os selv på så 
mange måder, og for mig mange måder, og for mig 
kan det gøre, at jeg synes, kan det gøre, at jeg synes, 
det er lettere at få læst i det er lettere at få læst i 
den.”den.”

Årsagen til, at hun købte Årsagen til, at hun købte 
den engelske bibel, er, at den engelske bibel, er, at 
hun lytter til den ameri-hun lytter til den ameri-
kanske podcast kanske podcast Revive Our Revive Our 
HeartsHearts. Hun vil gerne vil slå . Hun vil gerne vil slå 
de bibelsteder op, der bliver de bibelsteder op, der bliver 
henvist til, men det er ikke henvist til, men det er ikke 
altid, versinddelingen pas-altid, versinddelingen pas-
ser helt med den danske ser helt med den danske 
bibel. bibel. 

Supplement til læsning
I det hele taget hører Anita I det hele taget hører Anita 
meget podcast og prædike-meget podcast og prædike-

Svært at fi nde tid til bibellæsning
Sygeplejerske og mor til fi re er meget glad for at lytte til podcasten Revive Our Hearts, der får Bibelen til 

at tale konkret ind i hendes situation som mor, hustru, veninde og kvinde i menigheden

ner på lydfi ler.ner på lydfi ler.
Som sygeplejerske med Som sygeplejerske med 

skiftende vagter og mor til skiftende vagter og mor til 
fi re døtre fra syv til fjorten fi re døtre fra syv til fjorten 
år er det meget svært at få år er det meget svært at få 
regelmæssig alenetid med regelmæssig alenetid med 
Gud til at fungere.Gud til at fungere.

”Jeg tror rigtig meget på ”Jeg tror rigtig meget på 
faste rutiner, men der er faste rutiner, men der er 
ikke to dage, der er ens, og ikke to dage, der er ens, og 
derfor er det svært at sætte i derfor er det svært at sætte i 
system,” siger hun og tilføjer, system,” siger hun og tilføjer, 
at det også er udfordrende at det også er udfordrende 
for børnene, der tit spørger, for børnene, der tit spørger, 
hvornår de kan regne med, hvornår de kan regne med, 
at hun er hjemme.at hun er hjemme.

”Der er imidlertid altid ”Der er imidlertid altid 
brug for et rum, hvor man brug for et rum, hvor man 
mærker sig selv, og hvor mærker sig selv, og hvor 
man er mere modtagelig for, man er mere modtagelig for, 
hvad Gud siger, fordi man gi-hvad Gud siger, fordi man gi-
ver sig selv ører til at lytte.”ver sig selv ører til at lytte.”

Her kommer podcasts og Her kommer podcasts og 
lydprædikener ind i billedet. lydprædikener ind i billedet. 
Ikke som erstatning for at Ikke som erstatning for at 
sætte sig med Bibelen og sætte sig med Bibelen og 
læse, men som et supple-læse, men som et supple-
ment, der kan kombineres ment, der kan kombineres 
med andre af hverdagens med andre af hverdagens 
gøremål. gøremål. 

”Der er ikke noget, der kan ”Der er ikke noget, der kan 
erstatte det at være under erstatte det at være under 

Guds ords påvirkning, men Guds ords påvirkning, men 
det kan man være på andre det kan man være på andre 
måder end ved at læse,” si-måder end ved at læse,” si-
ger Anita.ger Anita.

Ud over podcasts og lyd-Ud over podcasts og lyd-
prædikener nævner hun, at prædikener nævner hun, at 
det for nogle kan være en det for nogle kan være en 
gåtur i skoven, hvor man re-gåtur i skoven, hvor man re-
fl ekterer over tro og liv.fl ekterer over tro og liv.

Slå skriftsteder op
Anita har erfaret, at det Anita har erfaret, at det 
ikke må være et spørgsmål, ikke må være et spørgsmål, 
omom hun skal have alenetid  hun skal have alenetid 
med Gud. For så får hun det med Gud. For så får hun det 
nemlig ikke. nemlig ikke. 

Derfor har hun indarbej-Derfor har hun indarbej-
det nogle vaner, hvor hun det nogle vaner, hvor hun 

Anita Vendelbo vil helst lytte Anita Vendelbo vil helst lytte 
til kristne podcasts der-til kristne podcasts der-

hjemme, så hun har sin bibel hjemme, så hun har sin bibel 
inden for rækkevidde og kan inden for rækkevidde og kan 

slå de skriftsteder op, der slå de skriftsteder op, der 
bliver henvist til.bliver henvist til.

hører prædikener, mens hun hører prædikener, mens hun 
laver noget andet, som ikke laver noget andet, som ikke 
kræver den store tanke-kræver den store tanke-
virksomhed. For eksempel virksomhed. For eksempel 
lægger tøj sammen og ryd-lægger tøj sammen og ryd-
der op. Eller i bilen på vejen der op. Eller i bilen på vejen 
hjem, når hun har afl everet hjem, når hun har afl everet 
børn i skolen. børn i skolen. 

”Men jeg hører mest her-”Men jeg hører mest her-
hjemme, for jeg synes, det hjemme, for jeg synes, det 
er rart at have en bibel i er rart at have en bibel i 
nærheden og kunne slå de nærheden og kunne slå de 
skriftsteder op, der bliver skriftsteder op, der bliver 
henvist til,” siger hun og til-henvist til,” siger hun og til-
føjer, at man skal minde sig føjer, at man skal minde sig 
selv om, at alt ikke skal være selv om, at alt ikke skal være 
multitasking.multitasking.

”Man skal give sig selv lov ”Man skal give sig selv lov 
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TEMA STILLETID MED GUD

ANITA VENDELBO   Nogle gange tænker jeg om 
underviseren fra Revive Our Hearts: Har hun været 
herhjemme og set, hvordan tingene foregår?

 
Der er ikke noget, 
der kan erstatte at 
være under Guds 
ords påvirkning, 
men det kan man 
være på andre 
måder end ved at 
læse

Anita VendelboAnita Vendelbo

til at gå ned i gear og for-til at gå ned i gear og for-
dybe sig.”dybe sig.”

Det er imidlertid vigtigt Det er imidlertid vigtigt 
for Anita at understrege, at for Anita at understrege, at 
selv om hun har gode inten-selv om hun har gode inten-
tioner om, at hun gerne vil tioner om, at hun gerne vil 
have alenetid med Gud hver have alenetid med Gud hver 
dag, er det ikke altid, det er dag, er det ikke altid, det er 
muligt.muligt.

”Det skyldes, at mit liv er, ”Det skyldes, at mit liv er, 
som det er. Det fungerer som det er. Det fungerer 
bedst de dage, hvor jeg har bedst de dage, hvor jeg har 
fri om formiddagen.”fri om formiddagen.”

Men det lykkes bestemt Men det lykkes bestemt 
ikke altid i det omfang, hun ikke altid i det omfang, hun 
kunne ønske sig, understre-kunne ønske sig, understre-
ger hun. Det svinger fra at gå ger hun. Det svinger fra at gå 
godt i nogle perioder til at gå godt i nogle perioder til at gå 

dårligt i andre.dårligt i andre.
Ud over arbejdet og de Ud over arbejdet og de 

mange opgaver i hjemmet er mange opgaver i hjemmet er 
Anita leder af børnekirken Anita leder af børnekirken 
i Hillerød Frimenighed. Det i Hillerød Frimenighed. Det 
kræver også en del tid, men kræver også en del tid, men 
det ser hun egentlig som det ser hun egentlig som 
noget positivt.noget positivt.

”Når jeg skal forberede ”Når jeg skal forberede 
mig, er jeg nødt til at sætte mig, er jeg nødt til at sætte 
mig ned og fordybe mig i bi-mig ned og fordybe mig i bi-
belteksten,” siger hun. belteksten,” siger hun. 

”Jeg vil nemlig gerne ser-”Jeg vil nemlig gerne ser-
vere den for børnene på en vere den for børnene på en 
god måde, der giver mening god måde, der giver mening 
for dem.”for dem.”

Menighedens prædikener
På grund af weekendvagter På grund af weekendvagter 
er der en del gudstjenester er der en del gudstjenester 
i Hillerød Frimenighed, som i Hillerød Frimenighed, som 
Anita ikke kan være med Anita ikke kan være med 
til. Derfor har hun lavet den til. Derfor har hun lavet den 
regel for sig selv, at hun skal regel for sig selv, at hun skal 
høre prædikenen fra menig-høre prædikenen fra menig-
heden, så snart den bliver heden, så snart den bliver 
lagt på menighedens hjem-lagt på menighedens hjem-
meside. meside. 

”Det er min måde at være ”Det er min måde at være 
en del af fællesskabet på, en del af fællesskabet på, 
når jeg ikke kan være der. Så når jeg ikke kan være der. Så 
kan jeg tale med min mand kan jeg tale med min mand 
om prædikenen – og snakke om prædikenen – og snakke 
med, hvis andre taler om med, hvis andre taler om 
den,” siger hun. den,” siger hun. 

”Ældsterådet har jo også ”Ældsterådet har jo også 
lagt nogle tanker i at be-lagt nogle tanker i at be-
stemme de temaer, der præ-stemme de temaer, der præ-
dikes over, og det synes jeg, dikes over, og det synes jeg, 
er vigtigt at følge.”er vigtigt at følge.”

Ellers fi nder hun prædike-Ellers fi nder hun prædike-
ner på hjemmesiden lyset-ner på hjemmesiden lyset-
oglivet.dk, hvor hun holder oglivet.dk, hvor hun holder 
af at kunne høre prædiken-af at kunne høre prædiken-
forløb og gå i dybden med forløb og gå i dybden med 
nogle emner.nogle emner.

Anita Vendelbo fra Hillerød Anita Vendelbo fra Hillerød 
hører meget ofte podcasts hører meget ofte podcasts 
fra den amerikanske kristne fra den amerikanske kristne 
hjemmeside hjemmeside Revive Our He-Revive Our He-
artsarts. . 

Hjemmesiden består af Hjemmesiden består af 
bibelundervisning og vid-bibelundervisning og vid-
nesbyrd, som henvender sig nesbyrd, som henvender sig 
primært til kvinder fra 30 år primært til kvinder fra 30 år 
og op.og op.

Underviserne er alle kvin-Underviserne er alle kvin-
der, der gennemgår bibelske der, der gennemgår bibelske 
skrifter og personer eller skrifter og personer eller 
underviser om bibelske be-underviser om bibelske be-
greber. Alt sammen talt di-greber. Alt sammen talt di-

rekte ind i kvinders liv, siger rekte ind i kvinders liv, siger 
Anita og fortæller, at hun får Anita og fortæller, at hun får 
meget ud af det.meget ud af det.

”De taler nemlig meget ”De taler nemlig meget 
konkret og sjælesørgerisk konkret og sjælesørgerisk 
ind i en kontekst, hvor man ind i en kontekst, hvor man 
er mor, hustru, kvinde i me-er mor, hustru, kvinde i me-
nigheden, veninde og ...,” nigheden, veninde og ...,” 
siger hun,siger hun,

”Jeg får meget ud af det, ”Jeg får meget ud af det, 
der bliver forkyndt i menig-der bliver forkyndt i menig-
heden, men her kan jeg fi n-heden, men her kan jeg fi n-
de nogen, der taler direkte de nogen, der taler direkte 
til mig. Nogle gange tænker til mig. Nogle gange tænker 
jeg: Har hun, der taler, været jeg: Har hun, der taler, været 

herhjemme og set, hvordan herhjemme og set, hvordan 
tingene foregår?” tingene foregår?” 

For alle kvinder
Podcastene fra Podcastene fra Revive Our Revive Our 
HeartsHearts bliver hørt verden  bliver hørt verden 
over – det kan man høre på over – det kan man høre på 
de hilsner og glimt fra man-de hilsner og glimt fra man-
ge lande, som nogle gange ge lande, som nogle gange 
bliver læst op i løbet af pro-bliver læst op i løbet af pro-
grammerne, fortæller Anita. grammerne, fortæller Anita. 

”Det viser, at der er nogle ”Det viser, at der er nogle 
universelle kvindelige pro-universelle kvindelige pro-
blemstillinger, og at det blemstillinger, og at det 
samme på mange måder gør samme på mange måder gør 

sig gældende for os kvinder, sig gældende for os kvinder, 
selv om vi kan have meget selv om vi kan have meget 
forskellige livsvilkår,” siger forskellige livsvilkår,” siger 
hun.hun.

Som eksempler på, hvad Som eksempler på, hvad 
der rent åndeligt har talt di-der rent åndeligt har talt di-
rekte til hende, nævner hun rekte til hende, nævner hun 
dels et tema om kvinden dels et tema om kvinden 
Rahab i Josvas Bog og dels Rahab i Josvas Bog og dels 
undervisning om kaldet som undervisning om kaldet som 
mor. mor. 

”Temaet om Rahab er på ”Temaet om Rahab er på 
seks afsnit. Det fortæller, seks afsnit. Det fortæller, 
hvordan Gud så ned over hvordan Gud så ned over 
den ugudelige by Jeriko den ugudelige by Jeriko 

og udvalgte kvinden og lu-og udvalgte kvinden og lu-
deren Rahab til at hjælpe deren Rahab til at hjælpe 
de spioner, han ville sende de spioner, han ville sende 
ind i byen. Gud havde set ind i byen. Gud havde set 
den spæde tro, som Rahab den spæde tro, som Rahab 
havde fået ved at høre rygter havde fået ved at høre rygter 
om ham,” siger hun.om ham,” siger hun.

”Når Gud kan bruge Ra-”Når Gud kan bruge Ra-
hab, kan han så ikke gøre hab, kan han så ikke gøre 
brug af os? Jeg har hørt det brug af os? Jeg har hørt det 
mange gange, og jeg vender mange gange, og jeg vender 
tilbage til det, når jeg synes, tilbage til det, når jeg synes, 
jeg begynder at glemme jeg begynder at glemme 
det.”det.”

Når det gælder kaldet som Når det gælder kaldet som 

mor, glæder Anita sig over mor, glæder Anita sig over 
at få konkrete råd til være at få konkrete råd til være 
kristen mor og hustru og til kristen mor og hustru og til 
at afspejle Guds kærlighed at afspejle Guds kærlighed 
ved at lade Åndens frugt ved at lade Åndens frugt 
vokse i sig.vokse i sig.

Et andet konkret råd fra Et andet konkret råd fra 
Revive Our HeartsRevive Our Hearts, som hun , som hun 
har fulgt, er at printe bibel-har fulgt, er at printe bibel-
verset om Åndens frugt (Gal verset om Åndens frugt (Gal 
5,22) ud og hænge op på 5,22) ud og hænge op på 
væggen. Så kan hun refl ek-væggen. Så kan hun refl ek-
tere over det, når hun går tere over det, når hun går 
forbi og ser det.forbi og ser det.

klkl

Revive Our Hearts taler til kvinder i hele verden
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Stilhed skærper sanserne
Sygeplejerske Ellen Jensen arrangerer retræter og har selv i mange år 

søgt stilheden for at få kvalitetstid med Gud

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Lige siden sygeplejerske Lige siden sygeplejerske 
Ellen Jensen var udsendt Ellen Jensen var udsendt 
som missionær til Tanzania i som missionær til Tanzania i 
1990’erne, har hun haft stor 1990’erne, har hun haft stor 
glæde af at tage på retræte. glæde af at tage på retræte. 

Når hun kom hjem på Når hun kom hjem på 
orlov fra sin opgave som orlov fra sin opgave som 
jordemoder i Ulanga, brugte jordemoder i Ulanga, brugte 
hun stilheden i fællesskab hun stilheden i fællesskab 
med andre til at koble fra. med andre til at koble fra. 

På det tidspunkt var der På det tidspunkt var der 
ikke mange bibelfunderede ikke mange bibelfunderede 
tilbud om retræte i Dan-tilbud om retræte i Dan-
mark, så hun tog en uge til mark, så hun tog en uge til 
Sverige eller Norge. Sverige eller Norge. 

”Jeg nød at være i stilhe-”Jeg nød at være i stilhe-
den, hvor der var meget få den, hvor der var meget få 
mennesker – vi talte ikke mennesker – vi talte ikke 
sammen, jeg skulle ikke for-sammen, jeg skulle ikke for-
holde mig til andre, og jeg holde mig til andre, og jeg 
blev ikke krævet til ansvar blev ikke krævet til ansvar 
for noget. Der var ingen ud-for noget. Der var ingen ud-
lægning af Bibelen. Det var lægning af Bibelen. Det var 
den rene vare, syntes jeg.” den rene vare, syntes jeg.” 

Hun oplevede det som en Hun oplevede det som en 
kontrast til gudstjenesterne kontrast til gudstjenesterne 
i Tanzania, hvor man ofte i Tanzania, hvor man ofte 
henvendte sig til Gud meget henvendte sig til Gud meget 
højlydt og med store armbe-højlydt og med store armbe-
vægelser. vægelser. 

”Det havde jeg også stor ”Det havde jeg også stor 
glæde af, men der var noget glæde af, men der var noget 
godt i at være stille og lytte godt i at være stille og lytte 
til Gud. I retræten var jeg til Gud. I retræten var jeg 
bare sammen med Gud, og bare sammen med Gud, og 
jeg lod mig berøre i dybder i jeg lod mig berøre i dybder i 
mit forhold til Gud, som jeg mit forhold til Gud, som jeg 
ikke før havde kendt til,” si-ikke før havde kendt til,” si-
ger hun.ger hun.

At fi nde stilheden
I dag arbejder den tidligere I dag arbejder den tidligere 
missionær som sygeplejer-missionær som sygeplejer-
ske på mor-barn afsnittet ske på mor-barn afsnittet 
på Skejby Sygehus og er i på Skejby Sygehus og er i 
sin fritid med til at arrange-sin fritid med til at arrange-
re retræter for andre.re retræter for andre.

Det har hun gjort siden Det har hun gjort siden 
2012, hvor hun kom med i 2012, hvor hun kom med i 
planlægningen af retræter, planlægningen af retræter, 

arrangeret af foreningen arrangeret af foreningen 
Agape. Sammen med en Agape. Sammen med en 
præst og en fysioterapeut præst og en fysioterapeut 
står hun for at afholde to står hun for at afholde to 
årlige weekendretræter – årlige weekendretræter – 
en på Ådalen Retrætecen-en på Ådalen Retrætecen-
ter ved Randers og en på ter ved Randers og en på 
Sankt Birgitta Klosteret i Sankt Birgitta Klosteret i 
Maribo.Maribo.

På weekenderne er der et På weekenderne er der et 
fast program. Dagen starter fast program. Dagen starter 
med gudstjeneste, hvor man med gudstjeneste, hvor man 
deler nadver sammen inden deler nadver sammen inden 
morgenmaden. I løbet af morgenmaden. I løbet af 
dagen er der tidebønner og dagen er der tidebønner og 
bibelmeditationer. Der er på bibelmeditationer. Der er på 
nogle af retræterne tilbud nogle af retræterne tilbud 
om massage og afspæn-om massage og afspæn-
ding som hjælp til at fi nde ding som hjælp til at fi nde 
ro i kroppen og tilbud om ro i kroppen og tilbud om 
individuel vejledningssam-individuel vejledningssam-
tale. Måltiderne indtages i tale. Måltiderne indtages i 

stilhed, mens man lytter til stilhed, mens man lytter til 
meditativ musik.meditativ musik.

Hele retræten foregår i Hele retræten foregår i 
stilhed. Her er de faste ram-stilhed. Her er de faste ram-
mer og fællesskabet en stor mer og fællesskabet en stor 
hjælp, pointerer hun.hjælp, pointerer hun.

”Jeg oplever faktisk, at ”Jeg oplever faktisk, at 
fællesskabet bliver endnu fællesskabet bliver endnu 
stærkere, når vi er sammen stærkere, når vi er sammen 
i stilhed. Det faste program i stilhed. Det faste program 
holder os fast på fokus – at holder os fast på fokus – at 
vi mødes for at bede og ser, vi mødes for at bede og ser, 
at der er andre, der også er at der er andre, der også er 
her for det samme. Det er her for det samme. Det er 
utroligt opløftende og tros-utroligt opløftende og tros-
styrkende.”styrkende.”

Tilbagetrækning
Ordet retræte betyder tilba-Ordet retræte betyder tilba-
getrækning, og det er også getrækning, og det er også 
det, der sker på en retræte, det, der sker på en retræte, 
forklarer Ellen Jensen.forklarer Ellen Jensen.

Ellen Jensen sammenligner stilheden med Gud med at gå i en skov på vej op mod et bjerg. Man kan godt se nogle ting undervejs, Ellen Jensen sammenligner stilheden med Gud med at gå i en skov på vej op mod et bjerg. Man kan godt se nogle ting undervejs, 
men når man så endelig kommer op på toppen og kigger ud over trætoppene: Wauw, sikken en udsigt!men når man så endelig kommer op på toppen og kigger ud over trætoppene: Wauw, sikken en udsigt!

”Man trækker sig tilbage ”Man trækker sig tilbage 
fra sin normale hverdag – fra sin normale hverdag – 
arbejde, familieliv, telefon og arbejde, familieliv, telefon og 
sociale medier. På en retræ-sociale medier. På en retræ-
te bliver man ikke hele tiden te bliver man ikke hele tiden 
afbrudt i sin tankegang og afbrudt i sin tankegang og 
forstyrret af nogen, der vil forstyrret af nogen, der vil 
en noget, så man kan lettere en noget, så man kan lettere 
sætte antennerne ind på at sætte antennerne ind på at 
lytte til Gud.”  lytte til Gud.”  

Her adskiller den bibelske Her adskiller den bibelske 
retræte sig fra andre medi-retræte sig fra andre medi-
tationsformer, understreger tationsformer, understreger 
hun.hun.

”Vi går ikke ind i stilheden ”Vi går ikke ind i stilheden 
for at gå ind i os selv – vi går for at gå ind i os selv – vi går 
ind i den for at være sam-ind i den for at være sam-
men med Gud.”men med Gud.”

Kvalitetstid med Gud
Hun tager selv fortsat på en Hun tager selv fortsat på en 
årlig retræte for, som hun årlig retræte for, som hun 

siger, ”at få kvalitetstid med siger, ”at få kvalitetstid med 
Gud.” Gud.” 

”Man kan sige: at når jeg ”Man kan sige: at når jeg 
bor alene, så jeg kunne have bor alene, så jeg kunne have 
masser af tid med Gud i masser af tid med Gud i 
hverdagen, men det kræver hverdagen, men det kræver 
bare meget mere disciplin,” bare meget mere disciplin,” 
siger hun og sammenligner siger hun og sammenligner 
det med, når ægtepar priori-det med, når ægtepar priori-
terer at have en weekend for terer at have en weekend for 
sig selv uden børn.sig selv uden børn.

”De ved godt, de har brug ”De ved godt, de har brug 
for hinanden i hverdagen, for hinanden i hverdagen, 
men det er vigtigt indimel-men det er vigtigt indimel-
lem at få børnene passet, lem at få børnene passet, 
tage væk og sige: ’Nu vil vi tage væk og sige: ’Nu vil vi 
være uforstyrret sammen og være uforstyrret sammen og 
lytte til hinanden.’” lytte til hinanden.’” 

Sådan er det også med Sådan er det også med 
stilheden og det at bruge stilheden og det at bruge 
kvalitetstid med Gud, som kvalitetstid med Gud, som 
man har mulighed for på re-man har mulighed for på re-

træterne, uddyber hun.træterne, uddyber hun.
”Stilheden skærper san-”Stilheden skærper san-

serne, så Guds ord står serne, så Guds ord står 
endnu klarere – det svarer endnu klarere – det svarer 
faktisk lidt til, hvis man går faktisk lidt til, hvis man går 
i en skov på vej op mod et i en skov på vej op mod et 
bjerg. Man kan godt se nogle bjerg. Man kan godt se nogle 
ting undervejs, men når ting undervejs, men når 
man så endelig kommer op man så endelig kommer op 
på toppen og kigger ud over på toppen og kigger ud over 
trætoppene: Wauw, sikken trætoppene: Wauw, sikken 
en udsigt! Sådan kan det op-en udsigt! Sådan kan det op-
leves at være i stilheden: at leves at være i stilheden: at 
man pludselig ser nogle de-man pludselig ser nogle de-
taljer, man ikke før kunne se.” taljer, man ikke før kunne se.” 
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TEMA
ELLEN JENSEN   Jeg oplever, at fællesskabet bliver 
endnu stærkere, når vi er sammen i stilhed

Foreningen Agape har Foreningen Agape har 
siden 2016 samarbej-siden 2016 samarbej-
det med Bibellæser-det med Bibellæser-
Ringen omkring plan-Ringen omkring plan-
lægning og udførelse lægning og udførelse 
af retræterne.af retræterne.

Læs mere på Agapes Læs mere på Agapes 
hjemmeside: agape.hjemmeside: agape.
dk/event/retraeter.dk/event/retraeter.

 
Men når du vil bede, så gå ind i dit kam-
mer og luk din dør og bed til din fader, 
som er i det skjulte. Og din fader, som 
ser i det skjulte, skal lønne dig

Matthæusevangeliet 6,6Matthæusevangeliet 6,6

BIBELEN OM PERSONLIG TID MED GUD

 
[Jøderne i Berøa] modtog ordet med me-
get velvilje og granskede dagligt Skrifter-
ne for at se, om det forholdt sig sådan. 
Mange af dem ... kom til tro

Apostlenes Gerninger 17,11-12Apostlenes Gerninger 17,11-12

 
Lykkelig den ... som har sin glæde ved 
Herrens lov og grunder på hans lov dag 
og nat. Han er som et træ, der er plantet 
ved bækken

Salmernes Bog 1,1-3aSalmernes Bog 1,1-3a

 
På en retræte bli-
ver man ikke hele 
tiden afbrudt i sin 
tankegang og for-
styrret af nogen, 
der vil en noget, 
så man kan lettere 
sætte antennerne 
ind på at lytte til 
Gud

Ellen JensenEllen Jensen



Elever træner stilletid med Gud
Sædding Efterskole vil med klostertur og daglig stilhed sætte rammerne for personlig andagt

Man får ikke en 
aha-oplevelse hver 
eneste gang, man 
holder andagt, 
men det er også et 
tykke rugbrødsar-
bejde, som er en 
del af det kristne 
liv her på jorden

Mads HessellundMads Hessellund
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MADS HESSELLUND  Når der er en fast rytme, 
slipper man for selv at skulle planlægge, hvornår man 
skal bede og læseTEMA

AF KAJA LAUTERBACH

Hvert forår giver Sædding Hvert forår giver Sædding 
Efterskole eleverne tilbud Efterskole eleverne tilbud 
om at komme på en retræ-om at komme på en retræ-
teweekend. teweekend. 

”En af de opgaver, vi har ”En af de opgaver, vi har 
som kristen efterskole, er som kristen efterskole, er 
at fremelske et personligt at fremelske et personligt 
andagtsliv. Det gør vi ved andagtsliv. Det gør vi ved 
at have fokus på stilhed og at have fokus på stilhed og 
ved at undervise i personlig ved at undervise i personlig 
andagt og fællesskab med andagt og fællesskab med 
Jesus.”Jesus.”

Det siger forstander Mads Det siger forstander Mads 
Hessellund – og uddyber:Hessellund – og uddyber:

”Vi fortæller eleverne, at ”Vi fortæller eleverne, at 
man ikke får en aha-ople-man ikke får en aha-ople-
velse hver eneste gang, man velse hver eneste gang, man 
holder andagt, men at det holder andagt, men at det 
også er et stykke rugbrøds-også er et stykke rugbrøds-
arbejde, som er en del af det arbejde, som er en del af det 
kristne liv her på jorden.”kristne liv her på jorden.”

Han oplever, at nogle men-Han oplever, at nogle men-
nesker – ikke mindst unge nesker – ikke mindst unge 
– føler det ubehageligt at – føler det ubehageligt at 
være alene med sig selv være alene med sig selv 
uden musik og uden visuelle uden musik og uden visuelle 
indtryk.indtryk.

”Men jeg tror, det er godt ”Men jeg tror, det er godt 
for den menneskelige psyke for den menneskelige psyke 
at kunne det,” siger han. Han at kunne det,” siger han. Han 
tror dog ikke, at mennesker tror dog ikke, at mennesker 
for år tilbage havde stærke-for år tilbage havde stærke-
re karaktertræk, der kunne re karaktertræk, der kunne 
hjælpe dem til at holde de-hjælpe dem til at holde de-
res personlige andagt.res personlige andagt.

”Men de havde ikke ad-”Men de havde ikke ad-
gang til så mange adspre-gang til så mange adspre-
delser. Det må vi, der lever i delser. Det må vi, der lever i 
dag, være bevidst om og ind-dag, være bevidst om og ind-

rette os efter, så vi ikke lader rette os efter, så vi ikke lader 
os forstyrre.”os forstyrre.”

En fast rytme er godt
I mange år fandt eftersko-I mange år fandt eftersko-
lens retræteweekend sted lens retræteweekend sted 
på Hellig Kors Kloster ved på Hellig Kors Kloster ved 
Skjern, og derfor hedder Skjern, og derfor hedder 
det stadig Klosterweekend, det stadig Klosterweekend, 
selv om den nu er fl yttet til selv om den nu er fl yttet til 
et lejrsted, fortæller Mads et lejrsted, fortæller Mads 
Hessellund.Hessellund.

Det er ikke kun navnet, de Det er ikke kun navnet, de 
har beholdt, men også op-har beholdt, men også op-
bygningen af weekenden.bygningen af weekenden.

”Klostrets rammer med ”Klostrets rammer med 
tidebønner og liturgi for tidebønner og liturgi for 
dagen oplever han nemlig dagen oplever han nemlig 
som en god ting for at fi nde som en god ting for at fi nde 
stilhed.stilhed.

”Når der er en fast rytme, ”Når der er en fast rytme, 
slipper man for selv at skul-slipper man for selv at skul-
le planlægge, hvornår man le planlægge, hvornår man 
skal bede og læse. Derfor skal bede og læse. Derfor 
er det også godt at have en er det også godt at have en 
fast rytme for andagtslivet i fast rytme for andagtslivet i 
dagligdagen. Både for unge dagligdagen. Både for unge 
og for voksne,” siger han.og for voksne,” siger han.

Om man bruger tidebøn, Om man bruger tidebøn, 

Ideer til alenetid med Gud

bibelske salmer i sin bøn el-bibelske salmer i sin bøn el-
ler en bedeliste er for Mads ler en bedeliste er for Mads 
Hessellund underordnet. Hessellund underordnet. 
Det vigtigste er at fi nde en Det vigtigste er at fi nde en 
form, der fungerer godt til form, der fungerer godt til 
den person, man er, og det den person, man er, og det 
menneskelige tempera-menneskelige tempera-
ment, man har.ment, man har.

Hans oplevelse er, at når Hans oplevelse er, at når 
man selv formulerer sin bøn, man selv formulerer sin bøn, 
kommer den let til at kun at kommer den let til at kun at 
handle om job, venner, fami-handle om job, venner, fami-
lie og bekymringer.lie og bekymringer.

”På efterskolen vil vi gerne ”På efterskolen vil vi gerne 
give elever eksempler på, give elever eksempler på, 
hvordan man kan berige hvordan man kan berige 
sit personlige andagtsliv. sit personlige andagtsliv. 
For eksempel kan det være For eksempel kan det være 
enormt værdifuldt at bruge enormt værdifuldt at bruge 

På Klosterweekenden har På Klosterweekenden har 
eleverne på Sædding Efter-eleverne på Sædding Efter-
skole også rig mulighed for skole også rig mulighed for 

at lave bibelstudier sammen.at lave bibelstudier sammen.

nogle af Paulus’ sætninger i nogle af Paulus’ sætninger i 
sin bøn,” siger forstanderen.sin bøn,” siger forstanderen.

En del af hverdagen
Han fortæller, at stilletid Han fortæller, at stilletid 
også er en del af hverdagen også er en del af hverdagen 
på Sædding Efterskole. på Sædding Efterskole. 

”Det er et fast program-”Det er et fast program-
punkt hver aften. Tidligere punkt hver aften. Tidligere 
hed det Lektielæsning, og hed det Lektielæsning, og 
det er stadig elevernes pri-det er stadig elevernes pri-
mære opgave at få lavet de-mære opgave at få lavet de-
res lektier. Men de skal også res lektier. Men de skal også 
være på deres værelser, hvis være på deres værelser, hvis 
de ikke har nogen lektier, de ikke har nogen lektier, 
som i denne uge, hvor de har som i denne uge, hvor de har 
været på brobygning,” siger været på brobygning,” siger 
han.han.

”Det er de færreste, der ”Det er de færreste, der 

sidder og kigger ud ad vin-sidder og kigger ud ad vin-
duet eller bruger Bibelen, duet eller bruger Bibelen, 
og de fl este ender med en og de fl este ender med en 
skærm. Men rammerne for skærm. Men rammerne for 
stilhed er der.”stilhed er der.”

Mads Hessellund fortæl-Mads Hessellund fortæl-
ler, at det ikke er ualmin-ler, at det ikke er ualmin-
deligt, at efterskolens ram-deligt, at efterskolens ram-
mefaste hverdag inklusive mefaste hverdag inklusive 
stilletid kommer til at hæn-stilletid kommer til at hæn-
ge nogle elever ud af halsen ge nogle elever ud af halsen 
omkring maj/juni måned.omkring maj/juni måned.

”Men det sker, at elever ”Men det sker, at elever 
kommer tilbage – for ek-kommer tilbage – for ek-
sempel til elevstævne – og sempel til elevstævne – og 
siger højt til de nuværende siger højt til de nuværende 
elevere, at de sætter pris på, elevere, at de sætter pris på, 
at den ramme var der,” siger at den ramme var der,” siger 
han.han.

”Det er nemlig ofte sådan, ”Det er nemlig ofte sådan, 
at man først opdager, at no-at man først opdager, at no-
get er godt, når det forsvin-get er godt, når det forsvin-
der.”der.”

Alle på samme tid
Det er frivilligt at deltage Det er frivilligt at deltage 
i retræteweekenden, men i retræteweekenden, men 
traditionelt tager 50-60 ud traditionelt tager 50-60 ud 
af godt 80 elever med. af godt 80 elever med. 

”De er glade for at komme ”De er glade for at komme 
af sted en weekend og efter-af sted en weekend og efter-
lade telefonen derhjemme, lade telefonen derhjemme, 
og de er også glade for, at og de er også glade for, at 
alle gør det på samme tid,” alle gør det på samme tid,” 
siger forstanderen.siger forstanderen.

”Det er nemlig svært for ”Det er nemlig svært for 
dem at skulle sætte sig alene dem at skulle sætte sig alene 
på eget initiativ, for ’hvis der på eget initiativ, for ’hvis der 
nu sker noget i vennegrup-nu sker noget i vennegrup-
pen, som jeg går glip af?’ Det pen, som jeg går glip af?’ Det 
kan få dem til at vælge per-kan få dem til at vælge per-
sonlig alenetid fra.”sonlig alenetid fra.”
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Sæt en fast dag om året Sæt en fast dag om året 
af til af til FASTE OG BØN. Tak  Tak 
for året, der er gået, og for året, der er gået, og 
bed for det kommende år.bed for det kommende år.

Brug en del af din bøn på Brug en del af din bøn på 
STILHED og fokuser dine  og fokuser dine 
tanker på en side af Guds tanker på en side af Guds 
væsen: Konge, Fader, væsen: Konge, Fader, 
Dommer, Ven.Dommer, Ven.

Læs et kapitel fra Bibelen Læs et kapitel fra Bibelen 
VERS FOR VERS. Hold . Hold 
tre-fi re minutters pause tre-fi re minutters pause 
mellem hvert vers, og mellem hvert vers, og 
tænk og bed over det.tænk og bed over det.

Brug en Brug en VEJLEDNING 
– for eksempel en bibel-– for eksempel en bibel-
læseplan – og sæt en læseplan – og sæt en 
fast tid af til læsning og fast tid af til læsning og 
bøn.bøn.

SYNG bibelvers eller bibelvers eller 
en lovsang alene.en lovsang alene.

SKRIV en bøn. en bøn. BED HØJT i enrum. i enrum. GÅ TUR, mens du  mens du 
beder til Gud.beder til Gud.

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

Sidste sommer blev Daniel Sidste sommer blev Daniel 
Boel Nielsen fra Gårslev ved Boel Nielsen fra Gårslev ved 
Vejle student med et snit på Vejle student med et snit på 
10,8. Desuden var han for-10,8. Desuden var han for-
mand i den lokale IMU- og mand i den lokale IMU- og 
KFS-gruppe og havde høje KFS-gruppe og havde høje 
forventninger til sig selv i forventninger til sig selv i 
alle de ting, han gjorde.alle de ting, han gjorde.

Som et afbræk fra det tog Som et afbræk fra det tog 
han seks uger til Norge for han seks uger til Norge for 
at bo alene i en hytte i øde-at bo alene i en hytte i øde-
marken uden strøm, inter-marken uden strøm, inter-
net og rindende vand.net og rindende vand.

”Jeg tog op i hytten for at ”Jeg tog op i hytten for at 
søge stilheden. Jeg var træt søge stilheden. Jeg var træt 
af at have travlt og følte, jeg af at have travlt og følte, jeg 
pressede mig selv alt for pressede mig selv alt for 
meget for at gøre alting så meget for at gøre alting så 
godt som muligt.”godt som muligt.”

Den lille hytte lå 15 kilo-Den lille hytte lå 15 kilo-
meter fra den nærmeste by meter fra den nærmeste by 
Erfjord nord for Stavanger. Erfjord nord for Stavanger. 
Han badede og fi skede i en Han badede og fi skede i en 
sø foran hytten og huggede sø foran hytten og huggede 
brænde til at tænde op med brænde til at tænde op med 
i brændeovnen indenfor. En-i brændeovnen indenfor. En-
kelheden gjorde ham godt.kelheden gjorde ham godt.

”I hytten var der ingen for-”I hytten var der ingen for-
ventninger. Intet ansvar. Jeg ventninger. Intet ansvar. Jeg 
kunne bare være mig selv kunne bare være mig selv 
og lave min egen plan for og lave min egen plan for 
dagen.” dagen.” 

Fuglefl øjt og vandfald
I de 42 dage, han tilbragte i I de 42 dage, han tilbragte i 
de norske fjelde, var Daniel de norske fjelde, var Daniel 
omsluttet af stilheden – kun omsluttet af stilheden – kun 
brudt af lyden af fuglefl øjt brudt af lyden af fuglefl øjt 
og brusende vandfald. Det og brusende vandfald. Det 
gav ham tid til at tænke over gav ham tid til at tænke over 

Seks uger alene med Gud
Som nybagt student var Daniel alene i en norsk fjeldhytte 

for at slippe fra præstationsræset og komme tættere på Gud

livets store spørgsmål, og livets store spørgsmål, og 
hvordan han gerne ville leve hvordan han gerne ville leve 
sit liv.sit liv.

”Jeg tænkte, det ville være ”Jeg tænkte, det ville være 
fedt at bruge tid på det som fedt at bruge tid på det som 
ung, inden jeg skulle til at ung, inden jeg skulle til at 
træffe valg om studie og træffe valg om studie og 
fremtid. Jeg ville ikke blive fremtid. Jeg ville ikke blive 
gammel og så først senere gammel og så først senere 
fi nde ud af, hvad meningen fi nde ud af, hvad meningen 
var,” siger han.var,” siger han.

Hver morgen lavede han Hver morgen lavede han 
havregrød og tænkte over havregrød og tænkte over 
et nyt spørgsmål: ”Hvor-et nyt spørgsmål: ”Hvor-
dan kan jeg være mig selv?”, dan kan jeg være mig selv?”, 
”Hvad betyder andre folks ”Hvad betyder andre folks 
holdninger om mig?” og holdninger om mig?” og 
”Hvordan vil jeg gerne be-”Hvordan vil jeg gerne be-
skrives til min begravelse?”. skrives til min begravelse?”. 
Han skrev sine tanker ned i Han skrev sine tanker ned i 
en notesbog – 220 sider blev en notesbog – 220 sider blev 
det til i alt. det til i alt. 

Desuden læste han nogle Desuden læste han nogle 
tunge bøger af blandt andre tunge bøger af blandt andre 
Kierkegaard og Thoreau, der Kierkegaard og Thoreau, der 
handlede om emner som: handlede om emner som: 
stilheden, kærligheden, stilheden, kærligheden, 
sandheden og meningen. sandheden og meningen. 

Dækkede bord for Jesus
Daniels forhold til Gud æn-Daniels forhold til Gud æn-
drede sig også i hytten.drede sig også i hytten.

”Før jeg tog af sted, var ”Før jeg tog af sted, var 
det meget struktureret, det meget struktureret, 
hvornår jeg brugte tid med hvornår jeg brugte tid med 
Gud. Så satte jeg lige 20 mi-Gud. Så satte jeg lige 20 mi-
nutter af til at bede og læse nutter af til at bede og læse 
i Bibelen. Men det at være i i Bibelen. Men det at være i 
stilheden i længere tid gjor-stilheden i længere tid gjor-
de, at jeg kom tættere på de, at jeg kom tættere på 
ham. Det var ligesom det, ham. Det var ligesom det, 
der står i Bibelen om Abra-der står i Bibelen om Abra-
ham, at han vandrede med ham, at han vandrede med 

Gud. Jeg begyndte bare at Gud. Jeg begyndte bare at 
gå og snakke naturligt med gå og snakke naturligt med 
ham. Når jeg var ude og fi -ham. Når jeg var ude og fi -
ske, talte jeg med Gud der. ske, talte jeg med Gud der. 
Når jeg sad og læste, talte Når jeg sad og læste, talte 
jeg med ham. Han kom li-jeg med ham. Han kom li-
gesom ind i alle aspekter af gesom ind i alle aspekter af 
mit liv.” mit liv.” 

Derfor følte han sig heller Derfor følte han sig heller 
aldrig ensom, siger han og aldrig ensom, siger han og 
fortæller om en drøm, han fortæller om en drøm, han 
havde en af de første nætter havde en af de første nætter 
i hytten.i hytten.

”I drømmen holdt jeg fest ”I drømmen holdt jeg fest 
med min gymnasieklasse, med min gymnasieklasse, 
og pludselig bankede det og pludselig bankede det 
på døren. Det var Jesus, på døren. Det var Jesus, 
der kom, og han var sådan der kom, og han var sådan 
helt cool og begyndte at helt cool og begyndte at 
forvandle vand til vin, og det forvandle vand til vin, og det 
var mine klassekammerater var mine klassekammerater 
vildt begejstrede for,” siger vildt begejstrede for,” siger 
han og ler.han og ler.

”Det fi k mig til at tænke: ”Det fi k mig til at tænke: 
’Hvad nu, hvis Jesus rent ’Hvad nu, hvis Jesus rent 
faktisk kom og bankede faktisk kom og bankede 
på døren til hytten en dag? på døren til hytten en dag? 
Hvordan ville jeg så reagere? Hvordan ville jeg så reagere? 
Ville jeg byde ham på en kop Ville jeg byde ham på en kop 
kaffe?’ Efter det begyndte kaffe?’ Efter det begyndte 
jeg at forestille mig, at han jeg at forestille mig, at han 
var der rent fysisk. Når jeg var der rent fysisk. Når jeg 
skulle spise, dækkede jeg skulle spise, dækkede jeg 
op til Gud Far, Gud Søn og op til Gud Far, Gud Søn og 
Gud Helligånd. På den måde Gud Helligånd. På den måde 
blev jeg helt konkret mindet blev jeg helt konkret mindet 
om Guds nærvær, og det var om Guds nærvær, og det var 
rigtig dejligt at mærke ham rigtig dejligt at mærke ham 
så tæt.”så tæt.”

Vil læse til præst
I dag har den nu 21-årige I dag har den nu 21-årige 
Daniel fået et nyt perspektiv Daniel fået et nyt perspektiv 

Daniel tilbragte 42 dage alene i en hytte i de norske fjelde. Her oplevede han at komme tættere på Gud.Daniel tilbragte 42 dage alene i en hytte i de norske fjelde. Her oplevede han at komme tættere på Gud.

på tilværelsen og på, hvad på tilværelsen og på, hvad 
han vil bruge sit liv på. han vil bruge sit liv på. 

”Jeg er blevet mere skarp ”Jeg er blevet mere skarp 
på, hvad der er det vigtigste: på, hvad der er det vigtigste: 
at elske Gud og min næste at elske Gud og min næste 
og at leve i en tæt relation og at leve i en tæt relation 
med ham. Det er noget, jeg med ham. Det er noget, jeg 
vil gøre resten af mit liv.” vil gøre resten af mit liv.” 

Og så har han fundet ud af, Og så har han fundet ud af, 
at han ikke behøver at tage at han ikke behøver at tage 
seks uger til Norge for at seks uger til Norge for at 
være tæt på Gud, men godt være tæt på Gud, men godt 
kan snakke med ham i løbet kan snakke med ham i løbet 
af hverdagen – især når han af hverdagen – især når han 
går ture. Han går lige nu på går ture. Han går lige nu på 
KFS’ Ledertræningscenter i KFS’ Ledertræningscenter i 
Ødsted og vil derefter gerne Ødsted og vil derefter gerne 
læse til præst. læse til præst. 

”Jeg kunne godt tænke ”Jeg kunne godt tænke 
mig at bruge retræten som mig at bruge retræten som 
værktøj til at hjælpe folk værktøj til at hjælpe folk 
ind i stilhed med Gud. Jeg ind i stilhed med Gud. Jeg 
tænker, at stilhed er no-tænker, at stilhed er no-
get, vi alle har brug for. Det get, vi alle har brug for. Det 
er måske en af de største er måske en af de største 
mangelvarer i vores travle mangelvarer i vores travle 
samfund,” siger han.samfund,” siger han.

Selv om han har planer Selv om han har planer 
om at studere videre, har om at studere videre, har 
han ikke tænkt sig at blive han ikke tænkt sig at blive 
opslugt af præstationsræ-opslugt af præstationsræ-
set igen:set igen:

”På teologistudiet vil jeg ”På teologistudiet vil jeg 
selvfølgelig gerne lære de selvfølgelig gerne lære de 
fag, der skal til for at blive fag, der skal til for at blive 
dygtig til faget. Men der er dygtig til faget. Men der er 
andre præstationer, der er andre præstationer, der er 
vigtigere, end hvilke karak-vigtigere, end hvilke karak-
terer jeg får. Jeg vil hellere terer jeg får. Jeg vil hellere 
leve tæt med Jesus og min-leve tæt med Jesus og min-
de om ham, end jeg vil være de om ham, end jeg vil være 
en helt vildt klog teolog, der en helt vildt klog teolog, der 
holder ham lidt på afstand.”holder ham lidt på afstand.”
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DANIEL BOEL NIELSEN   At være i stilheden i længere 
tid gjorde, at jeg kom tættere på Gud. Det var ligesom det, 
der står i Bibelen om Abraham, at han vandrede med Gud

KIRKE  

Nordiske missionærer 
trækkes ud af Etiopien
Politiske uroligheder i Etiopien har ført til, at Norsk Lu-Politiske uroligheder i Etiopien har ført til, at Norsk Lu-
thersk Misjonssamband har evakueret alle missionærer thersk Misjonssamband har evakueret alle missionærer 
med børn fra landet. Danske Promissio har også evaku-med børn fra landet. Danske Promissio har også evaku-
eret deres ene danske missionærpar.eret deres ene danske missionærpar.

Det danske udenrigsministerium har ligeledes opfor-Det danske udenrigsministerium har ligeledes opfor-
dret alle danskere til at forlade landet, fordi situationen dret alle danskere til at forlade landet, fordi situationen 
er uforudsigelig.er uforudsigelig.

Urolighedernes kerne er den nordlige Tigray-provins, Urolighedernes kerne er den nordlige Tigray-provins, 
hvor Tigray-folkets Befrielsesfront har gjort oprør mod hvor Tigray-folkets Befrielsesfront har gjort oprør mod 
centraladministrationen i Addis Ababa. Ifølge internatio-centraladministrationen i Addis Ababa. Ifølge internatio-
nale nyhedsorganisationer dræber, plyndrer og voldtager nale nyhedsorganisationer dræber, plyndrer og voldtager 
eritreanske soldater også i provinsen.eritreanske soldater også i provinsen.

Flere medier fortæller om, at Tigray-folkets Befrielses-Flere medier fortæller om, at Tigray-folkets Befrielses-
front er på vej mod hovedstaden, men det er uklart, i hvil-front er på vej mod hovedstaden, men det er uklart, i hvil-
ket omfang det reelt er tilfældet. Hvad der dog står klart, ket omfang det reelt er tilfældet. Hvad der dog står klart, 
er, at en stor del af befolkningen som en konsekvens af er, at en stor del af befolkningen som en konsekvens af 
konfl ikten ikke har nok mad. FN anslår, at hver fjerde i konfl ikten ikke har nok mad. FN anslår, at hver fjerde i 
Etiopien er i alvorlig risiko for at sulte.Etiopien er i alvorlig risiko for at sulte.

Blandt kristne frygter man desuden, at konfl ikten kan Blandt kristne frygter man desuden, at konfl ikten kan 
skade tilliden mellem kristne i både Tigray og resten af skade tilliden mellem kristne i både Tigray og resten af 
landet.                   landet.                   nlmnlm

Kristen lærer vinder sag om 
tiltale af transkønnede elever
”Jeg elsker alle mine elever, men jeg vil aldrig lyve over for ”Jeg elsker alle mine elever, men jeg vil aldrig lyve over for 
dem, uanset hvad konsekvenserne er. Jeg er lærer, men dem, uanset hvad konsekvenserne er. Jeg er lærer, men 
jeg tjener først og fremmest Gud, og jeg vil ikke støtte, at jeg tjener først og fremmest Gud, og jeg vil ikke støtte, at 
en biologisk dreng kan blive en pige eller omvendt, fordi en biologisk dreng kan blive en pige eller omvendt, fordi 
det er imod min religion. Det er at lyve over for et barn, det er imod min religion. Det er at lyve over for et barn, 
det er misbrug af et barn, og det er synd imod vores Gud.”det er misbrug af et barn, og det er synd imod vores Gud.”

Sådan lød ordene, da idrætslærer Byron Cross, med Sådan lød ordene, da idrætslærer Byron Cross, med 
kaldenavnet Tanner, fremlagde sit synspunkt til sin sko-kaldenavnet Tanner, fremlagde sit synspunkt til sin sko-
lebestyrelse på en offentlig skole i staten Virginia i USA i lebestyrelse på en offentlig skole i staten Virginia i USA i 
maj. Bestyrelsen havde fremlagt et forslag til en skolepo-maj. Bestyrelsen havde fremlagt et forslag til en skolepo-
litik, der skulle sikre, at lærere tiltaler elever, sådan som litik, der skulle sikre, at lærere tiltaler elever, sådan som 
de identifi cerer sig selv. Efter sin modstand mod forsla-de identifi cerer sig selv. Efter sin modstand mod forsla-
get blev gymnastiklæreren bortvist.get blev gymnastiklæreren bortvist.

Efterfølgende lagde Byron Tanner Cross sag an mod Efterfølgende lagde Byron Tanner Cross sag an mod 
skolen, men den 10. november indgik parterne et forlig. skolen, men den 10. november indgik parterne et forlig. 
Skolen ophæver hans bortvisning og betaler advokatud-Skolen ophæver hans bortvisning og betaler advokatud-
gifterne. Skolen skal ligeledes fjerne enhver omtale af gifterne. Skolen skal ligeledes fjerne enhver omtale af 
hans bortvisning.hans bortvisning.

Der er dog stadig en principiel sag mod skolen, der Der er dog stadig en principiel sag mod skolen, der 
vedtog den nye skolepolitik i august. En historielærer og vedtog den nye skolepolitik i august. En historielærer og 
en engelsklærer har nemlig tilsluttet sig det sagsanlæg, en engelsklærer har nemlig tilsluttet sig det sagsanlæg, 
som Cross oprindelig anlagde. De mener, at offentligt som Cross oprindelig anlagde. De mener, at offentligt 
ansatte er beskyttet af ytringsfriheden og derfor ikke kan ansatte er beskyttet af ytringsfriheden og derfor ikke kan 
tvinges til at tiltale personer på en måde, der går imod tvinges til at tiltale personer på en måde, der går imod 
deres kerneoverbevisning.                 deres kerneoverbevisning.                 nlmnlm

TEMA

Ifølge fl ere medier er oprørsstyrkerne på vej mod Etiopi-Ifølge fl ere medier er oprørsstyrkerne på vej mod Etiopi-
ens hovedstad Addis Abeba.ens hovedstad Addis Abeba.
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

TEOLOGISK UNDERVISER 
TIL KURSER I TANZANIA

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

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

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

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

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

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

Bliv en af de 1.000, der får første års medlemsskab GRATIS

Du er meget velkommen til at 
ringe på 86 62 74 66, hvis du har 
spørgsmål eller brug for hjælp 
med indmeldelsen

Bliv medlem og støt 
arbejdet med at 
udfordre medierne 
på det gode sprog

Vi kræver, at medierne bruger et 
godt og nuanceret sprog i stedet for 
sproglige krykker i form af grove og 
primitive udtryk.

DET, MAN 
HØRER,
ER MAN 
SELV

Hvad kan
jeg gøre? D

ia
lo

g 
de

r g
av

ne
r

sid
en

 19
26

Besøg lm.klf.dk eller 
scan QR-koden og få 
første år gratis

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

adventsstjerner.dk

Brødremenighedens
adventsstjerner

Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, når du køber stjerner

Præst til 
Hillerød Frimenighed

Vores præst gennem mere end 9 år har fået nyt job, 
og vi s ger hans afl ser. Kunne det være noget for dig?

Dine opgaver:

· At virke som præst med forkyndelse, sjælesorg og 
kirkelige handlinger.

· At implementere vores vision ”Kristus i Centrum” og 
fortsat udvikle den i samarbejde med ledelsen.

· At underst tte og udvikle den store frivillige indsats, 
der sker i menigheden.

Læs mere på hillerodfrimenighed.dk 

Ans gning og CV sendes senest den 9. januar 2022 til 
bent@hillerodfrimenighed.dk

Fo
to:
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om

NYT JOB:
FORRETNINGSUDVIKLER OG FUNDRAISER

Vi har brug for en visionær kollega, der kan 
udvikle forretningen og optimere fundraising-
indsatserne. Er det mon dig, vi søger?

Agape giver hjælp og inspiration til mennesker 
gennem terapi og supervision, brevkasse- 
og telefonrådgivning, foredrag, kurser, 
artikler, mm. 

Grundlaget for foreningen er det 
kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere på agape.dk



Maryam Rostampour og Marziyeh 
Amirizadeh:Amirizadeh:
Forfulgt i IranForfulgt i Iran
Scandinavia 2021Scandinavia 2021

270 sider – 249,- kroner270 sider – 249,- kroner

To unge kvinder fortæller, hvor-To unge kvinder fortæller, hvor-
dan de blev arresteret og sat i dan de blev arresteret og sat i 
det berygtede Evin-fængsel i det berygtede Evin-fængsel i 
Teheran, hvor tortur og henret-Teheran, hvor tortur og henret-
telser er hverdagskost. Skønt telser er hverdagskost. Skønt 
udsat for grusomme forhør, intimidering og trusler om udsat for grusomme forhør, intimidering og trusler om 
dødsstraf lod de to kvinder sig ikke overmande af frygten, dødsstraf lod de to kvinder sig ikke overmande af frygten, 
men besluttede at dele deres kristne tro i fængslet.men besluttede at dele deres kristne tro i fængslet.

Men det er også historien om, hvordan Gud i løbet af deres Men det er også historien om, hvordan Gud i løbet af deres 
259 dage i fængslet brugte dem til at lade sit lys skinne på et 259 dage i fængslet brugte dem til at lade sit lys skinne på et 
af verdens mørkeste steder og give håb til mennesker, som af verdens mørkeste steder og give håb til mennesker, som 
havde mistet alt.havde mistet alt.

inspiration            nærvær            holdning

STILLETID MED GUDSTILLETID MED GUD er måske den største udfordring  er måske den største udfordring 
for en kristen i Vesten i dag. Her kæmper man nemlig for en kristen i Vesten i dag. Her kæmper man nemlig 
mod kræfter fra mange sider, der trækker i en anden mod kræfter fra mange sider, der trækker i en anden 
retning. retning. 

Udefra kommer tilbud, der kæmper om dagens 24 Udefra kommer tilbud, der kæmper om dagens 24 
timer. Selv om mange praktiske gøremål kan tage ti-timer. Selv om mange praktiske gøremål kan tage ti-
den, er det klart, at netop medierne i vores tid synes den, er det klart, at netop medierne i vores tid synes 
uden ende. Telefon, tv, radio og bøger gør et så mas-uden ende. Telefon, tv, radio og bøger gør et så mas-
sivt krav på vores tid, at det for mange af os kræver en sivt krav på vores tid, at det for mange af os kræver en 
særlig kraftanstrengelse at prioritere stilletiden. særlig kraftanstrengelse at prioritere stilletiden. 

Tidsåndens syn på selvet påvirker også. Det føles Tidsåndens syn på selvet påvirker også. Det føles 
uægte og uautentisk, hvis man i det ydre liv lever på uægte og uautentisk, hvis man i det ydre liv lever på 
en måde, der ikke stemmer overens med ens følelser. en måde, der ikke stemmer overens med ens følelser. 
Når man ikke føler for bibellæsning, bøn og lovsang Når man ikke føler for bibellæsning, bøn og lovsang 
kan det nærmest synes, som om man skal slå knuder kan det nærmest synes, som om man skal slå knuder 
på sig selv, for alligevel at gøre det. For det føles jo på sig selv, for alligevel at gøre det. For det føles jo 
uægte.uægte.

BAG BEGGE DELE BAG BEGGE DELE ligger naturligvis synden i vores ligger naturligvis synden i vores 
hjerter, der med alle midler søger at holde os fra den hjerter, der med alle midler søger at holde os fra den 
eneste kilde til virkeligt liv: at vi hver især søger ind eneste kilde til virkeligt liv: at vi hver især søger ind 
foran Guds ansigt dagligt.foran Guds ansigt dagligt.

Vi må også erkende, at hver livsfase har sine ud-Vi må også erkende, at hver livsfase har sine ud-
fordringer – småbørnsfamilien er måske presset af fordringer – småbørnsfamilien er måske presset af 
manglende tid og energi, den ældre er måske presset manglende tid og energi, den ældre er måske presset 
af manglende kræfter, og den unge er måske presset af manglende kræfter, og den unge er måske presset 
af frygten for at gå glip af noget andet.af frygten for at gå glip af noget andet.

Det daglige møde kan se vidt forskelligt ud fra dag Det daglige møde kan se vidt forskelligt ud fra dag 
til dag. Én dag kan have stort fokus på tilbedelse af til dag. Én dag kan have stort fokus på tilbedelse af 
Gud i bøn eller lovsang. En anden dag er det syndsbe-Gud i bøn eller lovsang. En anden dag er det syndsbe-
kendelsen, der fylder. En tredje dag kan være læsning kendelsen, der fylder. En tredje dag kan være læsning 
af tre-fi re centrale vers, som man forsøger at lære af tre-fi re centrale vers, som man forsøger at lære 
udenad. En fjerde dag kan være læsning af en af Bi-udenad. En fjerde dag kan være læsning af en af Bi-
belens længere fortællinger. En femte dag kan være belens længere fortællinger. En femte dag kan være 
fyldt af liturgiske bønner.fyldt af liturgiske bønner.

LYKKELIGVIS HAR GUDLYKKELIGVIS HAR GUD også velsignet os med hin- også velsignet os med hin-
anden. I adskillige generationer af kirkehistorien har anden. I adskillige generationer af kirkehistorien har 
bibellæsning været forbeholdt fællesskabet. “Kristus bibellæsning været forbeholdt fællesskabet. “Kristus 
i min brors mund, er stærkere end Kristus i mit eget i min brors mund, er stærkere end Kristus i mit eget 
hjerte,” sagde den tyske præst Dietrich Bonhoef-hjerte,” sagde den tyske præst Dietrich Bonhoef-
fer. Stilletid med Gud behøver således ikke være en fer. Stilletid med Gud behøver således ikke være en 
solosport – i hvert fald ikke hver dag. Man kan enten solosport – i hvert fald ikke hver dag. Man kan enten 
mødes fysisk og hjælpe hinanden, eller man kan op-mødes fysisk og hjælpe hinanden, eller man kan op-
muntre hinanden og holde hinanden oppe på den muntre hinanden og holde hinanden oppe på den 
gode vane efter den individuelle stilletid.gode vane efter den individuelle stilletid.

Lad os benytte de mange muligheder for at søge Lad os benytte de mange muligheder for at søge 
Guds ansigt i bøn, lovsang og bibellæsning, så vi sam-Guds ansigt i bøn, lovsang og bibellæsning, så vi sam-
men kan vokse i erkendelsen af vores herre og frelser men kan vokse i erkendelsen af vores herre og frelser 
til glæde for både os selv og igennem vores liv til glæ-til glæde for både os selv og igennem vores liv til glæ-
de for de mennesker, vi møder i vores hverdag.de for de mennesker, vi møder i vores hverdag.

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

Den største  
udfordring
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LEDER 
BOGOMTALER 

Tessa Afshar:Tessa Afshar:
Håbets portHåbets port
Lohse 2021Lohse 2021

336 sider – 299,95 kroner336 sider – 299,95 kroner

En handlingsmættet roman, En handlingsmættet roman, 
der udspiller sig i det 1. år-der udspiller sig i det 1. år-
hundrede efter Kristus. hundrede efter Kristus. 

Den unge kvinde Priskilla Den unge kvinde Priskilla 
vover sig en dag ind i den vover sig en dag ind i den 
jødiske synagoge i Rom. Her møder hun 
Rufus og Maria, der fortæller hende om Yeshua. Senere 
møder hun teltmageren Akvila, og de kommer sammen møder hun teltmageren Akvila, og de kommer sammen 
til Korinth, hvor en ny kristen menighed er ved at vokse til Korinth, hvor en ny kristen menighed er ved at vokse 
frem.frem.

Ligegyldigt om historien foregår i kejserens palads el-Ligegyldigt om historien foregår i kejserens palads el-
ler i de usleste rønner fornemmer man, at noget nyt er ler i de usleste rønner fornemmer man, at noget nyt er 
ved at ske: Håbets port åbner sig.ved at ske: Håbets port åbner sig.

Hans Jørn Østerby:Hans Jørn Østerby:
Og det blev morgen, første dagOg det blev morgen, første dag
Lohse 2021Lohse 2021

240 sider – 199,95 kroner240 sider – 199,95 kroner

En bibelhistorisk roman, hvor En bibelhistorisk roman, hvor 
forfatteren griber fat i nogle forfatteren griber fat i nogle 
af evangeliernes bipersoner af evangeliernes bipersoner 
og udfolder deres person-og udfolder deres person-
lige historier. lige historier. 

Ad uransagelige veje fl et-Ad uransagelige veje fl et-
tes deres skæbner sammen, inden de hver især 
får en rolle at spille under påskens begivenheder i Jeru-får en rolle at spille under påskens begivenheder i Jeru-
salem.salem.

Den 16. oktober døde Anna Den 16. oktober døde Anna 
Snedker på plejehjemmet Snedker på plejehjemmet 
Bakkely i Videbæk i troen på Bakkely i Videbæk i troen på 
Jesus, 90 år gammel.                                           Jesus, 90 år gammel.                                           

Anna og Sigurd blev gift i Anna og Sigurd blev gift i 
1961, og de boede i Frøslev 1961, og de boede i Frøslev 
på Mors, hvor de havde et på Mors, hvor de havde et 
åbent og gæstfrit hjem. De åbent og gæstfrit hjem. De 
åbnede deres hjem for til-åbnede deres hjem for til-
rejsende prædikanter, og i rejsende prædikanter, og i 
1979 startede de op i hjem-1979 startede de op i hjem-
met med juniorkreds og bør-met med juniorkreds og bør-
nekreds om søndagen på nekreds om søndagen på 
Frøslev skole. Mange af LM’s Frøslev skole. Mange af LM’s 
korttidsansatte har nydt korttidsansatte har nydt 
godt af at bo hos dem.  godt af at bo hos dem.  

På Virksund Kursuscen-På Virksund Kursuscen-
ter glædede de sig meget ter glædede de sig meget 
over at være med til Senior- over at være med til Senior- 
og Pensionistkurser og Jul og Pensionistkurser og Jul 
på Virksund, hvor de var på Virksund, hvor de var 
faste deltagere, så længe faste deltagere, så længe 
de havde kræfter til det.                                            de havde kræfter til det.                                            
Sammen planlagde de de-Sammen planlagde de de-
res pensionisttilværelse. De res pensionisttilværelse. De 
ville gerne bo et sted, hvor ville gerne bo et sted, hvor 

MINDEORD 

der var en LM-kreds, så de der var en LM-kreds, så de 
fi k en lejlighed i Videbæk, fi k en lejlighed i Videbæk, 
hvor de nød samværet med hvor de nød samværet med 
deres mange venner og deres mange venner og 
havde deres faste plads i havde deres faste plads i 
missionshuset.  missionshuset.  

I 2018 fi k Anna en lejlig-I 2018 fi k Anna en lejlig-
hed på Bakkely, hvor hun hed på Bakkely, hvor hun 
var meget taknemmelig for var meget taknemmelig for 
at bo og kunne være med til at bo og kunne være med til 
andagter, gudstjenester og andagter, gudstjenester og 
andre arrangementer.                                                                                                 andre arrangementer.                                                                                                 
    

Æret være Annas minde     Æret være Annas minde     
                                                                                                                      

Ginne og Børge Mortensen                             Ginne og Børge Mortensen                             
Videbæk                                                                                                                                               Videbæk                                                                                                                                               

                                                                

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. 

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

B I R G I T T E  K J Æ R

Grav dybt
298 andagter for børn og voksne om næsten alt 
mellem himmel og jord

Lohse/LogosMedia | 384 sider | 349,95 kr.

NY ANDAGTSBOG
FOR FAMILIER

MED STØRRE 
BØRN

»Det er med største glæde, at jeg anbefaler 
denne andagtsbog til familier, som gerne vil 
have hjælp til en struktureret og kontinuerlig 
formidling af den kristne tro i deres hjem.«

K R I S T I A N  A N D E R S E N, FA M I L I E KO N S U L E N T

BØ

SPAR 25%
Læs mere på 

lohse.dk

Torben Mathiesen:Torben Mathiesen:
Vi dør uden dannelseVi dør uden dannelse
Kristent Pædagogisk Forlag 2021

170 sider – 165,- kroner170 sider – 165,- kroner

Bogen tager afsæt i både den Bogen tager afsæt i både den 
kristne og humanistiske dan-kristne og humanistiske dan-
nelsestænkning, og den be-nelsestænkning, og den be-
handler nogle af de brandvar-handler nogle af de brandvar-
me temaer som forældreret, me temaer som forældreret, 
forkyndelsens plads i skolen, forkyndelsens plads i skolen, 
kønsidentitet og samfundets konstante fokus på kønsidentitet og samfundets konstante fokus på 
økonomisk og teknologisk vækst.økonomisk og teknologisk vækst.

hh
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Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 HillerødTro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød
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FIND MERE ONLINE

Kvinde udfriet fra ond ånd
Tanzania-missionær Bent Houmaa Jørgensen deltog sidste Tanzania-missionær Bent Houmaa Jørgensen deltog sidste 
uge i en møderække i to landsbyer syd for Dar es Salaam. En uge i en møderække i to landsbyer syd for Dar es Salaam. En 
kvinde blev befriet fra en ond ånd, og mange tog imod Jesus.kvinde blev befriet fra en ond ånd, og mange tog imod Jesus.

Ny diakoni- og rejselinje
Elever på Efterskolen Solgården vil fra næste skoleår kunne Elever på Efterskolen Solgården vil fra næste skoleår kunne 
vælge en ny linje – Explore – med en 14-dages rejse, hvor de vælge en ny linje – Explore – med en 14-dages rejse, hvor de 
kommer ud og oplever LM’s missionsarbejde i Cambodja.kommer ud og oplever LM’s missionsarbejde i Cambodja.

dlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt

FOTO: PXHERE .COM

Kontakt 44 51 73 37

5

D
et er vores h

åb, at 
h
æ

ftet ”R
ig og ru

n
d
h
ån

-
d
et” m

å give an
led

n
in

g 
til, at H

elligån
d
en

 p
rik-

ker til os, så d
et kon

kret 
p
åvirker h

ele vores liv

N
icklas Lautrup-M

einer
N

icklas Lautrup-M
einer

facebook.com/Discipel247facebook.com/Discipel247

Hør Rolf Jørgensen fortælle, hvad det betyder i hans liv, at Gud Hør Rolf Jørgensen fortælle, hvad det betyder i hans liv, at Gud 
er suveræn. Hvordan det giver ham tryghed og gør ham indstil-er suveræn. Hvordan det giver ham tryghed og gør ham indstil-
let på at tage, hvad der må komme i livet.let på at tage, hvad der må komme i livet.


	TM-01
	TM-02
	TM-03
	TM-04
	TM-05
	TM-06
	TM-07
	TM-08
	TM-09
	TM-10
	TM-11
	TM-12

