
LM’s Landsstyrelse vil sponsorere ansættelsen af en evangelist på Lolland-Falster

Støtte til LM’s mindste afdeling
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM’s mindste afdeling – LM’s mindste afdeling – 
Lolland-Falster – har søgt Lolland-Falster – har søgt 
og fået bevilget penge af og fået bevilget penge af 
Landsstyrelsen til at ansæt-Landsstyrelsen til at ansæt-
te en fuldtidsmedarbejder, te en fuldtidsmedarbejder, 
der kan arbejde med evan-der kan arbejde med evan-
gelisation og forkyndelse i gelisation og forkyndelse i 
afdelingen.afdelingen.

”Vi er en afdeling, som vil ”Vi er en afdeling, som vil 
rigtig meget og har gang i rigtig meget og har gang i 
mange vigtige ting, men vi mange vigtige ting, men vi 
mangler hænder til at gen-mangler hænder til at gen-
nemføre de ting, vi vil,” siger nemføre de ting, vi vil,” siger 
næstformand i afdelingen næstformand i afdelingen 
Jørgen Sulkjær og uddyber:Jørgen Sulkjær og uddyber:

”De, som kommer i LM ”De, som kommer i LM 
hernede, bidrager med det, hernede, bidrager med det, 
de kan. Men vi har mange de kan. Men vi har mange 
ældre, som har brugt deres ældre, som har brugt deres 
kræfter.”kræfter.”

Selv om det er en lille af-Selv om det er en lille af-
deling, har de mange kon-deling, har de mange kon-
takter udadtil – ikke mindst takter udadtil – ikke mindst 
på grund af Sildestruplejren, på grund af Sildestruplejren, 
hvor mange børn kommer hvor mange børn kommer 
fra hjem, hvor man ikke er fra hjem, hvor man ikke er 

Har man sagt LUMI, har Har man sagt LUMI, har 
man også sagt rekord. LM’s man også sagt rekord. LM’s 
otte genbrugsbutikker har otte genbrugsbutikker har 
i mange år omsat for rekord-i mange år omsat for rekord-
høje beløb, hvoraf en stor høje beløb, hvoraf en stor 
procentdel går videre til procentdel går videre til 
LM’s lands- og afdelings-LM’s lands- og afdelings-
kasser. Trods coronanedluk-kasser. Trods coronanedluk-
ning i 2020 landede omsæt-ning i 2020 landede omsæt-
ningen kun 83.000 kroner ningen kun 83.000 kroner 
lavere end i 2019. I alt lød lavere end i 2019. I alt lød 
omsætningen på 9,4 millio-omsætningen på 9,4 millio-
ner kroner.ner kroner.

Men det tal er langt over-Men det tal er langt over-
gået i 2021. Med udgangen gået i 2021. Med udgangen 
af november har de otte bu-af november har de otte bu-
tikker nemlig allerede om-tikker nemlig allerede om-
sat for knap 10,2 millioner.sat for knap 10,2 millioner.

”Der bliver i den grad fl yt-”Der bliver i den grad fl yt-
tet varer i alle butikker. Det tet varer i alle butikker. Det 

Med udgangen af november har genbrugsbutikkerne samlet set rundet 10 millioner i omsætning

LUMI slår omsætningsrekord en måned før tid

At være grebet af Kristus

er fantastisk,” lyder det fra er fantastisk,” lyder det fra 
Finn Larsen, der er gen-Finn Larsen, der er gen-
brugskonsulent i Luthersk brugskonsulent i Luthersk 
Mission.Mission.

Personlige rekorder
Selv om de otte genbrugs-Selv om de otte genbrugs-
butikker arbejder sammen butikker arbejder sammen 
om at samle penge ind til om at samle penge ind til 
LM’s arbejde, kan der godt LM’s arbejde, kan der godt 
gå sport i, hvem der klarer gå sport i, hvem der klarer 
sig bedst. Og her har højde-sig bedst. Og her har højde-
springeren i mange år været springeren i mange år været 
butikken på Bornholm. butikken på Bornholm. 

I 2021 ser det dog ud til, I 2021 ser det dog ud til, 
at butikken i Skjern kan at butikken i Skjern kan 
indtage førstepladsen. Med indtage førstepladsen. Med 
udgangen af november fø-udgangen af november fø-
rer bornholmerne kun med rer bornholmerne kun med 
22.007 kroner efter et ef-22.007 kroner efter et ef-

terår, hvor Skjern-butikken terår, hvor Skjern-butikken 
har haft den højeste om-har haft den højeste om-
sætning.sætning.

Det ser ud til, at alle butik-Det ser ud til, at alle butik-
ker med undtagelse af én ker med undtagelse af én 
slår deres personlige rekord. slår deres personlige rekord. 
Faktisk har butikkerne i Faktisk har butikkerne i 
Skjern, Hillerød, Agerskov og Skjern, Hillerød, Agerskov og 
Kolding allerede gjort det. Kolding allerede gjort det. 
For syvende måned i 2021, For syvende måned i 2021, 
er omsætningen i de otte er omsætningen i de otte 
butikker til sammen oversti-butikker til sammen oversti-
ger en million. ger en million. 

Svært at få armene ned
Det er da også svært for Det er da også svært for 
LM’s Resursechef Johnny LM’s Resursechef Johnny 
Lindgreen at få armene Lindgreen at få armene 
ned. Han sender en stor tak ned. Han sender en stor tak 
til de mange frivillige i bu-til de mange frivillige i bu-
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vant til at komme i kirke. vant til at komme i kirke. 
Afdelingen ønsker hjælp Afdelingen ønsker hjælp 

til at holde kontakten til til at holde kontakten til 
disse relationer. Desuden disse relationer. Desuden 
ønsker man hjælp til for-ønsker man hjælp til for-
kyndelse i forsamlingerne kyndelse i forsamlingerne 
og til at skabe bro mellem og til at skabe bro mellem 
LM og de to LM-skoler i af-LM og de to LM-skoler i af-
delingen.delingen.

Næstformanden glæder Næstformanden glæder 
sig over, at Landsstyrelsen sig over, at Landsstyrelsen 
vil være med til at løfte øko-vil være med til at løfte øko-
nomien i ansættelsen. Han nomien i ansættelsen. Han 
ser det som naturligt, at de ser det som naturligt, at de 
større afdelinger via lands-større afdelinger via lands-
kassen hjælper den lille:kassen hjælper den lille:

”Det er godt at synliggøre, ”Det er godt at synliggøre, 
at de store hjælper de små, at de store hjælper de små, 
og at LM på den måde er en og at LM på den måde er en 
enhed. Vi føler os ikke glemt, enhed. Vi føler os ikke glemt, 
men vi føler nogle gange, at men vi føler nogle gange, at 
det er lettere at fi nde folk, det er lettere at fi nde folk, 
der vil fl ytte til Cambodja der vil fl ytte til Cambodja 
end til Lolland-Falster.”end til Lolland-Falster.”

I 2018 var der 79 medlem-I 2018 var der 79 medlem-
mer i afdelingen fordelt på mer i afdelingen fordelt på 
fem steder – i dag kun fi re, fem steder – i dag kun fi re, 
da Askø-forsamlingen netop da Askø-forsamlingen netop 
er lukket.er lukket.

tikkerne:tikkerne:
”Tusind tak for al den gode ”Tusind tak for al den gode 

indsats, der ligger bag en så indsats, der ligger bag en så 
stor omsætning. Jeg er både stor omsætning. Jeg er både 
imponeret og meget ydmyg imponeret og meget ydmyg 
over for det.”over for det.”

Mellem 50 og 60 procent Mellem 50 og 60 procent 
af omsætningen går videre af omsætningen går videre 
til LM’s arbejde. Den reste-til LM’s arbejde. Den reste-
rende del betaler butikker-rende del betaler butikker-
nes husleje og løbende om-nes husleje og løbende om-
kostninger. Med udgangen kostninger. Med udgangen 
af november er der allerede af november er der allerede 
sendt 4,67 millioner videre sendt 4,67 millioner videre 
til LM’s landskasse. Det er til LM’s landskasse. Det er 
det højeste tal nogensinde. det højeste tal nogensinde. 
Dertil kommer de penge, Dertil kommer de penge, 
som nogle af butikkerne som nogle af butikkerne 
sender videre til afdelings-sender videre til afdelings-
kasserne.              kasserne.              nlmnlm

”Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus.””Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus.”
Filipperbrevet 3,12bFilipperbrevet 3,12b

For snart 25 år siden mistede jeg min For snart 25 år siden mistede jeg min 
svigerfar ved et pludseligt dødsfald. Den svigerfar ved et pludseligt dødsfald. Den 
slags oplevelser sætter spor og defi ne-slags oplevelser sætter spor og defi ne-
rer fremtiden for dem, der står tilbage. På rer fremtiden for dem, der står tilbage. På 
gravstenen står dette vers fra Filipperbre-gravstenen står dette vers fra Filipperbre-
vet 3,12b og minder os om en person, der vet 3,12b og minder os om en person, der 
på mange måder hvilede i sin tro på Jesus. på mange måder hvilede i sin tro på Jesus. 
Han var grebet af Kristus.Han var grebet af Kristus.

Jeg er ofte vendt tilbage til dette vers og Jeg er ofte vendt tilbage til dette vers og 
vil gerne, at det også må stå som en form vil gerne, at det også må stå som en form 

for sokkel i mit liv. for sokkel i mit liv. 
Jeg oplever at blive ”grebet” af Jesus, Jeg oplever at blive ”grebet” af Jesus, 

når jeg ”falder” i mit liv som kristen. Andre når jeg ”falder” i mit liv som kristen. Andre 
gange oplever jeg at være ”grebet” af at gange oplever jeg at være ”grebet” af at 
lære Jesus bedre at kende, fordi han ved lære Jesus bedre at kende, fordi han ved 
Helligånden taler til mig. Helligånden taler til mig. 

I begge tilfælde sker det uden min ind-I begge tilfælde sker det uden min ind-
griben. Det at jeg når målet, afhænger helt griben. Det at jeg når målet, afhænger helt 
af ham.af ham.

Heine K. MadsenHeine K. Madsen

LM’s missionshus i Nykøbing Falster har i tidens løb dannet ramme for mange arrangementer.LM’s missionshus i Nykøbing Falster har i tidens løb dannet ramme for mange arrangementer.

Der er godt gang i handlen i LUMI Genbrug i Skjern.Der er godt gang i handlen i LUMI Genbrug i Skjern.
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AF BIRGER REUSS SCHMIDTAF BIRGER REUSS SCHMIDT

VICEGENERALSEKRETÆRVICEGENERALSEKRETÆR

BRS@DLM.DKBRS@DLM.DK

For nylig læste jeg ved et For nylig læste jeg ved et 
tilfælde, at en amerikansk tilfælde, at en amerikansk 
professor, som jeg i øvrigt professor, som jeg i øvrigt 
ikke kender, mener, at kun ikke kender, mener, at kun 
15 procent af virksomheder-15 procent af virksomheder-
nes kompetenceudvikling i nes kompetenceudvikling i 
form af møder og aktiviteter form af møder og aktiviteter 
har en tydelig, målbar og po-har en tydelig, målbar og po-
sitiv effekt. Derfor foreslår sitiv effekt. Derfor foreslår 
han, at en virksomhed skal han, at en virksomhed skal 
bruge 40 procent af resur-bruge 40 procent af resur-
serne til kompetenceudvik-serne til kompetenceudvik-
ling på opfølgende aktivite-ling på opfølgende aktivite-
ter efter et kursus. Ellers vil ter efter et kursus. Ellers vil 
det ikke lykkes for medar-det ikke lykkes for medar-

Lad prædikenen fylde hele ugen
bejderne at anvende det, de bejderne at anvende det, de 
har lært.har lært.

Professorens ord passer Professorens ord passer 
desværre meget godt med desværre meget godt med 
min egen erfaring. Jeg har min egen erfaring. Jeg har 
været på en del kurser, som været på en del kurser, som 
jeg umiddelbart var begej-jeg umiddelbart var begej-
stret for at deltage i, men i stret for at deltage i, men i 
løbet af nogle få dage blev løbet af nogle få dage blev 
jeg opslugt af det daglige jeg opslugt af det daglige 
arbejde, og det, jeg havde arbejde, og det, jeg havde 
lært, sivede langsomt ud i lært, sivede langsomt ud i 
glemslen.glemslen.

Nu kan vi slet ikke uden Nu kan vi slet ikke uden 
videre oversætte erfaringer-videre oversætte erfaringer-
ne fra erhvervslivet direkte ne fra erhvervslivet direkte 
til den åndelige virkelighed til den åndelige virkelighed 
i Guds rige. Her er det Hel-i Guds rige. Her er det Hel-
ligåndens virke, der gør den ligåndens virke, der gør den 
store forskel og er vores fri-store forskel og er vores fri-
modighed. Nogle gange op-modighed. Nogle gange op-
lever vi endda også, at Hel-lever vi endda også, at Hel-
ligånden arbejder mere på ligånden arbejder mere på 
trods end på grund af vores trods end på grund af vores 
beslutninger og aktiviteter.beslutninger og aktiviteter.

Alligevel tror jeg, vi kan Alligevel tror jeg, vi kan 

lære noget af professoren. lære noget af professoren. 
Jeg har hørt mange prædi-Jeg har hørt mange prædi-
kener i mit liv. Det sætter jeg kener i mit liv. Det sætter jeg 
stor pris på, og det har virke-stor pris på, og det har virke-
lig været en kilde til at blive lig været en kilde til at blive 
bevaret i troen på Jesus. Men bevaret i troen på Jesus. Men 
rigtig mange gange har det rigtig mange gange har det 
også været sådan, at tanker-også været sådan, at tanker-
ne om forkyndelsens indhold ne om forkyndelsens indhold 
– og ikke mindst konsekven-– og ikke mindst konsekven-
ser – stoppede efter første ser – stoppede efter første 
sang efter prædikenen eller i sang efter prædikenen eller i 
hvert fald på vej ud ad døren.hvert fald på vej ud ad døren.

Selvfølgelig er der undta-Selvfølgelig er der undta-
gelser, hvor prædikenen gav gelser, hvor prædikenen gav 
stof til megen eftertanke og stof til megen eftertanke og 
samtaler. Men jeg er ikke samtaler. Men jeg er ikke 
desto mindre overbevist om, desto mindre overbevist om, 
at vi som Guds folk bør over-at vi som Guds folk bør over-
veje, hvordan vi følger op, så veje, hvordan vi følger op, så 
de mange prædikener kom-de mange prædikener kom-
mer til at fylde hele ugen.mer til at fylde hele ugen.

Her ligger en udfordring Her ligger en udfordring 
til os, som prædiker: Vi må til os, som prædiker: Vi må 
blive bedre til at anvende blive bedre til at anvende 
bibelteksterne, så de får liv bibelteksterne, så de får liv 

i hverdagen, så vi ikke kun i hverdagen, så vi ikke kun 
taler til hovedet, men også taler til hovedet, men også 
til hjertet og hænderne. På til hjertet og hænderne. På 
demn måde får menighe-demn måde får menighe-
den hjælp til helt praktisk at den hjælp til helt praktisk at 
være ordets ”gørere” og ikke være ordets ”gørere” og ikke 
bare dets ”hørere”.bare dets ”hørere”.

Og så har vi brug for at Og så har vi brug for at 
hjælpe hinanden med at hjælpe hinanden med at 
holde den åndelige samtale holde den åndelige samtale 
i gang – ved kaffebordet ef-i gang – ved kaffebordet ef-
ter prædiken, når vi mødes ter prædiken, når vi mødes 
privat og ikke mindst, når vi privat og ikke mindst, når vi 
mødes i bibel- eller bede-mødes i bibel- eller bede-
kredsen. Her er et par gode kredsen. Her er et par gode 
spørgsmål til at åbne samta-spørgsmål til at åbne samta-
len: ”Hvad fi k du ud af prædi-len: ”Hvad fi k du ud af prædi-
kenen”? ”Hvad tror du, denne kenen”? ”Hvad tror du, denne 
prædiken kommer til at be-prædiken kommer til at be-
tyde for dig i næste uge”?tyde for dig i næste uge”?

Vi skal lade Guds ord være Vi skal lade Guds ord være 
et lys for vores fod. Ikke kun, et lys for vores fod. Ikke kun, 
når vi er til møde eller guds-når vi er til møde eller guds-
tjeneste, men hele ugen. Det tjeneste, men hele ugen. Det 
har vi brug for at hjælpe hin-har vi brug for at hjælpe hin-
anden med!anden med!
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og herunder også baggrunden for Discipel 24-7. og herunder også baggrunden for Discipel 24-7. 
Det er tidligere besluttet, at det andet hovedemne på mø-Det er tidligere besluttet, at det andet hovedemne på mø-

det skal være spørgsmålet om, hvordan det bibelske prin-det skal være spørgsmålet om, hvordan det bibelske prin-
cip om tjenestedeling bedst udmøntes i praksis.  På dette cip om tjenestedeling bedst udmøntes i praksis.  På dette 
LS-møde holdt Birger Reuss Schmidt et oplæg om samme LS-møde holdt Birger Reuss Schmidt et oplæg om samme 
emne.emne.

Ændringer i Tro & Mission fra nytår

LS ser frem til, at LS ser frem til, at Tro & MissionTro & Mission fra årsskiftet ændres fra avis  fra årsskiftet ændres fra avis 
til magasin med udgivelse hver tredje uge og med mere vægt til magasin med udgivelse hver tredje uge og med mere vægt 
på personstof. På mødet blev LS orienteret om en række re-på personstof. På mødet blev LS orienteret om en række re-
daktionelle forhold i den proces. daktionelle forhold i den proces. 

En af konsekvenserne er, at en del organisationsstof fl ytter En af konsekvenserne er, at en del organisationsstof fl ytter 
over på nettet, men tilgodeses i magasinet på anden måde. over på nettet, men tilgodeses i magasinet på anden måde. 
Det betyder, at læserbreve, mindeord og klummen Essens Det betyder, at læserbreve, mindeord og klummen Essens 
ikke bliver en del af det nye magasin. ikke bliver en del af det nye magasin. 

LS udtrykte en vis bekymring over nogle af ændringerne, LS udtrykte en vis bekymring over nogle af ændringerne, 
men besluttede at give redaktionen frie hænder til projektet, men besluttede at give redaktionen frie hænder til projektet, 
som så vil blive evalueret om et år.som så vil blive evalueret om et år.

Næste LS-møde er den 28.-29. januar 2022 i HillerødNæste LS-møde er den 28.-29. januar 2022 i Hillerød

Landsstyremøde 26.-27. november på sekretariatet i Hille-Landsstyremøde 26.-27. november på sekretariatet i Hille-
rød. Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidtrød. Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt

Nyt medlem og ny konstituering

Andreas Peters-Lehm, Store Lyngby, deltog som nyvalgt LS-Andreas Peters-Lehm, Store Lyngby, deltog som nyvalgt LS-
medlem. Han afl øser Helge Paulsen, der ikke modtog gen-medlem. Han afl øser Helge Paulsen, der ikke modtog gen-
valg på generalforsamlingen.valg på generalforsamlingen.

Peter Rask er ny næstformand efter Karl Haahr, som ikke Peter Rask er ny næstformand efter Karl Haahr, som ikke 
modtog genvalg til denne post på generalforsamlingen, men modtog genvalg til denne post på generalforsamlingen, men 
dog fortsætter som menigt medlem i LS.dog fortsætter som menigt medlem i LS.

Fysisk landsmøde i 2024

Det næste fysiske landsmøde afholdes i bededagsferien 26.-Det næste fysiske landsmøde afholdes i bededagsferien 26.-
28. april 2024 i Skjern.28. april 2024 i Skjern.

Møde med LivogJob 

LS havde lørdag formiddag et møde med LivogJob repræsen-LS havde lørdag formiddag et møde med LivogJob repræsen-
teret ved lederen, Jørgen Sulkjær, og bestyrelsesformanden, teret ved lederen, Jørgen Sulkjær, og bestyrelsesformanden, 
Lars Aagaard. Lars Aagaard. 

Et af de centrale emner i drøftelsen var, hvad der kan gøres Et af de centrale emner i drøftelsen var, hvad der kan gøres 
for at tiltrække arbejdskraft til institutionen.for at tiltrække arbejdskraft til institutionen.

Projektstøtte til Lolland-Falster

LS besluttede at imødekomme en ansøgning fra Lolland-LS besluttede at imødekomme en ansøgning fra Lolland-
Falsters afdeling om støtte til ansættelse af en afdelings-Falsters afdeling om støtte til ansættelse af en afdelings-
evangelist på deltid. Afdelingen mangler arbejdskraft, og evangelist på deltid. Afdelingen mangler arbejdskraft, og 
der er et stort behov for at tiltrække medarbejdere, som vil der er et stort behov for at tiltrække medarbejdere, som vil 
bosætte sig i afdelingen og arbejde på Stubbekøbing Efter-bosætte sig i afdelingen og arbejde på Stubbekøbing Efter-
skole og STU-uddannelsen LivogJob.skole og STU-uddannelsen LivogJob.

International missionsstrategi

LS fulgte op på drøftelsen om den internationale missions-LS fulgte op på drøftelsen om den internationale missions-
strategi på Landsgeneralforsamlingen 28-29. oktober. strategi på Landsgeneralforsamlingen 28-29. oktober. 

Man hæftede sig især ved ønsket om, at teltmagermission Man hæftede sig især ved ønsket om, at teltmagermission 
i Grønland fremover bliver et særligt indsatsområde i stra-i Grønland fremover bliver et særligt indsatsområde i stra-
tegien, og at den overvejende holdning på Landsgeneralfor-tegien, og at den overvejende holdning på Landsgeneralfor-
samlingen var, at LM ikke er færdig med missionsarbejdet i samlingen var, at LM ikke er færdig med missionsarbejdet i 
Mellemøsten.Mellemøsten.

Læreråd skal drøfte reformert teologi

LS besluttede, at et af emnerne på Lærerådsmødet den 11.-LS besluttede, at et af emnerne på Lærerådsmødet den 11.-
12. marts 2022 skal være påvirkningen fra reformert teologi 12. marts 2022 skal være påvirkningen fra reformert teologi 

LS-NYT   

Rige og rundhåndede givere
Når vi opgør gaver indkommet i årets første 11 måneder, Når vi opgør gaver indkommet i årets første 11 måneder, 
mangler vi omkring fem millioner kroner i forhold til gave-mangler vi omkring fem millioner kroner i forhold til gave-
budgettet for 2021. budgettet for 2021. 

Ved udgangen af november måned rundede vi 12,5 mil-Ved udgangen af november måned rundede vi 12,5 mil-
lioner kroner i gaveindtægter, hvilket vi er meget taknem-lioner kroner i gaveindtægter, hvilket vi er meget taknem-
melige for. I beløbet er medregnet ekstraindsamlingen til melige for. I beløbet er medregnet ekstraindsamlingen til 
oversvømmelsen i Etiopien på knap en halv million.oversvømmelsen i Etiopien på knap en halv million.

I de senere år er der modtaget mindst 4,5 mio. kr. i gaver I de senere år er der modtaget mindst 4,5 mio. kr. i gaver 
i december måned. Det gør – sammen med det opmun-i december måned. Det gør – sammen med det opmun-
trende gavebeløb indtil nu – at det ser realistisk ud at nå trende gavebeløb indtil nu – at det ser realistisk ud at nå 
målet på 17 millioner kroner.  målet på 17 millioner kroner.  

Johnny Lindgreen, resursechefJohnny Lindgreen, resursechef
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Nytårsaften hjemme på LivogJob
For de unge på STU-uddannelsen kan juleferien føles lang. 

Flere nyder at komme hjem til skolen og fejre nytår

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Julen nærmer sig, og mange Julen nærmer sig, og mange 
elever på landets kost- og elever på landets kost- og 
efterskoler glæder sig til at efterskoler glæder sig til at 
komme hjem og fejre jule-komme hjem og fejre jule-
aften og holde en god, lang aften og holde en god, lang 
ferie i familiens skød.ferie i familiens skød.

Men for nogle af de Men for nogle af de 
17-30-årige på bostedet 17-30-årige på bostedet 
Godthåb, der er tilknyttet Godthåb, der er tilknyttet 
LM’s Særligt Tilrettelagte LM’s Særligt Tilrettelagte 
Undervisningstilbud (STU) Undervisningstilbud (STU) 
LivogJob i Stubbekøbing, LivogJob i Stubbekøbing, 
kan juleferien godt blive me-kan juleferien godt blive me-
get lang. Det fortæller sko-get lang. Det fortæller sko-
lens leder, Jørgen Sulkjær.lens leder, Jørgen Sulkjær.

”Normalt tager de unge ”Normalt tager de unge 
på besøg hjemme hos fa-på besøg hjemme hos fa-
milien i juledagene. Der milien i juledagene. Der 
har været nogle enkelte til-har været nogle enkelte til-
fælde, hvor det ikke kunne fælde, hvor det ikke kunne 
lade sig gøre, eller hvor en lade sig gøre, eller hvor en 
ung havde lyst til at blive og ung havde lyst til at blive og 
har holdt juleaften hjemme har holdt juleaften hjemme 
hos en af lærerne og den-hos en af lærerne og den-
nes familie.”nes familie.”

Ferie kan være   
udfordrende
De unge, der går på STU, har De unge, der går på STU, har 
alle særlige behov. Nogle alle særlige behov. Nogle 
har fysiske handicaps og har fysiske handicaps og 
kræver mere pleje. Det er kræver mere pleje. Det er 

ikke alle familier, der har et ikke alle familier, der har et 
gæsteværelse i hjemmet, så gæsteværelse i hjemmet, så 
den unge skal måske sove den unge skal måske sove 
på sofaen i stuen. på sofaen i stuen. 

Derfor kan det være udfor-Derfor kan det være udfor-

drende og opleves stres-drende og opleves stres-
sende – både for de unge sende – både for de unge 
og for deres familier – at de og for deres familier – at de 
er på besøg i længere tid ad er på besøg i længere tid ad 
gangen.gangen.

Marianne og Jørgen Sulkjær fejrede nytårsaften sammen med nogle af de unge på LivogJob i 2021.Marianne og Jørgen Sulkjær fejrede nytårsaften sammen med nogle af de unge på LivogJob i 2021.

”Det er ligesom os andre, ”Det er ligesom os andre, 
når vi er på besøg et sted, så når vi er på besøg et sted, så 
vil vi også gerne hjem igen. vil vi også gerne hjem igen. 
De unge synes, det er hyg-De unge synes, det er hyg-
geligt at være sammen med geligt at være sammen med 

familien, men 14 dage uden familien, men 14 dage uden 
en almindelig hverdag er en almindelig hverdag er 
længe, og de vil gerne hjem længe, og de vil gerne hjem 
igen i de vante rammer. Man igen i de vante rammer. Man 
skal huske, at for de unge, skal huske, at for de unge, 

der bor her, er Godthåb de-der bor her, er Godthåb de-
res hjem. Det er her, de har res hjem. Det er her, de har 
deres egen seng og møbler deres egen seng og møbler 
og personlige ting, og hvor og personlige ting, og hvor 
deres hverdag er.”deres hverdag er.”

Derfor er der nogle, der Derfor er der nogle, der 
vender tilbage og tilbrin-vender tilbage og tilbrin-
ger resten af juleferien på ger resten af juleferien på 
bostedet, hvor de nyder at bostedet, hvor de nyder at 
kunne sove lidt længere end kunne sove lidt længere end 
i hverdagene og hygge sig i hverdagene og hygge sig 
med de andre beboere.med de andre beboere.

Nytår med fest,   
brætspil og krudt
Nytårsaften er en helt sær-Nytårsaften er en helt sær-
lig festdag på Godthåb. lig festdag på Godthåb. 
Her fejrer Jørgen Sulkjær Her fejrer Jørgen Sulkjær 
og hans hustru, Marianne, og hans hustru, Marianne, 
nytår med de beboere, der nytår med de beboere, der 
er hjemme på bostedet.er hjemme på bostedet.

”Det er ligesom en helt ”Det er ligesom en helt 
traditionel nytårsaften med traditionel nytårsaften med 
god mad, sjov og hygge. De god mad, sjov og hygge. De 
unge er med til at planlægge unge er med til at planlægge 
menuen og pynte festligt op, menuen og pynte festligt op, 
og vi tager også ud og køber og vi tager også ud og køber 
noget nytårskrudt sammen,” noget nytårskrudt sammen,” 
siger han.siger han.

Efter middagen sidder han Efter middagen sidder han 
og Marianne med de unge og Marianne med de unge 
og hygger og spiller brætspil og hygger og spiller brætspil 
og går ud og fyrer fyrværkeri og går ud og fyrer fyrværkeri 
af, inden de går ind i det nye af, inden de går ind i det nye 
år sammen.år sammen.

LM Musik udgiver nyskrevne danske salmer

AF KAJA LAUTERBACH

LM Musik har fået en stor LM Musik har fået en stor 
gave.gave.

Det fortæller musikkon-Det fortæller musikkon-
sulent Christian Engmark sulent Christian Engmark 
og forklarer, at det begyndte og forklarer, at det begyndte 
med en henvendelse fra en med en henvendelse fra en 
gruppe forfattere, som hav-gruppe forfattere, som hav-
de nyskrevne sange, salmer de nyskrevne sange, salmer 
og melodier i skuffen. og melodier i skuffen. 

”De manglede imidler-”De manglede imidler-
tid en platform til at få dem tid en platform til at få dem 
udgivet, og vi foreslog No-udgivet, og vi foreslog No-
debasen.dk til at gøre dem debasen.dk til at gøre dem 
tilgængelige,” siger han og tilgængelige,” siger han og 
glæder sig over den store glæder sig over den store 
opbakning til LM Musik fra opbakning til LM Musik fra 
salmeforfatterne.salmeforfatterne.

”Samtidig havde vi i LM ”Samtidig havde vi i LM 
Musik et ønske om i en pe-Musik et ønske om i en pe-
riode at sætte fokus på nye riode at sætte fokus på nye 

danske sange med et dybere danske sange med et dybere 
teologisk indhold. Så hen-teologisk indhold. Så hen-
vendelsen var en gave til os.”vendelsen var en gave til os.”

LM Musik vælger blandt 
en overfl od af sange
Gruppen af sangforfattere Gruppen af sangforfattere 
har sendt så meget mate-har sendt så meget mate-
riale, at LM Musik har været riale, at LM Musik har været 
nødt til at udvælge nogle af nødt til at udvælge nogle af 
sangene.sangene.

”Vi havde ikke regnet med, ”Vi havde ikke regnet med, 
at det var så stort et projekt, at det var så stort et projekt, 
men det er fantastisk med men det er fantastisk med 
så stor overfl od,” siger Chri-så stor overfl od,” siger Chri-
stian Engmark.stian Engmark.

Nodeudvalget, der er et Nodeudvalget, der er et 
arbejdsudvalg under LM arbejdsudvalg under LM 
Musiks bestyrelse, har drøf-Musiks bestyrelse, har drøf-
tet de tilsendte tekster og tet de tilsendte tekster og 
givet feedback til forfatter-givet feedback til forfatter-
ne, og så har de i fællesskab ne, og så har de i fællesskab 
rettet det til.rettet det til.

Musikkonsulenten fortæl-Musikkonsulenten fortæl-
ler, at nodeudvalget også ler, at nodeudvalget også 
nogle gange har skrevet nogle gange har skrevet 
nogle melodier selv, fordi de nogle melodier selv, fordi de 
ønskede en anden musi-ønskede en anden musi-
kalsk vinkel eller en bedre kalsk vinkel eller en bedre 
sammenhæng mellem tekst sammenhæng mellem tekst 
og melodi.og melodi.

En gave til det 
kristne fællesskab
LM Musik har i mange år LM Musik har i mange år 
udgivet sange, som er over-udgivet sange, som er over-
sat fra for eksempel en-sat fra for eksempel en-
gelsk. Men de oplever, at der gelsk. Men de oplever, at der 
nu er brug for nye danske nu er brug for nye danske 
sange og salmer. sange og salmer. 

”De mange nye sange er ”De mange nye sange er 
ikke kun en gave til LM Mu-ikke kun en gave til LM Mu-
sik, men også til menighe-sik, men også til menighe-
den, missionshuset og det den, missionshuset og det 
kristne fællesskab,” siger kristne fællesskab,” siger 
Christian Engmark.Christian Engmark.

Han fortæller, at Nodeba-Han fortæller, at Nodeba-
sen.dk har mange brugere sen.dk har mange brugere 
ud over LM. ud over LM. 

”Når vi udgiver sange her, ”Når vi udgiver sange her, 
håber vi at kunne være med håber vi at kunne være med 
til at påvirke, hvad der bliver til at påvirke, hvad der bliver 

JØRGEN SULKJÆR  Det er ligesom os andre, når vi 
er på besøg et sted, så vil vi også gerne hjem igen
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Med de nye salmer får LM fl ere sange med et dybere teologisk indhold til hele kirkeåret

sunget i for eksempel folke-sunget i for eksempel folke-
kirken. Både de let sang-kirken. Både de let sang-
bare og de mere teksttunge,” bare og de mere teksttunge,” 
siger han.siger han.

”Derfor er det vigtigt med ”Derfor er det vigtigt med 
teologisk dybde i sangene, teologisk dybde i sangene, 

så vi kan præge med LM’s så vi kan præge med LM’s 
værdier.”værdier.”

De nye salmer udgives De nye salmer udgives 
løbende, men der ligger alle-løbende, men der ligger alle-
rede fl ere nye julesalmer på rede fl ere nye julesalmer på 
Nodebasen.dk.Nodebasen.dk.

En gruppe forfattere har sendt ”en overfl od” af nyskrevne sange til LM Musik, fortæller musik-En gruppe forfattere har sendt ”en overfl od” af nyskrevne sange til LM Musik, fortæller musik-
konsulent Christian Engmark. Han glæder sig til løbende at udgive dem på nodebasen.dk.konsulent Christian Engmark. Han glæder sig til løbende at udgive dem på nodebasen.dk.
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AF KAJA LAUTERBACH

Jenny Macedo fra Arequi-Jenny Macedo fra Arequi-
pa er ikke i tvivl om, at Gud pa er ikke i tvivl om, at Gud 
fi ndes.fi ndes.

”Han – og troen på ham – ”Han – og troen på ham – 
har båret mig gennem et liv har båret mig gennem et liv 
med svigt, vold, sult og fat-med svigt, vold, sult og fat-
tigdom,” siger den 36-årige tigdom,” siger den 36-årige 
kvinde.kvinde.

Hun bor i et lejet hus sam-Hun bor i et lejet hus sam-
men med sine fi re døtre, men med sine fi re døtre, 
hvor den ældste er 18 år.hvor den ældste er 18 år.

Hun arbejder på garnfa-Hun arbejder på garnfa-
brikken Michell med den brikken Michell med den 
proces, hvor de forskellige proces, hvor de forskellige 
garntyper bliver blandet, for garntyper bliver blandet, for 
eksempel uld og silke. Det eksempel uld og silke. Det 
er beskidt, og lønnen er ikke er beskidt, og lønnen er ikke 
høj, men Jenny har en evne høj, men Jenny har en evne 
til at få hver eneste øre til at til at få hver eneste øre til at 
række langt. række langt. 

Hun fortæller, at hun i pe-Hun fortæller, at hun i pe-
rioder har undladt at spise rioder har undladt at spise 
for at have mad nok til sine for at have mad nok til sine 
døtre, og så oplever hun, døtre, og så oplever hun, 
det er en fordel at være fem det er en fordel at være fem 
kvinder i samme hus, fordi kvinder i samme hus, fordi 
de kan dele tøj og sko.de kan dele tøj og sko.

Den kristne skole 
var et helle
Jenny er født i Arequipa som Jenny er født i Arequipa som 
den ældste af syv børn. Fra den ældste af syv børn. Fra 
en tidlig alder passede hun en tidlig alder passede hun 
sine mindste søskende, når sine mindste søskende, når 
mor og far arbejdede, og mor og far arbejdede, og 
hun solgte slik på gaden om hun solgte slik på gaden om 
lørdagen. lørdagen. 

I hjemmet kunne der fore-I hjemmet kunne der fore-
komme vold, ”men det var komme vold, ”men det var 
mit hjem,” siger hun. mit hjem,” siger hun. 

Omkring 5. klasse skiftede Omkring 5. klasse skiftede 
hun til den kristne skole hun til den kristne skole 
Diego Thomson, der lå tæt Diego Thomson, der lå tæt 
på deres hjem. Fra da af var på deres hjem. Fra da af var 
skolen et helle for hende, skolen et helle for hende, 
hvor hun havde det godt.hvor hun havde det godt.

Troen har båret mig 
gennem sult og fattigdom

Peruanske Jenny sneg sig til ungdomsmøde, når hendes mor 
sendte hende i byen for at hente vand

På skolen var der enkelte På skolen var der enkelte 
lørdage med obligatorisk lørdage med obligatorisk 
undervisning i kristendom, undervisning i kristendom, 
og hun lærte Gud at kende og hun lærte Gud at kende 
og ønskede at gå i kirke og ønskede at gå i kirke 
og til ungdomsmøder. Det og til ungdomsmøder. Det 
måtte hun imidlertid ikke for måtte hun imidlertid ikke for 
sin mor, men Jenny fandt en sin mor, men Jenny fandt en 
måde at komme af sted på. måde at komme af sted på. 

I det område, hvor de bo-I det område, hvor de bo-
ede, var der ikke rindende ede, var der ikke rindende 
vand i husene, men de hen-vand i husene, men de hen-
tede vand ved nogle offent-tede vand ved nogle offent-
lige vandhaner tæt ved sko-lige vandhaner tæt ved sko-
len. Jennys trick var at gå til len. Jennys trick var at gå til 
ungdomsmøde og tage vand ungdomsmøde og tage vand 
med hjem. Ingen undrede med hjem. Ingen undrede 
sig over, at hun var længe sig over, at hun var længe 
væk, for der var altid kø ved væk, for der var altid kø ved 
vandhanerne.vandhanerne.

Tog sig af sine 
yngre søskende
I kirken lærte Jenny Marco I kirken lærte Jenny Marco 
at kende. De blev kærester, at kende. De blev kærester, 
og som 17-årig fandt hun ud og som 17-årig fandt hun ud 
af, at hun var gravid. Da dat-af, at hun var gravid. Da dat-
teren Milagros var et år, blev teren Milagros var et år, blev 
hun og Jenny døbt samtidig i hun og Jenny døbt samtidig i 
kirken. Senere blev Jenny og kirken. Senere blev Jenny og 
Marco gift.Marco gift.

Set i bakspejlet erkender Set i bakspejlet erkender 
hun, at ægteskabet må-hun, at ægteskabet må-
ske var en måde at komme ske var en måde at komme 
hjemmefra på. Men Jenny hjemmefra på. Men Jenny 
var stadig opmærksom på, var stadig opmærksom på, 
hvordan hendes søskende hvordan hendes søskende 
derhjemme havde det.derhjemme havde det.

Efter et stykke tid fandt Efter et stykke tid fandt 
hun ud af, at hendes søster hun ud af, at hendes søster 
var blevet voldtaget og var var blevet voldtaget og var 
gravid i en ung alder. Det be-gravid i en ung alder. Det be-
tød, at hun tog en beslutning tød, at hun tog en beslutning 

om at tage alle tre søskende om at tage alle tre søskende 
hjem til sig og Marco at bo. hjem til sig og Marco at bo. 

”Jeg var klar over, at det ”Jeg var klar over, at det 
kunne blive hårdt, men for kunne blive hårdt, men for 
mig er der intet større end mig er der intet større end 
familie,” siger hun.familie,” siger hun.

I dag klarer hendes sø-I dag klarer hendes sø-
skende sig selv. De har no-skende sig selv. De har no-
genlunde holdt sig uden for genlunde holdt sig uden for 
kriminalitet og druk, hvilket kriminalitet og druk, hvilket 
hun er meget taknemme-hun er meget taknemme-
lig for. lig for. 

Fik godt job på   
en garnfabrik
For cirka fem år siden blev For cirka fem år siden blev 
Jenny skilt fra Marco, der Jenny skilt fra Marco, der 
havde været utro og voldelig. havde været utro og voldelig. 
Han efterlod hende med en Han efterlod hende med en 
kæmpe gæld, som det dog kæmpe gæld, som det dog 
er lykkedes hende at betale er lykkedes hende at betale 
tilbage.tilbage.

Inden da havde økonomi-Inden da havde økonomi-
en haltet så meget, at Jenny en haltet så meget, at Jenny 
besluttede at søge arbejde besluttede at søge arbejde 
på garnfabrikken Michell. på garnfabrikken Michell. 
Hun henvendte sig en tidlig Hun henvendte sig en tidlig 
morgen, og det viste sig, at morgen, og det viste sig, at 
de selv samme dag kaldte til de selv samme dag kaldte til 
samtaler om ledige jobs, og samtaler om ledige jobs, og 
hun fi k arbejde.hun fi k arbejde.

Michell er en god arbejds-Michell er en god arbejds-
plads med retfærdige ledere plads med retfærdige ledere 
og ordnede forhold. Desvær-og ordnede forhold. Desvær-
re var Jenny samtidig med re var Jenny samtidig med 
problemerne med manden problemerne med manden 
derhjemme udsat for alvor-derhjemme udsat for alvor-
lig mobning fra sine kolleger. lig mobning fra sine kolleger. 

Langt om længe fi k hun Langt om længe fi k hun 
taget mod til sig og sagt det taget mod til sig og sagt det 
til én af lederne. Virksomhe-til én af lederne. Virksomhe-
den tog det alvorligt og tog den tog det alvorligt og tog 
fat om problemet. Forløbet fat om problemet. Forløbet 

Jenny Macedo (th.) sammen med missionær Merete Steffensen og sin ældste datter Milagros.Jenny Macedo (th.) sammen med missionær Merete Steffensen og sin ældste datter Milagros.

har imidlertid lært Jenny, at har imidlertid lært Jenny, at 
man – med respekt – godt man – med respekt – godt 
må stå op for sine rettighe-må stå op for sine rettighe-
der, og at man som kvinde der, og at man som kvinde 
også har en stemme. Det også har en stemme. Det 
forsøger hun at lære sine forsøger hun at lære sine 
døtre.døtre.

”Jeg håber, at jeg kan ”Jeg håber, at jeg kan 
opmuntre dem til at tro på opmuntre dem til at tro på 
Gud, passe på sig selv og Gud, passe på sig selv og 
stå ved, hvem de er. Og jeg stå ved, hvem de er. Og jeg 
vil gerne vise dem, at de vil gerne vise dem, at de 
også har værdi og rettighe-også har værdi og rettighe-
der. At man skal tilgive og der. At man skal tilgive og 
ikke gemme på vrede,” siger ikke gemme på vrede,” siger 
hun.hun.

Juleaften med 
varm chokolade 
De fl este peruanere holder De fl este peruanere holder 
jul omkring midnat den 24. jul omkring midnat den 24. 
december. De spiser kalkun december. De spiser kalkun 
og drikker varm chokolade. og drikker varm chokolade. 
Det gør Jenny og hendes Det gør Jenny og hendes 
døtre også, og måske kom-døtre også, og måske kom-
mer hendes søskende og mer hendes søskende og 
drikker chokolade.drikker chokolade.

Plastikjuletræet og pyn-Plastikjuletræet og pyn-
ten bliver gemt og brugt år ten bliver gemt og brugt år 
efter år.efter år.

Som alle forældre vil Jen-Som alle forældre vil Jen-
ny gerne give sine børn en ny gerne give sine børn en 
gave, men fordi det er småt gave, men fordi det er småt 
med penge, har hun lært med penge, har hun lært 
pigerne, at det, der virkelig pigerne, at det, der virkelig 
tæller er, at det er Jesu fød-tæller er, at det er Jesu fød-
selsdag, og så det at kunne selsdag, og så det at kunne 
være sammen som familie. være sammen som familie. 

Selv om Jenny ikke havde Selv om Jenny ikke havde 
råd til gaver sidste år, fi k råd til gaver sidste år, fi k 
familien alligevel en gave familien alligevel en gave 
fra en kvinde fra kirken. Det fra en kvinde fra kirken. Det 
satte de stor pris på.satte de stor pris på.

JENNY MACEDO  Det, der virkelig tæller ved 
julen, er, at det er Jesu fødselsdag, og så det at 
kunne være sammen som familie

Jeg håber, at jeg 
kan opmuntre 
mine døtre til at 
tro på Gud, passe 
på sig selv og stå 
ved, hvem de er

Jenny MacedoJenny Macedo

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

234 sider | 199,95 kr.

Udgivelser fra LogosMedia i 2021

192 sider | 199,95 kr.

112 sider | 99,95 kr.

72 sider | 99,95 kr.

234 id | 199 95 k

192 id | 199 95 k

112 id | 99 95 k

72 id | 99 95 k

GAVER MED GLÆDE

Drømmer du om at stå i spidsen for en 
stabil og veldrevet kristen friskole der 
er respekteret i lokalområdet, og med 
kompetente og dedikerede medarbejdere? 

Bøgballe Friskole er en skole med store visioner i et 
engageret lokalsamfund ude på landet og med en stærk 
forældrekreds, der bakker op om skolen. På skolen kender 
alle hinanden, relationerne er nære og vi tager os tid til det 
enkelte barns behov og niveau. 

Ansøgningsfrist er den 28. februar 2022.

Ansøgning uploades via www.unikrecruitment.dk,  
hvor stillingsopslaget er vist. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard på:

mk@unikrecruitment.dk 
+45 2222 4000

Skoleleder 

 
 
 
 

Jul på Virksund 
23-26 december 2021 

Stadig ledige pladser ved hurtig tilmelding. 
Kom og oplev det kristne fællesskab på Virksund i 
en atmosfære, hvor vi samles om julens glædelige 
budskab: Jesu fødsel. Og hvor vi samtidig nyder 
hinandens fællesskab med god tid til snak, hygge, 
julemad osv.  
Se mere på www.virksund.dk 



AF KAJA LAUTERBACH

150 nytilkomne afghanere 150 nytilkomne afghanere 
deltog i velkomstfester, som deltog i velkomstfester, som 
LM’s tværkulturelle arbejde LM’s tværkulturelle arbejde 
arrangerede i Brande og arrangerede i Brande og 
Holstebro sidst i november.Holstebro sidst i november.

Afghanerne er alle nogle, Afghanerne er alle nogle, 
der er kommet til Danmark, der er kommet til Danmark, 
efter at Taliban overtog efter at Taliban overtog 
magten i deres hjemland magten i deres hjemland 
først på efteråret. De er nu først på efteråret. De er nu 
blevet placeret på asylcen-blevet placeret på asylcen-
trene i Thyregod, Jelling og trene i Thyregod, Jelling og 
Holstebro.Holstebro.

Tværkulturel konsulent Tværkulturel konsulent 
Enok Sørensen fortæller, at Enok Sørensen fortæller, at 
han og nogle frivillige holdt han og nogle frivillige holdt 
velkomstfesterne, fordi de velkomstfesterne, fordi de 
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Jyske velkomstfester for 150 afghanere
Afghanerne, der kom til landet i september, har tidligere arbejdet for de danske myndigheder

gerne ville byde afghanerne gerne ville byde afghanerne 
velkommen i Danmark og i velkommen i Danmark og i 
kirken. kirken. 

”Vi ønskede, at de måtte ”Vi ønskede, at de måtte 
mærke Guds kærlighed mærke Guds kærlighed 
til dem igennem os på det til dem igennem os på det 
medmenneskelige plan og medmenneskelige plan og 
ved et vidnesbyrd om Jesus.”ved et vidnesbyrd om Jesus.”

Kort præsentation 
af den kristne tro
Enok Sørensen fortæller, Enok Sørensen fortæller, 
at de satte fokus på, at alle at de satte fokus på, at alle 
mennesker er lige og har de mennesker er lige og har de 
samme fysiske og sociale samme fysiske og sociale 
behov – og at alle menne-behov – og at alle menne-
sker har en tro. Men også sker har en tro. Men også 
på, at vi er forskellige og har på, at vi er forskellige og har 
forskellige kulturer og tra-forskellige kulturer og tra-
ditioner. ditioner. 

”Vi præsenterede også i ”Vi præsenterede også i 
korthed vores kristne tro på korthed vores kristne tro på 
Gud,” siger han.Gud,” siger han.

Sidst i programmet var Sidst i programmet var 
der et personligt vidnesbyrd der et personligt vidnesbyrd 
om at stole på Jesus, at leve om at stole på Jesus, at leve 
i Guds nærvær og erfare i Guds nærvær og erfare 
Guds indgreb. Guds indgreb. 

Ud over det informerede Ud over det informerede 
de om brugbare kontakter, de om brugbare kontakter, 
hvis de nytilkomne afgha-hvis de nytilkomne afgha-
nere ønsker lektiehjælp el-nere ønsker lektiehjælp el-
ler en venskabsfamilie eller ler en venskabsfamilie eller 
gerne vil vide mere om den gerne vil vide mere om den 
kristne tro. kristne tro. 

”Vi tilbød dem også bibler ”Vi tilbød dem også bibler 
og anden kristen littera-og anden kristen littera-
tur på farsi, og vi henviste tur på farsi, og vi henviste 
til forskellige hjemmesider, til forskellige hjemmesider, 
hvor man kan lytte til og se hvor man kan lytte til og se 

kristne programmer,” siger kristne programmer,” siger 
Enok Sørensen. Enok Sørensen. 

Ved begge velkomstfester Ved begge velkomstfester 
var der én af afghanerne, var der én af afghanerne, 
der ønskede at fortælle om der ønskede at fortælle om 
muslimers oplevelser med muslimers oplevelser med 
Gud. Gud. 

Hjælp af afghansk  
kontaktperson
Velkomstfesten i Holstebro Velkomstfesten i Holstebro 
var arrangeret af LM i Hol-var arrangeret af LM i Hol-
stebro, og her deltog 80 af-stebro, og her deltog 80 af-
ghanere, 30 af dem var børn.ghanere, 30 af dem var børn.

Festen i Brande var ar-Festen i Brande var ar-
rangeret i samarbejde med rangeret i samarbejde med 
Indre Mission, da der ikke er Indre Mission, da der ikke er 
noget LM-arbejde i nærhe-noget LM-arbejde i nærhe-
den af Jelling og Thyregod, den af Jelling og Thyregod, 
fortæller Enok Sørensen. fortæller Enok Sørensen. 

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den 21. november fi k ele-Den 21. november fi k ele-
verne på tredje årgang de-verne på tredje årgang de-
res eksamensbevis ved en res eksamensbevis ved en 
festgudstjeneste på Kiaba-festgudstjeneste på Kiaba-
kari Bibelskole. Beviset blev kari Bibelskole. Beviset blev 
overrakt af biskoppen til de overrakt af biskoppen til de 
afgående elever, der tæller afgående elever, der tæller 
13 evangelister og to menig-13 evangelister og to menig-
hedstjenere.hedstjenere.

Efter gudstjenesten var Efter gudstjenesten var 
der festmiddag med kød fra der festmiddag med kød fra 
en ko, som nogle af eleverne en ko, som nogle af eleverne 
havde slagtet dagen før.havde slagtet dagen før.

Det fortæller Marita og Det fortæller Marita og 
Carl Hasselberg, der er mis-Carl Hasselberg, der er mis-
sionærer og underviser på sionærer og underviser på 
bibelskolen.bibelskolen.

”Vi håber at kunne holde ”Vi håber at kunne holde 
kontakten med tredjeårs-kontakten med tredjeårs-
eleverne og at kunne hilse eleverne og at kunne hilse 
på dem i deres menighe-på dem i deres menighe-
der,” siger de og uddyber, at der,” siger de og uddyber, at 
alle på nær én af de femten alle på nær én af de femten 
arbejder i Mara stift, hvor arbejder i Mara stift, hvor 
Kiabakari ligger.Kiabakari ligger.

Evangelister laver  
præsteopgaver
Det var sidste elevhold på Det var sidste elevhold på 
de to treårige linjer for hen-de to treårige linjer for hen-
holdsvis evangelister og holdsvis evangelister og 
menighedstjenere. Fra næ-menighedstjenere. Fra næ-
ste år bliver skolen toårig. ste år bliver skolen toårig. 

Første år bliver en grund-Første år bliver en grund-
læggende bibelskole, og læggende bibelskole, og 
mange kommer til at tage mange kommer til at tage 
de to år med et langt mel-de to år med et langt mel-
lemrum, fortæller Hassel-lemrum, fortæller Hassel-
berg-parret. berg-parret. 

I mellemtiden arbejder de I mellemtiden arbejder de 

som evangelister på deres som evangelister på deres 
hjemegn.hjemegn.

Evangelisterne står i fl ere Evangelisterne står i fl ere 
tilfælde for fl ere små me-tilfælde for fl ere små me-
nigheder med prædiken, nigheder med prædiken, 
husbesøg og meget andet, husbesøg og meget andet, 
for der er ikke mange præ-for der er ikke mange præ-
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ster i stiftet. Behovet for bi-ster i stiftet. Behovet for bi-
belskolen er stort, for der er belskolen er stort, for der er 
mange evangelister i stiftet, mange evangelister i stiftet, 
der ligger med Kenya mod der ligger med Kenya mod 
nord og Victoriasøen mod nord og Victoriasøen mod 
vest, som ikke har nogen vest, som ikke har nogen 
formel uddannelse. Der er formel uddannelse. Der er 

De 15 afgangselever fra Kia-De 15 afgangselever fra Kia-
bakari Bibelskole fi k deres bakari Bibelskole fi k deres 
eksamensbeviser overrakt af eksamensbeviser overrakt af 
biskoppen i Mara Stift.biskoppen i Mara Stift.

MARITA OG CARL HASSELBERG   Behovet for 
bibelskolen er stort, for der er mange evangelister 
i Mara stift, der ikke har nogen formel uddannelse

”På asylcenteret i Thyre-”På asylcenteret i Thyre-
god fi k vi ikke tilladelse til god fi k vi ikke tilladelse til 
at gå rundt og invitere, men at gå rundt og invitere, men 
måtte hænge invitationen måtte hænge invitationen 
på opslagstavlen - det vir-på opslagstavlen - det vir-
kede ikke. Men efter hjælp kede ikke. Men efter hjælp 
fra afghanernes kontakt-fra afghanernes kontakt-
person på asylcenteret person på asylcenteret 
deltog 70 i festen,” siger han deltog 70 i festen,” siger han 
og tilføjer, at de fi k mulig-og tilføjer, at de fi k mulig-
hed for at låne asylcentre-hed for at låne asylcentre-
nes minibusser til at fragte nes minibusser til at fragte 
afghanerne til og fra vel-afghanerne til og fra vel-
komstfesterne.komstfesterne.

Lærte at tale dansk 
i Afghanistan
Alle afghanerne er evakue-Alle afghanerne er evakue-
ret hertil, fordi de har arbej-ret hertil, fordi de har arbej-
det for de danske myndig-det for de danske myndig-

heder i Afghanistan. De har heder i Afghanistan. De har 
haft mange forskellige funk-haft mange forskellige funk-
tioner:  mekanikere, elektri-tioner:  mekanikere, elektri-
kere, smede og tolke. kere, smede og tolke. 

”Jeg talte til en af afgha-”Jeg talte til en af afgha-
nerne på engelsk, men han nerne på engelsk, men han 
svarede mig på dansk. Han svarede mig på dansk. Han 
har arbejdet 14 år som kok har arbejdet 14 år som kok 
på ambassaden i Kabul og på ambassaden i Kabul og 
havde lært dansk,” siger havde lært dansk,” siger 
Enok Sørensen.Enok Sørensen.

En anden fortalte ham, at En anden fortalte ham, at 
Taliban betragter dem som Taliban betragter dem som 
fjendens øjne og mund.fjendens øjne og mund.

Afghanerne har fået to års Afghanerne har fået to års 
opholdstilladelse, som ikke opholdstilladelse, som ikke 
kan forlænges, men efter kan forlænges, men efter 
de to år kan de søge om op-de to år kan de søge om op-
holdstilladelse på alminde-holdstilladelse på alminde-
lige vilkår.lige vilkår.

Sidste treårselever dimitterer fra 
Kiabakari Bibelskole

Den 25-årige skole vil fremover satse på en toårig linje for evangelister og menighedstjenere

Støt LM’s arbejde 
i Kiabakari

tanker om på sigt at tilbyde tanker om på sigt at tilbyde 
en toårig overbygning til en toårig overbygning til 
bibelskolen, for dem, der bibelskolen, for dem, der 
gerne vil være præster.gerne vil være præster.

Undervisning til  
menighedsarbejdet
De første missionærer fra De første missionærer fra 
LM kom til Mara-regionen i LM kom til Mara-regionen i 
1982. Bibelskolen blev ind-1982. Bibelskolen blev ind-
viet i 1997 og fejrer 25-års viet i 1997 og fejrer 25-års 
jubilæum til februar. Siden jubilæum til februar. Siden 

begyndelsen har både LM begyndelsen har både LM 
og NLM i Norge støttet sko-og NLM i Norge støttet sko-
len, men det er alligevel en len, men det er alligevel en 
økonomisk udfordring for økonomisk udfordring for 
mange elever, fortæller det mange elever, fortæller det 
svenske ægtepar.svenske ægtepar.

På skolen lærer eleverne På skolen lærer eleverne 
at lede et arrangement og at lede et arrangement og 
holde en kort prædiken. De holde en kort prædiken. De 
studerer også forskellige studerer også forskellige 
bibelfag og engelsk, for at bibelfag og engelsk, for at 
kunne have internationale kunne have internationale 
kontakter.kontakter.

”Om eftermiddagen er der ”Om eftermiddagen er der 
sport, sløjd eller håndarbej-sport, sløjd eller håndarbej-
de og praktisk arbejde på de og praktisk arbejde på 
skolens grund eller marker. skolens grund eller marker. 
Man avler majs, bønner, kål, Man avler majs, bønner, kål, 
tomater og andet, som er tomater og andet, som er 
basisvarer i skolens køkken”, basisvarer i skolens køkken”, 
fortæller missionærparret, fortæller missionærparret, 
der har været ansat siden der har været ansat siden 
2020.2020.

Du kan være med til at Du kan være med til at 
hjælpe missionsarbejdet hjælpe missionsarbejdet 
ved at støtte de missio-ved at støtte de missio-
nærer, LM har udsendt. nærer, LM har udsendt. 
Giv en god gave i dag på Giv en god gave i dag på 
MobilePay 66288 eller via MobilePay 66288 eller via 
dlm.dk/støt.dlm.dk/støt.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Vil fremtiden for LM’s in-Vil fremtiden for LM’s in-
ternationale arbejde byde ternationale arbejde byde 
på et bredere spektrum på et bredere spektrum 
af ansatte? Vil der komme af ansatte? Vil der komme 
fl ere pendlere, der rejser ud fl ere pendlere, der rejser ud 
i korte perioder til konkre-i korte perioder til konkre-
te opgaver? Vil der komme te opgaver? Vil der komme 
fl ere ansatte fra missi-fl ere ansatte fra missi-
onslandene, der lønnes fra onslandene, der lønnes fra 
Danmark? Vil der komme Danmark? Vil der komme 
fl ere konsulenter, der kan fl ere konsulenter, der kan 
arbejde fra Danmark via arbejde fra Danmark via 
computeren med en mål-computeren med en mål-
gruppe i udlandet? Eller vil gruppe i udlandet? Eller vil 
der komme fl ere såkaldte der komme fl ere såkaldte 
teltmagermissionærer, der teltmagermissionærer, der 
bor i udlandet, arbejder på bor i udlandet, arbejder på 
en verdslig arbejdsplads en verdslig arbejdsplads 
og lever som kristne i deres og lever som kristne i deres 
hverdag dér?hverdag dér?

Mulighederne er mange i Mulighederne er mange i 
2020’erne, hvor internettet 2020’erne, hvor internettet 
har åbnet for nye mulighe-har åbnet for nye mulighe-
der, og uddannelsesniveauet der, og uddannelsesniveauet 
og jobmulighederne i mange og jobmulighederne i mange 
lande ligner de danske for-lande ligner de danske for-
hold mere. Men hvordan hold mere. Men hvordan 
mulighederne konkret skal mulighederne konkret skal 
stykkes sammen, afhænger stykkes sammen, afhænger 
af behovet, mener internati-af behovet, mener internati-
onal missionsleder Christi-onal missionsleder Christi-
an Lund Pedersen om frem-an Lund Pedersen om frem-
tidens missionærrolle.tidens missionærrolle.

”Vi vil altid komme til at ”Vi vil altid komme til at 
have en variation i missio-have en variation i missio-
nærrollerne, fordi arbej-nærrollerne, fordi arbej-
det er forskelligt. Vi har det er forskelligt. Vi har 
nybrudsarbejde, hvor vi i nybrudsarbejde, hvor vi i 
LM tager fat et nyt sted, og LM tager fat et nyt sted, og 
vi har partnerarbejde, hvor vi har partnerarbejde, hvor 
vi arbejder sammen med vi arbejder sammen med 

Vi sender missionærer for at præge
Den udstationerede missionær er også rygsøjlen i LM’s internationale missionsarbejde i fremtiden, 

slår LM’s internationale missionsleder fast

en stærk lokal partner. Her en stærk lokal partner. Her 
handler det i højere grad handler det i højere grad 
om, hvilke kvalifi kationer om, hvilke kvalifi kationer 
den lokale partner efter-den lokale partner efter-
spørger,” forklarer han. spørger,” forklarer han. 

Kun på besøg
Christian Lund Pedersen ser Christian Lund Pedersen ser 
ikke en fremtid for sig, hvor ikke en fremtid for sig, hvor 
den klassiske model – den den klassiske model – den 
udstationerede missionær udstationerede missionær 
– forsvinder. Tværtimod vil – forsvinder. Tværtimod vil 
den også i fremtiden spille den også i fremtiden spille 
en nøglerolle i LM’s arbejde. en nøglerolle i LM’s arbejde. 
Det skyldes især to ting:Det skyldes især to ting:

For det første betyder LM’s For det første betyder LM’s 
missionsstrategiske fokus missionsstrategiske fokus 
på at nå de mindst nåede på at nå de mindst nåede 
med evangeliet, at LM ikke med evangeliet, at LM ikke 
skal være i et område på skal være i et område på 
permanent basis, og derfor permanent basis, og derfor 
er der brug for at opbygge er der brug for at opbygge 
kapaciteten på stedet:kapaciteten på stedet:

”Vores identitet er ikke ”Vores identitet er ikke 
at være partnerkirke, men at være partnerkirke, men 
missionsselskab. Hvis der missionsselskab. Hvis der 
er mange lokale folk, der er mange lokale folk, der 
kunne være gode ledere i ar-kunne være gode ledere i ar-
bejdet, må vi overveje, om ti-bejdet, må vi overveje, om ti-
den er kommet til, at vi skal den er kommet til, at vi skal 
udfase. Hvis der ikke lokalt udfase. Hvis der ikke lokalt 
er penge til at ansætte, må er penge til at ansætte, må 
vi overveje, hvordan vi kan vi overveje, hvordan vi kan 
støtte, så de ikke for altid er støtte, så de ikke for altid er 
afhængige af os,” siger han, afhængige af os,” siger han, 
og peger samtidig på en ri-og peger samtidig på en ri-
siko ved lokale ansatte:siko ved lokale ansatte:

”Faren ved at ansætte ”Faren ved at ansætte 
lokale folk, er at man ikke lokale folk, er at man ikke 
skaber et bredt lokalt ejer-skaber et bredt lokalt ejer-
skab. Så når vi en dag træk-skab. Så når vi en dag træk-
ker pengene ud, fortsætter ker pengene ud, fortsætter 
ansættelsen ikke. Udfor-ansættelsen ikke. Udfor-
dringen er at give hjælp til dringen er at give hjælp til 
selvhjælp, så arbejdet kører selvhjælp, så arbejdet kører 
videre uden vores økonomi-videre uden vores økonomi-
ske støtte.”ske støtte.”

Vil gerne præge
En anden grund til, at den En anden grund til, at den 
udstationerede missionær udstationerede missionær 
også i fremtiden vil være en også i fremtiden vil være en 
hjørnesten i LM’s arbejde, er hjørnesten i LM’s arbejde, er 
den teologiske profi l:den teologiske profi l:

”I bibelskolearbejdet er ”I bibelskolearbejdet er 
det billigere at ansætte en det billigere at ansætte en 

lokal, men samtidig tror vi, lokal, men samtidig tror vi, 
at vi har noget at bringe med at vi har noget at bringe med 
vores teologiske baggrund, vores teologiske baggrund, 
som de ikke har lokalt. Vores som de ikke har lokalt. Vores 
nordiske missionærer har nordiske missionærer har 
en roseniansk-luthersk, bi-en roseniansk-luthersk, bi-
beltro profi l, som vi mener, beltro profi l, som vi mener, 
der er behov for. Vi ønsker at der er behov for. Vi ønsker at 
præge. Vi ønsker ikke bare, præge. Vi ønsker ikke bare, 
at der er nok bibelskolelæ-at der er nok bibelskolelæ-
rere og præster ansat,” siger rere og præster ansat,” siger 
han og tilføjer, at LM også er han og tilføjer, at LM også er 
nødt til at overveje balancen nødt til at overveje balancen 
mellem at præge og at give mellem at præge og at give 
den lokale kirke frihed til at den lokale kirke frihed til at 
fi nde sit teologiske ståsted.fi nde sit teologiske ståsted.

Netop antallet af teolo-Netop antallet af teolo-
ger til bibelskolearbejde ger til bibelskolearbejde 
og anden teologisk uddan-og anden teologisk uddan-
nelse er i årenes løb vokset nelse er i årenes løb vokset 
betydeligt i LM’s internatio-betydeligt i LM’s internatio-
nale arbejde. Det skyldes nale arbejde. Det skyldes 
netop et fokus på at præge i netop et fokus på at præge i 
for eksempel Tanzania, hvor for eksempel Tanzania, hvor 
man har en stærk partner man har en stærk partner 
med mange resurser. Her er med mange resurser. Her er 
der fl ere steder behov for der fl ere steder behov for 
en høj faglig uddannelse en høj faglig uddannelse 
for at kunne bidrage med for at kunne bidrage med 
noget, som kirken ikke har noget, som kirken ikke har 
i forvejen. Det gælder både i forvejen. Det gælder både 
det evangeliserende og det det evangeliserende og det 
diakonale arbejde, under-diakonale arbejde, under-
streger han.streger han.

Men der er stadig rige mu-Men der er stadig rige mu-
ligheder for personer med ligheder for personer med 
andre fagligheder. Blandt andre fagligheder. Blandt 
andet i Cambodja, hvor andet i Cambodja, hvor 

LM har fokus på at præge LM har fokus på at præge 
undervisningen i teologisk undervisningen i teologisk 

uddannelse i missionslan-uddannelse i missionslan-
dene. Her er det Flemming dene. Her er det Flemming 

Hansen, der underviser som Hansen, der underviser som 
pendlermissionær på Kiaba-pendlermissionær på Kiaba-

kari Bibelskole.kari Bibelskole.

arbejdet i højere grad er di-arbejdet i højere grad er di-
rekte evangeliserende, fordi rekte evangeliserende, fordi 
der ikke er mange kristne el-der ikke er mange kristne el-
ler veletablerede kirker. ler veletablerede kirker. 

”Her har vi behov for per-”Her har vi behov for per-
soner med mange forskel-soner med mange forskel-
lige færdigheder, selv om det lige færdigheder, selv om det 
selvfølgelig er en fordel med selvfølgelig er en fordel med 
en relevant faglig uddan-en relevant faglig uddan-
nelse.” nelse.” 

Lokal udrustning
Men selv om det også er Men selv om det også er 
planen, at den udstatione-planen, at den udstatione-
rede missionær skal udgøre rede missionær skal udgøre 
hovedbestanden af LM’s hovedbestanden af LM’s 
missionærer i fremtiden, ser missionærer i fremtiden, ser 
Christian Lund Pedersen et Christian Lund Pedersen et 
behov for at satse mere på behov for at satse mere på 
andre muligheder. Det gæl-andre muligheder. Det gæl-
der dog først og fremmest der dog først og fremmest 
uddannelse af lokale:uddannelse af lokale:

”Vi har ikke været så gode ”Vi har ikke været så gode 
til at give stipendier til vide-til at give stipendier til vide-
reuddannelse. Vi skal være reuddannelse. Vi skal være 
opmærksomme på lokale opmærksomme på lokale 
teologer, der kan fortsætte teologer, der kan fortsætte 
som lærere på de bibelsko-som lærere på de bibelsko-
ler, hvor vi er i gang nu,” siger ler, hvor vi er i gang nu,” siger 
den internationale mis-den internationale mis-
sionsleder. Fra 2006-2016 sionsleder. Fra 2006-2016 
var han selv missionær på var han selv missionær på 
Tabor Evangelical College i Tabor Evangelical College i 
Etiopien, som er en bibel- og Etiopien, som er en bibel- og 
missionsskole.missionsskole.

”Det er lettere at støtte ud-”Det er lettere at støtte ud-
dannelse af nye ledere i dag dannelse af nye ledere i dag 
end før i tiden, fordi uddan-end før i tiden, fordi uddan-

A
R

K
IV

F
O

TO

TEMA FREMTIDENS MISSIONÆR

CHRISTIAN LUND PEDERSEN   Vi tror, at vi 
med vores teologiske holdning i LM har noget at 
bringe i bibelskolearbejdet, som de ikke har lokalt

 
Det er lettere at 
støtte uddannel-
se af nye ledere i  
missionslandene i 
dag end før i tiden, 
fordi uddannelses-
niveauet er højere 
i de lande, vi ar-
bejder i

Christian Lund PedersenChristian Lund Pedersen

nelsesniveauet er højere i de nelsesniveauet er højere i de 
lande, vi arbejder i. For 50 år lande, vi arbejder i. For 50 år 
siden skulle man ofte først siden skulle man ofte først 
give dem almindelig sko-give dem almindelig sko-
legang, før man kunne give legang, før man kunne give 
dem teologisk uddannelse.”dem teologisk uddannelse.”

Internet og pendlere
Selv om internetforbindel-Selv om internetforbindel-
sen i LM’s missionslande sen i LM’s missionslande 
i højere grad er stabil, så i højere grad er stabil, så 
man kan sidde i Danmark man kan sidde i Danmark 
og arbejde i et missions-og arbejde i et missions-
land, tænker Christian Lund land, tænker Christian Lund 
Pedersen ikke, at denne Pedersen ikke, at denne 
måde at drive mission på vil måde at drive mission på vil 
være aktuel i særlig mange være aktuel i særlig mange 
tilfælde:tilfælde:

”Det er kun et vist antal ”Det er kun et vist antal 

stillinger, der kan besættes stillinger, der kan besættes 
på denne måde. Det kræver på denne måde. Det kræver 
den helt rette profi l med den helt rette profi l med 
kulturelt kendskab.”kulturelt kendskab.”

Det gælder ikke mindst i Det gælder ikke mindst i 
en undervisningssituation, en undervisningssituation, 
hvor han tvivler på, at fjer-hvor han tvivler på, at fjer-
nundervisning fra Danmark nundervisning fra Danmark 
kan fungere.kan fungere.

”Man mister det fysiske ”Man mister det fysiske 
nærvær, og det betyder me-nærvær, og det betyder me-
get for den pædagogiske get for den pædagogiske 
undervisningssituation,” undervisningssituation,” 
siger han og tvivler på, at siger han og tvivler på, at 
de studerende på de skoler, de studerende på de skoler, 
hvor LM arbejder i dag, ville hvor LM arbejder i dag, ville 
få et tilstrækkeligt udbytte få et tilstrækkeligt udbytte 
via skærmen.via skærmen.

Som det er i dag, løses Som det er i dag, løses 
en del af undervisningen af en del af undervisningen af 
pendlere, og det vil forhå-pendlere, og det vil forhå-
bentlig også være tilfældet i bentlig også være tilfældet i 
fremtiden, mener han.fremtiden, mener han.

”Jeg tror, vi kommer til at ”Jeg tror, vi kommer til at 
se pendlermissionærer i se pendlermissionærer i 
fremtiden på samme niveau fremtiden på samme niveau 
som i dag. Men det kræ-som i dag. Men det kræ-
ver, at det er folk, der har en ver, at det er folk, der har en 
vis erfaring, og at der er et vis erfaring, og at der er et 
behov, der kan dækkes af behov, der kan dækkes af 
korte udstationeringer. Der korte udstationeringer. Der 
er også nogle menneskelige er også nogle menneskelige 
omkostninger for pendlerne. omkostninger for pendlerne. 
Det er ikke alle familier, der Det er ikke alle familier, der 
trives med det,” siger han og trives med det,” siger han og 
uddyber, at de bedst funge-uddyber, at de bedst funge-
rende ansættelser har væ-rende ansættelser har væ-
ret deltidsansættelser.ret deltidsansættelser.

Selv om han stadig mener, Selv om han stadig mener, 
rygsøjlen i LM’s internatio-rygsøjlen i LM’s internatio-
nale arbejde vil være lang-nale arbejde vil være lang-
tidsudstationerede mis-tidsudstationerede mis-
sionærer, tror han dog LM sionærer, tror han dog LM 
gradvist kommer til at åbne gradvist kommer til at åbne 
for mange andre ansættel-for mange andre ansættel-
sesformer og støtteformer.sesformer og støtteformer.

”For det er vigtigere, at der ”For det er vigtigere, at der 
bliver drevet mission, end at bliver drevet mission, end at 
LM sender missionærer ud.”LM sender missionærer ud.”

Missionsleder Christian Missionsleder Christian 
Lund Pedersen tror, at den Lund Pedersen tror, at den 
klassiske udsendte mis-klassiske udsendte mis-
sionær også i fremtiden vil sionær også i fremtiden vil 
spille en nøglerolle i LM’s spille en nøglerolle i LM’s 
arbejde.arbejde.

 
Jeg tror, vi kom-
mer til at se pend-
lermissionærer i 
fremtiden på sam-
me niveau som i 
dag. Men det kræ-
ver, at det er folk, 
der har en vis er-
faring, og at der er 
et behov, der kan 
dækkes af korte 
udstationeringer

Christian Lund PedersenChristian Lund Pedersen
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LM har mange slags missionærer
Fire forskellige missionærtyper udtaler sig om, hvad der er særligt ved deres arbejdsform

Teltmageren:
”Jeg ser det som en helt ”Jeg ser det som en helt 
unik mulighed at kunne unik mulighed at kunne 
rejse ud med mit arbejde rejse ud med mit arbejde 
og få en indgang til en kul-og få en indgang til en kul-
tur og dermed bruge det tur og dermed bruge det 
som en platform for Guds som en platform for Guds 
arbejde,” siger teltmage-arbejde,” siger teltmage-
ren, der til daglig arbejder ren, der til daglig arbejder 
som ingeniør, og i sin fritid som ingeniør, og i sin fritid 
er engageret i det kristne er engageret i det kristne 
arbejde. arbejde. 

Han har boet i landet Han har boet i landet 
sammen med sin kone sammen med sin kone 
siden sommeren 2019. siden sommeren 2019. 
Her ser han det at have Her ser han det at have 
en dagligdag på en lokal en dagligdag på en lokal 
arbejdsplads som en god arbejdsplads som en god 
måde at lære kulturen at måde at lære kulturen at 
kende på.kende på.

Lokale kolleger 
er guld værd
”Mine kolleger er guld ”Mine kolleger er guld 
værd og en god genvej til værd og en god genvej til 
at forstå kulturen. Gennem at forstå kulturen. Gennem 
dem får jeg en helt naturlig dem får jeg en helt naturlig 
indgang i, hvordan de lever, indgang i, hvordan de lever, 
hvilke ting de går op i, hvad hvilke ting de går op i, hvad 
der motiverer dem, og hvil-der motiverer dem, og hvil-
ke sår og ar de bærer med ke sår og ar de bærer med 
sig som folk,” siger han.sig som folk,” siger han.

”Vi vil gerne være i stand ”Vi vil gerne være i stand 
til at plante nogle frø og til at plante nogle frø og 
starte nogle initiativer, som starte nogle initiativer, som 
kan fungere og er bæredyg-kan fungere og er bæredyg-
tige i kulturen, og det kræ-tige i kulturen, og det kræ-
ver, at man forstår de be-ver, at man forstår de be-
hov, der er i befolkningen.”hov, der er i befolkningen.”

Desuden er det hans Desuden er det hans 
oplevelse, at det er meget oplevelse, at det er meget 
nemt at få arbejde, hvis nemt at få arbejde, hvis 
man som han har en hø-man som han har en hø-

jere akademisk uddannel-jere akademisk uddannel-
se. Der er også ofte brug se. Der er også ofte brug 
for folk inden for bygge- og for folk inden for bygge- og 
sundhedsbranchen.sundhedsbranchen.

”Som uddannet vester-”Som uddannet vester-
lænding kan man få ad-lænding kan man få ad-
gang til lande, hvor en ’tra-gang til lande, hvor en ’tra-
ditionel’ missionær aldrig ditionel’ missionær aldrig 
ville kunne komme ind.”ville kunne komme ind.”

Svært at fi nde tid  
til mission
I en travl hverdag med fuld-I en travl hverdag med fuld-
tidsarbejde, familie og fri-tidsarbejde, familie og fri-
tidsaktiviteter kan det godt tidsaktiviteter kan det godt 
blive svært også at fi nde blive svært også at fi nde 
tid og resurser til missions-tid og resurser til missions-
arbejdet, erkender han.arbejdet, erkender han.

”Det kræver meget disci-”Det kræver meget disci-
plin og planlægning at få plin og planlægning at få 
det til at fungere i daglig-det til at fungere i daglig-
dagen. Men jeg øver mig dagen. Men jeg øver mig 
i at tænke mig selv som i at tænke mig selv som 
missionær i hverdagen og missionær i hverdagen og 
kigge efter muligheder for kigge efter muligheder for 
at se mennesker og vise at se mennesker og vise 
dem Guds omsorg og kær-dem Guds omsorg og kær-
lighed.”lighed.”

”Som teltmager kan ”Som teltmager kan 
man helt klart godt savne man helt klart godt savne 
tilknytningen til en mis-tilknytningen til en mis-
sionsorganisation og et sionsorganisation og et 
sted, hvor man kan få nog-sted, hvor man kan få nog-
le input,” siger han.le input,” siger han.

Derfor har han sørget for Derfor har han sørget for 
at få en mentor, som kan at få en mentor, som kan 
give ham noget sparring give ham noget sparring 
på det at være udsendt og på det at være udsendt og 
på missionsarbejdet, lige-på missionsarbejdet, lige-
som han glæder sig over, som han glæder sig over, 
at han og hans kone bliver at han og hans kone bliver 
en del af LM’s støtte- og en del af LM’s støtte- og 
forbønsnetværk som til-forbønsnetværk som til-
knyttede missionærer.  knyttede missionærer.  kbrkbr

TEMA

KOORDINATOREN   Vi er afhængige af, 
at der er lokale hænder og fødder, som kan 
tage over med opfølgning

Pendleren: 
”Min største force er, at jeg ”Min største force er, at jeg 
kan komme ud og løfte en kan komme ud og løfte en 
konkret opgave, holde ’gry-konkret opgave, holde ’gry-
den i kog’ og støtte de lokale den i kog’ og støtte de lokale 
kristne. Og så kan jeg få folk kristne. Og så kan jeg få folk 
herhjemme til at bede for herhjemme til at bede for 
missionsarbejdet.”missionsarbejdet.”

Sådan fortæller en af LM’s Sådan fortæller en af LM’s 
pendlermissionærer, der pendlermissionærer, der 
ofte er på farten – typisk ofte er på farten – typisk 
afsted to-tre uger ad gan-afsted to-tre uger ad gan-
gen, hvor han bor i landet og gen, hvor han bor i landet og 
hjælper de lokale kristne. hjælper de lokale kristne. 
Samlet set svarer det til Samlet set svarer det til 
omkring otte uger om året. omkring otte uger om året. 
Resten af tiden arbejder Resten af tiden arbejder 
han som præst i Danmark.han som præst i Danmark.

Tættere på baglandet
”En fordel ved at være mis-”En fordel ved at være mis-
sionær på denne måde kan sionær på denne måde kan 

være, at jeg er tættere på være, at jeg er tættere på 
venner og familie og kan venner og familie og kan 
være sammen med dem i være sammen med dem i 
jule- og helligdage. Jeg er jule- og helligdage. Jeg er 
også tættere på LM’s bag-også tættere på LM’s bag-
land og kan ofte tage rundt land og kan ofte tage rundt 
og holde møder og fortælle og holde møder og fortælle 
om arbejdet.”om arbejdet.”

”Ulempen ved at rejse så ”Ulempen ved at rejse så 
meget frem og tilbage er meget frem og tilbage er 
helt klart, at det kan være helt klart, at det kan være 
svært at fi nde tid til det so-svært at fi nde tid til det so-
ciale i missionslandet. Det ciale i missionslandet. Det 
bliver også let nogle lange bliver også let nogle lange 
og tætpakkede arbejds-og tætpakkede arbejds-
dage, fordi jeg skal nå mest dage, fordi jeg skal nå mest 
muligt, når jeg er afsted.”muligt, når jeg er afsted.”

LM har ad fl ere omgange LM har ad fl ere omgange 
sendt pendlermissionærer sendt pendlermissionærer 
ud – ofte frimenighedspræ-ud – ofte frimenighedspræ-
ster, som har en aftale med ster, som har en aftale med 
arbejdsgiveren om denne arbejdsgiveren om denne 
rejseaktivitet. På den måde rejseaktivitet. På den måde 

kan de som en slags ’nåle-kan de som en slags ’nåle-
stiksoperation’ levere noget stiksoperation’ levere noget 
ekspertviden på kort tid og ekspertviden på kort tid og 
på den måde støtte de lo-på den måde støtte de lo-
kale kristne i landet.kale kristne i landet.

Mister kulturelt tække
Pendleren er også meget Pendleren er også meget 
bevidst om, at det kun kan bevidst om, at det kun kan 
lade sig gøre, fordi han i lade sig gøre, fordi han i 
forvejen har et nogenlunde forvejen har et nogenlunde 
kendskab til landet og kul-kendskab til landet og kul-
turen.turen.

”Jeg mister en del sprog-”Jeg mister en del sprog-
ligt og kulturelt tække, når ligt og kulturelt tække, når 
jeg ikke bor blandt folk, jeg ikke bor blandt folk, 
jeg arbejder sammen med. jeg arbejder sammen med. 
Derfor er jeg meget afhæn-Derfor er jeg meget afhæn-
gig af de lokale – måske i gig af de lokale – måske i 
endnu højere grad end de endnu højere grad end de 
udsendte missionærer, der udsendte missionærer, der 
lever sammen med dem i lever sammen med dem i 
hverdagen.                   hverdagen.                   kbrkbr

Koordinatoren: 
”Mit arbejde foregår primært ”Mit arbejde foregår primært 
online fra et kontor i Dan-online fra et kontor i Dan-
mark. Det kan være admini-mark. Det kan være admini-
stration, ledelse af frivillige, stration, ledelse af frivillige, 
koordinering af projekter ind koordinering af projekter ind 
i et lokalt missionsarbejde i et lokalt missionsarbejde 
eller at styrke netværk på eller at styrke netværk på 
tværs af landegrænser.” tværs af landegrænser.” 

”Det er en noget ander-”Det er en noget ander-
ledes missionærrolle, fordi ledes missionærrolle, fordi 
jeg er ansat og arbejder i jeg er ansat og arbejder i 
Danmark, men mit arbejds-Danmark, men mit arbejds-
område er international område er international 
mission, og mine kolle-mission, og mine kolle-
ger sidder rundt omkring ger sidder rundt omkring 
i verden,” siger en af LM’s i verden,” siger en af LM’s 
ansatte. ansatte. 

Han igangsætter og koor-Han igangsætter og koor-
dinerer missionsprojekter dinerer missionsprojekter 
i lande, hvor kristne bliver i lande, hvor kristne bliver 
forfulgt, og hvor det er forfulgt, og hvor det er 

svært at have traditionelle svært at have traditionelle 
missionærer udstationeret.missionærer udstationeret.

Kirkens forlængede arm
”Det er i høj grad et arbejde, ”Det er i høj grad et arbejde, 
der kun kan udføres i sam-der kun kan udføres i sam-
arbejde med en lokal kirke arbejde med en lokal kirke 
eller en gruppe kristne,” si-eller en gruppe kristne,” si-
ger han.ger han.

”Man kan sige, at vi er kir-”Man kan sige, at vi er kir-
kens forlængede arm. Vi kan kens forlængede arm. Vi kan 
levere ekspertviden, danne levere ekspertviden, danne 
netværk og føre mennesker netværk og føre mennesker 
et stykke ad vejen gennem et stykke ad vejen gennem 
discipelskabstræning. Men discipelskabstræning. Men 
vi er afhængige af, at der er vi er afhængige af, at der er 
lokale hænder og fødder, lokale hænder og fødder, 
som kan tage over på stedet som kan tage over på stedet 
med opfølgning.”med opfølgning.”

Han har tidligere været Han har tidligere været 
udstationeret som missio-udstationeret som missio-
nær, og den erfaring, mener nær, og den erfaring, mener 
han, er en forudsætning for, han, er en forudsætning for, 

at han kan udføre det ar-at han kan udføre det ar-
bejde, han gør i dag.bejde, han gør i dag.

Han ser det som en stor Han ser det som en stor 
fordel, at han på denne fordel, at han på denne 
måde kan arbejde hjem-måde kan arbejde hjem-
mefra som missionær, mefra som missionær, 
samtidig med at resten af samtidig med at resten af 
familien har et almindeligt familien har et almindeligt 
hverdagsliv i Danmark.hverdagsliv i Danmark.

”Med teknologiens man-”Med teknologiens man-
ge muligheder kan vi holde ge muligheder kan vi holde 
mange møder online og mange møder online og 
spare en masse transport-spare en masse transport-
tid. Men onlinemøderne tid. Men onlinemøderne 
har også sine begrænsnin-har også sine begrænsnin-
ger. Derfor kræver det også, ger. Derfor kræver det også, 
at jeg rejser ud regelmæs-at jeg rejser ud regelmæs-
sigt og besøger dem, jeg sigt og besøger dem, jeg 
arbejder sammen med og arbejder sammen med og 
får øjenkontakten og den får øjenkontakten og den 
uformelle snak mellem uformelle snak mellem 
møderne, understreger møderne, understreger 
han.                       han.                       kbrkbr

Den udsendte:
”Vi føler os sendt hertil, fordi ”Vi føler os sendt hertil, fordi 
vi var volontører i landet og vi var volontører i landet og 
fi k et kald til at komme til-fi k et kald til at komme til-
bage hertil og fortælle men-bage hertil og fortælle men-
nesker om Jesus.”nesker om Jesus.”

Ordene kommer fra en af Ordene kommer fra en af 
LM’s udstationerede mis-LM’s udstationerede mis-
sionærer, som har været sionærer, som har været 
udsendt siden 2018. Hun udsendt siden 2018. Hun 
og hendes mand og par-og hendes mand og par-
rets to børn bor helt tæt på rets to børn bor helt tæt på 
de mennesker, de arbejder de mennesker, de arbejder 
iblandt, og det ældste barn iblandt, og det ældste barn 
går på en international sko-går på en international sko-
le, hvor han er sammen med le, hvor han er sammen med 

elever fra mange forskellige elever fra mange forskellige 
lande.lande.

Forstår de lokale
”Da vi skulle rejse ud, var ”Da vi skulle rejse ud, var 
vi ved at stifte familie, og vi ved at stifte familie, og 
vi kunne faktisk se os selv vi kunne faktisk se os selv 
have et ret godt familieliv have et ret godt familieliv 
hernede. Vi er midt i det hele hernede. Vi er midt i det hele 
– på godt og ondt – og for-– på godt og ondt – og for-
søger at navigere i en frem-søger at navigere i en frem-
med kultur. Vi og vores børn med kultur. Vi og vores børn 
lærer, at mennesker er for-lærer, at mennesker er for-
skellige. Det er udfordrende, skellige. Det er udfordrende, 
men giver også en meget men giver også en meget 
større forståelse og rumme-større forståelse og rumme-
lighed over for andre.”lighed over for andre.”

Det, at de er bosat og lever Det, at de er bosat og lever 
sammen med befolknin-sammen med befolknin-
gen, betyder at de får skabt gen, betyder at de får skabt 
nogle tætte relationer, for-nogle tætte relationer, for-
tæller hun.tæller hun.

”Den store fordel er, at vi ”Den store fordel er, at vi 
forstår dem langt bedre, forstår dem langt bedre, 
fordi vi er her hele tiden. Vi fordi vi er her hele tiden. Vi 
er i samme båd og oplever er i samme båd og oplever 
de samme ting som dem, for de samme ting som dem, for 
eksempel her under coro-eksempel her under coro-
naen, hvor vi også har været naen, hvor vi også har været 
i lockdown. Vi mærker på i lockdown. Vi mærker på 
egen krop og sjæl, hvordan egen krop og sjæl, hvordan 
de har det. Når min nærme-de har det. Når min nærme-
ste kollega siger, at noget er ste kollega siger, at noget er 
svært, så ved jeg, hvad hun svært, så ved jeg, hvad hun 

mener, for jeg synes også, mener, for jeg synes også, 
det er svært.”det er svært.”

”Vi kan være sammen ”Vi kan være sammen 
med de lokale kristne, også med de lokale kristne, også 
på svære dage. Det skaber på svære dage. Det skaber 
en stor tillid, at vi kan være en stor tillid, at vi kan være 
der for hinanden, støtte der for hinanden, støtte 
hinanden og bede sam-hinanden og bede sam-
men.”men.”

Mange skift i livet
Sårbarheden er noget af det Sårbarheden er noget af det 
sværeste ved at være udsta-sværeste ved at være udsta-
tioneret, erkender hun.tioneret, erkender hun.

”Som udsendt er man på ”Som udsendt er man på 
mange måder ensom og mange måder ensom og 
alene. Man passer ikke rig-alene. Man passer ikke rig-
tig ind i det fremmede og tig ind i det fremmede og 
vil altid være anderledes, vil altid være anderledes, 
fordi man er rig og hvid. Og fordi man er rig og hvid. Og 
så er der det med afsavnet, så er der det med afsavnet, 
fordi man ikke har sin fami-fordi man ikke har sin fami-
lie, bedsteforældrene og de lie, bedsteforældrene og de 
nære relationer i nærhe-nære relationer i nærhe-
den. Det kan ofte være rigtig den. Det kan ofte være rigtig 
svært.”svært.”

En del af missionærlivet er En del af missionærlivet er 
også at kunne navigere i det også at kunne navigere i det 
uforudsigelige.uforudsigelige.

”Der sker enormt mange ”Der sker enormt mange 
skift i løbet af den tid, man skift i løbet af den tid, man 
er udsendt. Folk rejser ud, er udsendt. Folk rejser ud, 
og nye kommer til. Man når og nye kommer til. Man når 
lige at knytte sig til nogen lige at knytte sig til nogen 
– det gælder også for bør-– det gælder også for bør-
nene, når der kommer nye nene, når der kommer nye 
volontører – og så rejser de volontører – og så rejser de 
hjem, og man skal til at byg-hjem, og man skal til at byg-
ge noget nyt op. Siden vi blev ge noget nyt op. Siden vi blev 
ansat som missionærer, er ansat som missionærer, er 
vi fl yttet i alt 15 gange. Det vi fl yttet i alt 15 gange. Det 
er sårbart og kræver i den er sårbart og kræver i den 
grad, at man er fl eksibel og grad, at man er fl eksibel og 
omstillingsparat.”                omstillingsparat.”                kbrkbr

Som udsendt missionær lever man tæt på de lokale og forstår dem derfor langt bedre.Som udsendt missionær lever man tæt på de lokale og forstår dem derfor langt bedre.
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En kristen ledelse er ikke nok
Plejehjemsleder: For at bevare det kristne islæt i dagligdagen skal fl ertallet af de ansatte være kristne

AF KAJA LAUTERBACH

Hvis en arbejdsplads skal Hvis en arbejdsplads skal 
være kristen, er det nødven-være kristen, er det nødven-
digt med kristent personale. digt med kristent personale. 
Det er ikke nok med en kri-Det er ikke nok med en kri-
sten leder og bestyrelse – sten leder og bestyrelse – 
eller at LM står bag institu-eller at LM står bag institu-
tionen eller efterskolen. tionen eller efterskolen. 

Det mener Kaj G. Kristen-Det mener Kaj G. Kristen-
sen, der er leder på pleje-sen, der er leder på pleje-
hjemmet Bakkely i Videbæk, hjemmet Bakkely i Videbæk, 
som er en selvejende insti-som er en selvejende insti-
tution under LM.tution under LM.

Her henviser han til Jesu Her henviser han til Jesu 
ord i Matt 5,13: ”I er jordens ord i Matt 5,13: ”I er jordens 
salt”.  For nylig læste han salt”.  For nylig læste han 
et andagtsstykke fra bogen et andagtsstykke fra bogen 
Ved KildenVed Kilden ud fra dette vers,  ud fra dette vers, 
og her peger forfatteren på, og her peger forfatteren på, 
at Jesus siger, at kristne, at Jesus siger, at kristne, 
der lever med ham, beskyt-der lever med ham, beskyt-
ter samfundet mod Guds ter samfundet mod Guds 
dom. dom. 

”Det forstår jeg som, at ”Det forstår jeg som, at 
hvis vi kristne bliver fjernet hvis vi kristne bliver fjernet 
fra verden, bliver det dom-fra verden, bliver det dom-
medag med det samme,” medag med det samme,” 
siger han og tilføjer, at de siger han og tilføjer, at de 
kristne arbejdspladser også kristne arbejdspladser også 
er med til at udskyde dom-er med til at udskyde dom-
medag. medag. 

”Ind i det tænker jeg, at ”Ind i det tænker jeg, at 
alle, der kommer i kirke-alle, der kommer i kirke-
lige sammenhænge, står til lige sammenhænge, står til 
at præge og hjælpe denne at præge og hjælpe denne 
verden. Med de udtryk, som verden. Med de udtryk, som 
verden får gennem de men-verden får gennem de men-
nesker, de er.”nesker, de er.”

Kaj G. Kristensen slår fast, Kaj G. Kristensen slår fast, 
at de på plejehjemmet sag-at de på plejehjemmet sag-
tens kan have ansatte, der tens kan have ansatte, der 

ikke er vant til kirke og mis-ikke er vant til kirke og mis-
sionshus.sionshus.

”Men fl ertallet skal være ”Men fl ertallet skal være 
folk, der bekender troen på folk, der bekender troen på 
Jesus, ellers bliver det krist-Jesus, ellers bliver det krist-
ne islæt i dagligdagen mere ne islæt i dagligdagen mere 
og mere udtyndet.” og mere udtyndet.” 

Kaj G. Kristensens kone Kaj G. Kristensens kone 
har arbejdet på en kristen har arbejdet på en kristen 
efterskole, og fra hende ved efterskole, og fra hende ved 
han, hvor vigtigt det er, at han, hvor vigtigt det er, at 
skolerne kan ansætte krist-skolerne kan ansætte krist-
ne lærere. ne lærere. 

”De unge har brug for rol-”De unge har brug for rol-
lemodeller, der kan give dem lemodeller, der kan give dem 
kristen vejledning i de man-kristen vejledning i de man-
ge valg, som er i en tid, hvor ge valg, som er i en tid, hvor 
de løsriver sig fra hjemmet.”de løsriver sig fra hjemmet.”

Sprog og samarbejde
Samtidig med at Kaj. G. Kri-Samtidig med at Kaj. G. Kri-

stensen ikke er i tvivl om stensen ikke er i tvivl om 
vigtigheden af at give ånds-vigtigheden af at give ånds-
frihed – det vil sige, at alle frihed – det vil sige, at alle 
må tro og tale det, de ønsker må tro og tale det, de ønsker 
– understreger han, at det – understreger han, at det 
er ledelsens ansvar at være er ledelsens ansvar at være 
klare om, hvad det er for et klare om, hvad det er for et 
sted, og at sætte rammer for sted, og at sætte rammer for 
arbejdspladsen for eksem-arbejdspladsen for eksem-
pel hvad angår sprog. pel hvad angår sprog. 

”Det sprog, man møder, ”Det sprog, man møder, 
gør noget ved folk. Derfor gør noget ved folk. Derfor 
er bandeord ikke en del af er bandeord ikke en del af 
pakken her, for når man pakken her, for når man 
hører dem konstant, be-hører dem konstant, be-
gynder man også at bande gynder man også at bande 
inde i hovedet selv. Det er inde i hovedet selv. Det er 
ret frustrerende, men man ret frustrerende, men man 
kan ikke lade være,” har han kan ikke lade være,” har han 
erfaret.erfaret.

”Sproget gør også noget ”Sproget gør også noget 

ved samarbejdsrelatio-ved samarbejdsrelatio-
nerne. Når det hårde sprog nerne. Når det hårde sprog 
er væk, er det nemmere at er væk, er det nemmere at 
sætte ord på det, der sker.”sætte ord på det, der sker.”

Lederen tror, at det blandt Lederen tror, at det blandt 
andet skyldes sproget, at andet skyldes sproget, at 
Falckfolk, fysioterapeuter, Falckfolk, fysioterapeuter, 
hjemmepleje og andre, der hjemmepleje og andre, der 
kommer på plejehjemmet, kommer på plejehjemmet, 
ofte siger, at noget er ander-ofte siger, at noget er ander-
ledes der.ledes der.

Afmonterer fordomme
Åndsfriheden gælder ikke Åndsfriheden gælder ikke 
kun de ansatte. De bebo-kun de ansatte. De bebo-
ere, der ikke ønsker at leve ere, der ikke ønsker at leve 
kristent liv, har lige så meget kristent liv, har lige så meget 
lov til at være der, som an-lov til at være der, som an-
dre. Reglerne om sprog gæl-dre. Reglerne om sprog gæl-
der på fællesarealerne, men der på fællesarealerne, men 
ikke i deres private lejlighe-ikke i deres private lejlighe-

der, forklarer plejehjemsle-der, forklarer plejehjemsle-
deren. deren. 

”Når nye fl ytter ind, star-”Når nye fl ytter ind, star-
ter vi ikke med at sige en ter vi ikke med at sige en 
hel masse, men at gøre det hel masse, men at gøre det 
kristne livs- og menneske-kristne livs- og menneske-
syn med vores hænder. Det syn med vores hænder. Det 
fører ofte til spørgsmål, og fører ofte til spørgsmål, og 
så lægger vi ikke skjul på, så lægger vi ikke skjul på, 
hvad kristendommen står hvad kristendommen står 
for,” siger han.for,” siger han.

”På den måde afmonterer ”På den måde afmonterer 
vi mange fordomme – også vi mange fordomme – også 
hos dem, der holder fast i, at hos dem, der holder fast i, at 
de ikke er kristne.”de ikke er kristne.”

Inden for palliativ pleje - Inden for palliativ pleje - 
det vil sige den sidste pleje det vil sige den sidste pleje 
før døden – taler man om før døden – taler man om 
vigtigheden af også at tage vigtigheden af også at tage 
hånd om den åndelige del af hånd om den åndelige del af 
livet, siger Kaj G. Kristensen.livet, siger Kaj G. Kristensen.

På Bakkely gør de det ved På Bakkely gør de det ved 
at holde andagter, bede at holde andagter, bede 
fadervor med beboerne fadervor med beboerne 
og gennem samtaler om og gennem samtaler om 
åndelige ting. De er også åndelige ting. De er også 
opmærksomme på, om be-opmærksomme på, om be-
boerne er rolige, trygge, af-boerne er rolige, trygge, af-
klarede, angste eller måske klarede, angste eller måske 
har fået en depression ved har fået en depression ved 
udsigten til at skulle dø.udsigten til at skulle dø.

Kreative løsninger
Alle LM’s fi re efterskoler Alle LM’s fi re efterskoler 
og to plejehjem ligger i Ud-og to plejehjem ligger i Ud-
kantsdanmark, og det kan kantsdanmark, og det kan 
være en udfordring, når de være en udfordring, når de 
skal have nyt personale, er-skal have nyt personale, er-
kender Kaj G. Kristensen.kender Kaj G. Kristensen.

Som han ser det, er en Som han ser det, er en 
god arbejdsplads med et god arbejdsplads med et 
godt arbejdsmiljø, faglighed godt arbejdsmiljø, faglighed 
og udvikling det vigtigste, og udvikling det vigtigste, 

hvis man gerne vil rekrut-hvis man gerne vil rekrut-
tere.tere.

”Og så må man tænke ”Og så må man tænke 
mangestrenget og fi nde på mangestrenget og fi nde på 
kreative løsninger. En mulig-kreative løsninger. En mulig-
hed kunne være at ansætte hed kunne være at ansætte 
pendlere, der arbejder man-pendlere, der arbejder man-
ge timer ad gangen, og så ge timer ad gangen, og så 
kun er der få dage om ugen, kun er der få dage om ugen, 
siger,” siger han, der selv siger,” siger han, der selv 
pendler fra Silkeborg.pendler fra Silkeborg.

”Det tager omkring en time ”Det tager omkring en time 
i bil hver vej, og det er kon-i bil hver vej, og det er kon-
getid. Jeg bruger turen til at getid. Jeg bruger turen til at 
høre bibeltimer, lydbøger og høre bibeltimer, lydbøger og 
bede for minarbejdsplads.”bede for minarbejdsplads.”

Dygtige kristne ledere
En kristen arbejdsplads er En kristen arbejdsplads er 
noget særligt, men det er noget særligt, men det er 
også en arbejdsplads som også en arbejdsplads som 
alle andre, slår Kaj G. Kri-alle andre, slår Kaj G. Kri-
stensen fast.stensen fast.

”Hvis nogen forestiller ”Hvis nogen forestiller 
sig, at der aldrig er konfl ik-sig, at der aldrig er konfl ik-
ter blandt medarbejderne, ter blandt medarbejderne, 
tager de grueligt fejl. Og det tager de grueligt fejl. Og det 
må man tage fat om. Ikke må man tage fat om. Ikke 
bare drysse kristendom ud bare drysse kristendom ud 
over og sige, at Jesus fi kser over og sige, at Jesus fi kser 
alt. Det kan han gøre, men alt. Det kan han gøre, men 
han gør det ved. at vi uddan-han gør det ved. at vi uddan-
ner dygtige kristne ledere,” ner dygtige kristne ledere,” 
siger han.siger han.

”En anden udfordring ”En anden udfordring 
fi nder måske særligt sted fi nder måske særligt sted 
i små byer, hvor kollegerne i små byer, hvor kollegerne 
også er sammen i missions-også er sammen i missions-
huset og fodboldklubben. huset og fodboldklubben. 
Der vælger nogle måske at Der vælger nogle måske at 
holde mund med det, de holde mund med det, de 
synes er svært, og det kan synes er svært, og det kan 
ingen holde til i længden.”ingen holde til i længden.”
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KAJ G. KRISTENSEN   En god arbejdsplads med et 
godt arbejdsmiljø, faglighed og udvikling er det vigtigste, 
hvis man gerne vil rekruttere nye medarbejdere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det er svært at tiltrække Det er svært at tiltrække 
arbejdskraft på LM’s STU-arbejdskraft på LM’s STU-
uddannelse LivogJob i Stub-uddannelse LivogJob i Stub-
bekøbing.bekøbing.

”Sidst vi havde en stil-”Sidst vi havde en stil-
lingsannonce i lingsannonce i Tro & Mis-Tro & Mis-
sion, Impuls sion, Impuls ogog Udfordrin- Udfordrin-
gen,gen, fi k vi én henvendelse.  fi k vi én henvendelse. 
Og det var endda fra en Og det var endda fra en 
person, der skulle søge for person, der skulle søge for 
at opfylde sin forpligtelse at opfylde sin forpligtelse 
til Jobcenteret,” husker Jør-til Jobcenteret,” husker Jør-
gen Sulkjær, der er leder på gen Sulkjær, der er leder på 
LivogJob. LivogJob. 

Konkret har han to ledige Konkret har han to ledige 
stillinger netop nu, hvilket stillinger netop nu, hvilket 
betyder, at han og de øvrige betyder, at han og de øvrige 
ansatte løber hurtigere.ansatte løber hurtigere.

”Vi har pengene og ele-”Vi har pengene og ele-
verne, men vi mangler hæn-verne, men vi mangler hæn-
derne. Det betyder, at vi er derne. Det betyder, at vi er 
sårbare, hvis nogen bliver sårbare, hvis nogen bliver 
syge, eller når der skal af-syge, eller når der skal af-
holdes ferie.”holdes ferie.”

Kulturbærere
Det er ikke bare på Falsters Det er ikke bare på Falsters 
nordkyst, det er vanskeligt nordkyst, det er vanskeligt 
at besætte stillingerne på at besætte stillingerne på 
en kristen skole. Det gælder en kristen skole. Det gælder 
også på kristne friskoler an-også på kristne friskoler an-

dre steder, mener han.dre steder, mener han.
Han kunne muligvis få Han kunne muligvis få 

stillingerne besat ved at stillingerne besat ved at 
slå annoncer op i de lokale slå annoncer op i de lokale 
aviser i stedet for i kirkelige aviser i stedet for i kirkelige 
aviser og blade. Det gør han aviser og blade. Det gør han 
også med nogle typer stil-også med nogle typer stil-
linger, men det er vigtigt for linger, men det er vigtigt for 
ham, at han har medarbej-ham, at han har medarbej-
dere, der kan bære skolens dere, der kan bære skolens 
kultur videre.kultur videre.

”Når man er tæt på de ”Når man er tæt på de 
unge og laver personlig vej-unge og laver personlig vej-
ledning, så er det godt, at vi ledning, så er det godt, at vi 
er enige om etikken,” forkla-er enige om etikken,” forkla-
rer han.rer han.

Derfor appellerer han til Derfor appellerer han til 

det fælles LM-sind, for selv det fælles LM-sind, for selv 
om han ikke synger nogen om han ikke synger nogen 
klagesang, understreger klagesang, understreger 
han, at de to skoler i Stub-han, at de to skoler i Stub-
bekøbing ikke kan fortsætte bekøbing ikke kan fortsætte 
uden ansatte, der bærer uden ansatte, der bærer 
LM-kulturen med sig i ar-LM-kulturen med sig i ar-
bejdet:bejdet:

”Det, vi arbejder med her-”Det, vi arbejder med her-
nede, er jo en del af LM’s nede, er jo en del af LM’s 
diakoni. I LM vil vi både diakoni. I LM vil vi både 
forkynde og give håndens forkynde og give håndens 
hjælp, og det gør vi her i hjælp, og det gør vi her i 
Stubbekøbing.”Stubbekøbing.”

”Derfor er vi afhængige ”Derfor er vi afhængige 
af, at hele LM står sam-af, at hele LM står sam-
men i fl ok. Vi har ikke brug men i fl ok. Vi har ikke brug 

for pengegaver, for skolerne for pengegaver, for skolerne 
har egen økonomi, men vi har egen økonomi, men vi 
har brug for forbøn og med-har brug for forbøn og med-
leven og for, at nogen ser leven og for, at nogen ser 
kaldet til at være en del af kaldet til at være en del af 
det i praksis,” siger skole-det i praksis,” siger skole-
lederen.lederen.

Andre muligheder
Konkret håber han, at der Konkret håber han, at der 
er LM’ere, der vil tage imod er LM’ere, der vil tage imod 
kaldet til at bo på Falster kaldet til at bo på Falster 
og Lolland. Af samme grund og Lolland. Af samme grund 
er man også i afdelingen er man også i afdelingen 
i øvrigt optaget af at have i øvrigt optaget af at have 
menighedsarbejde, der kan menighedsarbejde, der kan 
være tiltrækkende for unge være tiltrækkende for unge 

og familier med børn.og familier med børn.
Men han er også meget Men han er også meget 

åben for andre løsninger og åben for andre løsninger og 
nævner selv den mulighed, nævner selv den mulighed, 
at man kan bo i Køge og at man kan bo i Køge og 
pendle de cirka 50 minutter pendle de cirka 50 minutter 
til Stubbekøbing.til Stubbekøbing.

”Det kunne også være en ”Det kunne også være en 
korttidsansættelse for folk, korttidsansættelse for folk, 
der bor helt andre steder i der bor helt andre steder i 
landet,” siger han.landet,” siger han.

STU-uddannelsen Livog-STU-uddannelsen Livog-
Job blev oprettet i 2009 og Job blev oprettet i 2009 og 
er LM’s eneste uddannel-er LM’s eneste uddannel-
ses- og beskæftigelsestil-ses- og beskæftigelsestil-
bud for unge med særlige bud for unge med særlige 
behov.behov.

Vi kan ikke fortsætte uden ansatte, der bærer LM-kulturen med sig, siger leder på LivogJob

Svært at få kristne medarbejdere til Falster
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

I en ny artikel i I en ny artikel i Nyt Livs bladNyt Livs blad 
og på foreningens hjem-og på foreningens hjem-
meside kommer redak-meside kommer redak-
tør og bibelskolelærer på tør og bibelskolelærer på 
LMH Mikkel Vigilius med en LMH Mikkel Vigilius med en 
grundlæggende kritik af de grundlæggende kritik af de 
tre udgivelser i LM’s disci-tre udgivelser i LM’s disci-
pelskabsprojekt Discipel pelskabsprojekt Discipel 
24-7:24-7:

”Her møder jeg en lære om ”Her møder jeg en lære om 
og vejledning i det kristne liv og vejledning i det kristne liv 
og evangelisation, som på og evangelisation, som på 
centrale punkter mangler centrale punkter mangler 
grundlag i Guds ord, som er grundlag i Guds ord, som er 
præget af mennesketanker præget af mennesketanker 
og loviskhed, og som derfor og loviskhed, og som derfor 
fører væk fra evangeliet.”fører væk fra evangeliet.”

LM’s vicegeneralsekretær LM’s vicegeneralsekretær 
Birger Reuss Schmidt, der er Birger Reuss Schmidt, der er 
leder af Discipel 24-7-pro-leder af Discipel 24-7-pro-
jektet, er uenig:jektet, er uenig:

”Mikkel Vigilius rejser ”Mikkel Vigilius rejser 
nogle relevante spørgsmål, nogle relevante spørgsmål, 
som jeg gerne vil lytte til og som jeg gerne vil lytte til og 
lære af. Men jeg forstår ikke, lære af. Men jeg forstår ikke, 
hvordan han når frem til så hvordan han når frem til så 
negative konklusioner.”negative konklusioner.”

Aktivistisk
Mikkel Vigilius understreger, Mikkel Vigilius understreger, 
at han ikke kan forholde sig at han ikke kan forholde sig 
til den vejledning, der bliver til den vejledning, der bliver 
givet ved inspirationsdage givet ved inspirationsdage 
i Projekt Discipel 24-7, men i Projekt Discipel 24-7, men 
udelukkende ser på de tre udelukkende ser på de tre 
udgivelser. Han peger også udgivelser. Han peger også 
på fl ere steder i udgivel-på fl ere steder i udgivel-
serne, hvor han møder ”en serne, hvor han møder ”en 
lang række vidunderlige ord lang række vidunderlige ord 
om evangeliet og dets kraft, om evangeliet og dets kraft, 
og det giver genklang i mit og det giver genklang i mit 
hjerte, og langt vigtigere: Det hjerte, og langt vigtigere: Det 
er i samklang med Guds ord. er i samklang med Guds ord. 
Så jeg glæder mig og tager Så jeg glæder mig og tager 
det til mig.”det til mig.”

Kritikken er dog mest ud-Kritikken er dog mest ud-
talt og handler blandt andet talt og handler blandt andet 
om udgivelsernes fokus om udgivelsernes fokus 
på de såkaldte missionale på de såkaldte missionale 
fællesskaber, der forplig-fællesskaber, der forplig-
ter gruppens medlemmer ter gruppens medlemmer 
på mission. Han mener, at på mission. Han mener, at 
manglende deltagelse i et manglende deltagelse i et 
missionalt fællesskab bliver missionalt fællesskab bliver 
mistænkeliggjort, og at ud-mistænkeliggjort, og at ud-
givelserne kalder alle krist-givelserne kalder alle krist-
ne til opsøgende evangeli-ne til opsøgende evangeli-
sation. Det fi nder han ikke sation. Det fi nder han ikke 
i overensstemmelse med i overensstemmelse med 
Bibelens ord om, at kristne Bibelens ord om, at kristne 
har forskellige kald.har forskellige kald.

Birger Reuss Schmidt for-Birger Reuss Schmidt for-

EU’s sprogvejledning 
skal opdateres
Efter en kritik af en vejledning i ”inkluderende sprogbrug” Efter en kritik af en vejledning i ”inkluderende sprogbrug” 
for EU kommissionens personale skal vejledningen nu for EU kommissionens personale skal vejledningen nu 
opdateres.opdateres.

Sådan lyder det fra EU’s Ligestillingskommissær, He-Sådan lyder det fra EU’s Ligestillingskommissær, He-
lena Dalli, efter stor kritik af den pågældende vejledning.lena Dalli, efter stor kritik af den pågældende vejledning.

I vejledningen blev personalet opmuntret til at henven-I vejledningen blev personalet opmuntret til at henven-
de sig til tilhørere på en kønsneutral måde i stedet for at de sig til tilhørere på en kønsneutral måde i stedet for at 
sige ”mine damer og herrer”. Henvisninger til ”juletiden” sige ”mine damer og herrer”. Henvisninger til ”juletiden” 
skal erstattes af ”ferietiden”, og navneeksempler med skal erstattes af ”ferietiden”, og navneeksempler med 
navne, der er typiske for én religion, burde undgås. Det navne, der er typiske for én religion, burde undgås. Det 
er således bedre ikke at beskrive et par med navne, der er således bedre ikke at beskrive et par med navne, der 
har kristne rødder – såsom ”Maria” og ”John”, men i stedet har kristne rødder – såsom ”Maria” og ”John”, men i stedet 
bruge andre navne, lyder det i vejledningen.bruge andre navne, lyder det i vejledningen.

Kritikken af vejledningen er kommet fra adskillige bru-Kritikken af vejledningen er kommet fra adskillige bru-
gere på sociale medier – blandt andre en tidligere Euro-gere på sociale medier – blandt andre en tidligere Euro-
pa-parlamentsformand. Også Vatikanets Statssekretær pa-parlamentsformand. Også Vatikanets Statssekretær 
har kritiseret vejledningen.  har kritiseret vejledningen.  
               nlm               nlm

Keith Getty: Brug sange 
som oplæring
”Elsk din menighed nok til at gå op i, hvad de synger”, ”Elsk din menighed nok til at gå op i, hvad de synger”, 
sådan lyder opfordringen og opsangen fra den verdens-sådan lyder opfordringen og opsangen fra den verdens-
kendte kristne sangskriver Keith Getty. Ti af hans sange kendte kristne sangskriver Keith Getty. Ti af hans sange 
har også fundet vej til har også fundet vej til Sange og SalmerSange og Salmer.

I et interview med I et interview med Christian PostChristian Post gør han op med de  gør han op med de 
forkyndere og præster, der kun fokuserer på deres egen forkyndere og præster, der kun fokuserer på deres egen 
prædiken.prædiken.

”Det er dumhed. Sådan siger Bibelen ikke. Sådan gjor-”Det er dumhed. Sådan siger Bibelen ikke. Sådan gjor-
de kirkefædrene ikke.”de kirkefædrene ikke.”

I stedet peger han på reformatorerne og de senere I stedet peger han på reformatorerne og de senere 
forkyndere fra de store vækkelser, der havde øje for san-forkyndere fra de store vækkelser, der havde øje for san-
gene og deres rolle i oplæringen:gene og deres rolle i oplæringen:

”Det, din menighed synger, og den måde, din gudstje-”Det, din menighed synger, og den måde, din gudstje-
neste er udformet på med bønner og læsninger, er afgø-neste er udformet på med bønner og læsninger, er afgø-
rende vigtigt.”rende vigtigt.”

Den irske sangforfatter, der selv er far til fi re piger Den irske sangforfatter, der selv er far til fi re piger 
mellem tre og ti, opfordrer ligeledes forældre til at være mellem tre og ti, opfordrer ligeledes forældre til at være 
opmærksomme på at børnene ikke bare lytter til Disney-opmærksomme på at børnene ikke bare lytter til Disney-
sange, men til sange, der styrker deres bibelkundskab og sange, men til sange, der styrker deres bibelkundskab og 
kærlighed til Gud.   kærlighed til Gud.   
               nlm               nlm

Svenska kyrkan vil 
granske Israel
Ledelsen i den svenske folkekirke skal udrede, om der er Ledelsen i den svenske folkekirke skal udrede, om der er 
grundlag for at sige, at Israel er en apartheid-stat. Det grundlag for at sige, at Israel er en apartheid-stat. Det 
har Svenska kyrkans øverste instans Kyrkomötet beslut-har Svenska kyrkans øverste instans Kyrkomötet beslut-
tet efter en intens debat. Medlemmerne i Kyrkomötet, tet efter en intens debat. Medlemmerne i Kyrkomötet, 
der blev valgt i september for en fi reårig periode, var ikke der blev valgt i september for en fi reårig periode, var ikke 
enige i beslutningen. 127 stemte for, mens 109 var imod. enige i beslutningen. 127 stemte for, mens 109 var imod. 

Også alle de otte svenske biskopper er uenige i beslut-Også alle de otte svenske biskopper er uenige i beslut-
ningen, skriver den svenske avis ningen, skriver den svenske avis DagenDagen. Lunds biskop . Lunds biskop 
mener endda, at kirkens arbejde for at imødegå antise-mener endda, at kirkens arbejde for at imødegå antise-
mitisme er blevet vanskeligere.mitisme er blevet vanskeligere.

Forholdet mellem Sverige og Israel har længe været Forholdet mellem Sverige og Israel har længe været 
presset, og Israels ambassadør i Sverige tager heller presset, og Israels ambassadør i Sverige tager heller 
ikke godt imod Svenska kyrkans beslutning. Han kalder ikke godt imod Svenska kyrkans beslutning. Han kalder 
den antisemitisk med henvisning til International Holo-den antisemitisk med henvisning til International Holo-
caust Remembrance Alliances defi nition på antisemi-caust Remembrance Alliances defi nition på antisemi-
tisme.tisme.

”Det vejer tungt, at det internationale samfund og den ”Det vejer tungt, at det internationale samfund og den 
globale kirke griber ind i enhver apartheidsituation. Vi globale kirke griber ind i enhver apartheidsituation. Vi 
er alle lige for folkeretten,” hedder det i oplægget til Kyr-er alle lige for folkeretten,” hedder det i oplægget til Kyr-
komötet, hvor der refereres til forskellige menneskeret-komötet, hvor der refereres til forskellige menneskeret-
tighedseksperter og -organisationer.  tighedseksperter og -organisationer.  
              nlm              nlm

Nyt Liv: LM’s Projekt 
Discipel 24-7 er uevangelisk

Kritikken fejllæser Discipel 24-7-udgivelserne som grundbøger 
frem for inspiration, siger ansvarlig projektleder

står godt betænkeligheden står godt betænkeligheden 
ved de små fællesskaber, ved de små fællesskaber, 
som samles fl ere gange om som samles fl ere gange om 
ugen. ugen. 

”Det virker umuligt i en ”Det virker umuligt i en 
dansk sammenhæng, men dansk sammenhæng, men 
derfor har vi jo også skre-derfor har vi jo også skre-
vet i udgivelserne, at disse vet i udgivelserne, at disse 
tanker kun er til inspiration,” tanker kun er til inspiration,” 
siger han og peger på, at siger han og peger på, at 
målet er at opmuntre til at målet er at opmuntre til at 
være discipel i den hverdag, være discipel i den hverdag, 
læseren i forvejen har.læseren i forvejen har.

”Det handler netop ikke ”Det handler netop ikke 
om at gøre en masse eks-om at gøre en masse eks-
tra.”tra.”

Evangeliet forsvinder
Mikkel Vigilius’ mest grund-Mikkel Vigilius’ mest grund-
læggende kritik er dog, at de læggende kritik er dog, at de 
tre bøger gør mission til et tre bøger gør mission til et 
frelseskrav og dermed sam-frelseskrav og dermed sam-
menblander lov og evange-menblander lov og evange-
lium:lium:

”Man sammenblander ”Man sammenblander 
evangeliet og evangeliets evangeliet og evangeliets 
virkning, frelsens grund og virkning, frelsens grund og 
frelsens frugt, forsoning og frelsens frugt, forsoning og 
forvandling, retfærdiggø-forvandling, retfærdiggø-
relse og helliggørelse. Når relse og helliggørelse. Når 
de ting fl yder sammen, fl y-de ting fl yder sammen, fl y-
der også lov og evangelium der også lov og evangelium 
sammen, og så opløses og sammen, og så opløses og 
forsvinder evangeliet,” skri-forsvinder evangeliet,” skri-
ver Mikkel Vigilius.ver Mikkel Vigilius.

Dertil kommer, at vejled-Dertil kommer, at vejled-
ningen til den opsøgende ningen til den opsøgende 
mission ”afsvækker og for-mission ”afsvækker og for-
tier loven, så den umuligt tier loven, så den umuligt 

kan vække anger over syn-kan vække anger over syn-
den og frygt for Guds vrede,” den og frygt for Guds vrede,” 
fortsætter han og siger, at fortsætter han og siger, at 
evangeliet dermed ”mister evangeliet dermed ”mister 
sin kraft til at frelse”.sin kraft til at frelse”.

Det er imidlertid konklu-Det er imidlertid konklu-
sioner, som Birger Reuss sioner, som Birger Reuss 
Schmidt absolut ikke er enig Schmidt absolut ikke er enig 
i. Han mener, Mikkel Vigilius i. Han mener, Mikkel Vigilius 
læser sine egne negative læser sine egne negative 
erfaringer med evangelisa-erfaringer med evangelisa-
tion i KFS i 1990’erne ind i tion i KFS i 1990’erne ind i 
Discipel 24-7.Discipel 24-7.

”Det er jo netop ikke den ”Det er jo netop ikke den 
vej, vi går. Har han mon talt vej, vi går. Har han mon talt 
med nogle af dem, der har med nogle af dem, der har 
læst bøgerne, hørt vores un-læst bøgerne, hørt vores un-
dervisning eller set videoer-dervisning eller set videoer-

Projekt Discipel 24-7 har udgivet tre bøger/studiehæfter siden 2017.Projekt Discipel 24-7 har udgivet tre bøger/studiehæfter siden 2017.

ne på hjemmesiden?”ne på hjemmesiden?”
Vicegeneralsekretæren Vicegeneralsekretæren 

mener, Mikkel Vigilius fejl-mener, Mikkel Vigilius fejl-
agtigt læser bøgerne, som agtigt læser bøgerne, som 
om de var bekendelsesskrif-om de var bekendelsesskrif-
ter, og bedømmer det på, ter, og bedømmer det på, 
hvad der ikke står. Selv har hvad der ikke står. Selv har 
han fået stor frimodighed og han fået stor frimodighed og 
glæde ved at bruge mate-glæde ved at bruge mate-
rialerne.rialerne.

Inspiration – ikke opgør
I artiklen peger Mikkel Vigi-I artiklen peger Mikkel Vigi-
lius på, at de tre udgivelser lius på, at de tre udgivelser 
ender i aktivisme, fordi de er ender i aktivisme, fordi de er 
skrevet ud fra et reformert skrevet ud fra et reformert 
synspunkt, hvor en kristen synspunkt, hvor en kristen 
ikke kan falde fra, og hvor ikke kan falde fra, og hvor 
evangeliet ikke ses som et evangeliet ikke ses som et 
nådemiddel, der skaber det nådemiddel, der skaber det 
nye liv.nye liv.

Birger Reuss Schmidt Birger Reuss Schmidt 
fastholder dog, at udgivel-fastholder dog, at udgivel-
serne er inspirerende og serne er inspirerende og 
berigende, selv om to af dem berigende, selv om to af dem 
ikke er skrevet af lutherske ikke er skrevet af lutherske 
kristne.kristne.

”Mikkel Vigilius frygter, at ”Mikkel Vigilius frygter, at 
dette ender med, at vi bliver dette ender med, at vi bliver 
reformerte. Jeg frygter, at reformerte. Jeg frygter, at 
hans kritik ender med, at vi hans kritik ender med, at vi 
ingenting kan, og at mange ingenting kan, og at mange 
mister frimodigheden til at mister frimodigheden til at 
være discipel i hverdagen. være discipel i hverdagen. 
Udgivelserne er ikke et op-Udgivelserne er ikke et op-
gør med det, vi står for, men gør med det, vi står for, men 
en tilføjelse og en tiltrængt en tilføjelse og en tiltrængt 
inspiration på de steder, inspiration på de steder, 
hvor vi står svagest.”hvor vi står svagest.”

BIRGER REUSS SCHMIDT  Selv har jeg fået 
stor frimodighed og glæde ved at bruge materialerne 
fra Projekt Discipel 24-7KIRKE

Udgivelserne fra 
Projekt Discipel 
24-7 er ikke et op-
gør med det, vi 
står for, men en 
tilføjelse og en til-
trængt inspiration 
på de steder, hvor 
vi står svagest

Birger Reuss SchmidtBirger Reuss Schmidt
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

UNDERVISER TIL 
PRÆSTESEMINARIUM

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

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

Ansøgningsfrist: snarest muligt.Ansøgningsfrist: snarest muligt.

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

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 
inspirere familier til 
bevidst mediebrug
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26BARNET
VIL HAVE
DIG - IKKE 
EN SKÆRM
Tæt kontakt mellem voksen og 
barn er det vigtigste i barnets 
liv. Men nærheden mellem os er 
under angreb.

Hvad kan
jeg gøre?

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

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1000 titler 
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

Kender du en blind eller 
svagsynet...? Så henvis til

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

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

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn

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

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

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
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Sømandsmissionær   
til Sjælland og Bornholm
Mød sømænd ombord på skibeneMød sømænd ombord på skibene

Om jobbetOm jobbet

• 30 timer, som du primært selv tilrettelægger  • 30 timer, som du primært selv tilrettelægger  
• Daglige havne-/skibsbesøg - fx i Køge • Daglige havne-/skibsbesøg - fx i Køge 
• Deltage i togter med Sømandsmissionens skib Bethel • Deltage i togter med Sømandsmissionens skib Bethel 
• Formidling af det kristne budskab og sømandsliv  • Formidling af det kristne budskab og sømandsliv  
• Du arbejder fra hjemmekontor og mødes af og til med • Du arbejder fra hjemmekontor og mødes af og til med 

kolleger kolleger 
• Sparring i internationalt miljø • Sparring i internationalt miljø 
• I Nyhavn ligger hotellet/sømandshjemmet Bethel. I • I Nyhavn ligger hotellet/sømandshjemmet Bethel. I 

nært samarbejde med lederne skal du være med til at nært samarbejde med lederne skal du være med til at 
servicere skibsbesætninger, der bor der enten før på-servicere skibsbesætninger, der bor der enten før på-
mønstring af skib, eller når de kommer tilbage. mønstring af skib, eller når de kommer tilbage. 

• Tiltrædelse snarest muligt. • Tiltrædelse snarest muligt. 

Personprofi l

• Du bor i nærheden af Køge, har kørekort og egen bil • Du bor i nærheden af Køge, har kørekort og egen bil 
• Du er udadvendt, empatisk og god til at lytte • Du er udadvendt, empatisk og god til at lytte 
• Du brænder for at tale om tro og liv • Du brænder for at tale om tro og liv 
• Du kan tale fl ydende engelsk • Du kan tale fl ydende engelsk 
• Du evner i høj grad selvledelse og har drive • Du evner i høj grad selvledelse og har drive 
• Du hører til i en folkekirkelig/luthersk teologi• Du hører til i en folkekirkelig/luthersk teologi

Yderligere information fås hos generalsekretær Nicolaj Yderligere information fås hos generalsekretær Nicolaj 
Wibe, tlf. +45 23699664.Wibe, tlf. +45 23699664.

Se uddybning af jobbet på Se uddybning af jobbet på 
www.somandsmissionen.dkwww.somandsmissionen.dk

Ansøgning sendes på mail til Ansøgning sendes på mail til 
nw@somandsmissionen.dk nw@somandsmissionen.dk 
senest den 17. januar 2022senest den 17. januar 2022
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C.S. Lewis:C.S. Lewis:
Lidelsens problemLidelsens problem
ProRex 2021ProRex 2021

221 sider – 249,95 kroner221 sider – 249,95 kroner

Hvis jeg påstod, at jeg vidste Hvis jeg påstod, at jeg vidste 
bedre end det åndelige og bedre end det åndelige og 
intellektuelle fyrtårn C.S. intellektuelle fyrtårn C.S. 
Lewis, sagde det mere om Lewis, sagde det mere om 
min manglende selvindsigt min manglende selvindsigt 
end om ham. end om ham. 

Der er i øvrigt noget af det, Der er i øvrigt noget af det, 
forfatteren er herligt be-forfatteren er herligt be-
friet fra: den postmoderne friet fra: den postmoderne 
overvurdering af egne evner. overvurdering af egne evner. 
Derfor inviterer C.S. Lewis Derfor inviterer C.S. Lewis 
eksplicit læseren til at for-eksplicit læseren til at for-
holde sig spørgende til hans holde sig spørgende til hans 
pointer og gå med ind i over-pointer og gå med ind i over-
vejelserne. vejelserne. 

Lidelsens problemLidelsens problem er ikke  er ikke 
en trøstende bog til lidende. en trøstende bog til lidende. 
Den er heller ikke en dog-Den er heller ikke en dog-
matisk fremstilling. Den er matisk fremstilling. Den er 
snarere en essay-samling snarere en essay-samling 
fra 1940, som afprøver for-fra 1940, som afprøver for-
skellige indfaldsveje til at skellige indfaldsveje til at 

C.S. Lewis inviterer læserne 
ind i sine overvejelser

forstå lidelsens komplekse forstå lidelsens komplekse 
problem. Læseren inviteres problem. Læseren inviteres 
ind i overvejelserne, og bo-ind i overvejelserne, og bo-
gen læses bedst på de præ-gen læses bedst på de præ-
misser. Her fodres tankerne misser. Her fodres tankerne 
af et væld af perspektiver, af et væld af perspektiver, 
hverdagsnære illustrationer hverdagsnære illustrationer 
og rammende oneliners. og rammende oneliners. 

Jeg læste bogen i korte Jeg læste bogen i korte 
afsnit af 10-15 sider daglig, afsnit af 10-15 sider daglig, 
og eftertankerne prægede og eftertankerne prægede 
dagene med samme styrke dagene med samme styrke 
som den kropslige følelse som den kropslige følelse 
efter en veloverstået løbetur.efter en veloverstået løbetur.

Lewis undersøger, hvor-Lewis undersøger, hvor-
vidt lidelsen kan have en vidt lidelsen kan have en 
berettigelse og nytte. Han er berettigelse og nytte. Han er 
bevidst om, at han risikerer bevidst om, at han risikerer 
læserens vrede ved over-læserens vrede ved over-
hovedet at indlede under-hovedet at indlede under-
søgelsen, så derfor gør han søgelsen, så derfor gør han 
det med nænsomhed og det med nænsomhed og 
dygtighed. dygtighed. 

Korsteologien står stærkt Korsteologien står stærkt 
i bogen, og det er befriende i bogen, og det er befriende 
og udfordrende læsning. og udfordrende læsning. 
Han svarer forsigtigt ja til Han svarer forsigtigt ja til 
spørgsmålet om lidelsens spørgsmålet om lidelsens 
nytte og imødegår forskel-nytte og imødegår forskel-
lige indvendinger. Argumen-lige indvendinger. Argumen-
terne henter han både fra terne henter han både fra 
teologien og fra almenmen-teologien og fra almenmen-
neskelige betragtninger, for neskelige betragtninger, for 
at læseren skal kunne gen-at læseren skal kunne gen-
kende sig selv uden nødven-kende sig selv uden nødven-

digvis at kende Bibelen eller digvis at kende Bibelen eller 
fi losofi historien. fi losofi historien. 

Om dette er grunden til, at Om dette er grunden til, at 
Lewis fl ere steder argumen-Lewis fl ere steder argumen-
terer med evolutionsteoreti-terer med evolutionsteoreti-
ske standpunkter, ved jeg ske standpunkter, ved jeg 
ikke. Han er i hvert fald mere ikke. Han er i hvert fald mere 
positiv over for evolutionste-positiv over for evolutionste-
orien, end jeg mener, godt er. orien, end jeg mener, godt er. 

Lewis’ bibelsyn og beskri-Lewis’ bibelsyn og beskri-
velser af Helvede vækker velser af Helvede vækker 

også mine panderynker hist også mine panderynker hist 
og her. og her. 

Men da bogen som nævnt Men da bogen som nævnt 
er en slags udforskende es-er en slags udforskende es-
says, og ikke en dogmatisk says, og ikke en dogmatisk 
lærebog, kan det tjene som lærebog, kan det tjene som 
en påmindelse om, at selv et en påmindelse om, at selv et 
åndeligt fyrtårns bøger skal åndeligt fyrtårns bøger skal 
læses med en sund kritisk læses med en sund kritisk 
sans – hvilket forfatteren jo sans – hvilket forfatteren jo 
også selv inviterer til.også selv inviterer til.

inspiration            nærvær            holdning

DET ER ENDET ER EN meget hård kritik, som Mikkel Vigilius  meget hård kritik, som Mikkel Vigilius 
kommer med af LM’s discipelskabsprojekt Discipel kommer med af LM’s discipelskabsprojekt Discipel 
24-7 i det seneste nummer af Nyt Livs blad. At de tre 24-7 i det seneste nummer af Nyt Livs blad. At de tre 
udgivelser i projektet sammenblander lov og evange-udgivelser i projektet sammenblander lov og evange-
lium og ”fører væk fra evangeliet”, er så grundlæggen-lium og ”fører væk fra evangeliet”, er så grundlæggen-
de en kritik, at ingen i LM kan sidde den overhørig.de en kritik, at ingen i LM kan sidde den overhørig.

Når den så tilmed kommer fra en bibelskolelærer Når den så tilmed kommer fra en bibelskolelærer 
på LMH, der i årtier har været en efterspurgt forkyn-på LMH, der i årtier har været en efterspurgt forkyn-
der i store dele af LM, lander kritikken med en stor der i store dele af LM, lander kritikken med en stor 
vægt. Mikkel Vigilius’ kritik vil uden tvivl klinge i bag-vægt. Mikkel Vigilius’ kritik vil uden tvivl klinge i bag-
grunden i lang tid i de bibelstudiegrupper, der i frem-grunden i lang tid i de bibelstudiegrupper, der i frem-
tiden bruger de tre materialer. Materialerne vil blive tiden bruger de tre materialer. Materialerne vil blive 
læst med ekstra kritiske briller. Det vil således fra nu læst med ekstra kritiske briller. Det vil således fra nu 
af være sværere at bruge materialerne som inspira-af være sværere at bruge materialerne som inspira-
tion og se bort fra de ting, der ikke stemmer overens tion og se bort fra de ting, der ikke stemmer overens 
med luthersk teologi eller passer i en dansk kontekst, med luthersk teologi eller passer i en dansk kontekst, 
sådan som Birger Reuss Schmidt anbefaler i artiklen sådan som Birger Reuss Schmidt anbefaler i artiklen 
på side 9.på side 9.

OM MATERIALERNE FØRER OM MATERIALERNE FØRER væk fra evangeliet, af-væk fra evangeliet, af-
hænger dog i høj grad af, hvordan de bruges. Mikkel hænger dog i høj grad af, hvordan de bruges. Mikkel 
Vigilius gør på den ene side ret i at læse materialerne Vigilius gør på den ene side ret i at læse materialerne 
isoleret fra den kontekst, de bruges i. For der er al-isoleret fra den kontekst, de bruges i. For der er al-
tid en risiko for, at nogen vil læse dem sådan. På den tid en risiko for, at nogen vil læse dem sådan. På den 
anden side er risikoen nok meget lille. Materialerne anden side er risikoen nok meget lille. Materialerne 
formidles som en del af et større projekt med under-formidles som en del af et større projekt med under-
visning og videoer i dansk, luthersk kontekst. Og de visning og videoer i dansk, luthersk kontekst. Og de 
bliver brugt af mennesker og cellegrupper, der er en bliver brugt af mennesker og cellegrupper, der er en 
del af en luthersk-roseniansk sammenhæng.del af en luthersk-roseniansk sammenhæng.

Set i det lys er det vanskeligt at forestille sig, at no-Set i det lys er det vanskeligt at forestille sig, at no-
gen skulle kaste deres lutherske forankring over bord gen skulle kaste deres lutherske forankring over bord 
for at abonnere ukritisk på materialernes teologi. Den for at abonnere ukritisk på materialernes teologi. Den 
teologiske risiko er der altså, men den er næppe stor.teologiske risiko er der altså, men den er næppe stor.

LANGT STØRRE ERLANGT STØRRE ER den sjælesørgeriske risiko for, at  den sjælesørgeriske risiko for, at 
materialernes projektorienterede missionsindsats materialernes projektorienterede missionsindsats 
lægger en tung byrde ind over nogle bibelstudiegrup-lægger en tung byrde ind over nogle bibelstudiegrup-
per eller enkeltpersoner, sådan som Mikkel Vigilius per eller enkeltpersoner, sådan som Mikkel Vigilius 
advarer om. Det har jeg selv oplevet i min egen bibel-advarer om. Det har jeg selv oplevet i min egen bibel-
studiegruppe med de to af materialerne, som vi har studiegruppe med de to af materialerne, som vi har 
gennemgået. Personligt har jeg oplevet et stærkt kald gennemgået. Personligt har jeg oplevet et stærkt kald 
til at lade evangeliet fylde i hver eneste hverdagssitu-til at lade evangeliet fylde i hver eneste hverdagssitu-
ation. Men det var til tider også vanskeligt at se forbi ation. Men det var til tider også vanskeligt at se forbi 
det ensidige fokus på missionale fællesskaber og den det ensidige fokus på missionale fællesskaber og den 
projektorienterede tilgang til helliggørelse og blot projektorienterede tilgang til helliggørelse og blot 
lade sig inspirere af grundprincipperne.lade sig inspirere af grundprincipperne.

Mikkel Vigilius’ teologiske advarselslamper er der-Mikkel Vigilius’ teologiske advarselslamper er der-
for en tand for røde. Hans sjælesørgeriske advarsler for en tand for røde. Hans sjælesørgeriske advarsler 
er derimod meget vigtige at lytte til for enhver, der er derimod meget vigtige at lytte til for enhver, der 
bruger materialerne eller vejleder andre i det, sådan bruger materialerne eller vejleder andre i det, sådan 
at inspirationen til at lade evangeliet fylde i hverda-at inspirationen til at lade evangeliet fylde i hverda-
gen rigtigt får klangbund hos brugerne.gen rigtigt får klangbund hos brugerne.

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

Glem ikke
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MATHIAS SECHER ROM  Jeg læste bogen bid for bid, 
og eftertankerne prægede dagene med samme styrke som 
den kropslige følelse efter en veloverstået løbetur

LEDER 

Mission – også i dagens Danmark
AF OLE SOLGAARD

Når evangeliet om Jesus Når evangeliet om Jesus 
skal i omløb, er det både skal i omløb, er det både 
væsentligt at have gode re-væsentligt at have gode re-
lationer til andre mennesker lationer til andre mennesker 
og at forkynde tydeligt om og at forkynde tydeligt om 
Jesus. Man må kende Jesus Jesus. Man må kende Jesus 
– og være sendt og tændt af – og være sendt og tændt af 
ham. Og man må kende sine ham. Og man må kende sine 
medmennesker, som både medmennesker, som både 
har brug for næstekærlig-har brug for næstekærlig-
hed og det ultimativt gode hed og det ultimativt gode 
budskab om Jesus.budskab om Jesus.

Det er nogle af pointerne Det er nogle af pointerne 
i artiklerne under temaet i artiklerne under temaet 
Mission – også i dagens Mission – også i dagens 
DanmarkDanmark i årets sidste  i årets sidste 
nummer af fordybelsesma-nummer af fordybelsesma-
gasinet gasinet BudskabetBudskabet, som lige , som lige 
er udkommet.er udkommet.

Vi mangler motivation
Sognepræst Niels Jørn Fogh Sognepræst Niels Jørn Fogh 
indleder sin artikel med at indleder sin artikel med at 
konstatere, at det kan være konstatere, at det kan være 
svært at komme i gang med svært at komme i gang med 

at række evangeliet ud til at række evangeliet ud til 
mennesker i vores land og i mennesker i vores land og i 
vores lokalområde – og si-vores lokalområde – og si-
ger i den forbindelse: ger i den forbindelse: 

”Vores hovedproblem er, ”Vores hovedproblem er, 

at vi mangler motivation til at vi mangler motivation til 
at være i mission ... Skal vi at være i mission ... Skal vi 
blive ved med at vidne, har blive ved med at vidne, har 
vi brug for en grundfæstet vi brug for en grundfæstet 
motivation. Ellers bliver vi motivation. Ellers bliver vi 

kvalt af afvisninger og skuf-kvalt af afvisninger og skuf-
felser.”felser.”

Tag tid til relationer
Mathias Richard Jefsen-Mathias Richard Jefsen-
Hansen, der er frimenig-Hansen, der er frimenig-
hedspræst i Skjern, skriver hedspræst i Skjern, skriver 
i sin temaartikel om, hvilke i sin temaartikel om, hvilke 
særlige udfordringer og mu-særlige udfordringer og mu-
ligheder han ser i vores tid, ligheder han ser i vores tid, 
når det handler om at bringe når det handler om at bringe 
evangeliet i spil i lokalom-evangeliet i spil i lokalom-
rådet. rådet. 

”Vi skal øve os i at forstå ”Vi skal øve os i at forstå 
vores nabo, ven eller kollega, vores nabo, ven eller kollega, 
hvis vi vil nå dem med evan-hvis vi vil nå dem med evan-
geliet ... Den helt store nøgle geliet ... Den helt store nøgle 
i dag til at nå mennesker er i dag til at nå mennesker er 
at tage sig tid til at opbygge at tage sig tid til at opbygge 
en ærlig og oprigtig relation,” en ærlig og oprigtig relation,” 
siger han. siger han. 

Hele artiklen kan læses Hele artiklen kan læses 
gratis på budskabet.dk.gratis på budskabet.dk.

Magasinet indeholder også Magasinet indeholder også 
refl eksioner om, hvordan vi refl eksioner om, hvordan vi 
tilbeder Gud med kroppen, tilbeder Gud med kroppen, 
om vores etiske kompas og om vores etiske kompas og 
om Ordsprogenes Bog.om Ordsprogenes Bog.

Fordybelse     Analyse     Inspiration     

BUDSKABET

TEMA: 
MISSION – OGSÅ I DAGENS DANMARK

BUDSKABET 5/2021
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30
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FIND MERE ONLINE

Hverdag for volontører
Efter en hård start med begrænsninger på grund af corona Efter en hård start med begrænsninger på grund af corona 
er LM’s volontører både i Phnom Penh og i Siem Reap nu i er LM’s volontører både i Phnom Penh og i Siem Reap nu i 
gang med de opgaver, de rejste ud til.gang med de opgaver, de rejste ud til.

Mission som hverdag i familien
”Mission er ikke noget ekstra eller et projekt, man kan melde ”Mission er ikke noget ekstra eller et projekt, man kan melde 
sig til. Jeg prøver at gøre mine børn til missionærer, ved at sig til. Jeg prøver at gøre mine børn til missionærer, ved at 
fortælle dem om, hvem de er i Kristus,” siger Morten Friis.fortælle dem om, hvem de er i Kristus,” siger Morten Friis.

dlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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Gumle og Kristian skal bo i en stald og passe dyrene hele de-Gumle og Kristian skal bo i en stald og passe dyrene hele de-
cember! Heldigvis får de besøg en gang imellem. Følg med i cember! Heldigvis får de besøg en gang imellem. Følg med i 
julekalenderen hver eneste dag i december.julekalenderen hver eneste dag i december.
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