
Bestyrelsesformand: Vi har valgt 31-årige Kristoffer Hummelmose Enevoldsen, 
fordi han kender den lutherske arv og ved, hvad der rører sig blandt de unge

Ny ung forstander på LMH

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det var med stor glæde, be-Det var med stor glæde, be-
styrelsen for Luthersk Mis-styrelsen for Luthersk Mis-
sions Højskole (LMH) forrige sions Højskole (LMH) forrige 
uge kunne afsløre, hvem der uge kunne afsløre, hvem der 
bliver skolens nye forstan-bliver skolens nye forstan-
der pr. 1. juli 2022.der pr. 1. juli 2022.

Valget faldt på den 31-åri-Valget faldt på den 31-åri-
ge tidligere timelærer på ge tidligere timelærer på 
højskolen Kristoffer Hum-højskolen Kristoffer Hum-
melmose Enevoldsen, der melmose Enevoldsen, der 
de seneste to år har været de seneste to år har været 
præst i Aroskirken i Aarhus.præst i Aroskirken i Aarhus.

”Vi er utrolig taknem-”Vi er utrolig taknem-
melige over, at Kristoffer melige over, at Kristoffer 
har sagt ja til denne vigtige har sagt ja til denne vigtige 
opgave på LMH. Det er en opgave på LMH. Det er en 
enig bestyrelse, der står bag enig bestyrelse, der står bag 
og bakker ham op. Vi har og bakker ham op. Vi har 
gennem det sidste halve år gennem det sidste halve år 
arbejdet på at fi nde skolens arbejdet på at fi nde skolens 
næste forstander, og vi føler, næste forstander, og vi føler, 
at vi er ført det rigtige sted at vi er ført det rigtige sted 
hen nu,” siger bestyrelses-hen nu,” siger bestyrelses-
formand Hans Ulrik Munk.formand Hans Ulrik Munk.

Kristoffer H. Enevoldsen Kristoffer H. Enevoldsen 
afl øser Henrik Nymann Erik-afl øser Henrik Nymann Erik-
sen, der tiltræder stillingen sen, der tiltræder stillingen 
som rektor på Dansk Bibel-som rektor på Dansk Bibel-
Institut (DBI) fra sommeren Institut (DBI) fra sommeren 
2022. 2022. 

Stærk roseniansk arv
Den nye forstander har stu-Den nye forstander har stu-
deret teologi på DBI og var deret teologi på DBI og var 

Frihed, fred og glæde i sjælen

inspiration      nærvær      holdning
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i perioden 2016-19 ansat i perioden 2016-19 ansat 
som lærer på højskolen, som lærer på højskolen, 
både som deltids- og time-både som deltids- og time-
lønsansat. lønsansat. 

”Jeg kender skolens hver-”Jeg kender skolens hver-
dag og de ansatte rigtig godt dag og de ansatte rigtig godt 
og ser LMH’s værdigrundlag og ser LMH’s værdigrundlag 
og målsætninger som noget, og målsætninger som noget, 
jeg i høj grad kan se mig selv jeg i høj grad kan se mig selv 
i, og som jeg gerne vil være i, og som jeg gerne vil være 
med til at føre videre,” siger med til at føre videre,” siger 
han.han.

Desuden har han været Desuden har han været 
volontør i KFS, ungdoms-volontør i KFS, ungdoms-
rejsesekretær i DBI, me-rejsesekretær i DBI, me-
nighedsleder i Københav-nighedsleder i Københav-
nerkirken og redaktør af nerkirken og redaktør af 
resursesiden TilLiv.dk, så resursesiden TilLiv.dk, så 
han har et bredt kendskab han har et bredt kendskab 
til det kirkelige miljø.til det kirkelige miljø.

”Det er tydeligt, at LMH ”Det er tydeligt, at LMH 
er med til at præge mange er med til at præge mange 
– også uden for LM. Det, – også uden for LM. Det, 
som jeg er rigtig glad for som jeg er rigtig glad for 
ved LMH, er den luthersk-ved LMH, er den luthersk-
rosenianske arv med en stor rosenianske arv med en stor 
tillid til Bibelen. Den hjælper tillid til Bibelen. Den hjælper 
unge mennesker til at åbne unge mennesker til at åbne 

”Du kaster alle vore synder i havets dyb!””Du kaster alle vore synder i havets dyb!”
Mikas Bog 7,19bMikas Bog 7,19b

Dette bibelvers er jeg kommet til at holde Dette bibelvers er jeg kommet til at holde 
meget af, da det endelig stod lysende klart meget af, da det endelig stod lysende klart 
for mig, at Jesus har fjernet al min synd og for mig, at Jesus har fjernet al min synd og 
skyld og kastet det hele i havets dyb.skyld og kastet det hele i havets dyb.

Der er ikke mere fordømmelse, jeg er fri – Der er ikke mere fordømmelse, jeg er fri – 
også for bekymringer.også for bekymringer.

Sådan virker det for mig!Sådan virker det for mig!
Samtidig gør det mig forfærdelig ondt for Samtidig gør det mig forfærdelig ondt for 

alle dem, der ikke ved dette,fordi de måske alle dem, der ikke ved dette,fordi de måske 
aldrig har hørt om det, eller ikke vil tro det, aldrig har hørt om det, eller ikke vil tro det, 

selv om de har hørt det. selv om de har hørt det. 
Hvordan får vi fortalt til fl ere, at deres Hvordan får vi fortalt til fl ere, at deres 

synd er betalt, at de bare skal sige tak til synd er betalt, at de bare skal sige tak til 
Jesus og så vil få en fred og en glæde ind i Jesus og så vil få en fred og en glæde ind i 
sjælen og kan vende ryggen til frygten for sjælen og kan vende ryggen til frygten for 
døden?døden?

TakTak, Jesus, at du har taget al min skyld , Jesus, at du har taget al min skyld 
på dig, og jeg står ren og fri i dig!på dig, og jeg står ren og fri i dig!

Inge Marie SonneInge Marie Sonne

deres bibel og blive glad for deres bibel og blive glad for 
det, de fi nder der. Det får det, de fi nder der. Det får 
dem til at opdage, at freden dem til at opdage, at freden 
og glæden i troen skal base-og glæden i troen skal base-
res på, hvad Jesus har gjort res på, hvad Jesus har gjort 
for os, og ikke i, hvem vi er, for os, og ikke i, hvem vi er, 
og hvad vi kan gøre for ham.” og hvad vi kan gøre for ham.” 

Tæt på de unge
Kristoffer H. Enevoldsen er Kristoffer H. Enevoldsen er 
gift med Johanna, og sam-gift med Johanna, og sam-
men har de børnene Augu-men har de børnene Augu-
sta på fi re et halvt, Aksel på sta på fi re et halvt, Aksel på 
to et halvt og Carl, som er to et halvt og Carl, som er 
fi re måneder gammel. Med fi re måneder gammel. Med 
sine blot 31 år er han dog sine blot 31 år er han dog 
ikke den yngste forstander ikke den yngste forstander 
i LMH’s historie – faktisk i LMH’s historie – faktisk 
var to af de indtil nu fi re var to af de indtil nu fi re 
forstandere, der har været forstandere, der har været 
på LMH, enten yngre eller på LMH, enten yngre eller 
jævnaldrende med Kristof-jævnaldrende med Kristof-
fer, da de blev ansat.fer, da de blev ansat.

”Vi er godt klar over, at vi ”Vi er godt klar over, at vi 
har valgt en ung mand, som har valgt en ung mand, som 
ikke har 35 års ledererfa-ikke har 35 års ledererfa-
ring, men vi er ikke i tvivl ring, men vi er ikke i tvivl 
om, at han kan løfte opga-om, at han kan løfte opga-

ven som forstander med de ven som forstander med de 
mange gode folk, han har mange gode folk, han har 
omkring sig,” siger Hans Ul-omkring sig,” siger Hans Ul-
rik Munk.rik Munk.

”Når vi har valgt ham, er ”Når vi har valgt ham, er 
det, fordi han som person det, fordi han som person 
har en udstråling, som vi har en udstråling, som vi 
tror passer rigtig godt til tror passer rigtig godt til 
jobbet. Han har en imøde-jobbet. Han har en imøde-
kommenhed og samtidig en kommenhed og samtidig en 
autoritet. Og så har han et autoritet. Og så har han et 
stærkt åndeligt ståsted. Det stærkt åndeligt ståsted. Det 
er det, vi gerne vil, skal være er det, vi gerne vil, skal være 
med til at præge skolen.” med til at præge skolen.” 

”Som ung kender han tan-”Som ung kender han tan-
kegangen hos sin generati-kegangen hos sin generati-
on og ved, hvad der rører sig, on og ved, hvad der rører sig, 
og hvor unge i dag oriente-og hvor unge i dag oriente-
rer sig hen. Det mener vi, er rer sig hen. Det mener vi, er 
væsentligt i forhold til den væsentligt i forhold til den 
undervisning og guidning, vi undervisning og guidning, vi 
gerne vil give på LMH ind i gerne vil give på LMH ind i 
det, vi tror er godt og sundt i det, vi tror er godt og sundt i 
forhold til troens liv.”forhold til troens liv.”

100 år ind i fremtiden
En af de første store opga-En af de første store opga-
ver for den nye forstander ver for den nye forstander 

bliver at lede skolen ind i et bliver at lede skolen ind i et 
nyt århundrede, når LMH i nyt århundrede, når LMH i 
2023 fejrer sit 100-års jubi-2023 fejrer sit 100-års jubi-
læum. Og det glæder han sig læum. Og det glæder han sig 
til, selv om det da også er til, selv om det da også er 
med en vis spænding, ind-med en vis spænding, ind-
rømmer han.rømmer han.

”100 år – det er jo godt ”100 år – det er jo godt 
nok noget af en arv at over-nok noget af en arv at over-
tage! Man kan se det som tage! Man kan se det som 
en byrde og nogle store for-en byrde og nogle store for-
ventninger, der bliver lagt ventninger, der bliver lagt 
på en, eller man kan vælge på en, eller man kan vælge 
at se det som en mulighed at se det som en mulighed 
og en velsignelse,” siger Kri-og en velsignelse,” siger Kri-
stoffer H. Enevoldsen.stoffer H. Enevoldsen.

”Da det blev offentlig-”Da det blev offentlig-
gjort, at jeg var den nye for-gjort, at jeg var den nye for-
stander, var der mange, der stander, var der mange, der 
skrev: ’Tillykke til Kristof-skrev: ’Tillykke til Kristof-
fer – og tillykke til os.’ Det fer – og tillykke til os.’ Det 
’os’ er hele skolens bagland, ’os’ er hele skolens bagland, 
der trofast beder for skolen der trofast beder for skolen 
og sender deres unge af og sender deres unge af 
sted. Det er de mange, der sted. Det er de mange, der 
opmærksomt følger med opmærksomt følger med 
i, hvor skolen bevæger sig i, hvor skolen bevæger sig 
hen, og det er kun en gave, hen, og det er kun en gave, 

for det er med til at holde for det er med til at holde 
skolen på en sund og ret skolen på en sund og ret 
kurs.”kurs.”

Hvis LMH også 100 år Hvis LMH også 100 år 
frem skal lykkes med at frem skal lykkes med at 
præge de unge, er det vigtigt præge de unge, er det vigtigt 
at forstå den tid, man lever i, at forstå den tid, man lever i, 
understreger han.understreger han.

”Søren Kierkegaard har ”Søren Kierkegaard har 
sagt noget i retning af: ’Hvis sagt noget i retning af: ’Hvis 
man vil fl ytte et menneske, man vil fl ytte et menneske, 
må man fi nde det dér, hvor må man fi nde det dér, hvor 
det er.’ Det er nødvendigt, at det er.’ Det er nødvendigt, at 
LMH løbende arbejder på at LMH løbende arbejder på at 
forstå dens samtid, så sko-forstå dens samtid, så sko-
len både kan møde eleverne len både kan møde eleverne 
i det, de er formet af, og ud-i det, de er formet af, og ud-
ruste dem til at navigere som ruste dem til at navigere som 
kristne i den tid, de er sat i.”kristne i den tid, de er sat i.”

Fra Aarhus til Hillerød
Når familien Enevoldsen til Når familien Enevoldsen til 
juli indtager forstanderboli-juli indtager forstanderboli-
gen på Ansgarvej 14 i Hille-gen på Ansgarvej 14 i Hille-
rød, bliver det dog ikke uden rød, bliver det dog ikke uden 
en vis vemod over at skulle en vis vemod over at skulle 
forlade Aarhus, hvor de har forlade Aarhus, hvor de har 
boet de seneste to år.boet de seneste to år.

”Jeg trives rigtig godt i mit ”Jeg trives rigtig godt i mit 
arbejde som præst i Aroskir-arbejde som præst i Aroskir-
ken, hvor jeg også har en del ken, hvor jeg også har en del 
med unge at gøre, så det har med unge at gøre, så det har 
været en rigtig svær beslut-været en rigtig svær beslut-
ning: Hvornår skal man tak-ning: Hvornår skal man tak-
ke ja til et nyt kald, når man ke ja til et nyt kald, når man 
allerede står i et menings-allerede står i et menings-
fyldt kald? Det har krævet fyldt kald? Det har krævet 
en del bøn og samtaler at en del bøn og samtaler at 
bearbejde,” siger Kristoffer bearbejde,” siger Kristoffer 
H. Enevoldsen.H. Enevoldsen.

Desuden kommer familien Desuden kommer familien 
til at fl ytte væk fra en del til at fl ytte væk fra en del 
venner og familie. Til gen-venner og familie. Til gen-
gæld glæder de sig over at gæld glæder de sig over at 
komme tættere på de gode komme tættere på de gode 
relationer, de har på Sjæl-relationer, de har på Sjæl-
land, og få en god og tryg land, og få en god og tryg 
base for børnene at vokse base for børnene at vokse 
op i.op i.

”Det er jo en kæmpe vel-”Det er jo en kæmpe vel-
signelse for en småbørns-signelse for en småbørns-
familie som os at fl ytte til familie som os at fl ytte til 
LMH og få så gode rammer i LMH og få så gode rammer i 
naturskønne omgivelser tæt naturskønne omgivelser tæt 
på arbejde og med en kri-på arbejde og med en kri-
sten friskole i baghaven. Det sten friskole i baghaven. Det 
ser vi frem til,” siger han.ser vi frem til,” siger han.

Carl, Aksel, Augusta, Johanna og Kristoffer H. Enevoldsen fl ytter ind i LMH’s forstanderbolig til august.Carl, Aksel, Augusta, Johanna og Kristoffer H. Enevoldsen fl ytter ind i LMH’s forstanderbolig til august.

Der er mange, der 
opmærksomt føl-
ger med i, hvor 
skolen bevæger sig 
hen, og det er kun 
en gave, for det er 
med til at holde 
skolen på en sund 
og ret kurs

Kristoffer H. EnevoldsenKristoffer H. Enevoldsen
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Det er ikke altid enkelt at tro Det er ikke altid enkelt at tro 
på det store i det små. Man på det store i det små. Man 
kan let føle sit hverdagsliv kan let føle sit hverdagsliv 
trivielt eller opleve sig over-trivielt eller opleve sig over-
set i den plads, man udfylder. set i den plads, man udfylder. 
Det er ikke altid takken når Det er ikke altid takken når 
frem, eller at de små ting frem, eller at de små ting 
bliver bemærket. Ikke desto bliver bemærket. Ikke desto 
mindre er det hverdagens mindre er det hverdagens 
små tiltag, som gør forskel-små tiltag, som gør forskel-
len for mange omkring os. len for mange omkring os. 

Forleden blev jeg op-Forleden blev jeg op-
mærksom på de ubemærke-mærksom på de ubemærke-
des betydning, da jeg læste des betydning, da jeg læste 
beretningen om syreren beretningen om syreren 

Læg mærke til de ubemærkede
Na’aman. Der er to hoved-Na’aman. Der er to hoved-
personer, som hurtigt tager personer, som hurtigt tager 
opmærksomheden: profeten opmærksomheden: profeten 
Elisa og kongens hærfører Elisa og kongens hærfører 
Na’aman. Men uden den Na’aman. Men uden den 
israelittiske slavepige, som israelittiske slavepige, som 
vovede at vidne om sit kend-vovede at vidne om sit kend-
skab til profeten Elisa, var skab til profeten Elisa, var 
Na’aman aldrig blevet hel-Na’aman aldrig blevet hel-
bredt. Og der skulle endda bredt. Og der skulle endda 
også andre ubemærkede også andre ubemærkede 
med i processen: Na’amans med i processen: Na’amans 
tjenere som hjalp ham til at tjenere som hjalp ham til at 
tro på profetens ord. tro på profetens ord. 

Slavepigen og tjenerne er Slavepigen og tjenerne er 
af ualmindelig stor betyd-af ualmindelig stor betyd-
ning for historiens udfald. ning for historiens udfald. 
De er ikke noget særligt i sig De er ikke noget særligt i sig 
selv, men der sker allige-selv, men der sker allige-
vel et under, fordi de lader vel et under, fordi de lader 
sig bruge og viser mod til at sig bruge og viser mod til at 
vidne og opmuntre et andet vidne og opmuntre et andet 
menneske. Det må vi ikke menneske. Det må vi ikke 
overse. Vi har alle en hver-overse. Vi har alle en hver-
dag omkring os, hvor vi har dag omkring os, hvor vi har 
muligheden for at vidne om muligheden for at vidne om 

Jesus, som vitterligt kan Jesus, som vitterligt kan 
hjælpe moderne menne-hjælpe moderne menne-
sker på den ene eller anden sker på den ene eller anden 
måde. Det virker så ubety-måde. Det virker så ubety-
deligt, når vi står i situatio-deligt, når vi står i situatio-
nen, og det kræver også mod nen, og det kræver også mod 
at bringe det på bane. at bringe det på bane. 

Ikke mindst i juletiden, Ikke mindst i juletiden, 
hvor ensomheden kan føles hvor ensomheden kan føles 
særlig tydelig, tror jeg, vi skal særlig tydelig, tror jeg, vi skal 
vove at byde ind med noget vove at byde ind med noget 
over for de mennesker, vi over for de mennesker, vi 
står iblandt. Det kan virke så står iblandt. Det kan virke så 
ubetydeligt for en selv, men ubetydeligt for en selv, men 
det kan få afgørende betyd-det kan få afgørende betyd-
ning for næsten. Bed til Gud, ning for næsten. Bed til Gud, 
om han vil lede dig ind i afgø-om han vil lede dig ind i afgø-
rende situationer og give dig rende situationer og give dig 
mod til at engagere dig på mod til at engagere dig på 
den ene eller anden måde. den ene eller anden måde. 

De ubemærkede gør en De ubemærkede gør en 
kæmpe forskel for andre! kæmpe forskel for andre! 
Det oplever vi i LM man-Det oplever vi i LM man-
ge steder. Ofte er det ikke ge steder. Ofte er det ikke 
synligt, men Gud bruger os synligt, men Gud bruger os 
forskelligt. Både til at være forskelligt. Både til at være 

en næste for andre, men en næste for andre, men 
også ved de mange timer, også ved de mange timer, 
som frivillige rundt omkring som frivillige rundt omkring 
i landet gør for Guds riges i landet gør for Guds riges 
sag. Klublederne, der uge sag. Klublederne, der uge 
efter uge ser unge og børn efter uge ser unge og børn 
og gør det muligt for dem og gør det muligt for dem 
at høre om evangeliet. De at høre om evangeliet. De 
frivillige i LUMI Genbrug, på frivillige i LUMI Genbrug, på 
værestederne eller de, som værestederne eller de, som 
har praktiske opgaver i mis-har praktiske opgaver i mis-
sionshuset. Den glade giver, sionshuset. Den glade giver, 
der måned efter måned der måned efter måned 
giver nogle procent af sin giver nogle procent af sin 
indkomst, og som sammen indkomst, og som sammen 
med andre faste givere sik-med andre faste givere sik-
rer evangeliets fremme her-rer evangeliets fremme her-
hjemme og ude i verden. hjemme og ude i verden. 

Tak til alle, der vover at se Tak til alle, der vover at se 
det store i det, der kan sy-det store i det, der kan sy-
nes ubetydeligt og ubemær-nes ubetydeligt og ubemær-
keligt! Tak til dig, som tør keligt! Tak til dig, som tør 
lade dig udfordre og gøre en lade dig udfordre og gøre en 
forskel for en anden ved at forskel for en anden ved at 
dele ud af det, som du har dele ud af det, som du har 
selv har modtaget.selv har modtaget.
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Mangler det sidste nøk
December måned er den måned, hvor de fl este gaver kom-December måned er den måned, hvor de fl este gaver kom-
mer. Og vi er kommet godt fra start med 1,7 millioner kro-mer. Og vi er kommet godt fra start med 1,7 millioner kro-
ner per 15. december. ner per 15. december. 

Samlet har LM foreløbig modtaget knap 14,3 millioner Samlet har LM foreløbig modtaget knap 14,3 millioner 
kroner i gaveindtægter i 2021, og vi har derfor brug for, at kroner i gaveindtægter i 2021, og vi har derfor brug for, at 
der kommer 2,7 millioner ind i gaver i årets sidste uger, for der kommer 2,7 millioner ind i gaver i årets sidste uger, for 
at det hænger sammen med årets udgifter.at det hænger sammen med årets udgifter.

Tak til alle, der har givet indtil nu, så vi er kommet så Tak til alle, der har givet indtil nu, så vi er kommet så 
langt, som vi er. Og tak til alle jer, der vil betænke LM med langt, som vi er. Og tak til alle jer, der vil betænke LM med 
en ekstra gave her i årets sidste uger. Vi har brug for en en ekstra gave her i årets sidste uger. Vi har brug for en 
sidste god gave i år, så vi kan komme godt ind i et nyt mis-sidste god gave i år, så vi kan komme godt ind i et nyt mis-
sionsår med de nødvendige midler.  sionsår med de nødvendige midler.  

Johnny Lindgreen, resursechefJohnny Lindgreen, resursechef

AF KAJA LAUTERBACH

LM’s bedeliste over alle ar-LM’s bedeliste over alle ar-
bejdsgrene og ansatte i LM bejdsgrene og ansatte i LM 
og plakaten over det inter-og plakaten over det inter-
nationale missionsarbejde nationale missionsarbejde 
for 2022 kommer først ud for 2022 kommer først ud 
med Tro & Mission num-med Tro & Mission num-
mer 1 i 2022. Det skyldes, at mer 1 i 2022. Det skyldes, at 
de er udarbejdet i det nye de er udarbejdet i det nye 
design og med det nye logo, design og med det nye logo, 
som bliver lanceret med som bliver lanceret med 
samme nummer. samme nummer. 

Grønland vender efter fl ere Grønland vender efter fl ere 
års fravær tilbage til missio-års fravær tilbage til missio-
nærplakaten i 2022. Sara og nærplakaten i 2022. Sara og 
Filip Friis Børty, der arbejder Filip Friis Børty, der arbejder 
som henholdsvis KFS-sekre-som henholdsvis KFS-sekre-
tær og ingeniør i Nuuk, bliver tær og ingeniør i Nuuk, bliver 
tilknyttet LM fra sommeren tilknyttet LM fra sommeren 
2022.2022.

Missionærplakat får nyt design
Bedeliste og plakat sendes ud med Tro & Mission nummer 1 i 2022

UDSENDELSESFEST
søndag den 16. januar kl. 10.30 søndag den 16. januar kl. 10.30 
i Nordvestkirken, Rentemestervej 109, Kbh NVi Nordvestkirken, Rentemestervej 109, Kbh NV

ANJU OG MIKA 
BAK-SKOVENBORG
udsendes til en tjeneste i Battambang, Cambodja.udsendes til en tjeneste i Battambang, Cambodja.

Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen 
prædiker.prædiker.
Efter gudstjenesten vil der være frokost og Efter gudstjenesten vil der være frokost og 
mulighed for at bringe hilsener.mulighed for at bringe hilsener.

Alle er velkomne!Alle er velkomne!

International mission 2022
LUTHERSK MISSION HAR UDSENDTE MEDARBEJDERE I EN RÆKKE LANDE 
OG ARBEJDER GENNEM NOREA MED MEDIEMISSION I YDERLIGERE NI 
OMRÅDER I VERDEN. 
Vi vil
• nå de mindst nåede folkegrupper• arbejde med både diakoni og evangelisering• yde hjælp til selvhjælp

Læs mere om LM’s internationale arbejde på dlm.dk/projekter og norea.dk.
Du kan være med til, at missionærerne når ud til  ere mennesker, ved at støtte arbejdet med forbøn og engagement og ved at give penge. 

INDBETAL DIN GAVE TIL LUTHERSK MISSION PÅ KONTO 2230-0726496390 ELLER PÅ MOBILEPAY 66288.

MIA OG JOHANNES JENSEN04.11.1986 | 19.01.1985Børn: Noomi (21.07.2012), Lydia (02.02.2014) og Debora (22.05.2019).Udsendt 2021.

Kultur- og sprogstudier.Diakonale opgaver | Teamleder, diakonale og evangeliserende opgaver.

SARA OG JESPER HANSEN22.02.1984 | 08.04.1984Børn: Gustav (22.12.2009) og Johanne (24.01.2013).
Udsendt 2021.

Diakonale opgaver i Daughters of Cambo-dia | Diakonale opgaver i Flame. 

ANJU OG MIKA BAK-SKOVENBORG10.01.1994 | 13.07.1991Udsendes 2022.

Kultur- og sprogstudier. Derefter diakonale og evangeliserende opgaver.

MONICA OG SIMON KRONBORG12.01.1984 | 19.07.1982Børn: Alfred (09.09.2016) og Manola (28.04.2019).
Udsendt 2018.

Diakonale opgaver | Evangelisering.

CAMBODJA

PHNOM PENH

BATTAMBANG

SIEM REAP

• Bibelskole
• Kollegier
• Hjælp til tidligere prostituerede• Sundhedsarbejde• Bibelundervisning og evangelisering• Skolegang til fattige børn og unge• Engelskundervisning af unge

ANDERS
Udsendt 2021. 

Mediemission

ANNEMARIE OG STEFANUdsendt 2019. Tilknyttet LM.
Opsøgende arbejde i Centralasien

CALEB PETERSENUdsendt 2015/2020. 

Konsulent

KASPER BREINDAHL15.01.1992
Udsendt 2016 af Norea Medie-mission. 

Programkoordinator for per-siske tv-programmer i SAT-7. Cypern.

ØVRIGE

TYRKISKE FOLKEGRUPPER
• Bøn for tyrkere

SARA OG FILIP FRIIS BØRTY02.02.1992 | 17.07.1991Barn: Nohr (12.07.2020)Udsendt 2019 af Kristeligt Forbund for Studerende. Tilknyttet LM.
KFS-sekretær | Ingeniør.  

GRØNLAND
NUUK

• Studenterarbejde

JULIE OG EMIL SOLGAARD04.03.1992 | 21.06.1993 Børn: Lukas (05.05.2018) og Mirjam (20.09.2020).
Udsendt 2019. 

Nybrudsarbejde. 

LISE OG FREDERIK BERGGREN SMIDT05.05.1968 | 05.04.1973Udsendt 2021.

Familiearbejde | Teologisk undervisning.

MERETE OG ROAR STEFFENSEN31.05.1973 | 07.04.1973 Udsendt første gang 2002. 
Musikarbejde | Teologisk undervisning. 

PERU

AREQUIPA

CUZCO

• Nybrudsarbejde• Teologisk undervisning• Musikarbejde
• Familiearbejde

ETIOPIEN

• Præsteskole

MAIKEN HADBERG15.12.1993
Udsendt 2019 af Norsk Lu-thersk Misjonssamband. Missionær tilknyttet LM.

Undervisning af mis-sionærbørn og diakonale opgaver.

JULIANNA OG SILAS OLOFSON29.09.1981 | 06.11.1983Børn: Silja (17.02.2006), Carina (09.09.2010) og Set (16.09.2013).Udsendt 2018 af Norsk Luthersk Misjons-samband. Missionærer tilknyttet LM.
Arbejde blandt børn med handicap | Evan-gelisering.

MONGOLIET
KHOVD

• Evangelisering
• Diakoni

HANNE OG JENS ERIK AGERBO09.02.1967 | 14.10.1966Udsendt 2004/2019.

Administration og diakoni | Teamleder. 
MARITA OG CARL HASSELBERG09.05.1967 | 04.06.1967Udsendt 2020.

Diakoni og undervisning på bibelskole. 

RUTH OG PHILIP BACH-SVENDSEN31.12.1959 | 26.03.1960Udsendt første gang 1992.
Undervisning af kvinder | Forlagsleder i Soma Biblia.

VIVI AGERBO OG BENT HOUMAA JØRGENSEN
01.08.1958 | 19.02.1957Udsendt 1983/2020.

Forlagsmedarbejder | Direktør i Soma Biblia. 

RITHA OG FLEMMING HANSEN29.01.1950 | 26.07.1955Udsendt første gang 1986.
Kursusvirksomhed og undervisning på bibelskole.

CHARLOTTE BECH29.11.1993
Udsendt 2021.

Diakonalt arbejde blandt nomader.

JACOB FROST
11.11.1979
Udsendt 2021.

Evangelisering blandt nomader.

TANZANIA
ARUSHA

DAR ES SALAAM

IRINGA

KIABAKARI

• Bibelskole
• Evangelisering
• Kristent forlag
• Sundhedsarbejde• Ægteskabskurser• Arbejde blandt kvinder• Menighedsbaseret diakoni• Læse-/skrivekurser for nomader

Læs mere om LM’s internationale arbejde på dlm.dj p dl k/projekter og nore
Du kan væDu kan være medære med til, at missionæonætil, at missio, at rererne når ud til ere menneskerere mennesker,esker, ved at støtteøtte aarved at stø bejddet med forbøb nengagement og veengagement og ve give pepenengge..d at give  

IINDBETAL DIN GAVE TILL LLUTTHHEERRSKK MISSION PÅ KONTO 2230-072649633900 EELLLERR PÅÅ MOBILEPA

MAIKEN HADBERGG15.12.1993
Udsendt 2019 af Norsk LLu--thersk Misjonssambandd. Missionær tilknyttet LM..

Undervisning af mis-sionærbørn og diakonale opgaver.

JUULLIANN
299.0909.19812 |
BBøørnn: Silja (
oog g Seet (16.0
UUddseendt 20
ssammbband. M

AArrbebejdde blan
ggelelisserring.

MONGOLIET
KHOVD

• Evangelisering
• Diakoni

RUTH OG PHHIILIIPP BAACCH-SVEN31.12.1959 | 26.03..199660Udsendt første e gaangg 199992.
Undervisning aff kvvinnddeer | FForlagsledSoma Biblia.

TANZANIA
ARUSHA

• Bibelskole
• Evangelisering
• Kristent forlag
• Sundhedsarbejde• Ægteskabskurser• Arbejde blandt kvinder• Menighedsbaseret diakoni• Læse-/skrivekurser for nomader

Bed,  
og I skal få
BEDELISTE FOR LM 2022

En forsmag på bedelistens og missionærplakatens nye design.En forsmag på bedelistens og missionærplakatens nye design.
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Elsker juletræ, andesteg og gaver
Udvisningstruet nykristent ægtepar har taget de danske juletraditioner til sig 

og glæder sig over julens budskab om Jesus

AF MAIBRITT SCHMIDT
AGERSKOV

Det kurdiske ægtepar Hadis Det kurdiske ægtepar Hadis 
Amiri og Rahman Fard bor Amiri og Rahman Fard bor 
for tiden på AsylSyds center for tiden på AsylSyds center 
i Hviding ved Ribe. De kom i Hviding ved Ribe. De kom 
til Danmark i slutningen af til Danmark i slutningen af 
2015, da de måtte fl ygte fra 2015, da de måtte fl ygte fra 
deres landsby i provinsen deres landsby i provinsen 
Kermanshah i Iran, få må-Kermanshah i Iran, få må-
neder efter at de var blevet neder efter at de var blevet 
gift. gift. 

I 2017 kom de til Udrej-I 2017 kom de til Udrej-
secenteret Sjælsmark på secenteret Sjælsmark på 
Sjælland efter at have boet Sjælland efter at have boet 
på fi re forskellige asylcen-på fi re forskellige asylcen-
tre. Her mødte de kristne, tre. Her mødte de kristne, 
som inviterede dem med som inviterede dem med 
til det nærliggende Allerød til det nærliggende Allerød 
Menighedshus, hvor de sang Menighedshus, hvor de sang 
sammen og hørte om Jesus, sammen og hørte om Jesus, 
som er Guds søn og verdens som er Guds søn og verdens 
frelser. frelser. 

En nat blev Rahman En nat blev Rahman 
standset for et hvidt lys og standset for et hvidt lys og 
blev klar over, at det var Je-blev klar over, at det var Je-
sus, der sagde: “Følg mig”, sus, der sagde: “Følg mig”, 
og det unge par gav deres og det unge par gav deres 
liv til Jesus. I juni 2018 blev liv til Jesus. I juni 2018 blev 
de døbt i Grønnevang kirke i de døbt i Grønnevang kirke i 
Hillerød.Hillerød.

Intet kendskab til jul, 
før de kom til Danmark
Ægteparret kendte intet til Ægteparret kendte intet til 
jul og kristendom, før de jul og kristendom, før de 
kom til Danmark. Det har kom til Danmark. Det har 
været forbudt at dele det været forbudt at dele det 
kristne budskab i Iran siden kristne budskab i Iran siden 

revolutionen i 1979. Derfor revolutionen i 1979. Derfor 
sker julefejringer kun i det sker julefejringer kun i det 
skjulte. skjulte. 

Da Hadis og Rahman kom Da Hadis og Rahman kom 
til Danmark, oplevede de til Danmark, oplevede de 
en dansk jul, da de besøgte en dansk jul, da de besøgte 
Rahmans søster og familie, Rahmans søster og familie, 
som bor i København. som bor i København. 

De har taget nogle danske De har taget nogle danske 
juletraditioner til sig blandt juletraditioner til sig blandt 
andet juletræ, pynt og god andet juletræ, pynt og god 
mad.mad.

Hadis og Rahman glæder Hadis og Rahman glæder 
sig til jul og juletiden, fordi sig til jul og juletiden, fordi 
alle er glade, samles og kan alle er glade, samles og kan 
snakke sammen. De kan snakke sammen. De kan 
godt lide, at der er så meget godt lide, at der er så meget 
lys og så smukt pyntet både lys og så smukt pyntet både 
ude og inde. ude og inde. 

Ægteparret fortæller, at Ægteparret fortæller, at 
de allerede i løbet af deres de allerede i løbet af deres 
andet år i Danmark købte et andet år i Danmark købte et 
lille juletræ. De understreger lille juletræ. De understreger 
dog, at den største glæde er dog, at den største glæde er 
at fejre, at deres frelser blev at fejre, at deres frelser blev 
født, og de glæder sig over født, og de glæder sig over 
julens budskab!julens budskab!

Det centrale er   
juleevangeliet
Ægteparret har hvert år fej-Ægteparret har hvert år fej-
ret jul hos Rahmans søster, ret jul hos Rahmans søster, 
men i 2020 holdt de jule-men i 2020 holdt de jule-
aften derhjemme, hvor de aften derhjemme, hvor de 
havde besøg af venner. De havde besøg af venner. De 
lavede andesteg og andet lavede andesteg og andet 
god mad og gav hinanden god mad og gav hinanden 
gaver. Det centrale var, at de gaver. Det centrale var, at de 
kunne læse juleevangeliet i kunne læse juleevangeliet i 
Bibelen og bede sammen. Bibelen og bede sammen. 

De genkender de dan-De genkender de dan-
Amiri og Rahman Fard – og deres lille datter Delvin – ser frem til julen som en fejring af, at de-Amiri og Rahman Fard – og deres lille datter Delvin – ser frem til julen som en fejring af, at de-
res frelser blev født.res frelser blev født.

ske julesalmer, men de har ske julesalmer, men de har 
ikke lært dem godt nok til ikke lært dem godt nok til 
at kunne synge dem selv. at kunne synge dem selv. 
De tror, der fi ndes persiske De tror, der fi ndes persiske 
julesange, de kunne lytte til, julesange, de kunne lytte til, 
men det har de endnu ikke men det har de endnu ikke 
benyttet sig af.benyttet sig af.

Hadis og Rahman glæder Hadis og Rahman glæder 
sig over de julefejringer, de sig over de julefejringer, de 
har deltaget i op til jul, hvor har deltaget i op til jul, hvor 
de har været med til at syn-de har været med til at syn-
ge julesalmer omkring det ge julesalmer omkring det 
smukt pyntede juletræ og smukt pyntede juletræ og 
spist både dansk og persisk spist både dansk og persisk 
julemad. julemad. 

En sikker fremtid  
hos Gud
Hvert år deler de et julekort Hvert år deler de et julekort 
på Facebook med teksten på Facebook med teksten 
”Tavalod Isa Masih Moba-”Tavalod Isa Masih Moba-
rak”, som er farsi og betyder: rak”, som er farsi og betyder: 
”Glædelig Jesu Kristi Fød-”Glædelig Jesu Kristi Fød-
selsdag”.selsdag”.

I november sidste år blev I november sidste år blev 
ægteparret fl yttet til Hvi-ægteparret fl yttet til Hvi-
ding, da de fi k genoptaget ding, da de fi k genoptaget 
deres asylsag. Den 1. maj deres asylsag. Den 1. maj 
i år blev de velsignet med i år blev de velsignet med 
en lille pige, Delvin, der blev en lille pige, Delvin, der blev 
døbt i august. Derfor kom-døbt i august. Derfor kom-
mer deres sag først i Flygt-mer deres sag først i Flygt-
ningenævnet i begyndelsen ningenævnet i begyndelsen 
af det nye år. af det nye år. 

Fremtiden er usikker, men Fremtiden er usikker, men 
hos Gud har de fået fast hos Gud har de fået fast 
ophold.ophold.

Artiklen har tidligere væ-Artiklen har tidligere væ-
ret bragt i bladet Nyt i Syd ret bragt i bladet Nyt i Syd 

8/2021.8/2021.

Nyt Tro & Mission med fokus på det personlige

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Dette nummer er det sid-Dette nummer er det sid-
ste af ste af Tro & MissionTro & Mission i sin  i sin 
nuværende udgave. Efter nuværende udgave. Efter 
nytår kommer nytår kommer Tro & MissionTro & Mission 
i en helt ny indpakning hver i en helt ny indpakning hver 
tredje uge. tredje uge. Magasinet Tro & Magasinet Tro & 
MissionMission har fl ere farver, fl ere  har fl ere farver, fl ere 
billeder og fl ere elementer billeder og fl ere elementer 
på siderne, der åbner artik-på siderne, der åbner artik-
lernes indhold for fl ere typer lernes indhold for fl ere typer 
af læsere. af læsere. 

Håbet er, at det nye Håbet er, at det nye Tro & Tro & 
MissionMission vil appellere til fl ere  vil appellere til fl ere 
i LM.i LM.

Helt centralt i det nye Helt centralt i det nye Tro Tro 
& Mission& Mission står det lange  står det lange 
personlige interview, hvor et personlige interview, hvor et 
menneske fortæller om sin menneske fortæller om sin 
hverdag i livet som kristen. hverdag i livet som kristen. 
Det er en genre, som Det er en genre, som Tro & Tro & 
MissionsMissions læsere allerede  læsere allerede 
kender fra det nuværende kender fra det nuværende 
format, men i det nye, har format, men i det nye, har 
interviewet fået større plads interviewet fået større plads 
og bedre billeder. Ligesom og bedre billeder. Ligesom 
med det personlige vid-med det personlige vid-
nesbyrd ved et møde er det nesbyrd ved et møde er det 
primære formål at opmun-primære formål at opmun-
tre læseren i troen og skabe tre læseren i troen og skabe 
fællesskab om troen. fællesskab om troen. 

Dertil håber vi, at portræt-Dertil håber vi, at portræt-

teringen af personer rundt teringen af personer rundt 
omkring i LM, kan hjælpe til omkring i LM, kan hjælpe til 
at skabe en fornemmelse af at skabe en fornemmelse af 
fællesskab på tværs af geo-fællesskab på tværs af geo-
grafi  og alder i LM.grafi  og alder i LM.

Ud over det det lange per-Ud over det det lange per-
sonportræt fortsætter også sonportræt fortsætter også 
temaet, historier fra LM’s temaet, historier fra LM’s 
arbejde i ind- og udland, arbejde i ind- og udland, 
historier om, hvad der sker historier om, hvad der sker 
for kristne uden for LM og for kristne uden for LM og 
uden for Danmark og meget uden for Danmark og meget 
andet.andet.

Essens og mindeord
Der er dog også nogle ting, Der er dog også nogle ting, 
der umiddelbart ikke fort-der umiddelbart ikke fort-

sætter i det nye sætter i det nye Tro & Mis-Tro & Mis-
sionsion. Det gælder blandt . Det gælder blandt 
andet Essens – klummen, andet Essens – klummen, 
hvor udvalgte personer fra hvor udvalgte personer fra 
Landsstyrelsen og LM’s Landsstyrelsen og LM’s 
ledelsesteam har haft mu-ledelsesteam har haft mu-
lighed for at sætte fokus på lighed for at sætte fokus på 
et valgfrit emne. Klummen et valgfrit emne. Klummen 
har eksisteret i mange år, har eksisteret i mange år, 
og skiftet til magasin giver og skiftet til magasin giver 
også en anledning til at også en anledning til at 
prøve noget andet på denne prøve noget andet på denne 
plads. plads. 

Muligheden for at indsen-Muligheden for at indsen-
de et mindeord forsvinder de et mindeord forsvinder 
også i det nye også i det nye Tro & MissionTro & Mission. . 
Det skyldes først og frem-Det skyldes først og frem-

AMIRI OG RAHMAN FARD  Vi glæder os over julens 
budskab. Den største glæde er at fejre, at vores frelser 
blev født
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mest, at det er højst tilfæl-mest, at det er højst tilfæl-
digt, hvem der i dag indsen-digt, hvem der i dag indsen-
der mindeord.  der mindeord.  

Færre læserbreve
I det nye I det nye Tro & MissionTro & Mission bli- bli-
ver der heller ikke mulighed ver der heller ikke mulighed 
for at indsende læserbreve for at indsende læserbreve 
i samme grad som tidligere. i samme grad som tidligere. 
Det vil fortsat være muligt Det vil fortsat være muligt 
at indsende læserbreve, at indsende læserbreve, 
der kommenterer på LM’s der kommenterer på LM’s 
ledelsesbeslutninger eller ledelsesbeslutninger eller 
indhold i indhold i Tro & MissionTro & Mission. Men . Men 
læserbreve af mere gene-læserbreve af mere gene-
rel karakter vil blive afvist.   rel karakter vil blive afvist.   
Læserbrevet er lidt af en Læserbrevet er lidt af en 

institution i LM og har i år-institution i LM og har i år-
tier fungeret som en garanti tier fungeret som en garanti 
for, at LM’erne kan komme for, at LM’erne kan komme 
til orde med holdninger, der til orde med holdninger, der 
går på tværs af LM’s ledelse går på tværs af LM’s ledelse 
eller eller Tro & MissionsTro & Missions dæk- dæk-
ning. ning. 

Dette skal stadig være en Dette skal stadig være en 
mulighed. Men der har i åre-mulighed. Men der har i åre-
nes løb også været læser-nes løb også været læser-
breve, der kommenterede breve, der kommenterede 
på ting i tiden eller kom med på ting i tiden eller kom med 
et opbyggeligt ord.et opbyggeligt ord.

Ønsker man et emne taget Ønsker man et emne taget 
op i op i Tro & MissionTro & Mission, er man , er man 
fortsat velkommen til at fortsat velkommen til at 
kontakte redaktionen.kontakte redaktionen.

Med fl ere farver og billeder skal nyt magasin stadig opmuntre og skabe fællesskab i LM om troen
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AF KAJA LAUTERBACH

Den 1. oktober gik Jens Pe-Den 1. oktober gik Jens Pe-
ter Rejkjær på pension fra ter Rejkjær på pension fra 
posten som generalsekre-posten som generalsekre-
tær i Brødremenighedens tær i Brødremenighedens 
Danske Mission (BDM), men Danske Mission (BDM), men 
det betyder ikke, at han det betyder ikke, at han 
stopper med at engagere sig stopper med at engagere sig 
i kristent arbejde.i kristent arbejde.

”Jeg synes ikke, jeg er ud-”Jeg synes ikke, jeg er ud-
tjent, og har stadig meget tjent, og har stadig meget 
lyst og energi til – og ikke lyst og energi til – og ikke 
mindst glæde over – at blive mindst glæde over – at blive 
brugt i Guds riges arbejde,” brugt i Guds riges arbejde,” 
siger han.siger han.

”Og så glæder jeg mig over, ”Og så glæder jeg mig over, 
at nogle har øje for, at jeg at nogle har øje for, at jeg 
kan bruges.”kan bruges.”

Med de ord hentyder han Med de ord hentyder han 
til, at han og LM har indgået til, at han og LM har indgået 
en treårig kontrakt på en en treårig kontrakt på en 
ulønnet ansættelse på 25 ulønnet ansættelse på 25 
procent. procent. 

Hans titel er informati-Hans titel er informati-
ons- og projektmedarbejder, ons- og projektmedarbejder, 
og opgaverne bliver især at og opgaverne bliver især at 
holde informationsmøder holde informationsmøder 
om international mission, om international mission, 
fortæller international mis-fortæller international mis-
sionsleder Christian Lund sionsleder Christian Lund 
Pedersen, der bliver hans Pedersen, der bliver hans 
nærmeste leder.nærmeste leder.

Han er taknemmelig for Han er taknemmelig for 
sin nye medarbejder.sin nye medarbejder.

”Vi har behov for at give ”Vi har behov for at give 
mere information om LM’s mere information om LM’s 
internationale missionsar-internationale missionsar-

Skal styrke missionsglæden i LM
66-årige Jens Peter Rejkjær skal som ulønnet ansat rejse rundt i LM og holde møder om international mission

bejde,” siger han.bejde,” siger han.
”Jens Peter Rejkjær er en ”Jens Peter Rejkjær er en 

personlighedstype, der er personlighedstype, der er 
god til at holde informati-god til at holde informati-
onsmøder. Tiden i BDM har onsmøder. Tiden i BDM har 
også givet ham fl ere per-også givet ham fl ere per-
spektiver på international spektiver på international 
mission.” mission.” 

En gave til LM
Tankerne om at tilknytte Tankerne om at tilknytte 
Jens Peter Rejkjær til LM’s Jens Peter Rejkjær til LM’s 
Missionsteam (MT) begyndte Missionsteam (MT) begyndte 
for et par år siden i en sam-for et par år siden i en sam-
tale med generalsekretær tale med generalsekretær 

Henrik Bjærre Jakobsen og Kristian Andersen har i deres DNA-gruppe arbejdet med Discipel 24-7’s 
udgivelse ”Hverdag i evangeliets kraft”. Det har givet dem fornyet næring til troslivet

Evangeliet er blevet meget konkret for os

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Det, Gud har gjort ”Det, Gud har gjort forfor mig,  mig, 
vil han også gøre vil han også gøre gennemgennem 
mig.”mig.”

Det er på mange måder Det er på mange måder 
blevet en tydelig grundsæt-blevet en tydelig grundsæt-
ning i den lille DNA-gruppe, ning i den lille DNA-gruppe, 
som fi re vestjyske mænd som fi re vestjyske mænd 
har mødtes jævnligt i siden har mødtes jævnligt i siden 
efteråret 2019.efteråret 2019.

Henrik Bjærre Jakobsen er Henrik Bjærre Jakobsen er 
gårdejer fra Skjern og sidder gårdejer fra Skjern og sidder 
også i LM’s Landsstyrelse. også i LM’s Landsstyrelse. 
Han og LM’s familiekonsu-Han og LM’s familiekonsu-
lent Kristian Andersen har lent Kristian Andersen har 
dannet en smågruppe sam-dannet en smågruppe sam-
men med to LMU’ere. De fi re men med to LMU’ere. De fi re 
mænd har over noget tid mænd har over noget tid 

gennemgået studiemate-gennemgået studiemate-
rialet rialet Hverdag i evangeliets Hverdag i evangeliets 
kraftkraft, som er udgivet af LM’s , som er udgivet af LM’s 
projekt Discipel 24-7. projekt Discipel 24-7. 

Evangeliet bliver større
Der har den senere tid væ-Der har den senere tid væ-
ret rettet kritik af Discipel ret rettet kritik af Discipel 
24-7’s udgivelser for at være 24-7’s udgivelser for at være 
præget af en loviskhed, der præget af en loviskhed, der 
fører mennesker væk fra fører mennesker væk fra 
evangeliet.evangeliet.

Det er dog ikke en bekym-Det er dog ikke en bekym-
ring, hverken Henrik Bjærre ring, hverken Henrik Bjærre 
Jakobsen eller Kristian Jakobsen eller Kristian 
Andersen deler efter at Andersen deler efter at 
have arbejdet med bogen i have arbejdet med bogen i 
deres DNA-gruppe, snarere deres DNA-gruppe, snarere 
tværtimod.tværtimod.

”Jeg synes, evangeliet er ”Jeg synes, evangeliet er 

blevet større for mig, og blevet større for mig, og 
motivationen til at følge Bi-motivationen til at følge Bi-
belens formaninger om at belens formaninger om at 
’forbedres i et helligt liv og ’forbedres i et helligt liv og 
levned’, som vi siger i kirke-levned’, som vi siger i kirke-
bønnen, har fået mere kød bønnen, har fået mere kød 
og blod, fordi det er blevet og blod, fordi det er blevet 
så konkret,” understreger så konkret,” understreger 
Kristian Andersen.Kristian Andersen.

”Det er tydeligt gennem ”Det er tydeligt gennem 
hele materialet, at det er hele materialet, at det er 
Jesus, der er den store. Det Jesus, der er den store. Det 
er ham, der har gjort alt. Og er ham, der har gjort alt. Og 
hvad skal jeg gøre? For frel-hvad skal jeg gøre? For frel-
sen skal jeg ikke gøre noget. sen skal jeg ikke gøre noget. 
Men min næste har brug for Men min næste har brug for 
mig – og har brug for, at jeg mig – og har brug for, at jeg 
forandrer mig. Det, der er forandrer mig. Det, der er 
blevet gjort for os, smitter af blevet gjort for os, smitter af 
på, hvad vi kan gøre. Og det på, hvad vi kan gøre. Og det 

Søren Skovgaard Sørensen.Søren Skovgaard Sørensen.
Generalsekretæren for-Generalsekretæren for-

talte om den store arbejds-talte om den store arbejds-
byrde i MT, der gør, at mis-byrde i MT, der gør, at mis-
sionskonsulenterne ikke har sionskonsulenterne ikke har 
tid til at rejse rundt og holde tid til at rejse rundt og holde 
informationsmøder, og Jens informationsmøder, og Jens 
Peter Rejkjær gav tydeligt Peter Rejkjær gav tydeligt 
udtryk for, at han gerne ville udtryk for, at han gerne ville 
bruges som aktiv ulønnet, bruges som aktiv ulønnet, 
når han gik på pension.når han gik på pension.

”Det er virkelig en gave til ”Det er virkelig en gave til 
LM, at vi har kunnet lave en LM, at vi har kunnet lave en 
gensidig forpligtende aftale gensidig forpligtende aftale 
med en frivillig, der både har med en frivillig, der både har 

Som generalsekretær for Brødremenighedens Danske Mission var Jens Peter Rejkjær fl ere Som generalsekretær for Brødremenighedens Danske Mission var Jens Peter Rejkjær fl ere 
gange på besøg i Tanzania. Nu vil han bruge erfaringer denne ansættelse i LM.gange på besøg i Tanzania. Nu vil han bruge erfaringer denne ansættelse i LM.

erfaring og kvalifi kationer til erfaring og kvalifi kationer til 
opgaven,” siger Søren Skov-opgaven,” siger Søren Skov-
gaard Sørensen.gaard Sørensen.

”Hvis det ikke havde været ”Hvis det ikke havde været 
muligt, skulle vi have lønnet muligt, skulle vi have lønnet 
en person for at udføre op-en person for at udføre op-
gaverne.”gaverne.”

Ud over syv år i BDM har Ud over syv år i BDM har 
Jens Peter Rejkjær et stort Jens Peter Rejkjær et stort 
kendskab til LM’s interna-kendskab til LM’s interna-
tionale mission fra otte år tionale mission fra otte år 
som landsformand.som landsformand.

Glæde ved at informere
Jens Peter Rejkjærs ulønne-Jens Peter Rejkjærs ulønne-

er det, der er så kraftfuldt,” er det, der er så kraftfuldt,” 
supplerer Henrik Bjærre supplerer Henrik Bjærre 
Jakobsen og henviser til bo-Jakobsen og henviser til bo-
gens opbygning, hvor man gens opbygning, hvor man 
gennem hele forløbet tager gennem hele forløbet tager 
udgangspunkt i, hvem Gud udgangspunkt i, hvem Gud 
er, og hvad han har gjort.er, og hvad han har gjort.

Godt at blive forpligtet
Gruppen har ikke fulgt bo-Gruppen har ikke fulgt bo-
gens anbefalinger til punkt gens anbefalinger til punkt 
og prikke, men har tilpasset og prikke, men har tilpasset 
det til deres egen virke-det til deres egen virke-
lighed, hvornår de kunne lighed, hvornår de kunne 
mødes.mødes.

”Vi skulle få det til at fun-”Vi skulle få det til at fun-
gere med arbejdstider og gere med arbejdstider og 
var også enige om, at vores var også enige om, at vores 
aftener i forvejen var noget aftener i forvejen var noget 
blokerede. Så vi mødtes ofte blokerede. Så vi mødtes ofte 

JENS PETER REJKJÆR   Når jeg tænker på den 
velsignelse, international mission bringer med sig, har jeg 
et stort ønske om at være med til at holde branden i live

sidst på eftermiddagen, så-sidst på eftermiddagen, så-
dan et slags fyraftensmøde dan et slags fyraftensmøde 
cirka hver anden uge, og cirka hver anden uge, og 
aftalte det fra gang til gang,” aftalte det fra gang til gang,” 
fortæller Kristian Andersen.fortæller Kristian Andersen.

De fi re mænd brugte god De fi re mænd brugte god 
tid på at fortælle deres tid på at fortælle deres 
troshistorie for hinanden troshistorie for hinanden 
og dele, hvad de gerne ville og dele, hvad de gerne ville 
have de andres hjælp til at have de andres hjælp til at 
bede om at kunne ændre. bede om at kunne ændre. 
Det har lagt fundamentet Det har lagt fundamentet 
for en god fortrolighed, un-for en god fortrolighed, un-
derstreger Kristian Ander-derstreger Kristian Ander-
sen, der har været rigtig glad sen, der har været rigtig glad 
for den forpligtelse, det har for den forpligtelse, det har 
givet – både over for hinan-givet – både over for hinan-
den og over for Gud.den og over for Gud.

”Det at have kristne brød-”Det at have kristne brød-
re, der spørger mig, når vi re, der spørger mig, når vi 

de ansættelse i MT kommer de ansættelse i MT kommer 
oven i ansættelsen som af-oven i ansættelsen som af-
delingssekretær i Nordsjæl-delingssekretær i Nordsjæl-
lands afdeling, så der er lagt lands afdeling, så der er lagt 
op til en aktiv pensionisttil-op til en aktiv pensionisttil-
værelse.værelse.

Men det er den 66-årige Men det er den 66-årige 
pensionist ikke bekymret pensionist ikke bekymret 
for.for.

”Det skal nok gå,” siger ”Det skal nok gå,” siger 
han og citerer den tidligere han og citerer den tidligere 
amerikanske præsident amerikanske præsident 
Abraham Lincoln: ”Det er Abraham Lincoln: ”Det er 
ikke mængden af år i dit liv, ikke mængden af år i dit liv, 
der tæller, men mængden af der tæller, men mængden af 
liv i dine år.”liv i dine år.”

”I mine syv et halvt år som ”I mine syv et halvt år som 
generalsekretær for BDM generalsekretær for BDM 
har jeg holdt hundredvis af har jeg holdt hundredvis af 
møder, hvor jeg har prædi-møder, hvor jeg har prædi-
ket og fortalt om interna-ket og fortalt om interna-
tional mission. Det oplever tional mission. Det oplever 
jeg stadig en glæde ved at jeg stadig en glæde ved at 
gøre, og jeg fornemmer en gøre, og jeg fornemmer en 
modtagelighed hos tilhø-modtagelighed hos tilhø-
rerne, når jeg er på besøg,” rerne, når jeg er på besøg,” 
siger han.siger han.

Den nyansatte informati-Den nyansatte informati-
onsmedarbejder oplever, at onsmedarbejder oplever, at 
international mission ikke international mission ikke 
har samme placering i LM har samme placering i LM 
som før i tiden. som før i tiden. 

”Jeg tror, det hænger ”Jeg tror, det hænger 
sammen med fl ere ting: et sammen med fl ere ting: et 
ønske om, at møderne ikke ønske om, at møderne ikke 
skal være for lange, men skal være for lange, men 
også, at international mis-også, at international mis-
sion ikke er fremme i vores sion ikke er fremme i vores 
frontallapper som tidligere,” frontallapper som tidligere,” 

siger han. siger han. 
”Det nager mit LM-hjerte. ”Det nager mit LM-hjerte. 

Og når jeg tænker på den Og når jeg tænker på den 
velsignelse, det bringer med velsignelse, det bringer med 
sig – ude, men også hos os sig – ude, men også hos os 
herhjemme, har jeg et stort herhjemme, har jeg et stort 
ønske om at være med til at ønske om at være med til at 
holde branden for interna-holde branden for interna-
tional mission i live.”tional mission i live.”

Lad andre betale
Ud over informationsmø-Ud over informationsmø-
derne er det også tanken, derne er det også tanken, 
at Jens Peter Rejkjær skal at Jens Peter Rejkjær skal 
bringe sin erfaring med dia-bringe sin erfaring med dia-
konalt arbejde i udlandet i konalt arbejde i udlandet i 
spil. spil. 

”Som missionsforening ”Som missionsforening 
skal vi forkynde evangeliet, skal vi forkynde evangeliet, 
men også have diakonale men også have diakonale 
opgaver i gang, og jeg har opgaver i gang, og jeg har 
erfaringer med, at der er an-erfaringer med, at der er an-
dre, der gerne vil være med dre, der gerne vil være med 
til at betale for det diakona-til at betale for det diakona-
le,” siger han. le,” siger han. 

”Det skal vi give dem mu-”Det skal vi give dem mu-
lighed for, mens det mere lighed for, mens det mere 
menighedsopbyggende kun menighedsopbyggende kun 
kan betales af os missions-kan betales af os missions-
folk,” siger han.folk,” siger han.

Noget af det, han ser som Noget af det, han ser som 
god støtte af de lokale kirker god støtte af de lokale kirker 
i LM’s missionslande – og vil i LM’s missionslande – og vil 
arbejde på at få andre til at arbejde på at få andre til at 
betale for –  er kapacitets-betale for –  er kapacitets-
opbygning af de nationale opbygning af de nationale 
medarbejdere med funktio-medarbejdere med funktio-
ner inden for administrati-ner inden for administrati-
on, økonomi og ledelse.on, økonomi og ledelse.

mødes igen: ’Hvordan går mødes igen: ’Hvordan går 
det så med det, du talte om det så med det, du talte om 
sidst?’ Også når det ikke er sidst?’ Også når det ikke er 
gået så godt. Så kan vi bede gået så godt. Så kan vi bede 
sammen over det.” sammen over det.” 

Klar anbefaling
DNA-gruppen mødes ikke DNA-gruppen mødes ikke 
længere, da de to unge længere, da de to unge 
LMU’ere er videre i livet. LMU’ere er videre i livet. 
Men Henrik Bjærre Jakob-Men Henrik Bjærre Jakob-
sen og Kristian Andersen er sen og Kristian Andersen er 
ikke i tvivl om, at de gerne vil ikke i tvivl om, at de gerne vil 
fortsætte.fortsætte.

”Vi kan kun varmt anbe-”Vi kan kun varmt anbe-
fale andre at prøve det sam-fale andre at prøve det sam-
me. Sæt jer sammen med to me. Sæt jer sammen med to 
eller tre af samme køn – og eller tre af samme køn – og 
gerne på tværs af alder,” si-gerne på tværs af alder,” si-
ger de samstemmigt.ger de samstemmigt.
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Nu er den kirkelige festdag, Nu er den kirkelige festdag, 
der afslutter julen – hellig-der afslutter julen – hellig-
trekongersdag – blevet en trekongersdag – blevet en 
salme rigere. salme rigere. 

LM’s nodeforlag Node-LM’s nodeforlag Node-
basen har netop udgivet basen har netop udgivet 
salmen salmen Du ledte de tre vise Du ledte de tre vise 
mændmænd. Salmen er skrevet . Salmen er skrevet 
af LM-missionær i Peru og af LM-missionær i Peru og 
tidligere sognepræst Frede-tidligere sognepræst Frede-
rik Berggren Smidt, som de rik Berggren Smidt, som de 
senere år har digtet salmer senere år har digtet salmer 
til alle kirkeårets søn- og til alle kirkeårets søn- og 
helligdage. helligdage. 

Den nye helligtrekongers-Den nye helligtrekongers-
salme er en af disse salmer, salme er en af disse salmer, 
og den har som en af de få og den har som en af de få 
også en nyskrevet melodi.også en nyskrevet melodi.

Når Gud leder
Salmen Salmen Du ledte de tre vise Du ledte de tre vise 
mændmænd handler om, hvordan  handler om, hvordan 
Gud leder mennesker, og det Gud leder mennesker, og det 
er et tema, som fylder meget er et tema, som fylder meget 
for forfatteren.for forfatteren.

”Teksten handler om, at ”Teksten handler om, at 
Gud leder os på mange for-Gud leder os på mange for-
skellige måder. Først leder skellige måder. Først leder 
han de tre vise mænd ved han de tre vise mænd ved 
stjernen, så ved ordet og til stjernen, så ved ordet og til 
sidst ved drømmen væk fra sidst ved drømmen væk fra 
Herodes. Han leder sin søn til Herodes. Han leder sin søn til 
at fødes og vandre på jorden, at fødes og vandre på jorden, 
og han leder os i dag. Gud og han leder os i dag. Gud 
er ikke begrænset til at lede er ikke begrænset til at lede 
på en specifi k måde. Det er på en specifi k måde. Det er 
det, der er så fantastisk,” det, der er så fantastisk,” 
siger salmeskriveren, der siger salmeskriveren, der 
var præst i Fredens-Nazaret var præst i Fredens-Nazaret 
sogn, indtil han i januar rej-sogn, indtil han i januar rej-
ste til Peru som missionær ste til Peru som missionær 
sammen med sin kone Lise sammen med sin kone Lise 
for at arbejde med teologisk for at arbejde med teologisk 
undervisning og ægteskabs- undervisning og ægteskabs- 
og familierådgivning.og familierådgivning.

”Man kan sige, at salmen ”Man kan sige, at salmen 
er bibelhistorie på vers. Men er bibelhistorie på vers. Men 
den er mere end det. Der er den er mere end det. Der er 
et lag mere, som får os til et lag mere, som får os til 
at refl ektere over: ’Hvordan at refl ektere over: ’Hvordan 
leder Gud mig i mit liv?’ Nu leder Gud mig i mit liv?’ Nu 
er vi jo selv ledt ud som mis-er vi jo selv ledt ud som mis-
sionærer, og her er det helt sionærer, og her er det helt 
tydeligt, at hvis ikke det var tydeligt, at hvis ikke det var 
Gud, der ledte os, blev det Gud, der ledte os, blev det 
vores egne projekter. Der er vores egne projekter. Der er 
en stor tryghed og hvile i at en stor tryghed og hvile i at 
vide, at Gud leder os.” vide, at Gud leder os.” 

Og det er det, som Hel-Og det er det, som Hel-
ligtrekongersdag minder os ligtrekongersdag minder os 
om, understreger han.om, understreger han.

Den glemte højtid
”Jeg synes, helligtrekonger ”Jeg synes, helligtrekonger 
er en lidt glemt dag i kirke-er en lidt glemt dag i kirke-
året. Vi danskere har fl yttet året. Vi danskere har fl yttet 
julen frem til at starte 1.de-julen frem til at starte 1.de-
cember, og julemorgen orker cember, og julemorgen orker 

vi ikke mere og piller al jule-vi ikke mere og piller al jule-
pynten ned. Men julen varer pynten ned. Men julen varer 
faktisk lige til – ikke påske – faktisk lige til – ikke påske – 
men helligtrekonger.”men helligtrekonger.”

Den tradition har han prø-Den tradition har han prø-
vet at holde fast ved, både i vet at holde fast ved, både i 
familien, hvor de ofte tæn-familien, hvor de ofte tæn-
der et lille helligtrekongers-der et lille helligtrekongers-
lys den 5. januar om aftenen lys den 5. januar om aftenen 
for at markere højtiden, og for at markere højtiden, og 
med en pilgrimsvandring med en pilgrimsvandring 
– en skik efter belgisk tra-– en skik efter belgisk tra-
dition, som han brugte i sit dition, som han brugte i sit 
første embede som præst første embede som præst 
på Vestsjælland.på Vestsjælland.

”Her mødtes vi den 5. ja-”Her mødtes vi den 5. ja-
nuar ved solnedgang ved nuar ved solnedgang ved 
den ene landsbykirke, og den ene landsbykirke, og 
så gik vi til den anden kirke så gik vi til den anden kirke 
– en vandring på to timer. – en vandring på to timer. 
En fra sognet, som regel en En fra sognet, som regel en 
spejder, gik forrest med en spejder, gik forrest med en 
stjerne på en stang. Under-stjerne på en stang. Under-
vejs holdt vi nogle pauser vejs holdt vi nogle pauser 
og læste nogle stykker fra og læste nogle stykker fra 
Bibelen, men det handlede Bibelen, men det handlede 
egentlig mest om at gå sam-egentlig mest om at gå sam-
men og følge stjernen.”men og følge stjernen.”

Når følget nåede frem til Når følget nåede frem til 
den anden landsbykirke, den anden landsbykirke, 
sluttede man af med at fejre sluttede man af med at fejre 
helligtrekongersgudstjene-helligtrekongersgudstjene-
ste sammen, fortæller han.ste sammen, fortæller han.

Led os i dag
Den 48-årige salmedigter Den 48-årige salmedigter 

har skrevet sange, siden han har skrevet sange, siden han 
var 16 år gammel. De første var 16 år gammel. De første 
år var det mere viseprægede år var det mere viseprægede 
religiøse tekster, men efter-religiøse tekster, men efter-
hånden blev det til mere tra-hånden blev det til mere tra-
ditionel salmeskrivning på ditionel salmeskrivning på 
nogle af de kendte melodier nogle af de kendte melodier 
fra salmebogen, og det har fra salmebogen, og det har 
ført til, at han har skrevet en ført til, at han har skrevet en 
salme til hver søn- og hel-salme til hver søn- og hel-
ligdag i kirkeåret, som han ligdag i kirkeåret, som han 
har gjort brug af i sit virke har gjort brug af i sit virke 
som præst.som præst.

”Jeg syntes af og til, jeg ”Jeg syntes af og til, jeg 
manglede en salme, der manglede en salme, der 
talte ind i dagens tekst. Og talte ind i dagens tekst. Og 
så er der noget over de ny-så er der noget over de ny-
ere salmer og det mere lige-ere salmer og det mere lige-
fremme sprog, som måske fremme sprog, som måske 
taler mere direkte til os og taler mere direkte til os og 
kan få os til at tænke over: kan få os til at tænke over: 
’Hvad betyder den her tekst ’Hvad betyder den her tekst 
for mig i dag?’”for mig i dag?’”

Hans nye helligtrekon-Hans nye helligtrekon-
gerssalme slutter da også gerssalme slutter da også 
med bønnen: ”Gud led os i med bønnen: ”Gud led os i 
dag”.dag”.

”Bibelen taler meget om, ”Bibelen taler meget om, 
hvordan Gud også leder os hvordan Gud også leder os 
i fællesskabet. De tre vise i fællesskabet. De tre vise 
mænd blev ledt sammen – mænd blev ledt sammen – 
derfor bønnen ’Gud led os’. derfor bønnen ’Gud led os’. 
Det er en bøn, vi må bede Det er en bøn, vi må bede 
– ikke kun for os selv, men – ikke kun for os selv, men 
også som menighed,” fast-også som menighed,” fast-
slår han.slår han.

Frederik Berggren Smidt har et Frederik Berggren Smidt har et 
lille års tid været missionær i lille års tid været missionær i 
Peru, hvor han også allerede har Peru, hvor han også allerede har 
været involveret i fl ere sangpro-været involveret i fl ere sangpro-
jekter – her sammen med Fa-jekter – her sammen med Fa-
bián Morales.bián Morales.

FREDERIK BERGGREN SMIDT   Jeg synes, 
helligtrekonger er en lidt glemt dag i kirkeåret

Skriver bibelhistorie på vers
Missionær og salmedigter Frederik Berggren Smidt skriver salmer til alle søn- og helligdage i kirkeåret

Du ledte de tre vise mænd
Du ledte de tre vise mænd ved en stjerne i fi skenes tegn *                                 Du ledte de tre vise mænd ved en stjerne i fi skenes tegn *                                 
fra Østen på vej gennem bjerge og dal mod den fjerneste egn,fra Østen på vej gennem bjerge og dal mod den fjerneste egn,
igennem Jerusalems stolte facader igennem Jerusalems stolte facader 
mod byen og barnet ad ydmyge gader.mod byen og barnet ad ydmyge gader.

Du ledte ved Ordet fra ældgamle skrifter om Bethlehems lys,Du ledte ved Ordet fra ældgamle skrifter om Bethlehems lys,
hvorved alle folk skal forenes i visdom og evigt fornys,hvorved alle folk skal forenes i visdom og evigt fornys,
de fyldtes med glæde, da stjernen stod stille,de fyldtes med glæde, da stjernen stod stille,
nu stod de ved glædernes evige kilde.nu stod de ved glædernes evige kilde.

Ved drømmen du ledte de tre fra en mand, som var morderisk gal,Ved drømmen du ledte de tre fra en mand, som var morderisk gal,
han så på den frelser, der fødtes i nat som sin egen rival,han så på den frelser, der fødtes i nat som sin egen rival,
du klædte dem på ved at dele din videndu klædte dem på ved at dele din viden
og guidede dem gennem mørket og striden.og guidede dem gennem mørket og striden.

Du ledte din søn, da han fødtes og gik på den mørklagte jord,Du ledte din søn, da han fødtes og gik på den mørklagte jord,
som lyset for folket, som solen for sjælen, i ham er dit Ord,som lyset for folket, som solen for sjælen, i ham er dit Ord,
det Ord som blev kød og tog bolig i verdendet Ord som blev kød og tog bolig i verden
og gik gennem hånen og sorgen og smerten.og gik gennem hånen og sorgen og smerten.

Gud, led os i dag ved den visdom, du gav i nationernes lys,Gud, led os i dag ved den visdom, du gav i nationernes lys,
i Kristus, hvorved vores glæde og fremtid for evigt fornys,i Kristus, hvorved vores glæde og fremtid for evigt fornys,
i tegnet og Ordet, du kalder og senderi tegnet og Ordet, du kalder og sender
og viser os vej mellem venner og fjender. og viser os vej mellem venner og fjender. 

*Ledestjernen var en del stjernebilledet Fiskenes tegn*Ledestjernen var en del stjernebilledet Fiskenes tegn
Matt 2, 1-12. Frederik Berggren Smidt 2020Matt 2, 1-12. Frederik Berggren Smidt 2020

Hør sangen

LM’s musikkonsulent Laila LM’s musikkonsulent Laila 
Poulsen har indspillet en Poulsen har indspillet en 
smagsprøve på smagsprøve på Du ledte de Du ledte de 
tre vise mænd.tre vise mænd.

Hør den på: Hør den på: 
kortlink.dk/2ebntkortlink.dk/2ebnt

Salmesmeden.dk

Frederik Berggren Smidt har Frederik Berggren Smidt har 
lavet sin egen hjemmeside, lavet sin egen hjemmeside, 
hvor han har lagt alle sine hvor han har lagt alle sine 
salmetekster ud. salmetekster ud. 

Nodebasen.dk

LM Musik har indgået et LM Musik har indgået et 
samarbejde med en gruppe samarbejde med en gruppe 
salmeforfattere. Se mere salmeforfattere. Se mere 
under salmer. under salmer. 
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AF KAJA LAUTERBACH

24-årige Frederik Wind ser 24-årige Frederik Wind ser 
frem til en evighed sammen frem til en evighed sammen 
med Jesus på den nye jord. med Jesus på den nye jord. 
Den forventning er baseret Den forventning er baseret 
på, hvad Bibelen fortæller på, hvad Bibelen fortæller 
om evigheden, men den for-om evigheden, men den for-
tæller ikke konkret, hvordan tæller ikke konkret, hvordan 
der bliver, anfører han.der bliver, anfører han.

”Men jeg glæder mig til at ”Men jeg glæder mig til at 
erfare Guds retfærdighed og erfare Guds retfærdighed og 
forstå hans vilje,” siger han.forstå hans vilje,” siger han.

”Og til at forlade alt det i ”Og til at forlade alt det i 
denne verden, som er hårdt. denne verden, som er hårdt. 
Al lidelse og smerte.”Al lidelse og smerte.”

Han tilføjer, at det godt Han tilføjer, at det godt 
kan være hårdt som kristen kan være hårdt som kristen 
at forholde sig til sin egen at forholde sig til sin egen 
synd og utilstrækkelighed.synd og utilstrækkelighed.

”Men jeg holder fast i hå-”Men jeg holder fast i hå-
bet om, at jeg på et tids-bet om, at jeg på et tids-
punkt skal opleve, at Jesus punkt skal opleve, at Jesus 
har gjort defi nitivt op med har gjort defi nitivt op med 
det. Det er for mig en stor det. Det er for mig en stor 
trøst,” siger han.trøst,” siger han.

Københavnerkirken
Frederik bor i kollektiv på Frederik bor i kollektiv på 
Amager sammen med sin Amager sammen med sin 
kone, Malene, og et andet kone, Malene, og et andet 
ungt kristent par. Han stu-ungt kristent par. Han stu-
derer medieproduktion og derer medieproduktion og 
ledelse og er aktiv i Køben-ledelse og er aktiv i Køben-
havnerkirken, hvor han har havnerkirken, hvor han har 
været med til at starte et været med til at starte et 
nyt ungdomsfællesskab op. nyt ungdomsfællesskab op. 
Københavnerkirken lejer sig Københavnerkirken lejer sig 
ind i Indre Missions missi-ind i Indre Missions missi-
onshus Bethesda på Israels onshus Bethesda på Israels 
Plads i København, og her Plads i København, og her 
mødes de hver onsdag. mødes de hver onsdag. 

”Hver fjerde uge har vi et ”Hver fjerde uge har vi et 
åbent arrangement, og her åbent arrangement, og her 
oplever vi stor tilslutning. oplever vi stor tilslutning. 
Der kommer mange forbi, Der kommer mange forbi, 
som ikke kender Jesus el-som ikke kender Jesus el-
ler ikke tilhører den del af ler ikke tilhører den del af 
den kristne kirke i Dan-den kristne kirke i Dan-

Frederik ser frem til en evighed med Jesus
Et evighedsperspektiv over livet har betydning for valg her og nu og er en drivkraft til mission

mark, som vi tilhører,” siger mark, som vi tilhører,” siger 
Frederik.Frederik.

Hjælp til livet her og nu
I forhold til andre på sin I forhold til andre på sin 
egen alder er Frederik lidt egen alder er Frederik lidt 
en undtagelse. Generelt fyl-en undtagelse. Generelt fyl-
der tankerne om evigheden der tankerne om evigheden 
nemlig ikke så meget hos nemlig ikke så meget hos 
unge, og han tror, det til dels unge, og han tror, det til dels 
skyldes, hvordan man ofte skyldes, hvordan man ofte 
taler om Himlen.taler om Himlen.

”Det er en fejl, når vi ta-”Det er en fejl, når vi ta-
ler om evigheden med det ler om evigheden med det 
formål at fjerne frygten for formål at fjerne frygten for 
døden,” siger han.døden,” siger han.

”Unge er nemlig så bange ”Unge er nemlig så bange 
for at gå glip af noget og for at gå glip af noget og 
spilde livet, at der ikke er spilde livet, at der ikke er 
plads til at frygte døden og plads til at frygte døden og 

forholde sig til evigheden.”forholde sig til evigheden.”
 ”For der er hele tiden no- ”For der er hele tiden no-

get, der er for sent, forklarer get, der er for sent, forklarer 
han. For eksempel er det for han. For eksempel er det for 
sent for ham som 24-årig at sent for ham som 24-årig at 
blive eliteidrætsudøver.blive eliteidrætsudøver.

I stedet mener han, det er I stedet mener han, det er 
relevant for en ung at tænke relevant for en ung at tænke 
på evigheden, hvis man på evigheden, hvis man 
fokuserer på, hvordan for-fokuserer på, hvordan for-
ventningen om en evighed ventningen om en evighed 
med Jesus påvirker livet her med Jesus påvirker livet her 
og nu og er en hjælp til at og nu og er en hjælp til at 
prioritere de ting i livet, som prioritere de ting i livet, som 
er vigtige.er vigtige.

Frederik er initiativtager til Frederik er initiativtager til 
og leder af podcasten ”Set og leder af podcasten ”Set 
nedefra”, hvor fem unge taler nedefra”, hvor fem unge taler 
ud fra emner, som optager ud fra emner, som optager 
dem som kristne. Den sene-dem som kristne. Den sene-

De fem unge, der laver bibelstudie-podcasten ”Set nedefra” har for nylig lavet et afsnit med overskriften ”Evighedsperspektiv”. De fem unge, der laver bibelstudie-podcasten ”Set nedefra” har for nylig lavet et afsnit med overskriften ”Evighedsperspektiv”. 
Frederik Wind er nummer to fra venstre.Frederik Wind er nummer to fra venstre.

ste episode har overskriften ste episode har overskriften 
”Evighedsperspektiv”, og det ”Evighedsperspektiv”, og det 
er det, der er i fokus i deres er det, der er i fokus i deres 
samtale. samtale. 

Udgangspunkt i håbet
Samtalen i podcasten leder Samtalen i podcasten leder 
frem til, at et evighedsper-frem til, at et evighedsper-
spektiv på livet kan hjælpe spektiv på livet kan hjælpe 
én til at sikre sig, at alle de én til at sikre sig, at alle de 
gode ting ikke tager fokus. gode ting ikke tager fokus. 

”Gode ting som arbejde, ”Gode ting som arbejde, 
aktiviteter, penge og karriere aktiviteter, penge og karriere 
må ikke overskygge håbet, må ikke overskygge håbet, 
så det binder én til jorden,” så det binder én til jorden,” 
uddyber Frederik.uddyber Frederik.

”Det er vigtigt at gøre sig ”Det er vigtigt at gøre sig 
umage med sit arbejde, men umage med sit arbejde, men 
hvis arbejde og de andre hvis arbejde og de andre 
ting bliver det primære, mi-ting bliver det primære, mi-
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TEMA VENTETID

FREDERIK WIND   Det er en fejl, når vi taler 
om evigheden med unge med det formål at fjerne 
frygten for døden

 
Hvor helligt og gudfrygtigt bør I ikke 
leve, mens I venter på, ja, fremskynder 
Guds dags komme, da himlene skal gå 
op i luer og elementerne komme i brand 
og smelte. Men efter hans løfte venter vi 
nye himle og en ny jord, hvor retfærdig-
hed bor

Andet Petersbrev 3,11b-13Andet Petersbrev 3,11b-13

BIBELEN OM VENTETID OG EVIGHED

 
Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse 
for alle mennesker og opdrager os til at 
... leve besindigt og retskaffent og gud-
frygtigt i denne verden, mens vi venter 
på, at vort salige håb skal opfyldes og 
vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, 
komme til syne i herlighed

Titusbrevet 2,11-13Titusbrevet 2,11-13

 
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. 
For den første himmel og den første jord 
forsvandt, og havet fi ndes ikke mere ... 
Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: 
Nu er Guds bolig hos menneskene, han 
vil bo hos dem, og de skal være hans 
folk, og Gud vil selv være hos dem 

Johannes’ Åbenbaring 21,1-3Johannes’ Åbenbaring 21,1-3

ster man sit grundlag i livet, ster man sit grundlag i livet, 
hvis de ting falder væk.”hvis de ting falder væk.”

Derfor skal man sørge Derfor skal man sørge 
for at stille sig et sted, hvor for at stille sig et sted, hvor 
ingen kan rive benene væk ingen kan rive benene væk 
under en, minder han om.under en, minder han om.

En anden vigtig side ved En anden vigtig side ved 
at have et evighedsperspek-at have et evighedsperspek-
tiv over livet er, at det er en tiv over livet er, at det er en 
drivkraft til mission, mener drivkraft til mission, mener 
Frederik.Frederik.

”Vi ved, at tiden er ved at ”Vi ved, at tiden er ved at 
rinde ud for denne jord, men rinde ud for denne jord, men 
vi ved også, at vi har et håb, vi ved også, at vi har et håb, 
som kan deles,” siger han.som kan deles,” siger han.

”Det giver en tilgang til ”Det giver en tilgang til 
mødet med ikke-kristne, mødet med ikke-kristne, 
hvis man tager udgangs-hvis man tager udgangs-
punkt i håbet og fremti-punkt i håbet og fremti-
den. Det bliver tit præget af den. Det bliver tit præget af 

debatlignende retorik, der debatlignende retorik, der 
forsøger at forsvare eller forsøger at forsvare eller 
beskytte kristendommen, og beskytte kristendommen, og 
på den måde bliver kristen-på den måde bliver kristen-
dommen reduceret til en dommen reduceret til en 
religion, fremfor et håb.”religion, fremfor et håb.”

Følelser frem for tanker
Meget i kristendommen i Meget i kristendommen i 
Danmark taler til forstan-Danmark taler til forstan-
den og fornuften, men det er den og fornuften, men det er 
en udfordring, når man skal en udfordring, når man skal 
forholde sig til evigheden og forholde sig til evigheden og 
Himlen, mener Frederik.Himlen, mener Frederik.

”For det første er det svært ”For det første er det svært 
at fi nde glæde i, at tiden ikke at fi nde glæde i, at tiden ikke 
fi ndes i Himlen. For jeg for-fi ndes i Himlen. For jeg for-
står det ikke,” siger han.står det ikke,” siger han.

”Synden skal heller ikke ”Synden skal heller ikke 
være der mere. Men jeg kan være der mere. Men jeg kan 
kun forstå en verden med kun forstå en verden med 
synd.”synd.”

”En tredje udfordring er, at ”En tredje udfordring er, at 
Bibelen ikke giver en særlig Bibelen ikke giver en særlig 
håndgribelig beskrivelse af håndgribelig beskrivelse af 
Himlen, sådan at jeg med Himlen, sådan at jeg med 
fornuften kan sige, at det fornuften kan sige, at det 
bliver jeg glad for,” siger bliver jeg glad for,” siger 
Frederik og peger på, at han Frederik og peger på, at han 
derfor må rumme Himlen derfor må rumme Himlen 
med følelserne i stedet for med følelserne i stedet for 
med tankerne.med tankerne.

”Verden gør mig tit vred, ”Verden gør mig tit vred, 
frustreret og ked af det. Der-frustreret og ked af det. Der-
for vil jeg gerne have håbet for vil jeg gerne have håbet 
bundet op på gode følelser, bundet op på gode følelser, 
så jeg kan være glad i stedet så jeg kan være glad i stedet 
for de negative følelser.”for de negative følelser.”

Han tror, at de følelser, Han tror, at de følelser, 
han har i kroppen, når Gud han har i kroppen, når Gud 
viser ham, at han har fred viser ham, at han har fred 
med ham, er en forsmag på med ham, er en forsmag på 
Himlen.Himlen.

”Men jeg kan godt være ”Men jeg kan godt være 
misundelig på mennesker misundelig på mennesker 
med fl ere følelser end mig. med fl ere følelser end mig. 
Jeg oplever nemlig, at de har Jeg oplever nemlig, at de har 
større glæde og indlevelse. større glæde og indlevelse. 
når det gælder udsigten til når det gælder udsigten til 
Himlen.”Himlen.”
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Kristenlivet er spændt ud mellem 
Jesu første og andet komme

Historisk har adventstiden været forbundet med at forberede sig til dåb, genkomst eller jul

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Selv om advent ikke er en Selv om advent ikke er en 
bibelsk højtid, er højtiden op bibelsk højtid, er højtiden op 
til jul blevet fejret af kristne til jul blevet fejret af kristne 
i over 1.500 år. Så længe i over 1.500 år. Så længe 
man ved, har advent haft en man ved, har advent haft en 
dobbelt betydning med et dobbelt betydning med et 
fokus på både Jesu første og fokus på både Jesu første og 
andet komme. Dermed min-andet komme. Dermed min-
der adventstiden om, at den der adventstiden om, at den 
troende lever med ét øje på troende lever med ét øje på 
det, som Gud allerede har det, som Gud allerede har 
gjort, og ét øje på det, som gjort, og ét øje på det, som 
Gud en dag vil gøre.Gud en dag vil gøre.

Jesus blev kød
Menneskesjælen må befries Menneskesjælen må befries 
fra kødet. Sådan lærte pri-fra kødet. Sådan lærte pri-
scillianerne, der tiltrak sig scillianerne, der tiltrak sig 
en del opmærksomhed i det en del opmærksomhed i det 
nordlige Spanien i slutnin-nordlige Spanien i slutnin-
gen af det fjerde århund-gen af det fjerde århund-
rede. Ved et kirkemøde rede. Ved et kirkemøde 
omkring år 380 mødtes da-omkring år 380 mødtes da-
tidens lokale gejstlige i den tidens lokale gejstlige i den 
nordspanske by Zaragoza. nordspanske by Zaragoza. 
Baggrunden var formentlig Baggrunden var formentlig 
at tale imod priscillianernes at tale imod priscillianernes 
kætteri. kætteri. 

Det er fra dette møde, at Det er fra dette møde, at 
vi har den tidligste skriftlige vi har den tidligste skriftlige 
omtale af advent. Synoden omtale af advent. Synoden 
pålagde nemlig de kristne pålagde nemlig de kristne 

daglig kirkegang i advents-daglig kirkegang i advents-
tiden, som de fastsatte fra tiden, som de fastsatte fra 
17.-29. december. Målet var 17.-29. december. Målet var 
formentlig at imødegå kæt-formentlig at imødegå kæt-
teriet ved at lære de kristne, teriet ved at lære de kristne, 
at Gud selv blev et menneske at Gud selv blev et menneske 
i kød og blod. Det menes, at i kød og blod. Det menes, at 
adventstiden før år 380 var adventstiden før år 380 var 
en tid, hvor konvertitter gjor-en tid, hvor konvertitter gjor-
de sig klar til deres dåb.de sig klar til deres dåb.

Ordet advent er en for-Ordet advent er en for-
danskning af det latinske danskning af det latinske 
adventus, der er en over-adventus, der er en over-
sættelse af det græske pa-sættelse af det græske pa-

Flere julesange i Sange og Salmer har en tydelig reference til Jesu andet komme

Genkomst og himmelhåb i julesalmerne

Juletid er sangtid. Julen er Juletid er sangtid. Julen er 
fuld af sange, der på for-fuld af sange, der på for-
skellig vis beskriver begi-skellig vis beskriver begi-
venhederne omkring Jesu venhederne omkring Jesu 
fødsel og profetierne, der fødsel og profetierne, der 
forudsagde hans fødsel. forudsagde hans fødsel. 
Flere af sangene indeholder Flere af sangene indeholder 
også en tydelig reference til også en tydelig reference til 
Jesu død og lidelse for vores Jesu død og lidelse for vores 
skyld.skyld.

Symbolsprog
Adventstidens dobbelte fo-Adventstidens dobbelte fo-
kus bagud og fremad mod kus bagud og fremad mod 
Jesu andet komme træder Jesu andet komme træder 
dog ikke tydeligt frem i man-dog ikke tydeligt frem i man-
ge af julesalmerne.ge af julesalmerne.

Men i salmen Men i salmen O kom, o O kom, o 
kom, Immanuelkom, Immanuel (Den danske  (Den danske 
Salmebog nr. 77), kan hvert Salmebog nr. 77), kan hvert 
eneste vers læses både eneste vers læses både 

om Jesu første og andet om Jesu første og andet 
komme. Salmen er en gen-komme. Salmen er en gen-
digtning af de kor, som blev digtning af de kor, som blev 
brugt de sidste syv dage før brugt de sidste syv dage før 
jul ved aftensang i 600-tal-jul ved aftensang i 600-tal-
lets Italien. Versene trækker lets Italien. Versene trækker 
på bibelske paralleller til på bibelske paralleller til 
Israels landfl ygtighed, Guds Israels landfl ygtighed, Guds 
åbenbaring ved Sinaj og åbenbaring ved Sinaj og 
Jesu opstandelse.Jesu opstandelse.

Sangen er blevet til i en Sangen er blevet til i en 
tid, hvor det var mest ud-tid, hvor det var mest ud-
bredt at se kirken som en bredt at se kirken som en 
videreførelse af det bibelske videreførelse af det bibelske 
Israel. Uanset ens syn på Is-Israel. Uanset ens syn på Is-
rael kan man dog bruge sal-rael kan man dog bruge sal-
mens både bagudrettede og mens både bagudrettede og 
fremadrettede blik – enten fremadrettede blik – enten 
ved at gå med på salmens ved at gå med på salmens 
Israelssymbolik eller ved at Israelssymbolik eller ved at 
læse den konkret, som en læse den konkret, som en 

englevis” med ”alle helgens englevis” med ”alle helgens 
frydesang” engang skal frydesang” engang skal 
prise Gud.prise Gud.

Der er dog tre jule- og ad-Der er dog tre jule- og ad-
ventssange, hvor Jesu gen-ventssange, hvor Jesu gen-
komst er tydelig.komst er tydelig.

I I Tak og ære være GudTak og ære være Gud (SoS  (SoS 
136) lyder der for eksempel 136) lyder der for eksempel 
i sjette vers et håb om, at i sjette vers et håb om, at 
jeg, som synger, retfærdig jeg, som synger, retfærdig 
kan gå Jesus i møde ”når du kan gå Jesus i møde ”når du 
i herlighed kommer anden i herlighed kommer anden 
gang herned.”gang herned.”

I en måske lidt mindre I en måske lidt mindre 
kendt sang, kendt sang, Vidste naturen Vidste naturen 
(SoS 183),(SoS 183), lyder der i sid- lyder der i sid-
ste vers en velkomstbøn til ste vers en velkomstbøn til 
Jesus: ”Kom da, min Jesus, Jesus: ”Kom da, min Jesus, 
velkommen til jorden, for i velkommen til jorden, for i 
mit sted at afgøre min sag, mit sted at afgøre min sag, 
så jeg engang kan i sali-så jeg engang kan i sali-

rousia. Ordet forekommer rousia. Ordet forekommer 
24 gange i Det ny Testamen-24 gange i Det ny Testamen-
te. De fl este af gangene er te. De fl este af gangene er 
det i forbindelse med Jesu det i forbindelse med Jesu 
genkomst.genkomst.

Vær klar
Adventsfejringen er forment-Adventsfejringen er forment-
lig opstået som en forbere-lig opstået som en forbere-
delsesperiode til jul, ligesom delsesperiode til jul, ligesom 
fasten er en forberedelse fasten er en forberedelse 
til påsken. Perioden med til påsken. Perioden med 
fi re søndage, som vi fejrer i fi re søndage, som vi fejrer i 
Vesten i dag, er opstået over Vesten i dag, er opstået over 

Advent er vente- og forberedelsestid til både Jesu første og andet komme.Advent er vente- og forberedelsestid til både Jesu første og andet komme.

tid. Tidligere i kirkehistorien tid. Tidligere i kirkehistorien 
har adventstiden varet 56 har adventstiden varet 56 
dage fra Mortensaften til jul, dage fra Mortensaften til jul, 
fem uger eller de sidste fyrre fem uger eller de sidste fyrre 
dage op mod jul som en pa-dage op mod jul som en pa-
rallel til fasten.rallel til fasten.

De nuværende fi re uger er De nuværende fi re uger er 
en parallel til de 40 dage og en parallel til de 40 dage og 
har traditionelt været opdelt har traditionelt været opdelt 
i to dele. I de første to uger i to dele. I de første to uger 
skulle fokus være på Jesu skulle fokus være på Jesu 
andet komme, mens de sid-andet komme, mens de sid-
ste to skulle fokuseres på ste to skulle fokuseres på 
Jesu første komme.Jesu første komme.

Adventstidens dobbelte Adventstidens dobbelte 
fokus minder således den fokus minder således den 
kristne om, at nutiden er kristne om, at nutiden er 
spændt ud mellem Kristi spændt ud mellem Kristi 
opstandelse og hans gen-opstandelse og hans gen-
komst. Kristne ser altså komst. Kristne ser altså 
både tilbage og fremad for både tilbage og fremad for 
at være klar til Jesu andet at være klar til Jesu andet 
komme. Selv om vi ikke komme. Selv om vi ikke 
kender tidspunktet, kal-kender tidspunktet, kal-
der Bibelen os alligevel til der Bibelen os alligevel til 
en vågen- og ædruelighed, en vågen- og ædruelighed, 
der betyder, at vi ikke bli-der betyder, at vi ikke bli-
ver overraskede, når Jesus ver overraskede, når Jesus 
kommer. Vi skal ”iføre os kommer. Vi skal ”iføre os 
troen og kærligheden som troen og kærligheden som 
brynje og håbet om frelse brynje og håbet om frelse 
som hjelm” (1 Thess 5,8).som hjelm” (1 Thess 5,8).

Bibelske paralleller
Advent er ikke en bibelsk Advent er ikke en bibelsk 
fest, men der er til gengæld fest, men der er til gengæld 
mange situationer, hvor Bi-mange situationer, hvor Bi-
belens forfattere ligesom i belens forfattere ligesom i 
adventstiden sætter tid af til adventstiden sætter tid af til 
at forberede sig.at forberede sig.

Det gælder for eksem-Det gælder for eksem-
pel israelitterne, der får at pel israelitterne, der får at 
vide, at de skal forberede vide, at de skal forberede 
sig på at møde Gud ved Si-sig på at møde Gud ved Si-
najs bjerg: ”De skal holde najs bjerg: ”De skal holde 
sig rede til i overmorgen, sig rede til i overmorgen, 
for i overmorgen vil Herren for i overmorgen vil Herren 
i hele folkets påsyn stige i hele folkets påsyn stige 
ned på Sinajs bjerg” (2 Mos ned på Sinajs bjerg” (2 Mos 

19,11). Også ved overgangen 19,11). Også ved overgangen 
til Jordan får folket at vide, til Jordan får folket at vide, 
at de skal rive en dag ud af at de skal rive en dag ud af 
kalenderen til at hellige sig kalenderen til at hellige sig 
(Jos 3,5).(Jos 3,5).

De fyrre dage, som ad-De fyrre dage, som ad-
ventstidens fi re uger har ventstidens fi re uger har 
som forbillede, optræder som forbillede, optræder 
også fl ere steder i Bibelen. også fl ere steder i Bibelen. 
Ofte bruges de fyrre dage Ofte bruges de fyrre dage 
som menneskets vente- og som menneskets vente- og 
forberedelsestid på Gud. forberedelsestid på Gud. 
Således skulle Moses vente Således skulle Moses vente 
fyrre dage på bjerget på fyrre dage på bjerget på 
at modtage loven (2 Mos at modtage loven (2 Mos 
24,18). Da Moses går i forbøn 24,18). Da Moses går i forbøn 
for Israel efter deres afguds-for Israel efter deres afguds-
dyrkelse med guldkalven, dyrkelse med guldkalven, 
venter han også på Gud i venter han også på Gud i 
fyrre dage (5 Mos 10,10). Eli-fyrre dage (5 Mos 10,10). Eli-
as vandrer i ørkenen i fyrre as vandrer i ørkenen i fyrre 
dage før sit møde med Gud dage før sit møde med Gud 
(1 Kong 19,8), og folkene i (1 Kong 19,8), og folkene i 
Nineve får fyrre dage til at Nineve får fyrre dage til at 
omvende sig, før Guds dom omvende sig, før Guds dom 
kommer over dem (Jon 3,4).kommer over dem (Jon 3,4).

Den tydeligste parallel til Den tydeligste parallel til 
adventstidens forkortede adventstidens forkortede 
fyrre dage er der nok i Jesu fyrre dage er der nok i Jesu 
egen 40-dages forberedelse. egen 40-dages forberedelse. 
Efter sin dåb føres Jesus af Efter sin dåb føres Jesus af 
Helligånden ud i ørkenen, Helligånden ud i ørkenen, 
hvor han faster i fyrre dage hvor han faster i fyrre dage 
som en indgang til sin tjene-som en indgang til sin tjene-
ste (Matt 4,2).ste (Matt 4,2).
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NICKLAS LAUTRUP-MEINER   Advent er ikke en bibelsk 
fest, men der er mange situationer, hvor Bibelens forfattere 
ligesom i adventstiden sætter tid af til at forberede sig

bøn om Guds kommende bøn om Guds kommende 
frelse af sit ejendomsfolk frelse af sit ejendomsfolk 
Israel. Israel. 

Sange og Salmer
I I Sange og SalmersSange og Salmers jule- og  jule- og 
adventssange er der kun adventssange er der kun 
få sange med et tydeligt få sange med et tydeligt 
genkomsthåb. Mange af genkomsthåb. Mange af 
salmerne har dog et tyde-salmerne har dog et tyde-
ligt himmelhåb. I salmen ligt himmelhåb. I salmen 
Et barn er født i BetlehemEt barn er født i Betlehem 
synger vi for eksempel i synger vi for eksempel i 
vers 6 om julefejring i Him-vers 6 om julefejring i Him-
melby og i verset efter om melby og i verset efter om 
kirkegang på ”stjernetæp-kirkegang på ”stjernetæp-
per lyseblå”.per lyseblå”.

Lidt mindre symbolladet, Lidt mindre symbolladet, 
men ikke mindre stærkt, men ikke mindre stærkt, 
synger vi i synger vi i Her kommer Her kommer 
Jesus dine småJesus dine små, at vi ”på , at vi ”på 

Blandt andet linjen om kirkegang på ”stjernetæpper lyseblå” Blandt andet linjen om kirkegang på ”stjernetæpper lyseblå” 
viser, at der er et himmelhåb i salmen ”Et barn er født”.viser, at der er et himmelhåb i salmen ”Et barn er født”.

ges orden sidde til bords på ges orden sidde til bords på 
fuldendelsens dag.”fuldendelsens dag.”

Også i Også i Hvorledes skal jeg Hvorledes skal jeg 

mødemøde (SoS 133) er der i vers  (SoS 133) er der i vers 
6 en tydelig henvisning til 6 en tydelig henvisning til 
Jesu genkomst.                   Jesu genkomst.                   nlmnlm
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Jesus blev født for at hente os hjem
Kristus vil ikke have vores gaver, sange og julefest – han vil have dig og mig til jul

AF THOMAS OLOFSONAF THOMAS OLOFSON

AFDELINGSSEKRETÆR OG AFDELINGSSEKRETÆR OG 

FRIMENIGHEDSPRÆSTFRIMENIGHEDSPRÆST

Mange kender følelsen af at Mange kender følelsen af at 
vende hjem til jul. At komme vende hjem til jul. At komme 
tilbage til der, hvor man kom-tilbage til der, hvor man kom-
mer fra og møde familie, mer fra og møde familie, 
gamle klassekammerater gamle klassekammerater 
og venner igen. På mange og venner igen. På mange 
måder, synes jeg, den følelse måder, synes jeg, den følelse 
samler det, julen handler om. samler det, julen handler om. 

Men julen handler endnu Men julen handler endnu 
mere om, at Gud gerne vil mere om, at Gud gerne vil 
have os hjem til sig, hvor vi have os hjem til sig, hvor vi 
i dybeste forstand hører til i dybeste forstand hører til 
og kan føle os trygge og til-og kan føle os trygge og til-
fredse.fredse.

For nogle år siden læ-For nogle år siden læ-
ste jeg en prædiken af den ste jeg en prædiken af den 
tyske middelaldermunk tyske middelaldermunk 
Johannes Tauler. Han har Johannes Tauler. Han har 
nogle svimlende tanker om nogle svimlende tanker om 
Kristi tre fødsler, der slog Kristi tre fødsler, der slog 
benene væk under mig. Han benene væk under mig. Han 
taler om Kristi fødsel i evig-taler om Kristi fødsel i evig-
heden, i tiden og i sjælen. Og heden, i tiden og i sjælen. Og 
det er overskrifterne i denne det er overskrifterne i denne 
prædiken.prædiken.

Kristi fødsel i evigheden
Jesus er forud for alt. Han Jesus er forud for alt. Han 
er født før alle tider. Han er er født før alle tider. Han er 
ikke skabt, for han er forud ikke skabt, for han er forud 
for alt. Han er alle tings for alt. Han er alle tings 
grund. Uden Jesus ville ver-grund. Uden Jesus ville ver-
den styrte sammen, for alt den styrte sammen, for alt 
består ved ham (Kol 1,15-består ved ham (Kol 1,15-
17).17).

Grundlæggende er emner Grundlæggende er emner 
som evigheden og treenig-som evigheden og treenig-
heden mysterier, som det heden mysterier, som det 
kan være svært at komme kan være svært at komme 
i nærheden af. Men når vi i nærheden af. Men når vi 
tænker på treenigheden, er tænker på treenigheden, er 

det meget opbyggeligt. Fa-det meget opbyggeligt. Fa-
deren elsker Sønnen, Søn-deren elsker Sønnen, Søn-
nen elsker Faderen og Hel-nen elsker Faderen og Hel-
ligånden elsker og elskes ligånden elsker og elskes 
af dem begge. Det betyder, af dem begge. Det betyder, 
at der strømmer kærlighed at der strømmer kærlighed 
mellem de tre personer i mellem de tre personer i 
guddommen. guddommen. 

Det kan sammenlignes Det kan sammenlignes 
med kærligheden mellem med kærligheden mellem 
en mor og en far, der strøm-en mor og en far, der strøm-
mer ned til deres børn. Nu mer ned til deres børn. Nu 
kan vi forældre ikke leve op kan vi forældre ikke leve op 
til kærligheden i treenighe-til kærligheden i treenighe-
den, men vi kan give et glimt den, men vi kan give et glimt 
af, hvordan vi er skabt til at af, hvordan vi er skabt til at 
være. Det tror jeg, betyder være. Det tror jeg, betyder 
mere, end vi lige tænker mere, end vi lige tænker 
over. over. 

Hvis Gud ikke var treenig, Hvis Gud ikke var treenig, 
men en enhed, ville han ikke men en enhed, ville han ikke 
kunne elske os på samme kunne elske os på samme 
måde. Så ville Gud være en måde. Så ville Gud være en 
magt og vi hans undersåt-magt og vi hans undersåt-
ter. I treenigheden fl yder ter. I treenigheden fl yder 
kærligheden rundt. Og det er kærligheden rundt. Og det er 
den kærlighed, som vi bliver den kærlighed, som vi bliver 
inviteret til at komme hjem inviteret til at komme hjem 
til. Vi er skabt af Gud, og han til. Vi er skabt af Gud, og han 
vil gerne have os hjem til sig vil gerne have os hjem til sig 
igen og blive helt fyldt af no-igen og blive helt fyldt af no-
get, der er bedre, end vi kan get, der er bedre, end vi kan 
forestille os. forestille os. 

Når vi kommer hjem til jul, Når vi kommer hjem til jul, 
er det fantastisk, men der vil er det fantastisk, men der vil 
altid være skygger, der vil al-altid være skygger, der vil al-
tid være ting fra gamle dage, tid være ting fra gamle dage, 
som kan stikke hovedet som kan stikke hovedet 
frem. Når vi kommer hjem frem. Når vi kommer hjem 
til Gud, bliver alt det onde til Gud, bliver alt det onde 
fra gamle dage glemt og fra gamle dage glemt og 
tilgivet, og vi kan hvile, men tilgivet, og vi kan hvile, men 
også feste, som vi aldrig også feste, som vi aldrig 
har gjort det før. At komme har gjort det før. At komme 
hjem til Gud er som julemad hjem til Gud er som julemad 

uden mavepine, gaver uden uden mavepine, gaver uden 
stress. Det er som fest, uden stress. Det er som fest, uden 
man er helt smadret dagen man er helt smadret dagen 
efter.efter.

Jesus var med til verdens Jesus var med til verdens 
skabelse. I Joh 1,3 hører vi, skabelse. I Joh 1,3 hører vi, 
at alt blev til ved ham. Jesus at alt blev til ved ham. Jesus 
var aktiv i skabelsen. Vi kan var aktiv i skabelsen. Vi kan 
godt have den forestilling, godt have den forestilling, 
at Faderen skaber, Søn-at Faderen skaber, Søn-
nen frelser og Helligånden nen frelser og Helligånden 
oplyser, og det er ikke for-oplyser, og det er ikke for-
kert, det er bare ikke hele kert, det er bare ikke hele 
historien. Jesus var med til historien. Jesus var med til 
at skabe verden. Jesus var at skabe verden. Jesus var 
med til at skabe Adam og med til at skabe Adam og 
Eva i Edens have. Han var Eva i Edens have. Han var 
med til at give dem deres med til at give dem deres 
første hjem, hvor de kunne første hjem, hvor de kunne 
være trygge og tilfredse være trygge og tilfredse 
sammen med Gud. sammen med Gud. 

Men som bekendt lever vi Men som bekendt lever vi 
ikke i paradiset længere, for ikke i paradiset længere, for 
der kom en slange, Kain slog der kom en slange, Kain slog 
Abel ihjel, David forførte Abel ihjel, David forførte 
Batseba og siden da har Batseba og siden da har 
verden været af lave. verden været af lave. 

Det var derfor, Kristus blev Det var derfor, Kristus blev 
født i tiden. Han måtte for-født i tiden. Han måtte for-
lade sit hjem, så du kunne lade sit hjem, så du kunne 
fi nde hjem.fi nde hjem.

Kristi fødsel i tiden
I julesangen I julesangen All I want for All I want for 
christmas is youchristmas is you synger  synger 
Mariah Carey, at hun ikke Mariah Carey, at hun ikke 
vil have gaver,  sne eller vil have gaver,  sne eller 
rensdyr. Hun vil bare have rensdyr. Hun vil bare have 
sin elskede. I denne sang er sin elskede. I denne sang er 
det kærligheden mellem to det kærligheden mellem to 
mennesker, der skal gøre ju-mennesker, der skal gøre ju-
len fuldkommen.  len fuldkommen.  

Det er fi nt nok, men det er Det er fi nt nok, men det er 
ikke nok. Hvis vi imidlertid ikke nok. Hvis vi imidlertid 
vender sangen lidt på ho-vender sangen lidt på ho-

vedet, får vi julens budskab vedet, får vi julens budskab 
alligevel. Jesus siger nemlig. alligevel. Jesus siger nemlig. 
All I want for christmas is All I want for christmas is 
YouYou. Jesus vil ikke have vo-. Jesus vil ikke have vo-
res gaver, sange eller være res gaver, sange eller være 
anledning til en omgang ju-anledning til en omgang ju-
lefest. Jesus vil have dig og lefest. Jesus vil have dig og 
mig til jul. mig til jul. 

I Joh 1,14 læser vi: ”Og I Joh 1,14 læser vi: ”Og 
Ordet blev kød og tog bolig Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os, og vi så hans iblandt os, og vi så hans 
herlighed, en herlighed, herlighed, en herlighed, 
som den Enbårne har den som den Enbårne har den 
fra Faderen, fuld af nåde og fra Faderen, fuld af nåde og 
sandhed.”sandhed.”

Jesus er Ordet, som var Jesus er Ordet, som var 
med til at skabe verden, med til at skabe verden, 
han tog bolig iblandt os. han tog bolig iblandt os. 
Jesus elskede dig og mig så Jesus elskede dig og mig så 
meget, at han steg ned fra meget, at han steg ned fra 
himlen. himlen. 

Han levede i kærlighed Han levede i kærlighed 
og harmoni i den guddom-og harmoni i den guddom-
melige verden, men hans melige verden, men hans 
kærlighed til dig og mig var kærlighed til dig og mig var 
større end hans ønske om større end hans ønske om 
komfort. Jesus gav sig selv, komfort. Jesus gav sig selv, 
og den evige Gud blev født i og den evige Gud blev født i 
tiden for at frelse dig og mig. tiden for at frelse dig og mig. 
Jesus vil have os til jul, han Jesus vil have os til jul, han 
vil have os med hjem. vil have os med hjem. 

Når vi giver gaver, er der Når vi giver gaver, er der 
altid bagtanker. Når vi mø-altid bagtanker. Når vi mø-
der andre, er der altid ma-der andre, er der altid ma-
sker. Men når Jesus møder sker. Men når Jesus møder 
os, er det Gud, som vi ellers os, er det Gud, som vi ellers 
ikke kan møde, der bliver ikke kan møde, der bliver 
synlig for os. ”Ingen har no-synlig for os. ”Ingen har no-
gen sinde set Gud; den En-gen sinde set Gud; den En-
bårne, som selv er Gud, og bårne, som selv er Gud, og 
som er i Faderens favn, han som er i Faderens favn, han 
er blevet hans tolk,” Joh 1,18.er blevet hans tolk,” Joh 1,18.

Vi kan have svært ved at Vi kan have svært ved at 
forstå Gud, men Jesus viser forstå Gud, men Jesus viser 
os, at han elsker os. Jesus os, at han elsker os. Jesus 

viser os Guds nåde og sand-viser os Guds nåde og sand-
hed. En tolk er en, der kan hed. En tolk er en, der kan 
forstå fl ere sprog og over-forstå fl ere sprog og over-
sætte fra det ene til det an-sætte fra det ene til det an-
det. Jesus forstår, hvad der det. Jesus forstår, hvad der 
ligger på Faderens hjerte, og ligger på Faderens hjerte, og 
oversætter det for os. oversætter det for os. 

Jesus ser, at vi er fanget Jesus ser, at vi er fanget 
under syndens mørke, og under syndens mørke, og 
han er kommet for at være han er kommet for at være 
lys for os og vise os vejen lys for os og vise os vejen 
hjem, Joh 1,5. Hvis vi følger hjem, Joh 1,5. Hvis vi følger 
Jesus, følger vi et lys, som Jesus, følger vi et lys, som 
har overvundet mørket, og har overvundet mørket, og 
det er Jesu mål.det er Jesu mål.

Kristi fødsel i sjælen
Jo nærmere vi kommer Jo nærmere vi kommer 
jul, jo bedre bliver det, de jul, jo bedre bliver det, de 
sender i tv. Det er, som om sender i tv. Det er, som om 
de har gjort sig lidt mere de har gjort sig lidt mere 
umage og har valgt nogle umage og har valgt nogle 
bedre fi lm, end de ple-bedre fi lm, end de ple-
jer. Det er lidt mærkeligt, jer. Det er lidt mærkeligt, 
at netop når vi skal møde at netop når vi skal møde 

Gud og hinanden, får vi den Gud og hinanden, får vi den 
bedste anledning til ikke at bedste anledning til ikke at 
gøre det og fl ygte fra hinan-gøre det og fl ygte fra hinan-
den. Det er, som der står i den. Det er, som der står i 
Joh 1,11, at Jesus kom til sit Joh 1,11, at Jesus kom til sit 
eget, og hans egne tog ikke eget, og hans egne tog ikke 
imod ham.imod ham.

 Jesus kom først til jø- Jesus kom først til jø-
derne, som havde ventet derne, som havde ventet 
Messias i mange hundrede Messias i mange hundrede 
år, og nu kommer han til os i år, og nu kommer han til os i 
Danmark, som har fejret jul Danmark, som har fejret jul 
i hundredvis af år, men der i hundredvis af år, men der 
er så mange af os, som ikke er så mange af os, som ikke 
tager imod ham. tager imod ham. 

Lad os slukke for fjernsy-Lad os slukke for fjernsy-
net og computeren og møde net og computeren og møde 
ham. Lad os tage imod ham. ham. Lad os tage imod ham. 
For hvis vi tager imod ham, For hvis vi tager imod ham, 
bliver vi Guds børn, og så bliver vi Guds børn, og så 
bliver Kristus født i sjælen. bliver Kristus født i sjælen. 

Først skabte Jesus os, Først skabte Jesus os, 
og nu er han kommet for at og nu er han kommet for at 
tage os tilbage fra synden tage os tilbage fra synden 
og døden, som behersker og døden, som behersker 
vores verden. Vi er faret vild, vores verden. Vi er faret vild, 
men Jesus er kommet for at men Jesus er kommet for at 
hente os hjem. hente os hjem. 

Jesus vil have dig til jul, og Jesus vil have dig til jul, og 
hvis du giver dig til ham, vil hvis du giver dig til ham, vil 
han være lys for dig, og lede han være lys for dig, og lede 
dig hjem. Ikke kun til dine dig hjem. Ikke kun til dine 
kære og gamle bekendte, kære og gamle bekendte, 
men til ham selv, til det evi-men til ham selv, til det evi-
ge hav af kærlighed, som du ge hav af kærlighed, som du 
kommer fra.kommer fra.

Så tag hjem og hold jul. Så tag hjem og hold jul. 
Gør noget sjovt og hyg dig. Gør noget sjovt og hyg dig. 
Men sørg for at komme helt Men sørg for at komme helt 
hjem, lad Jesus være grun-hjem, lad Jesus være grun-
den til, at du er glad, for hvis den til, at du er glad, for hvis 
han er dit lys i verden, vil han er dit lys i verden, vil 
han være dit lys i evigheden. han være dit lys i evigheden. 
Og så er du kommet helt Og så er du kommet helt 
hjem.hjem.
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Jesus er blevet Guds tolk og oversætter for os, hvad der ligger på Faderens hjerte. Her er juleevangeliet oversat, fortalt og vist ind i en mongolsk sammenhæng.Jesus er blevet Guds tolk og oversætter for os, hvad der ligger på Faderens hjerte. Her er juleevangeliet oversat, fortalt og vist ind i en mongolsk sammenhæng.

 
Jesus levede i kær-
lighed og harmoni, 
men hans kær-
lighed til dig og 
mig var større end 
hans ønske om
komfort

Thomas OlofsonThomas Olofson
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THOMAS OLOFSON   Når vi kommer hjem til Gud, bliver 
alt det onde fra gamle dage glemt og tilgivet, og vi kan hvile, 
men også feste, som vi aldrig har gjort det før

 
At komme hjem til 
Gud er som jule-
mad uden mave-
pine, gaver uden 
stress. Det er som 
fest, uden man er 
helt smadret dagen 
efter

Thomas OlofsonThomas Olofson

JULEPRÆDIKEN  
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det er blevet markant svæ-Det er blevet markant svæ-
rere at fastholde den bibel-rere at fastholde den bibel-
ske seksualetik for kristne i ske seksualetik for kristne i 
Canada efter en ny canadisk Canada efter en ny canadisk 
lov om såkaldt omvendel-lov om såkaldt omvendel-
sesterapi. Det mener Wyatt sesterapi. Det mener Wyatt 
Graham, der er leder af Ca-Graham, der er leder af Ca-
nadas The Gospel Coalition nadas The Gospel Coalition 
(CTGC). The Gospel Coalition (CTGC). The Gospel Coalition 
er et fællesskab af evangeli-er et fællesskab af evangeli-
ske, reformerte kirker.ske, reformerte kirker.

Udfordringen for de cana-Udfordringen for de cana-
diske kristne ligger først og diske kristne ligger først og 
fremmest i defi nitionen af fremmest i defi nitionen af 
omvendelsesterapi og, hvad omvendelsesterapi og, hvad 
det vil sige at reklamere for det vil sige at reklamere for 
omvendelsesterapi.omvendelsesterapi.

Pastoral vejledning
Ligesom i Danmark har de-Ligesom i Danmark har de-
batten om omvendelseste-batten om omvendelseste-
rapi fyldt i fl ere andre lande rapi fyldt i fl ere andre lande 
herunder Canada, der den herunder Canada, der den 
8. december fi k en ny lov 8. december fi k en ny lov 
på området. Loven forby-på området. Loven forby-
der enhver praksis eller der enhver praksis eller 
behandling, der har til hen-behandling, der har til hen-
sigt at forandre en persons sigt at forandre en persons 
seksuelle orientering til seksuelle orientering til 

DBI får ny formand
Dansk Bibel-Institut har fået ny for-Dansk Bibel-Institut har fået ny for-
mand. Det er LM’s tidligere landsfor-mand. Det er LM’s tidligere landsfor-
mand og forhenværende generalse-mand og forhenværende generalse-
krætær i Brødremenighedens Danske krætær i Brødremenighedens Danske 
Mission Jens Peter Rejkjær, der hidtil Mission Jens Peter Rejkjær, der hidtil 
været LM’s observatør i bestyrelsen. været LM’s observatør i bestyrelsen. 

LM’s internationale missionsleder LM’s internationale missionsleder 
Christian Lund Pedersen, der indtil for nylig var formand, Christian Lund Pedersen, der indtil for nylig var formand, 
fortsætter som LM’s observatør, da han har ønsket at fortsætter som LM’s observatør, da han har ønsket at 
nedtrappe sin arbejdsindsats af familiære årsager.  nedtrappe sin arbejdsindsats af familiære årsager.  
               nlm               nlm

Lov mod omvendelsesterapi truer 
Canadas kristne

Ny lov kan gøre brug af visse bibeltekster og pastoral vejledning ulovlig, frygter kirkeleder

heteroseksuel eller forandre heteroseksuel eller forandre 
en persons kønsidentitet til en persons kønsidentitet til 
ciskønnet – et begreb, der ciskønnet – et begreb, der 
dækker over, at man føler dækker over, at man føler 
sig tilpas i sit fødekøn. Lo-sig tilpas i sit fødekøn. Lo-
ven forbyder også enhver ven forbyder også enhver 
praksis eller behandling, der praksis eller behandling, der 
undertrykker eller reducerer undertrykker eller reducerer 
ikke-heteroseksuel tiltræk-ikke-heteroseksuel tiltræk-
ning eller seksuel aktivitet.ning eller seksuel aktivitet.

Wyatt Graham og CTGC Wyatt Graham og CTGC 
mener, at ordlyden er uklar. mener, at ordlyden er uklar. 
Derfor bad de i 2020 senatet Derfor bad de i 2020 senatet 
uddybe, hvad omvendelses-uddybe, hvad omvendelses-
terapi og ordene ”praksis el-terapi og ordene ”praksis el-
ler behandling” dækker over.ler behandling” dækker over.

”Disse begreber bør for-”Disse begreber bør for-

Lutherske kirker støtter Mekane Yesus Seminary med over 300.000 
euro efter de ødelæggende oversvømmelser i august 

Genopbygning i gang

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Hverdagen er så småt vendt Hverdagen er så småt vendt 
tilbage på det katastrofe-tilbage på det katastrofe-
ramte Mekane Yesus Semi-ramte Mekane Yesus Semi-
nary i den etiopiske hoved-nary i den etiopiske hoved-
stad Addis Abeba. stad Addis Abeba. 

Det teologiske uddannel-Det teologiske uddannel-
sessted, hvor LM tidligere sessted, hvor LM tidligere 
har haft missionærer og har haft missionærer og 
lærere udsendt, led store lærere udsendt, led store 
materielle skader under en materielle skader under en 
oversvømmelse i august, oversvømmelse i august, 
hvor også otte mennesker hvor også otte mennesker 
på stedet omkom.på stedet omkom.

Nu er 500 af de omkring Nu er 500 af de omkring 
1.400 studerende vendt til-1.400 studerende vendt til-
bage på skolen, og genop-bage på skolen, og genop-
bygningen er gået i gang, bygningen er gået i gang, 
selv om størstedelen af de selv om størstedelen af de 
ansatte stadig bor i lejede ansatte stadig bor i lejede 

stås i en strengt medicinsk stås i en strengt medicinsk 
kontekst og ikke fortolkes kontekst og ikke fortolkes 
i en kirkelig eller pastoral i en kirkelig eller pastoral 
kontekst,” lød det i CTGC’s kontekst,” lød det i CTGC’s 
opfordring til senatet.opfordring til senatet.

Opfordringen blev ikke Opfordringen blev ikke 
besvaret, og ordlyden endte besvaret, og ordlyden endte 
derfor lige så uklar i den en-derfor lige så uklar i den en-
delige lov som i lovudkastet. delige lov som i lovudkastet. 

Wyatt Graham fra The Go-Wyatt Graham fra The Go-
spel Coalition frygter, at den spel Coalition frygter, at den 

uklare ordlyd i lovudkastet uklare ordlyd i lovudkastet 
kan give ham vanskeligheder kan give ham vanskeligheder 

i sjælesørgeriske samtaler i sjælesørgeriske samtaler 
med kirkegængere.med kirkegængere.

Wyatt Graham frygter derfor, Wyatt Graham frygter derfor, 
at en præst fremover kan at en præst fremover kan 
komme i vanskeligheder, komme i vanskeligheder, 
hvis han i en samtale med hvis han i en samtale med 
en kirkegænger, der ønsker en kirkegænger, der ønsker 
at ændre køn, nævner, at at ændre køn, nævner, at 
Gud har skabt mennesket Gud har skabt mennesket 
som mand og kvinde med som mand og kvinde med 
reference til 1 Mosebog ka-reference til 1 Mosebog ka-

II
S

TO
C

K
P

H
O

TO

WYATT GRAHAM   Det er pudsigt, at loven kun gør 
det ulovligt at opmuntre andre til at blive ciskønnede 
eller heteroseksuelleKIRKE  

pitel 1 og 2.pitel 1 og 2.
”Er denne påstand med ”Er denne påstand med 

dens moralske udgangs-dens moralske udgangs-
punkt og vejledning at regne punkt og vejledning at regne 
for omvendelsesterapi?” for omvendelsesterapi?” 
spørger han.spørger han.

Er Bibelen ulovlig?
Også det at reklamere for Også det at reklamere for 

bygninger uden for skolens bygninger uden for skolens 
område.område.

Støtte fra hele verden
LM samlede i efteråret LM samlede i efteråret 
450.000 kroner ind til ste-450.000 kroner ind til ste-
det, og også fl ere andre det, og også fl ere andre 
organisationer har givet organisationer har givet 
økonomisk hjælp. Kirker fra økonomisk hjælp. Kirker fra 
hele verden har gennem Det hele verden har gennem Det 
Lutherske Verdensforbund Lutherske Verdensforbund 
støttet med over 300.000 støttet med over 300.000 
euro til genopbygningen. euro til genopbygningen. 

Studerende og ansatte Studerende og ansatte 
har gjort en fælles indsats har gjort en fælles indsats 
for at rydde op efter ska-for at rydde op efter ska-
derne, og man er nu gået i derne, og man er nu gået i 
gang med at genopbygge de gang med at genopbygge de 
ødelagte bygninger. ødelagte bygninger. 

Heling tager tid
Bygningsarbejdere er ved at Bygningsarbejdere er ved at 

konstruere en ny mur langs konstruere en ny mur langs 
fl odbredden for at forebygge fl odbredden for at forebygge 
fremtidige oversvømmel-fremtidige oversvømmel-
ser, og man har også udset ser, og man har også udset 
et nyt område, hvor der skal et nyt område, hvor der skal 
opføres boliger.opføres boliger.

Det vil dog tage lang tid, Det vil dog tage lang tid, 
før skolen er tilbage til nor-før skolen er tilbage til nor-
malen, da de, der miste-malen, da de, der miste-
de deres kære, stadig har de deres kære, stadig har 
traumer efter katastrofen, traumer efter katastrofen, 

fortæller Mihret Alem, der fortæller Mihret Alem, der 
er leder af skolens afdeling er leder af skolens afdeling 
for Rebuilding and Rehabi-for Rebuilding and Rehabi-
litation. litation. 

Desuden har mange af de Desuden har mange af de 
studerende mistet compu-studerende mistet compu-
tere, mobiltelefoner og andre tere, mobiltelefoner og andre 
personlige ejendele, og it-, personlige ejendele, og it-, 
strøm- og vandforsynigen er strøm- og vandforsynigen er 
endnu mangelfuld, hvilket endnu mangelfuld, hvilket 
gør det svært at undervise.gør det svært at undervise.

Luther-Straße til debat
En vej opkaldt efter Martin Luther skal måske have nyt En vej opkaldt efter Martin Luther skal måske have nyt 
navn eller forsynes med en forklaring. Det skriver navn eller forsynes med en forklaring. Det skriver evan-evan-
gelicalfocus.comgelicalfocus.com. En undersøgelsesgruppe nedsat af . En undersøgelsesgruppe nedsat af 
Berlins kommune har fundet 290 veje og pladser, hvis Berlins kommune har fundet 290 veje og pladser, hvis 
navne forbindes med antisemitisme. Det gælder også navne forbindes med antisemitisme. Det gælder også 
Martin Luther, der i sit skrift Martin Luther, der i sit skrift Om jøderne og deres løgneOm jøderne og deres løgne 
argumenterede for, at synagoger og jødiske hjem skulle argumenterede for, at synagoger og jødiske hjem skulle 
brændes.brændes.

Undersøgelsesgruppens formand udtaler, at navneæn-Undersøgelsesgruppens formand udtaler, at navneæn-
dringerne handler om synspunkter, der ikke bør accepte-dringerne handler om synspunkter, der ikke bør accepte-
res i moderne kultur.             res i moderne kultur.             

    nlm    nlm

omvendelsesterapi er blevet omvendelsesterapi er blevet 
gjort ulovligt. Men med den gjort ulovligt. Men med den 
uklare defi nition af omven-uklare defi nition af omven-
delsesterapi spørger Wyatt delsesterapi spørger Wyatt 
Graham, om det fremover Graham, om det fremover 
defi neres som reklame, at defi neres som reklame, at 
der i Bibelen og Koranen ta-der i Bibelen og Koranen ta-
les anderledes om køn, end les anderledes om køn, end 
lovforslaget tillader.lovforslaget tillader.

Han tilføjer med et strejf Han tilføjer med et strejf 
af ironi, at det er pudsigt, at af ironi, at det er pudsigt, at 
loven kun gør det ulovligt at loven kun gør det ulovligt at 
opmuntre andre til at blive opmuntre andre til at blive 
ciskønnede eller heterosek-ciskønnede eller heterosek-
suelle, mens det stadig er suelle, mens det stadig er 
tilladt at opmuntre en hete-tilladt at opmuntre en hete-
roseksuel til homoseksuel roseksuel til homoseksuel 
livsstil.livsstil.

Også i Danmark er Også i Danmark er 
spørgsmålet om omvendel-spørgsmålet om omvendel-
sesterapi aktuelt. I august sesterapi aktuelt. I august 
udkom en rapport om om-udkom en rapport om om-
vendelsesterapi bestilt af vendelsesterapi bestilt af 
Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriet. 
Her åbnede rapporten for Her åbnede rapporten for 
en forståelse af omvendel-en forståelse af omvendel-
sesterapi, hvor alene for-sesterapi, hvor alene for-
kyndelsen af visse emner kyndelsen af visse emner 
eller en samtale mellem eller en samtale mellem 
forældre og barn kan defi -forældre og barn kan defi -
neres som omvendelses-neres som omvendelses-
terapi.terapi.

Oversvømmelsen i august medførte omfattende skader, og Oversvømmelsen i august medførte omfattende skader, og 
man er nu i gang med at genopbygge de ødelagte bygninger.man er nu i gang med at genopbygge de ødelagte bygninger.
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Du:

Jobbet: 

 
 

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

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.

TEOLOGISK UNDERVISER 
TIL KURSER I TANZANIA

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

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

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

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

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

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

Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels  Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

NYT JOB I AGAPE

Agapes sekretariat i Silkeborg søger en 
kollega med kompetencer inden for økonomi, 
IT og administration.

Agape tilbyder terapi og supervision, 
brevkasse- og telefonrådgivning, foredrag, 
kurser, artikler, mm. 

Grundlaget for foreningen er det 
kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere på agape.dk

Drømmer du om at stå i spidsen for en stabil og 
veldrevet kristen friskole i Skovlunde med en 
sund økonomi, 280 elever og 35 erfarne, kompe-
tente og dedikerede medarbejdere?
Thomasskolen har 0. til 9. klasse og en velfungerende SFO. 
Trivselsarbejdet vægtes højt – for eleverne og for medarbej-
derne. På Thomasskolen er vi desuden kendt for at skabe og 
bevare rammerne for et godt samarbejde mellem skole og 
hjem. Som noget helt særligt har vi hvert 5. år en fælles lejr-
skole, hvor hele skolen er samlet... Næste gang i maj 2022.

Ansøgningsfrist er søndag den 22. 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

VIL DU RÆKKE UD 
TIL MENNESKER?

Bliv volontør 
Luthersk Mission søger volontører til det interna-Luthersk Mission søger volontører til det interna-
tionale arbejde fra sommeren 2022 og et år frem.tionale arbejde fra sommeren 2022 og et år frem.

2 volontører til engelskundervisning 
– Siem Reap, CambodjaSiem Reap, Cambodja

2 volontører til opgaver på ”Daughters” 
– Phnom Penh, Cambodja Phnom Penh, Cambodja 

2 volontører til børnehjem 
– Iringa, Tanzania Iringa, Tanzania

1-2 volontører til Soma Biblia 
– Dar es Salaam eller Arusha, TanzaniaDar es Salaam eller Arusha, Tanzania

Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job 
Ansøgningsfrist: 31. januar 2022.Ansøgningsfrist: 31. januar 2022.
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AF JULIE OG SEBASTIAN OLSENAF JULIE OG SEBASTIAN OLSEN

UNGT ÆGTEPARUNGT ÆGTEPAR

Lise og Frederik Berggren Lise og Frederik Berggren 
Smidt:Smidt:
Sex for begyndereSex for begyndere
Fokal 2021Fokal 2021

200 sider – 249,95 kroner200 sider – 249,95 kroner

Bogen Bogen Sex for begyndere – Sex for begyndere – 
En Bog for forlovede og ny-En Bog for forlovede og ny-
giftegifte er en letlæselig bog på  er en letlæselig bog på 
lige under 200 sider. Det er lige under 200 sider. Det er 
tydeligt, at dens fokus er at, tydeligt, at dens fokus er at, 
det skal være nemt at læse det skal være nemt at læse 
den og komme i gang med at den og komme i gang med at 
bruge den. bruge den. 

Bogen er skrevet i et hver-Bogen er skrevet i et hver-
dagssprog, og samtidig er dagssprog, og samtidig er 
den meget præcis. Kapitler den meget præcis. Kapitler 
og afsnit er ganske korte, og afsnit er ganske korte, 
og der ligger derfor meget og der ligger derfor meget 
godt stof på ganske lidt godt stof på ganske lidt 
plads. Derfor er det heller plads. Derfor er det heller 
ikke et udtømmende leksi-ikke et udtømmende leksi-
kon, men nærmere en bog, kon, men nærmere en bog, 
der kan sætte samtaler i der kan sætte samtaler i 
gang. gang. 

En bog, der kan sætte 
samtaler om sex i gang

Bogen har illustrationer, Bogen har illustrationer, 
fi gurer og punkter, som gør fi gurer og punkter, som gør 
det let at huske og forholde det let at huske og forholde 
sig til det, man læser. sig til det, man læser. 

Bogens første kapitel Bogens første kapitel 
beskriver, hvordan kirken beskriver, hvordan kirken 
har betragtet sex som både har betragtet sex som både 
syndigt og farligt. Denne syndigt og farligt. Denne 
negative tilgang bærer bo-negative tilgang bærer bo-
gen ikke præg af. I stedet gen ikke præg af. I stedet 
tager den presset af disse tager den presset af disse 
forestillinger ved at opmun-forestillinger ved at opmun-
tre og inspirere til en ærlig tre og inspirere til en ærlig 
og mere realistisk tilgang og mere realistisk tilgang 
omkring det at være i et for-omkring det at være i et for-
hold. Den er ikke fordøm-hold. Den er ikke fordøm-
mende, men er i langt højere mende, men er i langt højere 
grad inspirerende til, at man grad inspirerende til, at man 
bliver klogere på sig selv og bliver klogere på sig selv og 
sin partner. sin partner. 

Vi vil gerne opfordre til, Vi vil gerne opfordre til, 
at man læser hele bogen – at man læser hele bogen – 
også de kapitler, man måske også de kapitler, man måske 
ikke fi nder relevant her og ikke fi nder relevant her og 
nu. Vi fandt det interessant nu. Vi fandt det interessant 
og horisontudvidende at få og horisontudvidende at få 
nye perspektiver at se tinge-nye perspektiver at se tinge-
ne ud fra. Det var berigende ne ud fra. Det var berigende 
for os at læse om andre pars for os at læse om andre pars 
oplevelser og erfaringer. Det oplevelser og erfaringer. Det 
skaber en normalisering af skaber en normalisering af 
de ting, som man kan fi nde de ting, som man kan fi nde 
udfordrende. Specielt kapit-udfordrende. Specielt kapit-
let om: ”Seksuelle tempera-let om: ”Seksuelle tempera-

menter” indeholder mange menter” indeholder mange 
gode værktøjer til at kende gode værktøjer til at kende 
sin partner og sig selv bedre. sin partner og sig selv bedre. 

”Det er afgørende at kende ”Det er afgørende at kende 
sin elsker!” står der. Og vi til-sin elsker!” står der. Og vi til-
føjer: Og sig selv. føjer: Og sig selv. 

Ønsker du at snakke med Ønsker du at snakke med 
din partner om sex og blive din partner om sex og blive 
frimodigt opmuntret til at frimodigt opmuntret til at 
bruge den gave, I har fået fra bruge den gave, I har fået fra 
Gud, er dette en bog, som du Gud, er dette en bog, som du 
og din partner bør læse.og din partner bør læse.

AF MIKKEL VIGILIUSAF MIKKEL VIGILIUS

HILLERØDHILLERØD

I sidste nummer af I sidste nummer af Tro og Tro og 
MissionMission omtales en artikel  omtales en artikel 
af mig om de tre bøger i til-af mig om de tre bøger i til-
knytning til projekt Discipel knytning til projekt Discipel 
24-7. Desværre har jeg svært 24-7. Desværre har jeg svært 
ved at genkende min artikel ved at genkende min artikel 
i gengivelsen. i gengivelsen. 

Modsat det indtryk, man Modsat det indtryk, man 
kan få i interviewet, er jeg kan få i interviewet, er jeg 
udelt taknemmelig for, at udelt taknemmelig for, at 
bøgerne betoner kristnes bøgerne betoner kristnes 
fælles kald til mission. Tro fælles kald til mission. Tro 
og mission hører uløseligt og mission hører uløseligt 
sammen. Men jeg anholder, sammen. Men jeg anholder, 
at bøgerne gør det særlige at bøgerne gør det særlige 
kald til opsøgende evangeli-kald til opsøgende evangeli-
sation til alle kristnes kald. sation til alle kristnes kald. 
At pålægge kristne krav, At pålægge kristne krav, 
som Guds ord ikke pålægger som Guds ord ikke pålægger 

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

inspiration            nærvær            holdning

TEMAET I DETTETEMAET I DETTE nummer bærer overskriften ”vente- nummer bærer overskriften ”vente-
tid” og spiller på adventstidens dobbelthed: Kristus tid” og spiller på adventstidens dobbelthed: Kristus 
kom, og Kristus kommer. Når denne avis – den sidste kom, og Kristus kommer. Når denne avis – den sidste 
af sin art, for af sin art, for Tro & MissionTro & Mission kommer i magasinudgave  kommer i magasinudgave 
fra januar – lander hos dig, der læser denne leder, er fra januar – lander hos dig, der læser denne leder, er 
adventstiden forbi, og ”julen er kommet med solhverv adventstiden forbi, og ”julen er kommet med solhverv 
for hjerterne bange”. Sådan synger vi i Grundtvigs for hjerterne bange”. Sådan synger vi i Grundtvigs Ki-Ki-
mer, I klokker!mer, I klokker!, der er en julelovsang til Gud for, at han , der er en julelovsang til Gud for, at han 
lod Jesus føde.lod Jesus føde.

Vi skal hverken nedvurdere eller tage noget fra Vi skal hverken nedvurdere eller tage noget fra 
julens lovsangstone over Jesu fødsel. Men måske julens lovsangstone over Jesu fødsel. Men måske 
trænger vi til at minde hinanden om, at Jesus kommer trænger vi til at minde hinanden om, at Jesus kommer 
igen. Ikke bare i adventstiden, men hele året rundt. igen. Ikke bare i adventstiden, men hele året rundt. 
For Jesu genkomst må ikke glide ud af vores prædi-For Jesu genkomst må ikke glide ud af vores prædi-
kener, andagter, lovsange og frie vidnesbyrd. Det er et kener, andagter, lovsange og frie vidnesbyrd. Det er et 
emne, der ikke bare skal have en temaprædiken om emne, der ikke bare skal have en temaprædiken om 
året, men et emne, der er relevant i mange situatio-året, men et emne, der er relevant i mange situatio-
ner:ner:

For det første kan forkyndelsen om Jesu genkomst For det første kan forkyndelsen om Jesu genkomst 
få den effekt, at forskellen mellem frelst og fortabt få den effekt, at forskellen mellem frelst og fortabt 
bliver tydelig for den, der lytter. Den, der sidder på bliver tydelig for den, der lytter. Den, der sidder på 
missionshusbænken, men ikke har sin sag med Gud i missionshusbænken, men ikke har sin sag med Gud i 
orden, får med forkyndelsen af Jesu genkomst tyde-orden, får med forkyndelsen af Jesu genkomst tyde-
liggjort, at der kommer en dag, hvor det er for sent. Og liggjort, at der kommer en dag, hvor det er for sent. Og 
for den, der allerede har Jesus som herre og frelser, for den, der allerede har Jesus som herre og frelser, 
kan forkyndelsen af Jesu genkomst vække en fornyet kan forkyndelsen af Jesu genkomst vække en fornyet 
nød for den ufrelste nabo, kollega eller mennesker i nød for den ufrelste nabo, kollega eller mennesker i 
Peru.Peru.

FOR DET ANDET FOR DET ANDET kan forkyndelsen om Jesu genkomst kan forkyndelsen om Jesu genkomst 
få den effekt, at livet nu og her ikke får for stor plads. få den effekt, at livet nu og her ikke får for stor plads. 
I Danmark har de fl este overfl od. Det er ubetinget en I Danmark har de fl este overfl od. Det er ubetinget en 
velsignelse, som vi skal være taknemmelige for. Men velsignelse, som vi skal være taknemmelige for. Men 
ved indgangen til Kana’ans land, advarede Moses ved indgangen til Kana’ans land, advarede Moses 
alligevel israelitterne mod den fristelse, der gælder alligevel israelitterne mod den fristelse, der gælder 
alle, der har stor materiel velstand: ”Når du så har alle, der har stor materiel velstand: ”Når du så har 
spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glem-spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glem-
mer Herren” (5 Mos 6,11-12). Forkyndelsen af Jesu mer Herren” (5 Mos 6,11-12). Forkyndelsen af Jesu 
genkomst kan minde den troende om, at livet nu og genkomst kan minde den troende om, at livet nu og 
her kun varer et kort øjeblik. Vores hjerter, skal ikke her kun varer et kort øjeblik. Vores hjerter, skal ikke 
hænge ved den materielle overfl od.hænge ved den materielle overfl od.

FOR DET TREDJEFOR DET TREDJE kan forkyndelsen om Jesu gen- kan forkyndelsen om Jesu gen-
komst være til trøst. I Grundtvigs julesalme komst være til trøst. I Grundtvigs julesalme Velkom-Velkom-
men igen Guds engle småmen igen Guds engle små mærker vi denne tone i det  mærker vi denne tone i det 
sidste vers ”Lad julesorgen slukkes”. Også i juletiden sidste vers ”Lad julesorgen slukkes”. Også i juletiden 
– måske endda især i juletiden – kan der være mange – måske endda især i juletiden – kan der være mange 
sorger. Men håbet om Jesu genkomst minder os om, sorger. Men håbet om Jesu genkomst minder os om, 
at julesorgen, såvel som alle de andre sorger, en dag at julesorgen, såvel som alle de andre sorger, en dag 
skal slukkes. En dag skal skyerne brydes, og Jesus skal slukkes. En dag skal skyerne brydes, og Jesus 
skal komme igen. Så skal den, der tror, altid være skal komme igen. Så skal den, der tror, altid være 
sammen med ham, der kan tørre enhver tåre væk.sammen med ham, der kan tørre enhver tåre væk.

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

Forkynd, at   
Jesus kommer

dem, er loviskhed. Det fører dem, er loviskhed. Det fører 
væk fra evangeliet og evan-væk fra evangeliet og evan-
gelisk missionstjeneste. gelisk missionstjeneste. 

Det hævdes, at ”Mikkel Det hævdes, at ”Mikkel 
Vigilius læser sine egne ne-Vigilius læser sine egne ne-
gative erfaringer med evan-gative erfaringer med evan-
gelisation i KFS i 1990’erne gelisation i KFS i 1990’erne 
ind i Discipel 24-7”. Jeg har ind i Discipel 24-7”. Jeg har 
ofte sagt, at den bedste tid ofte sagt, at den bedste tid 
i mit liv, var den tid, jeg var i mit liv, var den tid, jeg var 
ansat som KFS-sekretær til ansat som KFS-sekretær til 
opsøgende evangelisation. opsøgende evangelisation. 
Men ikke alle kristne passer Men ikke alle kristne passer 
til den tjeneste. I 1990’erne til den tjeneste. I 1990’erne 
besindede sekretærsta-besindede sekretærsta-
ben i KFS sig på dette og ben i KFS sig på dette og 
tydeliggjorde, at opsøgende tydeliggjorde, at opsøgende 
evangelisation ifølge Bibe-evangelisation ifølge Bibe-
len ikke er alle kristnes kald. len ikke er alle kristnes kald. 
At pålægge alle kristne det At pålægge alle kristne det 
kald vil skade missionen.kald vil skade missionen.

”Mikkel Vigilius frygter, at ”Mikkel Vigilius frygter, at 
dette ender med, at vi bliver dette ender med, at vi bliver 
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JULIE OG SEBASTIAN OLSEN  Det var berigende for os 
at læse om andre pars oplevelser og erfaringer. Det skaber en 
normalisering af de ting, som man kan fi nde udfordrende

SYNSPUNKT   

Jeg har svært ved at genkende min artikel om Discipel 24-7

LEDER 

reformerte”. Jeg skriver intet reformerte”. Jeg skriver intet 
i den retning. Jeg påpeger, i den retning. Jeg påpeger, 
at den reformerte baggrund at den reformerte baggrund 
hos nogle af forfatterne kan hos nogle af forfatterne kan 
være en årsag til, at de taler være en årsag til, at de taler 
mere om at vidne med liv mere om at vidne med liv 
end med ord.end med ord.

”Mikkel Vigilius … læser ”Mikkel Vigilius … læser 
bøgerne, som om de var be-bøgerne, som om de var be-
kendelsesskrifter”. I bøger-kendelsesskrifter”. I bøger-
nes udlægning af evange-nes udlægning af evange-
liet fylder vores forandring liet fylder vores forandring 
mere end Jesu forsoning. En mere end Jesu forsoning. En 
KFS-generalsekretær lærte KFS-generalsekretær lærte 
mig engang, at når det sker, mig engang, at når det sker, 
er vi ved at miste evangeliet. er vi ved at miste evangeliet. 
Hverdag i evangeliets kraftHverdag i evangeliets kraft 
gengiver på side 24-28 frel-gengiver på side 24-28 frel-
seshistorien med klare ord seshistorien med klare ord 
om frelse og fortabelse. Men om frelse og fortabelse. Men 
når bogen vejleder konkret når bogen vejleder konkret 
i at vidne side på 143-146, i at vidne side på 143-146, 
er fokus ensidigt på vores er fokus ensidigt på vores 

forandring på det vandrette forandring på det vandrette 
plan, og der er ikke et ord plan, og der er ikke et ord 
om vores fortabte stilling om vores fortabte stilling 
over for Gud uden Jesus. Det over for Gud uden Jesus. Det 
er meget langt fra Joh 3,16. er meget langt fra Joh 3,16. 
Det påpeger jeg. Hvis det Det påpeger jeg. Hvis det 
fortjener mig kritik for at be-fortjener mig kritik for at be-
handle bøgerne som beken-handle bøgerne som beken-
delsesskrifter, får det være. delsesskrifter, får det være. 
Jeg har ikke god samvittig-Jeg har ikke god samvittig-
hed med at lade være.hed med at lade være.
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FIND MERE ONLINE

Julemarked i Siem Reap
LM-volontører og missionær Monica Kronborg var med til at LM-volontører og missionær Monica Kronborg var med til at 
sprede julestemning og sælge genbrugskjoler fra kollegiet til sprede julestemning og sælge genbrugskjoler fra kollegiet til 
fordel for missionsarbejdet i Siem Reapfordel for missionsarbejdet i Siem Reap

Indsamling til Radio Shema
Eleverne på LMH har i efteråret samlet over 90.000 kroner Eleverne på LMH har i efteråret samlet over 90.000 kroner 
ind til den tyrkiske kristne Radio Shema i Ankara. Det svarer ind til den tyrkiske kristne Radio Shema i Ankara. Det svarer 
til næsten en årsløn til en lokal medarbejdertil næsten en årsløn til en lokal medarbejder

Som garderobeskabet 
i Narnia
09/12/2021 | CHRISTINA MUNCH, VOLONTØR I CAMBODJA09/12/2021 | CHRISTINA MUNCH, VOLONTØR I CAMBODJA

I bogen I bogen Løven, heksen og garderobeskabetLøven, heksen og garderobeskabet skrevet af C.S. Le- skrevet af C.S. Le-
wis går fi re børn gennem et garderobeskab og åbner døren wis går fi re børn gennem et garderobeskab og åbner døren 
til en helt ny verden hvor alt er anderledes. Vejret, maden, til en helt ny verden hvor alt er anderledes. Vejret, maden, 
mennesker, dyr, der kan tale, og hvor der er helt andre ting på mennesker, dyr, der kan tale, og hvor der er helt andre ting på 
spil end det, de var vant til i England.spil end det, de var vant til i England.

At fl ytte fra Danmark til Cambodja som volontør for LM kan At fl ytte fra Danmark til Cambodja som volontør for LM kan 
godt føles som at åbne døren indtil Narnias magiske og helt godt føles som at åbne døren indtil Narnias magiske og helt 
anderledes verden. Et døgn i et fl y og vupti ...anderledes verden. Et døgn i et fl y og vupti ...

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