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LM 150 ÅR 3. marts næste år fejrer LM 150 års
jubilæum i Middelfart, og du er inviteret!
I år bringer vi nogle artikler om LM’s nyere historie

LM’s tværkulturelle arbejde opstod lokalt
Landsmøde 1986: For LM som ydremissionsselskab må det være oplagt at engagere sig tværkulturelt
AF KAJA LAUTERBACH

I 1998 blev Anker Nielsen
ansat som den første i LM
med titlen konsulent for
indvandrerarbejde.
Daværende generalsekretær Leif Rasmussen
glæder sig over, at man på
den måde fik gang i LM’s
tværkulturelle arbejde – og
ikke mindst over den måde
arbejdet har udviklet sig på.
Men han fortæller også, at
det var en sej start.

Allerede i 1984 og 1985 fik
LM’s Landsstyrelse (LS) de
første henvendelser fra LM i
København og i Herning. De
havde på det tidspunkt gang
i arbejde blandt flygtninge og tilskyndede LM til at
lægge kræfter i arbejdet fra
centralt hold.
I april 1986 holdt LM
landsmøde, og her lød udmeldingen til LS, at for LM
som ydremissionsselskab
måtte det være oplagt at engagere sig i en tværkulturel
indsats i Danmark.
Det resulterede i, at
Tanzaniamissionær Erik
Mostrup, der var på orlov i
Danmark, påtog sig at udarbejde en rapport over det
tværkulturelle arbejde, der
var i gang lokalt, forklarer
Leif Rasmussen. Den viste,
at der faktis var cirka 15
projekter spredt over landet.
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Melding fra landsmøde

Herning var er et af de steder i Danmark, hvor LM tidligt lavede tværkulturelle aktiviteter. Her
er det fra Middag på Tværs i missionshuset i 2007.
LS mente på daværende
tidspunkt dog ikke, at det
var relevant med en ansat
medarbejder på fuld tid i det
tværkulturelle arbejde.
”LS mente, at det skulle
ske ved frivillig indsats, og
at det var de lokale kristnes ansvar at lave sociale,
menneskelige og evangeliserende tiltag, der kunne
drage nye medborgere til
Gud – og få dem med ind i
forsamlingerne,” siger Leif
Rasmussen.

Satspuljemidler
Han fortæller, at man i 1993
i Evangelisk Luthersk Lederforum drøftede muligheden

af i fællesskab at finde midler til at oprette et tværkulturelt center som et fælles
inspirationstiltag for indsats
blandt de fremmede, der
kom til landet:
”Det kom frem, at folketingsmedlem Flemming Kofod-Svendsen fra Kristeligt
Folkeparti arbejdede for, at
der kunne afsættes bevillinger af Satspuljemidler til et
projekt af den art for en årrække. Det satte skub i planerne, og forholdsvis hurtigt
så Tværkulturelt Center dagens lys.”
LM var her aktiv medspiller fra begyndelsen og var
blandt andet stærkt fortaler

for, at man parallelt med
den målrettede indsats på
det medmenneskelige plan
ikke måtte tilsidesætte det
evangeliserende perspektiv.

Positiv indstilling fra LS
Op gennem 90’erne kom der
fra forskellige sider tilskyndelser til, at LM i højere grad
skulle komme mere aktivt
på banen og for eksempel
ansætte en hjemkommen
ydremissionær i det tværkulturelle arbejde .
”Det førte til flere drøftelser i LS, der mundede ud i
en positiv indstilling i 1996,”
fortæller Leif Rasmussen.
To år senere blev Anker

Anker Nielsen var den første
ansatte konsulent i LM’s
tværkulturelle arbejde. Han
bor i dag i Ishøj og arbejder
stadig nu som evangelist
blandt tyrkisktalende.
Nielsen så ansat i en halvtidsstilling. Ved siden af var
den hjemvendte Tanzaniamissionær ansat som underviser på LM’s Missionsskole.
”Min første opgave var at
finde ud af, hvad andre –
Tværkulturelt Center, Mødestedet og Indre Mission
– gjorde, og hvad LM kunne
byde ind med,” siger han.
”Dernæst var min hovedopgave at tage rundt i
landet og holde møder, hvor
jeg prøvede at inspirere til,
at folk tog initiativ over for
nydanskere. Det var helt nyt,
så vi begyndte helt fra bunden med at finde ud af, hvad
der var behov for.”
Derudover brugte han en
del af sin tid på at besøge
flygtningecentre på Lolland-

Falster, hvor han selv boede,
deltog i danskundervisning
for kinesere i missionshuset
i Nykøbing F, og i 1999 begyndte LM at holde Middag
på Tværs i samarbejde med
to folkekirker i byen.
Anker Nielsen oplevede
stor forskel på, hvordan folk
tog imod ham, når han kom
på besøg for at inspirere,
alt efter om de mente, at
flygtningene skulle blive eller rejse.
”Jeg tror, at mange kristne
tænker mere positivt i dag i
forhold til flygtninge og indvandrere og om, at LM har
en opgave der,” siger han.

Arbejdet er vokset
Ret hurtigt erkendte LS, at
opgaven var for stor til, at en
mand kunne rejse i hele landet. Samtidig ønskede man
også at at fordele opgaverne, så flere personer blev
deltidsansat i det tværkulturelle arbejde i Jylland.
I 2002 fik LM imidlertid en
bevilling fra Satspuljemidlerne til det tværkulturelle
arbejde. Det medførte, at
Enok Sørensen kunne blive
ansat som tværkulturel konsulent for Vestdanmark.
”Arbejdet er vokset meget, men spørgsmål om,
hvordan man kunne koble
evangeliet sammen med
det sociale i det kristne
fællesskab, har hele tiden
været det bærende,” siger
Leif Rasmussen.

LM kan miste over 1 million kroner årligt
Flere af LM’s afdelingskasser rammes hårdt, hvis regeringen fjerner momskompensationen
AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM står til at miste indtægter for over en million kroner,
hvis regeringen fjerner den
ordning, der giver foreninger
mulighed for at få refunderet momsen på de varer, de
køber
Forslaget har mødt stor
kritik fra alle sider af foreningslivet i Danmark. Skatteminister Karsten Lauritzen begrundede regeringens
planer med, at ordningen
var blevet udhulet af blandt

andet frikirker og religiøse
foreninger. Det har fra flere
sider rejst spørgsmålet, om
de kirkelige foreningers arbejde ikke er almennyttigt.

Stor forskel
Det er især LM’s afdelinger
og forsamlinger, der kommer til at mærke det, hvis
regeringen fjerner muligheden for at få momskompensation. Som reglerne
er i dag, har hver enkelt
forsamling i LM nemlig mulighed for at trække momsen fra via afdelingen, hver

gang de køber en vare. Det
samme gælder genbrugsbutikkerne.
Ud af de knap 1,25 millioner, som LM samlet set fik
gennem ordningen i 2015,
gik 1,08 millioner til LM’s syv
afdelinger. Pengene udbetales på baggrund af udgifter,
der er afholdt året før.
Det er især Vestjyllands
afdeling, der modtager
mange penge i refusion. Fra
2013-2015 fik afdelingen
knap 1,1 millioner i alt i løbet
af de tre år. De 341.000, som
vestjyderne modtog i 2015,

udgjorde næsten 19 procent af afdelingens samlede
indtægter. Størstedelen af
beløbet blev sendt videre til
afdelingens forsamlinger.
LM er medlem af ISOBRO,
der er en brancheorganisation for en lang række både
større og mindre indsamlingsorganisationer i Danmark. I øjeblikket kæmper
organisationen for at bevare
momskompensationen,
fortæller LM’s resursechef
Johnny Lindgren, der er
medlem af ISOBRO’s bestyrelse.

Momskompensation,
som LM fik i 2015
LM Sønderjylland-Fyn
LM Vestjylland
LM Østjylland
LM Nordsjælland
LM København
LM Lolland-Falster
LM Bornholm
LM’s Landskasse
I alt

134.807,00
341.334,00
35.884,00
203.205,00
134.990,00
20.078,00
210.888,00
164.748,00
1.245.934,00

