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Sidsel og Kristoffer Sølvsten Nissen; Da vi selv deltog i kurset,
glædede vi os sjældent til aftenerne, fordi det var hårdt arbejde.
Men vi tog altid hjem og syntes, at det havde været godt

Flere ønsker at forberede sig godt på ægteskabet
Fordobling af vejlederpar til førægteskabelig vejledning i København
”I dag er det at deltage i
førægteskabelig vejledning
langt mere normalt end tidligere,” siger Sidsel og Kristoffer Sølvsten Burgdorf.

AF KIM S. JØRGENSEN

indhold til en velovervejet
fælles bagage, der skal bygges videre på.
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I København har man i løbet
af de sidste tre år udvidet
resurserne til førægteskabelig vejledning, så der nu er
seks vejlederpar til rådighed. Oprustningen er sket
på baggrund af øget efterspørgsel.
”I dag er det at deltage i
førægteskabelig vejledning
langt mere normalt end
tidligere. For mange er det
en helt naturlig og vigtig forberedelse til ægteskabet,”
fortæller Sidsel og Kristoffer
Sølvsten Burgdorf, der er et
af de nye vejlederpar.
Hvor de fleste par, gennem
de 18 år som førægteskabelig vejledning har eksisteret,
har deltaget efter at være
blevet kontaktet per brev,
er situationen nu den, at de
par, der går med tanker om
at gifte sig, selv opsøger vejlederparrene.

I det forgange år har otte
par taget del i vejledningen,
og med flere vejlederpar kan
endnu flere nu få glæde af
tilbuddet.

Kom tættere på hinanden
Førægteskabelig vejledning
består af ni aftener, hvor
man cirka hver tredje uge er
sammen i halvanden time.
Med udgangspunkt i lektier, som det par, der skal

giftes, har forberedt hver for
sig, samtaler de med hinanden, medens vejlederparret
observerer og vejleder.
”Rigtig mange oplever
gennem samtalerne, hvor
nemt man kan snakke forbi
hinanden”, fortæller Sidsel
og Kristoffer Sølvsten Burgdorf.
”Men forløbet er også en
god anledning for parrene
til at få snakket om ting,

som de ellers ikke havde
tænkt kunne være vigtige for
ægteskabet. At tage hul på
disse snakke før ægteskabet medfører, at det senere i
ægteskabet er nemmere at
tage emnerne op igen.”
Ud over at parrene udrustes med redskaber til
konfliktløsning, arbejdes
der også med, hvordan man
får samlet to stykker bagage
med både godt og dårligt

At førægteskabelig vejledning er vigtig i nutiden, skyl-

Mange ting var, som de plejer
ved missionærkonferencen i
Iringa - men ikke alt.

dan evangelisere blandt
muslimer?”

Som det plejer – og dog
Konferencen blev holdt i
Iringa, og selvom nogle ting
var, som de plejer, er det
ikke ubekendt for jer, at ikke
alt blev som planlagt.
Missionssekretærerne
Bent Olsen og Kristine Bodilsen, som skulle have deltaget i konferencen, forulykkede med bussen på vejen
til Iringa, og det medførte
ændringer både i program-

met og blandt de deltagende. Tankerne var også
hos missionær Anne-Lene
Olofson, som var på operationsbordet i Danmark under
konferencen.
Det var godt at mærke
den indbyrdes kærlighed og
omsorg i en situation, hvor vi
magtesløse måtte lægge alt i
Guds hånd. Én af deltagerne
udtrykte meget præcist det,
vi nok hver især oplevede:

”Denne konference har
været forskellig fra de tidligere, jeg har deltaget i, men
Gud er den samme almægtige og omsorgsfulde Gud.”
Så ja, midt i alt det svære,
får taknemmeligheden også
en stor plads, når vi ser tilbage på dette års konference – taknemmelighed over,
at Gud er den samme i al
evighed, og at han har uendelig stor omsorg for os.

Tag kontakt i god tid.
”Hvis man går med tanker
om at gifte sig i løbet af foråret, så er det nu, man skal
til at tage kontakt, hvis man
skal nå hele forløbet igennem inden brylluppet”, fortæller vejlederparret.
Det sker nemlig af og til, at
parrene kommer for sent i
gang, så noget af vejledningen kommer til at ligge efter
brylluppet. En erfaring, som
parret selv gjorde.
De forskellige vejledere
i landet kan kontaktes via
www.dlm.dk/forlovelsessamtaler.

LM-ansatte på Rigshospitalet
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”At være sammen” er det første svar, der dukker op, når
børn og voksne bliver spurgt
om, hvad der er det bedste
ved at være på missionærkonference.
At være sammen i et socialt og åndeligt fællesskab og dele liv og hverdag
er fantastisk og givende for
en missionærflok, der til
daglig er placeret forskellige
steder i Tanzania. Der blev
lyttet, talt, sunget, leet, leget
og bedt i en skøn forening
i de fire dage, konferencen
varede.
Volontører fra BDM havde
sammen med vores egen
volontør, Anders Solgaard,
lavet et fantastisk program
for børnene. Det betød, at vi
voksne alle kunne deltage i
de øvrige programpunkter.
De indeholdt blandt andet
bibelundervisning og et
foredrag over emnet: ”Hvor-

For at få udbytte af vejledningen må man dog forvente, at det kan blive hårdt
arbejde.
”Da vi selv for syv år siden
deltog i kurset, glædede vi
os sjældent til aftenerne,
fordi vi vidste, at det var
hårdt arbejde. Men vi tog
altid hjem og syntes, at det
havde været godt, og at vi
havde fået noget med, vi
kunne snakke videre om,”
fortæller Sidsel og Kristoffer
Sølvsten Burgdorf.

Aktuelt nu?

Stor omsorg ved konference i Tanzania
AF BENTE JERUP

Ikke underholdning

des ifølge Sidsel og Kristoffer Sølvsten Burgdorf ikke
en ændring af de problemer,
der opstår i ægteskaberne.
”Problemerne i ægteskabet er ikke større nu end
tidligere, men tærsklen for,
hvornår man går fra hinanden, er blevet langt lavere,
og den tendens smitter også
ind i de kristne ægteskaber,”
fortæller de og opfordrer
hermed også gifte par til at
deltage i den årlige ægteskabsweekend, som afholdes i Nordvestkirken.

I sidste nummer af Tro & Mission skrev vi om busulykken
uden for Iringa. To af LM’s missionskonsulenter, Kristine
Bodilsen og Bente Olsen var passagerer i bussen.
Kristine Bodilsen fik en del knubs, men kunne hurtigt
udskrives fra hospitalet og slutte sig til LM’s missionærer
i Iringa. Hun kom til Danmark torsdag den 10. oktober og
er blevet tjekket af danske læger, som siger ok til hendes
helbredstilstand.
Bent Olsen blev voldsomt forslået i ansigtet, fik slået en
del tænder ud og brækkede både kindbenet og venstre
arm fire steder. Desuden punkterede en af hans lunger.
Han blev den 8. oktober opereret i Nairobi og kom til
Danmark den 14. oktober, hvor han blev indlagt på Rigshospitalet. Her gennemførte kæbekirurg og tandlæge
den 17. oktober en seks timer lang operation. Operationen forløb planmæssigt, men der er stadig behov for en
del opfølgning.

Fortsæt med forbønnen
Også Anne-Lene Olofson er blevet opereret på Rishospitalet. Hun har permanent en såkaldt ventil indoperereret for at udligne trykket i hjernen og kom til Danmark i
august for at få den udskiftet. Desværre lykkedes operationen ikke, som den skulle, og hun er blevet reopereret ikke mindre end fire gange, heraf tre gange i perioden
6.-12. oktober.
”Der går mange tanker gennem hovedet, når så voldsomme ting sker i vores medarbejderstab. Her vil jeg
bare sige det vigtigste: Tak for den megen forbøn, vi har
oplevet i de forløbne uger! Og fortsæt med det,” udtaler
generalsekretær Jens Ole Christensen.
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