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LM 150 ÅR 3. marts næste år fejrer LM 150 års
jubilæum i Middelfart, og du er inviteret!
Læs mere, og tilmeld dig på dlm.dk/150

Debat skabte de første frimenigheder
LM’s første frimenighed blev dannet, fordi nogle ønskede andre muligheder end folkekirken
AF KAJA LAUTERBACH
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Sønderjyllands Frimenighed
har 20-års jubilæum den
16. april 2018. Det var den
første frimenighed, der blev
dannet i LM-regi, fortæller Sven Aage Paulsen fra
Brændstrup, der var en af
initiativtagerne.
De havde imidlertid holdt
det første møde allerede i
januar – to måneder efter at
LM’s Delegeretmøde i efteråret 1997 gav tilslutning til,
at der kunne være frimenigheder under LM-paraplyen.

Hele Sønderjylland

Gudstjeneste i Sønderjyllands Frimenighed.

Sven Aage Paulsen fortæller,
at formålet med frimenighedsdannelsen var at virke
til evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet
anvendelse af de kræfter og
gaver, som Gud giver.
”Vi var seks-otte familier,
der i nogle år havde ønsket
os andre muligheder end
folkekirken og det frafald fra

de bibelske ordninger, vi oplevede der.”
Sønderjyllands Frimenighed (Sdr. FM) er en afdelingsfrimenighed. Sven Aage
Paulsen forklarer, at det
skyldes, at de, der startede
den, alle kom fra et tyndt
befolket område midt i Sønderjylland. Derfor valgte de

at være menighed for hele
afdelingen. De nuværende 80
medlemmer kommer stadig
fra et ret stort område.
Inden for de sidste cirka ti
år er der kommet fem selvstændige frimenigheder til
flere steder i Sønderjylland,
men de er alle ”klækket ud”
fra Sdr. FM, fortæller han.

Sdr. FM vores åndelige ståsted, hvor vi fik vores åndelige føde, og derfor blev det
hurtigt for lidt. Derfor udvidede vi til tre søndage om
måneden, som det stadig
er,” siger Sven Aage Paulsen.
Sønderjyllands afdeling
har hele tiden været positive
over for Sdr. FM. Mange fritidsprædikanter er også positive, selv om holdningerne
er lidt blandede. En del bruges som prædikanter i Sdr.
FM, selv om Ejler Nørager
Andersen, der er ansat som
præst på 50 procent, har en
stor del af gudstjenesterne.

Sven Aage Paulsen fortæller,
at flere selvstændige frimenigheder er opstået ud fra
Sønderjyllands Frimenighed.
igennem en udvikling som
nok var med til at lægge
grunden til frimenighederne,
mener han og nævner en
større optagethed af sakramenterne og menighedslivet.
”Udfordringen med nadveren blev løst ved at åbne for
nadver i LM’s forsamlinger,
men hvis man skulle samle
ordets forkyndelse, dåb
og nadver i ét fællesskab
kunne frimenigheder være
løsningen.”

Menighedsliv
De fleste gudstjenester
bliver holdt i Brændstrup,
men cirka en gang i kvartalet tager de til Ballum.

Åndeligt ståsted
I begyndelsen holdt Sdr. FM
kun en månedlig gudstjeneste.
”Men for nogle af os var

En tiltagende læremæssig
uorden og meget lidt forpligtethed på Bibel og bekendelse i folkekirken blev til
stor anfægtelse for mange
LM’ere. Det var baggrunden
for, at LM åbnede op for at
lave frimenigheder, fortæller
daværende landsformand
Jens C. Schmidt.
Forud havde LM været

Kristent studenterarbejde festede i nye lokaler
Mange nye ideer i studenterarbejdet i Phnom Penh glæder missionær

Lørdag den 21. oktober var
der en fantastisk fest i det
kristne studenterarbejde i
Cambodja: SONOKO. Fremmødet var flot, og der var
mange hjertelige grin. Anledning var dobbelt: indvielse af
nyt hus til arbejdet og påbegyndelsen af det nye skoleår.
De seneste måneder har
SONOKO-arbejdet udadtil
ligget lidt i dvale. Sommerens tragiske dødsfald, hvor
SONOKO mistede den lokale
leder for Phnom Penh i en
drukneulykke, og en lang
periode med ferie og eksamen havde sat sit tydelige
præg på arbejdet. Men bag
kulissen har vi fået lov til at
være med i en meget positiv
planlægningsproces. De tre
lokale medarbejdere har
vist stor modenhed og visdom i deres arbejde.
Vi har også fået en lidt
anden tilgang til arbejdet.

Tidligere har vi været meget
påpasselige med at byde
ind med idéer af frygt for
at overtrumfe de lokale og
dermed trække arbejdet i en
retning, der ikke passer ind
i den cambodjanske kultur.
Nu føler vi, at vi har fået så
godt et forhold til de lokale
medarbejdere, at de tør sige
nej til os, hvis de ikke synes
om vores forslag.
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Glæde over nyt hus
Behovet for nye lokaler opstod, da de eksisterende
rammer pludselig ville blive
meget dyre i husleje. Men
det nye hus er både større
og i bedre stand end det
gamle. Så det er en stor
glæde at kunne tage det i
brug.
I det kommende skoleår
vil de nye lokaler komme
til at danne rammen om
mange forskellige aktiviteter. Én gang hver måned er
der planlagt undervisning af
udvalgte studerende til at

Det kristne studenterarbejdes nye hus i Phnom Penh blev indviet under stor festivitas.
være ledere i bibel- og bedegrupper på deres studiesteder. De skal også undervises
i, hvordan de kan evangelisere blandt deres medstuderende.
Andre nye tiltag i dette
skoleår er månedlige samlinger i det nye studenterhus. Hver anden måned skal
der være fokus på fælles-

skab, sjov og et evangeliserende indslag, og de andre
måneder skal der være
samlinger med mere fokus
på bibelundervisning for de
kristne studerende på tværs
af studiestederne.

Inviter ikke kristne med
I den tid min mand, Brian,
og jeg har været involveret

i SONOKO, har vi oplevet, at
arbejdet mere har handlet om at møde og hjælpe

studerende, der allerede er
kristne. Det er en stor glæde
for os, at vi i medarbejdergruppen fornemmer en
større opmærksomhed på
at evangelisere på studiestederne. Det er en vigtig
udvikling, som vi håber også
vil forplante sig til de studerende. Her kommer de nye
lokaler også til at spille en
vigtig rolle. Brian skal stå
for guitar- og engelskundervisning, og jeg tilbyder
fysioterapi-grupper. Det er
en fortsættelse af aktiviteter fra sidste skoleår.
I dette skoleår vil der være
mere fokus på, at de studerende kan invitere ikke
kristne studerende med til
disse aktiviteter.

Støt studenterarbejdet i Cambodja
Sen
end
d en gave mærket ”SONOKO” til:
Bankoverførsel: 2230-0726496390
MobilePay: 66288

