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FORORD

TIL DIN GUIDE

I forhold til Cambodja, Etiopien
og Tanzania, er Danmark vores
hjemmebane. Vi kender Danmark, kulturen, sproget. Her har
vi hjemmebanefordel. Vi har nu,
i mere end 100 år, været med til
systematisk og vedholdende at
sprede evangeliet udenfor vore
egne grænser. Disciplene fik,
af Jesus, at vide, at de skulle
starte med at fortælle om ham i
Jerusalem, derefter Samaria og
til sidst hele verden. De skulle
starte på hjemmebane. Men hvad
gør vi, når vores hjemmebane
har mistet det evangelium, som
engang blev prædiket?
Danmark blev i 965 e.kr. kristnet,
Harald Blåtands Jellingesten står
som symbol på dette. Det evangelium, som i fordumstid blev givet os,
har vi mistet. I dag, har over 60%
af danskerne en bibel i husstanden,
men af disse læser kun 3% i den
ugentligt. 86% læser aldrig, eller
stort set aldrig i Guds ord. Vores
land, vores hjemmebane, som en-

gang var kristent, er det nu kun på
papiret. Apostlen Paulus skriver i sit
første brev til Timotheus, at Gud vil,
at alle mennesker skal frelses. Det
betyder Cambodja, Etiopien og Tanzania, men det betyder også Danmark. Gud vil, at hver og en, som er
bosat i vores land, skal frelses. Det
er på tide, at vi for en stund starter
forfra, tager tilbage til “Jerusalem”,
og peger på Jesus for dem, som har
tabt ham af syne.
Vi skal snakke om Jesus med de
mennesker, som bor i Danmark.
Det vil sige vores studiekammerater, naboer, kollegaer osv. Men det
vil også sige asylansøgeren og nydanskeren, som kommer hertil uden
kendskab til vores sprog og kultur.
Vi skal individuelt søge relationen og
venskabet med mennesker udenfor
missionshuset. Og vi skal som fællesskab række ud til mennesker,
som fysisk og åndeligt har brug for
vores hjælp.
Tænk, hvis vi i Danmark, kunne
skabe attraktioner. Attraktioner, som
peger på Jesus, og som rækker en
hjælpende hånd til mennesker, som

har brug for det. Vi, i missionsprojektsudvalget, kunne godt tænke
os, at vi i LMU ifm. missionsprojektet 2015, kunne skabe sådanne
attraktioner. At der i år, og årene
fremover, udover hele landet, kunne
komme flere LMU’ere i LM kids og
LMbetween arbejdet. At vi inviterede vores naboer til brunch. At vi
tog ud og sang på et plejehjem osv.
Alle attraktioner, store som små, vil
vi gerne opfordre jer til at tage del i
og initiativ til. Denne turistguide, Visit Danmark, er ment som en hjælp
til jer i det missionale og diakonale
arbejde. Guiden indeholder en masse forslag til attraktioner, som I kan
være med til at skabe. Der er både
store og små attraktioner, og både
attraktioner, som skal skabes i fællesskab, og attraktioner, som lægger op til den individuelle relation.
Attraktionerne i denne turistguide, er
blot forslag. Har I andre gode ideer,
så tøv ikke med at bruge dem.
Vores missionsprojekt 2015, er ikke
et nemt projekt. Det kræver noget
af os hver især. Det kræver, at vi
aktivt tager del i attraktionerne, og
aktivt dyrker vores relationer uden-

for LMU. Det er ikke nemt, det vækker menneskefrygten i os. Det ville
være nemmere at lade være, det er
nemmere “bare” at sende penge til
Cambodja. Men heldigvis er det ikke
os, som skal være de virkelige aktive. Gud er aktiv, han handler. Fundamentet for projektet, for denne turistguide, er bøn. Vi må folde vores
hænder og bede. Bede for de mennesker, som står os nært, og som
ikke kender Jesus. De mennesker,
som vi møder på vores vej, som ikke
kender Jesus. Missionsprojektet i år
er et personligt projekt, vi tror på,
at Gud vil lægge os mennesker på
sinde, som vi skal bede for.
Lad os sammen stille os til rådighed
for hvad Gud vil gøre, når vi i år tager
tilbage til “Jerusalem”.

FÅ INSPIRATION
35 SIDERS INSPIRATION

ARBEJDE
I LMBU

HVAD:
Bliv leder i en børne, - junior eller
teenklub. Fortæl bibelhistorier,
spis kage, leg, arranger ture osv.

HVOR:
Din lokale børne, - junior eller
teenklub. Din lokale LM kreds/
frimenighed har ofte en børne, junior eller teenklub tilknyttet.

MEDBRING:
Godt humør. En barnlig sjæl.
Brand for evangeliet og for børn
og unge.

PRIS:
Beskidt tøj. En aften om ugen.
Tid til forberedelse. BØN!

KOMMENTAR:
Børne - junior og teen arbejdet er LM’s største missionsmark, i mange
klubber er der overvægt af børn fra ikke kristne hjem. Det er et utrolig
værdifuldt arbejde, som alle kan være med til. Desuden er ledere, fra
LMU i teenarbejdet, med til at mindske skellet fra Teen til LMU. Kontakt din lokale LM kreds/frimenighed og spørg hvem der står for børne,
- junior og teenarbejdet, så kan du helt sikkert få lov at være med.

Det’ for børn // 7

DE SOCIALE
MEDIER

HVAD:
Del et bibelvers, skriv glædelig
påske o.lign. Overvej at lave jeres LMU aftener til begivenheder
på Facebook, og del dem åbent.

HVOR:
Facebook, Instagram, Twitter
osv.

MEDBRING:
Elektronisk device med en internetforbindelse.

PRIS:
Data og en lille smule mod.
BØN!

KOMMENTAR:
De sociale medier er ideelle til at dele tanker uden at være påtrængende.
Husk også på, at dine venner kan se, når du deltager i kristne arrangementer via facebook, det er ikke uvæsentligt.

Danmark i det 21. århundrede // 9

KRISTEN

LITTERATUR

HVAD:
Uddel bogen; Hvad skal jeg
med Jesus?, eller andet kristen
litteratur, sammen med f.eks. en
påske, - pinse eller julehilsen i
dine naboers postkasse.

HVOR:
Nabolaget.

MEDBRING:
Kristen litteratur og en hilsen.

PRIS:
Læs selv materialet. En rask
gåtur. BØN!

KOMMENTAR:
Kan du godt lide ideen i gademission, men føler dig ikke udrustet til det,
så er denne attraktion lige noget for dig. Du kommer måske aldrig til
at opdage effekten af dit arbejde, men man skal ikke undervurdere det
værdifulde i at få en hilsen og noget godt læsestof.

Litterær // 11

SPIS

BRUNCH

HVAD:
Inviter naboerne, kollegaerne,
studiekammeraterne osv. på
brunch.

HVOR:
I køkkenet/stuen.

MEDBRING:
Boller, æg, pandekager, ost,
kaffe osv.

PRIS:
Udgifter til mad. Opvask. BØN!

KOMMENTAR:
Mad og socialt samvær er perfekt til at skabe gode relationer
til f.eks. dine naboer. Ikke en relation med en skjult dagsorden.
Men en relation til mennekser,
som vi elsker, fordi Gud elsker
dem.

TVÆRKULTURELT:
Vi danskere er generelt lidt lukkede, og vi kan virke utilnærmelige.
Nydanskere er derimod nogen
af de mest åbne og tilnærmelige
mennesker på vores hjemmebane. Bor du et sted med folk fra
andre kulturer, så inviter dem ind
til brunch o.lign. De vil modtage
invitationen med glæde, og du
får muligheden for at blive beriget med en anden kultur.

Kulinarisk // 13

DEN STORE
BAGEDYST

HVAD:
Vafler, kager, smoothies mv.
Inviter folk til enten at have kage
med eller bage på selve aftenen
og lav en bagedyst ud af arrangementet.

HVOR:
I køkkenet hjemme eller i LMU
lokalerne.

MEDBRING:
Opskrifter, kager, mel, forme osv.
Alt det I synes skal bruges til en
rigtig bagedyst.

PRIS:
Udgifter til materialer. Mel på tøjet. Et ekstra kilo på sidebenene.
BØN!

KOMMENTAR:
Det kan ikke siges for ofte,
hygge er på vores hjemmebane
lig med mad.

TVÆRKULTURELT:
Inviter folk med fra andre kulturer,
og I er sikret en fantastisk aften,
med mulighed for at smage
bagværk fra hele verdenen.

Kulinarisk // 15

HYGGELIG

FÆLLESSPISNING

HVAD:
Inviter nabolaget, hvor jeres LMU
forening holder til, til fællesspisning.

HVOR:
I LMU lokalerne.

MEDBRING:
Mad i rigelige mængder.

PRIS:
Udgifter til mad. En stor opvask.
BØN!

KOMMENTAR:
Hygge = mad.

TVÆRKULTURELT:
Fællesspisning behøves ikke kun
være med etniske danskere. Lav
det til middag på tværs og inviter
også mennesker med, som har
en anden kulturel baggrund.
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BLIV

BESØGSVEN

HVAD:
Bliv besøgsven for mennesker,
som trænger dit selskab.

HVOR:
På plejehjem, i fængselet, på
asylcenter eller i ældreboliger.

MEDBRING:
Hjertevarme, omsorg, et lyttende øre og et lille stykke kage
engang imellem.

PRIS:
Trofasthed. Stabilitet. Et par timer hver uge. Villighed til at give
noget af dig selv. BØN!

KOMMENTAR:
Noget, som kendetegner vores
hjemmebane, er ensomhed. Vi
kan som LMU’ere bidrage med
omsorg og selskab til de som
mangler det. Som besøgsven
skal du give noget af dig selv,
men du har også chancen for
at få en god ven. Bliv besøgsven f.eks. gennem Røde Kors
www.rodekors.dk eller Ældresagen www.aeldresagen.dk

TVÆRKULTURELT:
Det er ikke kun danskere, som er
ensomme. Asylansøgere kommer hertil uden danske sprog og
kultur kundskaber og uden socialt netværk. I den situation er
det af enorm værdi at få nogen
at være sammen med. Kontakt
LM’s tværkulturelle medarbejdere for at få kontakt med et asylcenter i dit lokalområde.
Else Wiwe
Tværkulturel
konsulent
 ew@dlm.dk
 25 78 62 67

Enok Søresen
Tværkulturel
konsulent
 es@dlm.dk
 25 12 41 99
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BLIV

ÆLDREHJÆLPER

HVAD:
Bliv frivillig i ældresagen og giv
et ældre menneske støtte og
omsorg.

HVOR:
Hos den ældre eller i ældresagens lokaler.

MEDBRING:
Hjertevarme, omsorg og tålmodighed.

PRIS:
Trofasthed. Stabilitet. Villighed til
at give noget af sig selv. BØN!

KOMMENTAR:
Se mere om at være frivillig i ældresagen på www.aeldresagen.dk
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HOLD EN

FILMAFTEN

HVAD:
Inviter til filmaften. Sæt en god
film på med et godt eller udfordrende budskab. Sørg evt. for, at
der bagefter bliver talt om filmen.
Forslag til film: En verden udenfor, Jagten, Narnia, Batman, De
urørlige.

HVOR:
I stuen eller LMU lokalet.

MEDBRING:
Film, projektor, computer + højtalere, snacks, drikkevare mv.

PRIS:
Udgifter til snacks. BØN!

KOMMENTAR:
Filmen behøver ikke være direkte kristen. En god snak om et
spændende budskab kan føre
mange steder hen.

TVÆRKULTURELT:
Har i kontakt med nydanskere,
så er der jo absolut ingen grund
til at se film uden dem:)
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PRAKTISK
ARBEJDE

HVAD:
Giv gratis praktisk hjælp til nogen, som har brug for det. Sæt
en annonce i avisen og uddel
flyers, så kan folk kontakte jer,
hvis de har brug for hjælp.

HVOR:
I nabolaget.

MEDBRING:
Rengørringsartikler og andre
materialer, praktisk tøj og godt
humør.

PRIS:
Skidt under neglene. Beskidt tøj.
BØN!

KOMMENTAR:
En ide kunne være at yde ekstra
hjælp i december måned, som
en slags julehjælp. En praktisk
håndsrækning giver altid anledning til spørgsmål.

TVÆRKULTURELT:
Nogle af dem i vores samfund,
som virkelig trænger til hjælp, er
nydanskere. Uddel flyers i boligområder, hvor I ved, at der bor
mange nydanskere.
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GÅ PÅ

GADEMISSION

HVAD:
Stå på gaden med kaffe, kage,
evt. flyers og fortæl om Jesus.

HVOR:
Gågaden, i nærheden af liv.

MEDBRING:
Bogen: Hvad skal jeg med
Jesus?, Ny Testamente* til uddeling og varmt tøj.

PRIS:
Gåpåmod. BØN!

KOMMENTAR:
Der er risiko for udfordrende bemærkninger. Men hver ikke bange for at være ærlige, hvis der er
spørgsmål, som I ikke kan svare
på **.

TVÆRKULTURELT:
Laves gademission i f.eks. Gellerup i Århus, ja så er det lige
pludselig tværkulturelt!

*Kan bestilles gratis via LMU’s
hjemmeside http://www.lmu.dk/
jeg-er-lmuer/mission/lmus-missionsprojekt-2015/materialer/
bestil-bibler/
**På lmu.dk, under kontakt,
har du mulighed for at stille de
spørgsmål, som du ikke kender
svaret på.
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DYRK

SPORT

HVAD:
Inviter til Fodbold, Håndbold,
Volley, Curling, Bowling, Skøjteløb, Dart, Skak, Fitness,
Svømning. Kun fantasien sætter
grænser.

HVOR:
Der hvor jeres fortrukne sportsgren dyrkes.

MEDBRING:
Sportstøj, evt. med et kristent
budskab på ryggen.

PRIS:
Sved. Trætte ben og evt. et
medlemsskab. BØN!

KOMMENTAR:
Inviter folk til at være med, hvis
i har fredagssport i jeres LMU.
Men gå evt. også nogle stykker
sammen og meld jer ind i den lokale sportsklub.

TVÆRKULTURELT:
Sport kan dyrkes på tværs af alle
kulturer.

Ekstremsport // 29

START EN

BIBELSTUDIEGRUPPE

HVAD:
Læs i bibelen sammen med
mennesker, som har interesse i
at lære Gud bedere at kende.

HVOR:
Hjemme i stuen i afslappende
omgivelser.

MEDBRING:
Bibel, åbenhed og nysgerrighed.
Men lad din bibelkundskab og
dine hurtige svar blive hjemme.

PRIS:
Tid. BØN!

KOMMENTAR:
Til brug i en åben bibelstudiegruppe kan vi anbefale KFS’
Uncover materiale eller det koncept, som hedder “Guds historie”. Begge dele kan findes på
lmu.dk Åben bibelstudie koster
dig noget tid og energi. Men vi
lover, at du vil genfinde en ny
glæde ved Ordet. Husk, at I kan
bestille billige bibler og gratis Ny
Testamenter på LMU’s hjemmeside www.lmu.dk

TVÆRKULTURELT:
På biblebooks.dk, kan I bestille
bibler på fremmedsprog bl.a.
Tyrkisk og Arabisk. LMU betaler gerne udgiften. Læs mere på
lmu.dk
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LEDER PÅ
LEJR

HVAD:
Bliv leder på en børne, - junior
eller teenlejr.

HVOR:
I spejderhytten, eller der hvor
lejeren afholdes.

MEDBRING:
Godt humør, energi og kreativitet.

PRIS:
Tid. Din søvn. BØN!

KOMMENTAR:
Påskelejre, sommerlejre, efterårslejre… Der er masser af lejre,
og altid brug for ledere. Der er
fantastisk mulighed for at tale
om Jesus med børn og unge.
Blå Kors afholder også lejre for
familier, hvor der er misbrugsproblemer. Der er stort behov for
din hjælp.

TVÆRKULTURELT:
Der afholdes tværkulturelle lejre
flere gange i året. Der er virkelig liv og glade dage på de lejre. Kontakt LM’s tværkulturelle
medarbejdere for mere info.
Else Wiwe
Tværkulturel
konsulent
 ew@dlm.dk
 25 78 62 67

Enok Søresen
Tværkulturel
konsulent
 es@dlm.dk
 25 12 41 99
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SKAB

VENSKABKONTAKTER

HVAD:
Få en nydansk ven.

HVOR:
Der hvor I har lyst til at mødes.

MEDBRING:
Godt humør, åbenhed og trofasthed.

PRIS:
Tid. BØN!

TVÆRKULTUREL:
Erfarringen viser, at noget af det, som nydanskere har mest brug for, er
et socialt fællesskab, det er vi stærke på i LMU. Få en venskabskontakt
og skab en relation til et menneske, som virkelig har brug for det. Kontakten kan etableres gennem LM*s tværkulturelle konsulenter:
Else Wiwe
Tværkulturel konsulent
 ew@dlm.dk
 25 78 62 67

Enok Søresen
Tværkulturel konsulent
 es@dlm.dk
 25 12 41 99
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GIV

LEKTIEHJÆLP

HVAD:
Giv lektiehjælp til en nydansker,
som har brug for det.

HVOR:
Hjemme, på studiet eller i
vedkommendes hjem, som du
hjælper.

MEDBRING:
Tålmodighed og pædagogisk
sans.

PRIS:
Tid. Viden. BØN!

TVÆRKULTUREL:
Det er svært at lære det danske sprog. Det er svært at gå i skole, hvis
man har svært ved sproget. Hjælp en nydansker med lektier, det er givende både for ham/hende og for dig. Kontakt kan etableres gennem
LM’s tværkulturelle konsulenter
Else Wiwe
Tværkulturel konsulent
 ew@dlm.dk
 25 78 62 67

Enok Søresen
Tværkulturel konsulent
 es@dlm.dk
 25 12 41 99
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BESØG ET

ASYLCENTER

HVAD:
Giv af din tid og dit selskab til de
mennesker, som bor på landets
asylcentre.

HVOR:
På dit lokale asylcenter.

MEDBRING:
Godt humør.

PRIS:
Tid. BØN!

TVÆRKULTUREL:
Opbyg relationer til menneskene på centrene ved gentagne gange at
besøge dem. I kan f.eks. mødes gennem aktiviteter så som Sport, spil,
computer, madlavning mv. Det er oplagt at invitere dem som har lyst
med til LMU. Kontakt til asylcentre kan etableres gennem LM’s tværkulturelle konsulenter:
Else Wiwe
Tværkulturel konsulent
 ew@dlm.dk
 25 78 62 67

Enok Søresen
Tværkulturel konsulent
 es@dlm.dk
 25 12 41 99
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DAN

PIGEGRUPPER

HVAD:
Opstart eller hver med i en gruppe kun for piger. I kan mødes og
lave mad, tage på museer eller
andet, som I har lyst til.

HVOR:
Lige hvor I har lyst.

MEDBRING:
Godt humør.

PRIS:
Tid. BØN!

TVÆRKULTUREL:
Muslimske piger får som oftest, ikke lov til at være med i grupper, som er
blandet med drenge. En pigegruppe, kan derfor være en ideel mulighed
for, som pige, at komme ud og få socialt samvær. Har man lyst til at udfordre sig selv, og har pigerne i gruppen lyst, kan man evt. læse bibelen
sammen, og måske sammenligne med hvad der står i koranen. Hvad er
den vigtigste forskel? Kontakt kan etableres gennem LM’s tværkulturelle
konsulenter:
Else Wiwe
Tværkulturel konsulent
 ew@dlm.dk
 25 78 62 67

Enok Søresen
Tværkulturel konsulent
 es@dlm.dk
 25 12 41 99
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KRIG,

MAGT OG BØN?

Kong Theoden af Rohan i Ringenes Herre er træt af krig, kamp og
blodsudgydelser. Derfor forsøger
han at fornægte virkeligheden,
selvom landet netop i samme
øjeblik er ved at blive angrebet af
Sauromans orker. Aragorn afbryder Theodens klage med følgende: ”Åben krig er over dig, uanset
om du kan lide det eller ej!”
Med en lignende stemme taler Peter
og Paulus til os, hør bare fx Paulus
formaning: ”Strid den gode strid”
(1. Tim. 6:12)
Eller Peters formaning:
”I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer
fra kødets lyster, som fører krig mod
sjælen”.
Senere i samme brev siger Peter
endda: ”Vær årvågne og på vagt!
Jeres modstander, Djævlen, går
omkring som en brølende løve og
leder efter nogen at sluge..”.

Hvornår er du sidst blevet påmindet om krigens virkelighed i dit liv?
Kampen om din og alle menneskers
frelse raser. Modstanderen er stærk
og snu. Og i mellemtiden sidder vi
mageligt i sofaen og ser Netflix?!?!
Kan du se problemet?
Tager vi ikke kampen seriøst, så kan
den være tabt på forhånd. Da kong
Theoden endeligt fatter krigens virkelighed, søger han tilflugt i en gammel borg. Mange steder i Salmernes
bog bliver Gud omtalt som en borg.
Fx i Salme 18:2-4:
Jeg elsker dig, Herre, min styrke;
3) Herren er min klippe, min borg,
min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor
jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelses horn og min fæstning. 4) Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver
frelst fra mine fjender.
Du og dine venner/kollegaer/familie
står midt i en voldsom krig. Krigen
er om jeres sjæl. Kampen blev som
sådan vundet af Jesus på korset,
men ligesom ved 2. verdenskrig,
så kæmpede Nazisterne desperat
videre efter dødsstødet ved D-dag.

Kampen er vundet, men striden er
ikke forbi. Du har en række våben
til din rådighed, benyt dem flittigt og
godt. Et af de vigtigste våben er
bøn. Bed meget, for i bønnen kan
du selv søge tilbage til din borg. Og
i bønnen kan du råbe og trygle ham
der har al magt, om at gribe ind i
dine kæres kamp.
I dag bliver vores bønner ofte meget stuerene. De er ikke markeret af
kamp, gråd, sved og blod. Men prøv
at hør Davids bøn i salme 30 v. 9-11:
9) Til dig, Herre, råbte jeg, jeg bad
Herren om nåde: 10) Hvad vinder du
ved mit blod, når jeg går i graven?
Kan støvet takke dig og fortælle om
din trofasthed? 11) Hør mig, Herre,
og vær mig nådig, Herre, kom mig
til hjælp!
Prøv flittigt at bruge tid på knæ, hvor
du fx erstatter ”mit” og ”jeg” i vers 10
af Salme 30 med fx ”min søster”, ”min
studieven”, ”min kollega” osv. Gud har
selv sagt, at når mennesker beder, så
sker der ting, der ikke ville været sket
hvis de ikke bad. (Jak. 4:2-3) Er du
”vanvittig” nok til ikke at bede?

PRAKTISKE

INFORMATIONER:

Vi håber, at I vil benytte jer flittigt af Visit Danmark - Mission
på hjemmebane. Har I andre
gode ideer til attraktioner, eller
har I gode historier, fra attraktioner, som I har været en del af, så
kontakt os endelig. Vi vil meget
gerne høre om, hvad der foregår
hos jer.
Læs mere om projektet og find
materiale på lmu.dk

Kontakt:
Louise Høgild
Missionsprojektsleder
Mail: louise@lmbu.dk
Telefon: 20 86 57 11
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