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JOBOPSLAG
Vil du være med til at række 
evangeliet til danskere via 
radioen og har du flair for at 
koordinere frivillige?

Så har vi lige nu en 
rigtig spændende stilling 
i København til dig.

Læs mere på:
www.norea.dk

Ønsker du at stå i spidsen for en 
børnehave og skole med vente- 
lister? Så har vi drømmejobbet til 
dig med tiltrædelse snarest muligt.

Tange Kristne Friskole er en lille skole ude på 
landet midt i skøn natur, tæt på Tange Sø og 
skoven. Skolen omfatter børnehave og skole 
fra 0.-9. klasse. Vi er er en kristen friskole 
med en åben, kristen grundholdning og med 
høj faglighed og fokus på tværfaglighed - et 
kreativt miljø og et trygt fællesskab med 
plads til forskellighed. 

OPGAVER

• At sætte rammerne for skolens fortsatte 
udvikling i samarbejde med skolestyrelsen 
og medarbejderne

• At sikre skolens drift og udvikling, herun-
der ansvar for personaleledelse, økono-
mistyring og pædagogisk planlægning i 
samarbejde med skolens viceskoleleder, 
børnehaveleder og SFO-leder

• At skabe rammerne for en tryg hverdag 
for eleverne med plads til dannelse, dyg-
tiggørelse og læring

• At drive en skole, hvor det kristne budskab 
og livs- og menneskesyn formidles med 
respekt for alle

ANSØGNING

UnikRecruitment hjælper skolestyrelsen for 
Tange Kristne Friskole med denne rekrutte-
ringsopgave. For yderligere informationer, 
er du velkommen til at kontakte Michael 
Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 
2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Du 
er også velkommen til at kontakte Anne Bror-
son, skolestyrelsesformand på Tange Kristne 
Friskole, på 4240 1984.

Ansøgningsfrist er 4. september 2022.

Ansøgning og CV uploades via  
www.unikrecruitment.dk,  
hvor stillingsopslaget er vist.

Tange Kristne Friskole  |  Skoleleder  |  Ansøgningsfrist 4. september 2022



LEDER

NICKLAS LAUTRUP-MEINER

KOMMUNIKATIONSLEDER

NLM@DLM.DK

De seneste år har budt på flere sa-
ger, der stiller det klassiske kristne 
syn på køn og seksualitet under 
pres. Senest har en finsk politiker, 
der kritiserede statskirkens delta-
gelse i Pride, været i retten under 
anklage for at opildne til vold mod 
en minoritet. Sagen er ikke enestå-
ende, men formentlig det grelleste 
eksempel i nordisk kontekst. Det 
letteste for LM og andre kirker med 
samme syn ville være at indtage 
en afvisende holdning over for alle 
LGBT+-personer eller at tie stille.

Men virkeligheden er, at der er 
mennesker, der har deres gang i 
kristne fællesskaber, som tiltræk-
kes af deres eget køn. Det gælder 
også LM. Virkeligheden er også, 
at Guds ord kalder mennesker til 
hans kirke – også blandt menne-
sker, der lever i homoseksuelle 
forhold. Derfor er man som kri-
stent fællesskab nødt til at forhol-
de sig til, hvordan man taler om og 
med homoseksuelle. 

Det må kunne lade sig gøre at 
fastholde, at sex kun hører til i æg-
teskabet mellem mand og kvinde, 
samtidig med at man aktivt tager 
imod og tager sig af homoseksu-
elle. Jesus levede i dette spænd 
mellem opgør med synden og 
omfavnelse af synderen. Det skal 
hans kirke her på jord også gøre. 
Ingen – uanset seksualitet – kan 

sige sig fri af at være syndere, men 
Jesus er synderes ven.

FASTE RAMMER OG  
ÅBNE ARME
Som hans tilgivne venner skal vi 
kunne tale om Bibelens syn på 
seksualitet med både den sjæle-
sorg og skarphed , som Bibelen 
taler med. Vi skal skabe fælles-
skaber, der ikke taler nedladende 
om homoseksuelle eller stikker 
hovedet i busken, hvis Lars efter 
fire år i menigheden fortæller, at 
han er tiltrukket af mænd. Vi skal 
have klarhed om, hvor vores ram-
mer for tjeneste er, samtidig med 
at vi har åbne arme i fællesskabet, 
når ægteparret Anne og Anna mø-
der evangeliet, bliver ledt til vores 
fællesskab og ønsker at bidrage.

Derfor er de to nye udgivelser af 
henholdsvis FrikirkeNets general-
sekretær Mikael Wandt Laursen 
og et amerikansk hæfte oversat 
af Evangelisk Luthersk-Netværk 
en kærkommen gave til LM og 
andre menigheder, der ønsker at 
stå fast på klassisk kristen etik. 
Udgivelserne, der omtales i dette 
nummer på side 31, giver ikke svar 
på alt. Først og fremmest giver 
de Guds kirke et vigtigt kald: At 
række evangeliet i 2022 til alle 
mennesker i samfundet uanset 
seksualitet.

OMFAVN SYNDEREN  
OG GØR OP MED SYNDEN

INDHOLD

06 Ugens højdepunkt at spille til lovsang

10  PORT RÆ T

 Min tid er blevet til vores tid

18  L M R U NDT

  Besøgte børnehjemsbørn 
  på kostskoler i Tanzania
   Nyt materiale fra LMBU viser vejen
   Iben læser i Bibelen med 
  sine gymnasievenner

24  TEMA: FOR KY ND MED MERE END ORD

  Vi skal have mere dialog
  Musik, spørgsmål og klodser 
  på prædikestolen
  Jesus gjorde tærsklen til 
  forkyndelsen lav
  Lå på venstre side i 390 dage

30  KIR KEN VER DEN RUNDT

33  NY T FR A L M

34  Der findes ikke noget normalt liv

35  AN M E L DE L SE 
 En andagtsbog med et genialt koncept

36  "Nu kan jeg bedre tage 
 beslutninger i Landsstyrelsen"

38  Hjælper fattige patienter 
 til at få behandling

43  Mine dukker hjælper syge børn
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GL I MT

HOLD SOMMERFERIE  
SAMMEN MED GUMLE
LM Kids' talende dukke er tilbage. Hver 
lørdag i juli måned kan alle børn og 
barnlige sjæle komme på eventyr med 
Gumle og Kristian og en flok fra børne-
klubben i Voel. 

I fire små afsnit er de på vandretur og 
oplever en masse, og om aftenen sam-

BENT OLSEN STOPPER EFTER 42 ÅR. DEN 15. JUNI HOLDT KOLLEGERNE AFSKED FOR MISSIONS- 

KONSULENT BENT OLSEN, DER GÅR PÅ PENSION EFTER 42 ÅR I LM. FØRST MED MARY SOM MISSIO- 

NÆR I ETIOPIEN OG SIDEN SOM LEDER AF LM'S INTERNATIONALE ARBEJDE OG TEAMLEDER.

LMH-FORSTANDER  
TAKKEDE AF EFTER 19 ÅR

 
Henrik Nymann Eriksen har været 
dybt taknemmelig for jobbet som 
forstander på LMH, hvor han både 
har kunnet arbejde med teologi 
og med ledelse. Det sagde han 
ved sin afskedsreception den 17. 
juni.

HVILKEN ROLLE SPILLER 
LOVEN I DAG?

 
Det nyeste nummer af fordybel-
sesmagasinet Budskabet tager 
fat på flere spørgsmål om lovens 
rolle for kristne i dag: Hvad er et 
evangelisk forhold til loven? Gæl-
der de ti bud og resten af mose-
loven stadig? Hvordan undgår vi 
at blive enten moralister eller lige-
glade med loven?

Temaartiklerne kan bruges som 
afsæt for videre refleksion og 
praksis, skriver Budskabets re-
daktion.

FO
TO

: KAJA LAU
TERBACH

FO
TO

: KAJA LAU
TERBACH

les de om lejrbålet og synger og hører 
bibelhistorier.

Så selvom din lokale børneklub hol-
der sommerferie, er der alligevel no-
get for de mindste at glæde sig til med 
Gumles Sommer. 

Følg med på Gumle.tv.

Fordybelse     Analyse     Inspiration     BUDSKABET

TEMA: 

HVILKEN ROLLE SPILLER LOVEN I DAG?

UDGIVER:
Luthersk Mission

Industrivænget 40

3400 Hillerød

WWW.BUDSKABET.DK

BUDSKABET 3/2022

6
Hvad menes der med lovenloven?

18
Det store twist – fri fra loven

24
Jesus – nuancernes mand

3/2022
Hvis man siger ”loven”, vil de fleste danskere 

nok tænke på færdselsloven eller andre danske 

love. I kirkelige kredse – ikke mindst lutherske 

– hører man jævnligt begrebet brugt i en anden 

sammenhæng. Men hvad hentyder vi egentlig 

til med loven i ”kristen” sprogbrug?

Det forkyndes, at vi er sat fri af loven. Så er 

det nærliggende at tænke, at kristne ikke er 

forpligtet af noget. Meget tyder også på, at lo-

ven i dag spiller en mindre – eller en anden – 

rolle end tidligere i kirkens og missionsbevæ-

gelsernes historie. Flere taler ensidigt om Guds 

kærlighed og glemmer hans hellige vilje for vo-

res liv.
Emnet er komplekst. Og bibeltro lutherane-

re tænker og formulerer sig ikke nødvendigvis 

ens om emnet. Men brug temaartiklerne som 

afsæt for videre refleksion og praksis:

• Hvad er et evangelisk forhold til loven?

• Gælder de ti bud og resten af moseloven 

stadig?

• Hvordan undgår vi at blive enten morali-

ster eller ligeglade med loven?

Hvilken rolle 
spiller loven 
i dag?

TEMA: 

Jeg får lyst til at se på andre kristne og menigheder og tale 

om dem, som Jesus gør. Ikke blindt og lalleglad, men hel-

ler ikke småligt og perfektionistisk. Jeg får lyst til at have 

et barmhjertigt blik på dem og være ivrig efter at se lys-

punkterne, nuancerne, og anerkende og rose dem. 

MANUEL VIGILIUS SIDE 27

FO
TO

: P
EX

EL
S

Bibelen siger godt nok ikke, at 

du frelses ved tro ogog fordybelse. 

Nej, du frelses ved tro alene. 

Alligevel går det som en rød tråd 

gennem Bibelen, at Guds ord 

skal man grunde over. 

ERIK DAHL SIDE 29
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Hver torsdag formiddag i 25 år har 
legestuen fyldt LM's missionshus 
i Ølgod med sang, leg, bibelhisto-
rie og hygge. Sangene bliver illu-
streret med fagter og rekvisitter, 
og der er kaffe og rundstykker til 
forældrene. Det blev fejret med en 
jubilæumsfest torsdag den 23. juni. 

En af lederne, Inge-Marie Ro-
ager fortæller på Facebook, at det 
var en  festlig formiddag med flag, 

25 ÅR MED LEGESTUE I 
ØLGOD MISSIONSHUS

SOMMERLEJRE – MASSER AF  
OPLEVELSER FOR ALLE ALDRE 

 
Sommer er for mange lig med lejrtid. Og der er 
rig mulighed for at komme på lejr ude i det dan-
ske LM-land. 

Der har allerede været gang i børnelejre på 
blandt andet HvideKilde, Sildestrup og LM Lej-
ren på Bornholm, og de forskellige tværkul-
turelle lejre samler børn og voksne fra mange 
nationaliteter. Snart lyder startskuddet til bibel-
camping på både Haderslev Næs og Virksund.

I uge 29 er der musiklejr for 11-19-årige på 
Løgumkloster Efterskole.

Der blev takket for livet, for  
flere af pastorerne her har 
været ramt af corona. 
Én af dem sagde: Jeg er så 
taknemmelig til Gud for at 
være her i dag. Hver dag tak-
ker jeg for livet, for det er 
hans skyld, at vi kom igen-
nem pandemien med livet i 
behold.

ROAR STEFFENSEN, MISSIONÆR I PERU

gaver, gæster, vandbakkelse og 
lagkage, tale, sang og fortælling. 

"Vi siger Gud stor tak for hans 
trofasthed gennem alle de år. Det 
er ham, der giver kræfter og hjerte 
for arbejdet. Jeg kunne ikke stå i 
det uden visheden om at Gud vil 
det og velsigner "smulerne" vi 
kommer med." 

Legestuen holder nu sommer-
ferie indtil den 11. august. 

At arbejde med børns 
rettigheder er vigtigt 
og tiltrængt i hele ver-
den, og her ser jeg be-
hovene så tydeligt. 
MARITA HASSELBERG, MISSIONÆR I TANZANIA

FO
TO

: Ø
LG

O
D

 LEG
ESTU

E

FO
TO

: JAN
N

E BAK-PED
ERSEN

5TRO & MISSION  09  2022



TRO & MISSION  09  20226 R E PO R TAGE



Det er torsdag aften lidt efter spise-
tid. På gulvet i sognegården ved Vejby 
Kirke i Nordsjælland ligger lydkabler, 
mikrofoner, nodestativer og forlæn-
gerledninger. Vejby-Tisvilde LM låner 
lokalerne til deres ugentlige møder, og 
lovsangsbandet står for lovsangen til 
mødet i morgen. En hel time er sat af til 
lovsang og vidnesbyrd efter fællesspis-
ningen, inden taleren går på. 

Bandet er ved at stille udstyr og in-
strumenter op for at øve sig på 10-12 
sange, både fra Sange og Salmer og an-
dre nyere lovsange, som de er med til 
at give et lille tvist og sætte deres eget 
præg på.

”Altså – vi er jo en blandet flok gla-
de amatører, og så gode er vi ikke, at vi 
lige kan slå op i sangbogen og spille en 
sang fra bladet. Derfor bruger vi altid 
et par øvegange inden hvert lovsangs-
arrangement,” siger guitaristen Lars 
Frederiksen, der er leder af bandet.

Ved siden af ham står Jørn Skov, lyd-
mand og sanger. Han kobler i et snup-
tag de mange ledninger til mixeren. Det 
er tydeligt, at han har gjort det mange 

gange før. Han stiller en mikrofon op 
til sig selv og den anden sanger, Camil-
la Fredsgaard Larsen, der kommer su-
sende ind ad døren med et: ”Beklager – 
vi skulle lige spise færdig først.”

VIL VÆRE EN LOVSYNGENDE   
MENIGHED 
Bagerst står Per Sode-Larsen og stem-
mer sin elbas. Han er med sine 58 år 
alderspræsident i bandet og har været 
med fra begyndelsen.

”Det startede for lidt over ti år siden, 
hvor vi var nogle i kredsen, der syntes, 
det ville være rart at have en bas sam-
men med klaveret til fællessang. Ingen 
af os kunne spille bas, men vi fik købt 
en, og så begyndte jeg at lære at spille 
på den,” siger han.

”Bandet er født ud af de resurser, vi 
har haft til rådighed, og vi har anskaffet 
os udstyr hen ad vejen,” fortæller Lars. 

”Lige nu har vi ingen, der spiller el-
guitar, så det må vi undvære. I en lang 
periode havde vi hverken klaver eller 
keyboard med. Vi må spille med de 
resurser, vi har, alt efter hvem der er 

LOVSANGSBANDET I VEJBY-TISVILDE LM ER FREMELSKET 
OG BÅRET I FORBØN AF HELE MENIGHEDEN.

TEKST OG FOTO  KARIN BORUP RAVNBORG

"Bandet er født ud af de resurser, 
vi har haft til rådighed, og vi har 
anskaffet os udstyr hen ad vejen,” 
fortæller Lars Frederiksen.

DET ER UGENS  
HØJDEPUNKT AT 
SPILLE TIL LOVSANG
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med,” siger han og understreger glæden over, at ban-
det i den grad er fremelsket og båret i forbøn af me-
nigheden.

”Vi har aldrig oplevet sure eller kritiske bemærknin-
ger fra hverken unge eller gamle, men kun en fælles 
glæde og taknemmelighed. Der står endda i kredsens 
visionspapirer, at vi gerne vil være kendt for at være en 
lovsyngende menighed. Er det ikke fantastisk?”

SPILLER BÅDE ROCK OG LOVSANG
I den unge ende af skalaen er brødrene Daniel og Vic-
tor Madsen. Daniel på 15 spiller key board, og hans sto-
rebror Victor på 18 sidder bag trommerne. Begge har 
gået til undervisning på musikskolen og har været med 
i bandet et par år. Victor har også spillet trommer i et 
rockband, men har, som han selv siger, fået mest erfa-
ring ved at spille sammen med de ældre gutter i lov-
sangsbandet.

”Det er jo lækkert at spille noget god musik, og vi får 
det ofte til at lyde godt, synes jeg. Og så er der også bud-
skabet i lovsangene. Man kan mærke, at det knytter os 
sammen som en enhed,” siger han.

”Ja, for mig er det simpelthen ugens højdepunkt, når vi 
skal mødes og spille,” siger Per. ”Det kan godt være, at de 
unge hører noget andet musik derhjemme, end jeg gør, 
men her finder vi sammen i et fælles sprog.”

GODT SAMARBEJDE MED KIRKEN
”Lad os lige tage den her sang igen fra toppen,” siger 
Lars og tæller for: ”En-to og en-to-tre-fire ...”

Bandet istemmer en lettere tilbagelænet udgave af 
sangen Hverken sorg eller glæde og glider derefter over 
i en ny bossanova-agtig melodi til den klassiske salme 
Hvo vil mig anklage?

Kirkens præst, Ulrik, stikker hovedet ind. Han har væ-
ret ude og gå en tur med sin hund. 

”Nå, jeg syntes nok, jeg hørte jer rumstere herovre,” si-
ger han med et drilsk smil. 

Samarbejdet med ham fungerer godt. Bandet får lov 
til at spille til et par lovsangsgudstjenester i kirken, ofte 
med en særlig invitation til konfirmanderne og deres fa-
milier. Her er sangen Du er Hellig, du er hel en fast klas-
siker, fortæller Lars.

”Vores præst elsker den – ikke mindst fordi den kan 
synges som kanon. Den er god, fordi man kan få alle 
med. Og den er nem at gå til for folk.”

DOBBELT SÅ MANGE TIL LOVSANG
Til en typisk mødeaften i kredsen samler Vejby-Tisvilde 
LM 20-25 personer. Men når de en gang om måneden, 
som i morgen, inviterer til gratis fællesspisning med ef-
terfølgende lovsang, kan der komme dobbelt så mange.

”Der er sket noget i vores menighed. Glæden for lov-
sang er blomstret meget. Mange kan simpelthen ikke 
stå stille under lovsangen. Det er skønt at mærke den 
begejstring,” siger Per.

”Det seneste halvandet år er der kommet flere til, som 
ikke bor i lokalområdet. De kan godt lide den her type 
møder med en mere afslappet stemning. Det er lovsan-
gen med til at skabe,” supplerer Lars.

”Det er vigtigt, at teksterne har noget tyngde. For mig 
er de lige så meget forkyndelse som prædikenen. Vo-
res ønske er, at menigheden må tage det budskab til sig, 
som vi rækker videre gennem sangene.”

Inden bandet slutter med at øve, beder de en kort bøn 
for mødet i morgen og om, at Gud må bruge dem som 
sine redskaber, inden de igen forsvinder ud i den lyse 
sommeraften.  

Der er sket noget i vores 
menighed. Glæden for  
lovsang er blomstret meget. 
Det er skønt at mærke den 
begejstring.
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Victor har også spillet trommer i et rock-
band, men har, som han selv siger, fået 
mest erfaring ved at spille sammen med de 
ældre gutter i lovsangsbandet.

LOVSANGSBANDET  
I VEJBY/TISVILDE LM

• Består af en flok glade amatø-
rer i alderen 15-58 år. 

• Spiller 15-18 gange om året, 
primært i egen menighed. 

• Deltager et par gange om året 
til lovsangsgudstjenester i 
Vejby Kirke. 

• Har også spillet i de fleste 
nabo-kredse og til Bibeldage 
på LMH. 

• Tog sidste år initiativ til arran-
gementet ”Syng-syng-syng” 
– en eftermiddag på LMH med 
lovsang for hele Nordsjæl-
lands afdeling. 
Arrangementet gentages i år, 
30. oktober 2022, på LMH.

"For ti år siden var der ingen i kredsen, der 
kunne spille bas, men vi fik købt en, og så 
begyndte jeg at lære at spille på den,” for-
tæller Per Sode-Larsen.

TRO & MISSION  09  2022 9



Min sofa har stort set været ubrugt, til Bent-
Ole kom ind i mit liv. Jeg har altid siddet 
med computeren ved spisebordet, når jeg 
var hjemme,” fortæller Hanne.
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MIN TID ER BLEVET 
TIL VORES TID
HANNE ANDERSEN HAVDE ALDRIG TÆNKT PÅ, AT DET SKULLE VÆRE BEDRE AT VÆRE GIFT, 
MEN SOM 59-ÅRIG BLEV HUN FORELSKET. NU ER HUN LYKKELIGT GIFT MED BENT-OLE, OG 
DE ØVER SIG PÅ DEN NYE HVERDAG SAMMEN.

TEKST KAJA LAUTERBACH   FOTO MORTEN FRIIS, PRIVAT
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 ”Indtil for lidt mere end et halvt år siden var 
min største og fornemste titel, at jeg er mo-
ster og faster,” siger Hanne Andersen fra Hil-

lerød. 
I oktober 2021 fik hun imidlertid en ny titel. 

En, hun ikke havde haft før: nygift. 
60-årige Hanne er vokset op i Hillerød som 

den ældste af fire søskende. Hun uddannede sig 
til farmaceut i København og læste siden en er-
hvervs-ph.d inden for bioteknologi ved Aarhus 
Universitet. Efter at have arbejdet som forsk-
ningslektor på Københavns Universitet i ti år 
har hun de sidste 22 år været ansat i en medi-
cinalvirksomhed som forsker og leder af forsk-
ning.

Hun og hendes mand, Bent-Ole, har været i bi-
belkreds sammen i 30 år fra dengang de beg-
ge boede i København, og Hanne kan ikke sætte 
ord på, hvorfor de først fandt sammen nu.

”Jeg har aldrig søgt at blive gift og aldrig tænkt 
på, om det var bedre at være gift end ikke at 
være gift. Vi forelskede os i hinanden, og der-
med føltes det som et glædeligt skridt at skulle 
giftes,” fortæller hun.

”Det har altid været mit største ønske at være 
der, hvor Gud ville have mig, og jeg har ofte bedt 

ordene fra sanglinjen: ’Sæt mig, hvor jeg bedst 
kan gavne’. ”Og med forelskelsen oplevede jeg, 
at Gud var med mig og os i det.”

SINGLE, DOBBELT, TRIPLE …
Single er ikke et ord, som Hanne har forholdt 
sig til tidligere.

”Jeg har aldrig tænkt på det som et ord, der be-
skrev min identitet. Jeg var mig. Hanne. Forsker. 
LM’er, moster/faster, og jeg har end ikke over-
vejet, om det skulle være bedre at være gift end 
at være mig i min tidligere situation,” siger hun.

Men efter hun er blevet gift, er hun blevet 
spurgt til, hvordan forskellene opleves, og der-

Lige så godt, jeg har haft det 
til nu, lige så formidabelt er 
det at være gift. Vi siger ofte 
til hinanden, at det her skulle 
vi have gjort noget før.
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med er der sat nogle tanker i gang hos 
hende.

”Hvis man er single, når man ikke er 
gift, må man jo være dobbelt, hvis man 
er gift, og måske triple, hvis har et barn, 
eller quadrupel …” filosoferer hun.

Hanne har altid sagt tak for at have 
en stor venneflok og en omsorgsfuld 
familie, der gavmildt har villet dele de-
res liv, børn og ferier med hende. 

”Jeg ved, at det ikke er selvfølgeligt, 
at svogre og svigerinde synes, det er 
ok, at moster/faster er med på ferie,” 
siger hun.

Lige nu er Hanne og 
Bent-Ole i gang med 
deres første store fælles 
projekt, nemlig indret-
ningen af det hus, de har 
købt sammen i landsby-
en Gadevang i Nordsjæl-
land.

Hun har aldrig været ked af, at hun 
ikke selv fik børn. 

”Måske fordi Gud i sin visdom har gi-
vet mig de syv mest fantastiske nevøer 
og niecer. Da de var mindre, gav de mig 
ofte indtryk af, at de syntes, jeg var jor-
dens syvende vidunder,” siger hun lat-
termildt.

”Jeg altid har elsket at bygge relati-
oner til børn – også i kredsen, og når 
jeg er mødeleder, prøver jeg at være 
opmærksom på, at de også skal føle sig 
velkomne,” siger hun. 

At Hanne altid har følt sig godt tilpas 
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Det har altid været mit 
største ønske at være 
der, hvor Gud ville have 
mig. Og med forelskel-
sen oplevede jeg, at 
Gud var med mig og os 
i dette.

blandt børn, har også betydet, at hun engagere-
de sig i en børneklub, da hun i sine unge år bo-
ede i Aarhus. Hun synes, det er herligt at møde 
børnene, som i dag er voksne, og stadig opleve 
en relation med nogle af de børn, hun engang 
var børneklubleder for.

Hun har skiftet LM-menighed flere gange i sit 
liv, men i det sidste skift, da hun flyttede til Hil-
lerød, holdt hun fast i sin bibelkreds fra Køben-
havn.  

”Det var der ingen grund til at lave om på, og 
jeg kører alligevel så meget. Og så var der måske 
også en anden mening med det,” smiler hun.

MÅSKE EN FORDEL AT VÆRE ENLIG
Som ung flyttede Hanne til Aarhus og skulle 
etablere et nyt netværk. Men heller ikke her føl-
te hun sig alene.

”Jeg kendte ikke nogen, men oplevede at bli-
ve inviteret med hjem og med på skovtur. Også 
af forældregenerationen,” siger hun og nævner 
samtidig, at hun har hørt om andre, der havde 
en helt anden oplevelse.

”De kom som familie - måske var det en for-
del, at jeg bare var mig selv. Folk tænkte: ’Hende 
skal vi være gode ved'.” 

Oplevelserne har lært hende, at det er vigtigt 
at være opmærksom på nye, der kommer i me-
nigheden. 

”Alle har brug for nogen at være sammen 
med. Jeg håber, jeg bidrager til, at alle føler sig 
velkommen, og jeg vil gerne snakke med alle. 
Dele ud af mig selv – give og tage,” siger hun.

”Men det er ikke kun til møde og som møde-
leder. Og det er heller ikke kun singler, der kan 
have brug for at blive inviteret hjem. Jeg har 
flere gange spurgt mig selv, hvorfor jeg er er så 
dårlig til at invitere ægtepar. Det burde jeg da 

nok kunne, selv om jeg er alene.” 
Hun tilføjer så:
”Men det er vel aldrig for sent at prøve at gøre 

det anderledes.”

SER FREM TIL NYE TIDER
Hanne har altid været glad for at rejse og har 
rejst meget både i arbejdssammenhæng, med 
veninder og med familie. 

”At kunne rejse uden dårlig samvittighed over 
at efterlade en familie hjemme, der skal funge-
re, har været en fordel ved at være alene til at 
bestemme over tiden. Og det har åbnet for man-
ge oplevelser,” siger Hanne. 

Den eneste erfaring, hun har med at rejse 
sammen som ægtepar, er fra en kort bryllups-
rejse, men hun ser frem til flere rejser sam-
men. 

Både i Hannes arbejde og i kristen sammen-
hæng har der været en god blanding af kvinder 
og mænd, og hun glæder sig over denne diver-
sitet.

”Gennem mit engagement i kristen-organi-
satorisk sammenhæng har der ofte været flest 
mænd,” siger hun og fortæller, at hun var en af de 
første kvinder i LM’s Landsgeneralforsamling. 

”I dag er er balancen mellem kønnene mere 
lige, og det er spændende at kunne være med, 
også i repræsentantskaberne for LM i Nord-
sjællands afdeling og for DBI.”

VI HAR VALGT HINANDEN, SOM VI ER
Hanne er ikke i tvivl: Bent-Ole har været en fan-
tastisk gave.

”Lige så godt, jeg har haft det til nu, lige så for-
midabelt er det at være gift. Vi siger ofte til hin-
anden, at det her skulle vi have gjort noget før,” 
siger hun.

Både som gift og som ugift handler det om 
at være den, man er, og at leve i nuet. Og så 
handler det meget om, hvordan man i det 
lever med alt det, Gud giver hver dag.
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Hun er ikke i tvivl om, at der bliver 
kanter, der skal slibes af. 

”Men fordelen er den viden, vi har, 
fordi vi har levet så længe. Vi ved, at vi 
ikke kan lave om på hinanden. Vi har 
valgt, at det vil vi leve med og glæde os 
over,” siger hun og citerer titlen fra bør-
nesangen ”Du er dig, og du duer!”

”Jeg har endnu ikke stor erfaring i at 
være gift, så jeg kan ikke sammenligne 
så meget. Det er hverken bedst at være 
en eller to – men det er to forskellige 
måder at leve på,” siger hun.

”I begge livssituationer handler det 
om at være den, man er lige nu, og at 
leve i nuet. Man skal aldrig tænke: Gid 
jeg dog var et andet sted. Og så handler 
det meget om, hvordan man i det lever 
med alt det, Gud giver hver dag.”

Lige nu er Hanne og Bent-Ole i gang 
med deres første store fælles projekt, 
nemlig indretningen af det hus, de lige 
har købt sammen i landsbyen Gade-

vang lige nord for Hillerød.
Da de blev gift, solgte Bent-Ole sit hus 

i Tåstrup, og de har siden boet sam-
men i det hus i Hillerød vest, som Han-
ne købte for 15 år, og som hun troede, 
hun skulle bo i, til hun skulle bæres ud. 
Men det er også solgt nu, så de kan få 
et liv sammen, som de er fuldstændig 
fælles om.

HAR NU TO FAMILIER – MED PLADS 
I BÅDE HJERTE OG KALENDER
Som enlig har Hannes arbejde udfyldt 
virkelig mange timer – både lønarbejde 
og frivilligt arbejde

”Min sofa har stort set været ubrugt, 
til Bent-Ole kom ind i mit liv. Jeg har al-
tid siddet med computeren ved spise-
bordet, når jeg var hjemme,” siger hun.

”Det er jeg nok nødt til at justere på, 
men på den anden side sparer man en 
del tid på at være to om tingene. Med 
Bent-Oles ord får vi den fulde effekt for 

Hanne har aldrig været ked af, at hun ikke 
selv fik børn. Men hun har altid været glad 
for at være sammen med børn – især de syv 
niecer og nevøer.

Som forsker får man lov 
til at opdage ting for første 
gang, fortæller Hanne. 
"At se Guds storhed i de 
mindste detaljer har været 
min forsknings fokus. Her 
illustreret ved et prote-
in relevant i diabetes-be-
handling, som jeg bestemte 
strukturen af som den før-
ste i verden."
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den halve indsats.”
Som eksempler nævner hun forårs-

klargøringen af haven og rengøring af 
missionshuset, som tog meget kortere 
tid, end det plejer, fordi de gjorde det 
sammen.

Ægteskabet har også medført, at hun 
nu har to familier og to sæt venner, som 
der skal være tid til.

”Hold fast, hvor har jeg pludselig fået 
dejligt travlt” siger hun med et glimt i 
øjet. 

”Det passer egentlig meget godt med, 
at mine nevøer og niecer er blevet æl-
dre, så jeg helt naturligt ikke ser så me-
get til dem mere, når de flytter længere 
væk.”

MED ET NAVNESKIFT BLIVER  
MAN PLUDSELIG UKENDT
Hanne og Bent-Ole er ikke kun fælles 
om hus, havearbejde, familie og venner. 
De har også fået fælles efternavn.

De første 59 år af sit liv hed Hanne 
Rasmussen til efternavn, men i for-
bindelse med ægteskabet valgte hun at 
skifte til Bent-Oles navn: Andersen. Det 
var imidlertid ikke en let beslutning, og 
den blev først truffet i sidste øjeblik.

”Det er sjovt, hvad et navn betyder for 
en. Der ligger virkelig noget identitet i 
navnet – også arbejdsmæssigt – og ved 
et navneskift bliver man lige pludselig 
ukendt,” siger hun.

”Jeg tror ikke, jeg havde gjort det ti 
år tidligere, men så sent i livet skal jeg 
ikke ud at lave karriereudvikling mere.”

Hun fortæller, at alle overvejelserne 
om navn og identitet har fået hende 
mig til at tænke meget over det at være 
kristen. 

”Ligesom Andersen-navnet viser, at 
jeg har fået ny identitet som ægtefælle 
til Bent-Ole, viser kristennavnet virke-
lig noget om, at jeg har en tæt relation 
til Gud.”  

At tage Bent-Oles efternavn var en 
stor beslutning, der først blev ta-
get i sidste øjeblik. For der ligger 
meget identitet i ens navn.
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Besøgte børnehjemsbørn 
på kostskoler i Tanzania

I starten af juni besøgte volontør Niko-
line Fredensborg nogle af de unge fra 
den lutherske kirkes børnehjem, Hu-
ruma Center i Iringa, som nu går i 8.-
12. klasse på kostskoler rundt i stiftet.

Hun har dette skoleår som volontør  
arbejdet med de yngste børn på bør-
nehjemmet, men på en tur sammen 
med børnehjemmets leder og præst fik 
hun mulighed for at se, hvor nogle af 
de ældste børn går i skole og har deres 
hverdag.

"Det var rigtig spændende at se de 
forskellige skoler og snakke med nogle 
af eleverne og spørge ind til deres sko-
legang og fremtidsplaner," fortæller 
Nikoline.

"Mange af dem havde gode ønsker 
om at blive lærer, læge, advokat og me-
get mere for at kunne hjælpe andre. 
Fantastiske planer, som jeg håber lyk-
kes for dem," siger hun.

SKOLERNES NATURFAGSLOKALER 
MANGLER GAS OG VAND
Gennem skolebesøgene oplevede den 
danske volontør, der selv er HTX-stu-
dent, hvor stor forskel der er på for-
holdene på skoler i Tanzania og i Dan-
mark.

"Laboratorierne til at lave praktiske 
forsøg i undervisningen var meget be-
grænsede. Der var ofte et enkelt lokale 
uden vand og gas til alt naturvidenskab, 
og remedierne var meget begrænsede."

På trods af de mangelfulde forhold 
og mange elever i klasserne ser flere af 
skolerne positive eksamensresultater, 

og flere er i gang med at forbedre na-
turfagslokalerne, fortæller hun.

ET KRISTENT HJEM FOR  
52 FORÆLDRELØSE BØRN
Det kristne børnehjem i Iringa, Huru-
ma Center, hvor Nikoline har arbejdet 
sammen med en anden volontør, Ta-
bitha Hansen, er ejet af den lutherske 
kirke i stiftet.

Her bor 52 børn fra nul til atten år, 
som af forskellige årsager ikke kan bo 
derhjemme, eller som ikke har en fa-
milie, der kan tage sig af dem.

De danske volontører er rejst hjem 
nu, men efter sommerferien rejser Ni-
koline igen ud som volontør på børne-
hjemmet, hvor hun skal hjælpe med at 
få de nye volontører godt i gang og des-
uden have nogle undervisningsopga-
ver, som ikke er fastlagt endnu.  

DET VAR EN STOR OPLEVELSE FOR VOLONTØR NIKOLINE FREDENSBORG AT BESØGE DE ÆLDSTE 
BØRN FRA BØRNEHJEMMET HURUMA CENTER PÅ DE KOSTSKOLER, HVOR DE NU GÅR.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO PRIVAT

Nikoline syntes, det var rigtig 
spændende at se de forskellige 
skoler, hvor børnene fra Huruma 
Center går.

GIV DIN STØTTE TIL  
FORÆLDRELØSE BØRN

Hjælp LM med at udsende vo-
lontører til Huruma Center.
Giv en gave til international 
mission på MobilePay 66288 el-
ler konto nr. 2230-0726496390.
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År for år kommer der flere krav til 
foreningslivet, og Kulturministe-
riet åbnede derfor i foråret for, at 
man kunne sende et høringssvar 
til dem om såkaldte ”benspænd 
for foreningslivet”.

LM sendte et høringssvar i juni, 
hvor fire konkrete eksempler 
blev understreget. Øget fokus på 

HØRINGSSVAR: DER ER FOR MANGE 
REGLER FOR DET LOKALE ARBEJDE

kontrol frem for tillid og nye reg-
ler skal bekæmpe, at persondata 
misbruges, og snyd med penge. 
Men lovgivningen lægger ekstra 
byrder på små lokalforeninger, 
hedder det i høringssvaret.

”Det største benspænd er efter 
vores vurdering, at lovgivning 
tiltænkt store – måske endda mul-

tinationale – organisationer også 
trækkes ned over alle andre. Det 
rammer især de små foreninger 
og de lokale afdelinger. Det må 
være muligt at lave bagatel-græn-
ser eller afgrænsning.”

Høringssvaret kan læses i sin 
helhed på LM’s hjemmeside  
kortlink.dk/2g8m7

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO ROAR STEFFENSEN

NY SANGBOG FAVNER 
TRADITIONEL PERUANSK MUSIKSTIL

Fredag den 17. juni var der fest på det 
teologiske uddannelsessted Setela i 
Arequipa i Peru.

Den lutherske kirkes (IEL-P) nye 
sangbog var hædersgæsten. 

Den er resultatet af halvandet års ar-

Mange af de nye sange 
blev introduceret og 
sunget ved præsentatio-
nen af sangbogen.

bejde, som missionær Merete Steffen-
sen har stået i spidsen for.

45 NYE SANGE BLANDT  
MANGE GENGANGERE
Sammen med et udvalg, der bestod af 
fem kompetente præster og musikere 
fra IEL-P, har hun gennemarbejdet og 
fornyet den sangbog, der bliver brugt 
ved gudstjenesterne i den lutherske 
kirke.

De fleste af de 373 sange er gengan-
gere fra tidligere versioner, men der er 
blevet plads til 45 nye sange.

Merete Steffensen præsenterede 
dem ved festen og fortalte, at det er 
en god blanding af traditionelle sal-
mer, moderne salmer og lovsange og 
sange med den karakteristiske klang, 
som en kendt fra folkemusik fra An-
desbjergene.

Derudover er der flere nye sange, der 
relaterer til kirkeåret og til dele af kir-
kens liturgi. For eksempel en nyskrevet 
nadversang.
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Ideer til hjem og menighed

vejen.org

hjem 

Hvis I har lyst til at fortælle børnenes hjem om, hvad I 
har lavet ved jeres samling, kan I fx gøre det ved at sen-
de en mail/sms, eller ved, at I laver et opslag i en face-
bookgruppe - evt. med et foto fra dagens samling.
I kan også printe tag-med-hjem-arket til børnene og/
eller sende det i en mail til hjemmene.

Ide til mail/sms: 
Vi har i dag hørt om Jesu dåb, fra Matt. 3, 13-17. 
Jesus har ikke brug for at blive døbt, fordi han er Gud 
søn og allerede er helt syndfri. Han bliver døbt, fordi det 
er en del af Guds plan med ham. Da Jesus er blevet døbt, 
siger Gud selv ”Dette er min elskede søn, i ham har jeg 
fundet velbehag” (Matt. 3,17). På den måde fortæller Gud 
alle, at Jesus virkelig har magt fra Gud til at frelse. Gud 
siger dette til Jesus, efter han er blevet døbt. Men hvis vi 
tror på Jesus, bliver vi også Guds børn, og derfor vil Gud 
sige disse ord til os. 
Tal gerne med dit barn om hans/hendes egen dåb.
Dit barn har fået et bibelvers med hjem, skriv gerne 
barnet dåbsdag på, og hvis I har, kan I klæbe et billede 
af barnet på også. 

menighed

Hvis I vil knytte bånd til menigheden, kan I fortælle 
dem, hvad børnene skal høre om/har hørt om ved sam-
lingen. I kan også opfordre menigheden til at bede for 
jeres samling og for børnene.

Forslag til hvad I kan gøre i menigheden:
 › I menigheden kan I synge sangen ”en gang før du 

selv kan huske” sammen med børnene. 
 › I menigheden kan I prøve at få et barn/voksen til at 

fortælle om deres dåb. Hvis I har dåb i menigheden, 
kan I invitere børnene til at komme op til døbefonten 
og se på. Har I ikke dåb, kan I invitere børnene til, 
efter gudstjenesten/samlingen, at komme op og se 
nærmere på døbefonten, hvis I har en sådan. 

 › Vi har øvet huskeverset ”dette er min elskede søn, i 
ham har jeg fundet velbehag”, sig det gerne sammen 
med børnene og hele menigheden. 

NYT MATERIALE FRA LMBU 
VISER VEJEN TIL TRO
VEJEN.ORG SKAL KLÆDE KLUBBER, HJEM OG MENIGHED BEDRE PÅ 
TIL AT OPLÆRE BØRN OG JUNIORER I DEN KRISTNE TRO.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  GRAFIK VEJEN.ORG

"Troens vandring med næste generation."
Sådan lyder visionen for det nye undervis-

ningsmateriale, som LMBU tilbyder til forældre 
og lederne i landets børne- og juniorklubber.

På hjemmesiden Vejen.org kan man købe et 
abonnement på et treårigt trosoplæringsforløb 
for børn og juniorer, der både er til brug i klub-
ber og kirker og en hjælp til opfølgning i hjem-
met.

INDDRAG FORÆLDRE OG MENIGHED
Projektleder for materialeudvikling i LMBU 
Finn Jøssang står i spidsen for en lille arbejds-
gruppe, som har udviklet materialet.

"Det var ved at være tid til et nyt tekstmateria-

le i børne- og juniorarbejdet," siger han om bag-
grunden.

Desuden har LMBU gennem flere år været in-
spireret af et koncept, der bruges af det norske 
Indremisjonsforbundet, hvor man målrettet 
sammenkobler trosoplæringen i hjem og me-
nighed.

"Vores opgave har været at lave noget tilsva-
rende, der engagerer menighedens ledelse, så 
klubberne ikke står alene om arbejdet, og hvor 
hjemmet involveres mere aktivt i den kristne 
oplæring af deres børn."

GOD RESPONS
Indtil videre er der på den nye hjemmeside 
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LMBU vil med navnet "Vejen" 
både signalere troens vandring 
med næste generation, men også 
vise børnene hen til Jesus som 
den eneste og sande vej. Ideer til hjem og menighed

vejen.org

hjem 

Hvis I har lyst til at fortælle børnenes hjem om, hvad I 

har lavet ved jeres samling, kan I fx gøre det ved at sen-

de en mail/sms, eller ved, at I laver et opslag i en face-

bookgruppe - evt. med et foto fra dagens samling.

I kan også printe tag-med-hjem-arket til børnene og/

eller sende det i en mail til hjemmene.

Ide til mail/sms: 
Vi har i dag hørt om Jesu dåb, fra Matt. 3, 13-17. 

Jesus har ikke brug for at blive døbt, fordi han er Gud 

søn og allerede er helt syndfri. Han bliver døbt, fordi det 

er en del af Guds plan med ham. Da Jesus er blevet døbt, 

siger Gud selv ”Dette er min elskede søn, i ham har jeg 

fundet velbehag” (Matt. 3,17). På den måde fortæller Gud 

alle, at Jesus virkelig har magt fra Gud til at frelse. Gud 

siger dette til Jesus, efter han er blevet døbt. Men hvis vi 

tror på Jesus, bliver vi også Guds børn, og derfor vil Gud 

sige disse ord til os. 

Tal gerne med dit barn om hans/hendes egen dåb.

Dit barn har fået et bibelvers med hjem, skriv gerne 

barnet dåbsdag på, og hvis I har, kan I klæbe et billede 

af barnet på også. 

menighed

Hvis I vil knytte bånd til menigheden, kan I fortælle 

dem, hvad børnene skal høre om/har hørt om ved sam-

lingen. I kan også opfordre menigheden til at bede for 

jeres samling og for børnene.

Forslag til hvad I kan gøre i menigheden:

 › I menigheden kan I synge sangen ”en gang før du 

selv kan huske” sammen med børnene. 

 › I menigheden kan I prøve at få et barn/voksen til at 

fortælle om deres dåb. Hvis I har dåb i menigheden, 

kan I invitere børnene til at komme op til døbefonten 

og se på. Har I ikke dåb, kan I invitere børnene til, 

efter gudstjenesten/samlingen, at komme op og se 

nærmere på døbefonten, hvis I har en sådan. 

 › Vi har øvet huskeverset ”dette er min elskede søn, i 

ham har jeg fundet velbehag”, sig det gerne sammen 

med børnene og hele menigheden. 

Samling

vejen.org

bliv nysgerrig på dagens bibelfortælling

 › Væk børnenes nysgerrighed ved at have noget, der 

symboliserer dåben med, fx en dåbskjole, billeder 

af en døbefont, dåbsattest e.l.
 › Spørg børnene, om de kan huske en dåb? Måske 

deres egen eller søskendes? › Fortæl derefter dagens historie.ideer til formidling Bibelhistorien kan formidles på forskellige måder. 

Vælg en form, der passer til dig. Vær altid tro mod de 

fakta, der findes i Bibelen, men brug gerne visuelle 

hjælpemidler, drama, stemmeføring eller andet, som 

kan gøre historien levende og understrege dens pointer.

 
Du kan genfortælle historien ved selv at spille Johan-

nes og bede en af børnene om at være Jesus eller ved at 

bruge dukker/legomænd.
Fortæl om: 

 › Johannes, der er kaldet af Gud til at fortælle folk 

om Messias. › Johannes, der døber: › I dåben skulle de beslutte, om de ville lytte til Gud 

og følge Guds vilje. Vandet skulle vise, at de vaskede 

deres gamle liv væk › Johannes, der ikke mener, Jesus har brug for at 

blive døbt af ham, men at Johannes tværtimod har 

brug for at blive døbt af Jesus 
 › Fordi: Gud havde fortalt Johannes, at Jesus virkelig 

var Guds søn, og at Jesu dåb med Helligånden giver 

evigt liv
 › Jesus vil døbes  › Fordi: han skulle opfylde de profetier, der stod om 

ham i Det Gamle Testamentet.
 › Fordi: Gud skulle vise (åbenbare, for) menneskene 

på jorden at Jesus virkelig var hans søn
 › Røsten fra himlen og duen, der daler ned over Jesu 

hoved
 › Gud selv fortæller mennesker, at dette er hans søn, 

som han elsker › Gud elsker Jesus, og gennem Jesus og hans frelse 

viser Gud også os kærlighed › Nu ved Johannes, hvem Jesus er. Jesus er ikke bare 

et godt menneske. Jesus er et udvalgt menneske. 

Han er ham, som han baner vej for. Den frelser, Gud 

har lovet. Ham, som Gud har lovet, at Johannes skal 

kende, ved at Guds ånd skal komme over ham. Nu 

sker det. Jesus er kommet. › Gud siger ordene ”dette er min elskede søn, i ham 

har jeg fundet velbehag” til Jesus, men når vi tror på 

Jesus og bliver døbt til at være hans børn, siger Gud 

det også til os. 

bøn
Kære Gud.
Tak, fordi jeg må være dit barn. Tak, fordi Jesus levede 

et helt fejlfrit liv, og at han gjorde det for min skyld. Jeg 

beder om, at jeg altid må være dit barn. 
Amen

sange
 › Vi synger nr. 6: ”En gang før du selv kan huske”    

 › Vi synger nr. 45: ”Jesus var min betaling”  
 › ”Han er Herren”, Vi synger bibelvers (link til video)

aktiviteter
 › Lav duer i karton til ophæng

Print nedenstående sætning ud til både drenge og 

piger, og lad dem klæbe det på karton eller deres duer. 

Hvis de kan, kan de skrive deres egen navn på også.  

Dette er min elskede datter, i hende har jeg fundet 

velbehag 
Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag 

Lad evt. børnene gå hjem og få deres forældre til at 

skrive deres dåbsdag på duen, eller gør plads til at de 

kan klæbe et foto af dem selv på også. › Leg dåb med en dukke og et vandfad. Lad børnene 

prøve at døbe dukken, tal om hvad præsten siger ”i 

faderens, sønnens og helligåndens navn” – Hvem er 

det, dukken bliver døbt til at tilhøre?
 › Lav duer af paptallerkener: link til idé kerneversMåske vil I sige dagens kernevers i kor og lære det uden-

ad. Der er mange måder at lære udenad på. Man kan fx 

bruge fagter eller ting. Snak med børnene om, hvad verset betyder.”Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbe-

hag” (Matt. 3, 17)

Vejen.org en række undervisningsoplæg, der, 
når det er fuldt udbygget, vil komme hele vejen 
rundt om det vigtigste i den kristne tro.

12 forfattere har været i gang med at skrive 
tekster til de seks hovedtemaer: Gud er, Gud 
skaber, Gud og det onde, Guds folk, Guds søn 
og Guds ånd og det nye liv. Nogle af oplæggene 
er blevet testet i børne- og juniorklubber og har 
fået meget god respons, fortæller Finn Jøssang.

Derudover vil man supplere med nogle akti-
viteter, som hjælper forældrene med at følge 
op på det, som børnene har gennemgået, samt 
med nogle workshops til hele menigheden.

”Det er vores håb, at det nye materiale kan 
være med til at skabe en større bevidsthed 
omkring trosoplæringen af den næste gene-
ration og give klubber, hjem og menigheder 
nogle gode resurser til det,” siger LMBU-pro-
jektlederen.  

Forberedelse

vejen.org

Børnesamling (5-9 år) 

hovedtema  Guds søn

undertema  Jesu liv og tjeneste

tekst   Matt. 3, 13-17

budskab  Gud elsker Jesus, og han elsker os

Kernevers    ”Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag” (Matt. 3, 17)

bøn

Kære Gud

Tak, fordi du har noget, du vil sige til mig gennem den 

bibeltekst, jeg skal læse nu. Gør mig lydhør for det, du 

vil sige til mig og til børnene.

Jeg beder for børnene og deres familier og takker dig 

for, at hver eneste af dem er kendt og elsket af dig.

Hjælp mig til at række dine ord videre til børnene, og 

giv os en god samling. Vær hos os med din ånd, og skab 

troen i vores hjerter. Tak for dine løfter om, at dit ord 

aldrig vender tomt tilbage.

Amen

Tekst Matt. 3, 13-17

Læs evt. bibelteksten i god tid, før du skal holde sam-

ling, så ordene kan arbejde i dig. Det kan være en ide at 

læse teksten langsomt og flere gange.

Er der noget i bibelteksten, der særligt taler til dig?

baggrund 

Johannes blev kaldt Johannes Døber, fordi han ikke kun 

prædikede, men også døbte. At døbe var noget nyt i den 

jødiske tradition, tidligere havde ofringer været men-

neskets vej til Gud. Men Johannes prædikede nu, at folk 

skulle omvende sig fra deres onde veje og vende sig til 

Gud. Johannes prædikede også om en Frelser, der snart 

skulle komme. Det var Jesus, han talte om. Mange folk 

fulgte hans opfordring om at vende om og lade sig døbe, 

idet de bekendte deres synder og ventede på den Frelser, 

som Johannes prædikede om (Luk 7,29-30). 

Jesus kommer til Johannes for at blive døbt. Jesus var 

jo uden synd, og det, erkender Johannes, derfor vil han 

i første omgang ikke døbe Jesus (Matt 3,14-15). Men Je-

sus siger til Johannes, at han skal døbes af ham ”for at 

opfylde al retfærdighed”. I dette ligger budskabet om, at 

Jesus identificerer sig med alle de syndige mennesker, 

som han kom for at frelse. Han påtog sig deres synder, 

som de, symbolsk set, havde lagt fra sig i vandet ved de-

res dåb. Johannes Døber vidste ikke, at Jesus var Mes-

sias, før han havde døbt ham (Joh 1,32-33). Men da Jesus 

bliver døbt, åbner himlen sig, og Gud selv vidner ”det-

te er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag” 

(Matt. 3,17).

Johannes vidner nu om, at Jesus er den frelser, som han, 

Johannes, så længe har prædiket om ville komme. Jesu 

dåb er en bekræftelse for Johannes og alle andre om, at 

Jesus virkelig er Guds søn og udsendt af ham. 

Johannes og Jesus var i familie med hinanden, men det 

lader til, at Johannes ikke kendte til, hvem Jesus egent-

lig var før dåbshandlingen.  

den store fortælling

Hvordan peger bibelteksten hen på Guds store fortæl-

ling – hans frelsesplan? Hvad kan vi lære om Gud og om 

os mennesker gennem teksten?

Jesus bliver døbt, men han har ikke brug for at blive 

døbt for at blive ren. Jesus vil adlyde Gud og være en del 

af den frelsesplan, Gud har lagt. Nu skal han begynde 

på det, som Gud vil, han skal gøre på jorden. Han bliver 

døbt som en indvielse til det, Gud vil med ham. Derfor 

kommer han med alle andres synder. Jesus lader sig 

døbe for vores skyld.

Jesus døber ikke blot med symbolsk vand som Johan-

nes, han døber med Helligånden til frelse og liv. (Joh 

1,33) I dag, når vi bliver døbt, får vi også Helligånden som 

en gave fra Gud. Jesus levede og døde også for os i dag, og 

derfor gælder dåben også i dag for dig og mig. 

Jesus bliver døbt

Hvert oplæg på Vejen.org indeholder ideer til for-
midling, sange og aktiviteter i børne- eller junior-
klub, men også forslag til, hvordan hjem og menig-
hed inddrages i samtalen.

Et abonnement på Vejen koster 
500 kr. det første år (ved bestil-
ling inden 31/12-2022) og 750 kr. 
for fuld adgang til både børne- og 
juniordelen.

Abonnementet indeholder: 
•  Bibelkronologisk og tematisk 
undervisning 
•  Printvenlige PDF-filer af alle 
oplæg 
•  Ideer til hjem og menighed 

Læs mere på Vejen.org.
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”En af mine klassekammerater var 
meget åben for at høre noget om den 
kristne tro. Jeg inviterede hende med 
til LMU og KFS. Hun snakkede om, hvor 
lidt hun egentlig vidste om Bibelen, og 
vi blev enige om, at vi gerne ville læse i 
den sammen.”

Sådan fortæller Iben Rask, der kom-
mer i Silkeborg LMU og netop har af-
sluttet 2.g på byens gymnasium. Sam-
men med sin klassekammerat, Julie, og 
en pige fra 3.g, Maria, som heller ikke 

kendte ret meget til kristendommen i 
forvejen, har hun mødtes i en lille stu-
diegruppe hver anden tirsdag i løbet af 
foråret.

”Det er helt vildt, at det faktisk er så 
let at komme til at tale med sine gym-
nasiekammerater om tro. Når man har 
været kristen hele sit liv, kan man godt 
få den tanke, at andre ikke interesse-
rer sig for det, man laver. Men det har 
slet ikke været sådan. Min klassekam-
merat ville gerne vide en masse og har 

Iben læser i Bibelen 
med gymnasievenner
LMU’ER FRA SILKEBORG FIK HJÆLP FRA TO MODNE KRISTNE TIL AT STARTE EN STUDIEGRUPPE. 
”DET ER VILDT, SÅ LET DET ER AT TALE OM TRO,” SIGER HUN. 

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO PRIVAT

spurgt ind til, hvad det vil sige at tro 
på Gud.” 

TALTE OM BØN,  
DÅB OG HELLIGÅND
Iben hørte fra nogle kristne venner om 
Maria fra 3.g, der også var interesse-
ret i at vide mere, og de tre piger har 
mødtes i et forløb på ti gange sammen 
med Ibens mor, Anne Marie, og en æl-
dre kvinde, Sigrid, som kommer i fri-
menigheden Kirken ved Søerne. Hver 
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KRISTENDOMSKURSUS.DK

Udgivet af Indre Mission og omhandler ti 
centrale temaer i den kristne tro.
En pakke med materialer koster 2.000 kr. og 
består af fire dele:

•  Kursusmanual til lederen
•  Manusoplæg med video og PowerPoint 
•  Studieark til deltagerne med resumé af ho-
vedpointerne
•  Indbydelser og PR-materialer

Læs mere på kristendomskursus.dk

gang startede de med at spise aftensmad sam-
men skiftevis hjemme hos Iben og hos Sigrid, 
og bagefter gennemgik de et oplæg fra kristen-
domskursus.dk med nogle centrale spørgsmål 
omkring den kristne tro, som for eksempel 
”Hvad betyder dåben?”, ”Hvad gør Helligån-
den?”, ”Gør bøn en forskel?”

Det var de to modne kvinder, der stod for op-
læggene, og det er Iben meget glad for, fordi 
hun så kunne koncentrere sig om bare at være 
med sammen med de to andre piger.

”Når man går i 2.g, har man rigtig meget kø-
rende, og det kan godt være en stor mundfuld at 
skulle præsentere hele evangeliet selv. I grup-
pen har vi gennemgået materialet sammen, og 
det har givet os et rigtig godt fundament og nog-
le gode snakke. Jeg synes, det har været mega-
spændende, også selvom jeg vidste meget af det 
i forvejen. Det har også fået mig til at stille nogle 
spørgsmål og tænke lidt mere over, hvad troen 
egentlig betyder for mig.”

STØRRE FRIMODIGHED SOM KRISTEN  
Nu har pigerne sommerferie. Maria er blevet 
student og skal på højskole til efteråret. Men 
Iben er sikker på, at hun og Julie fortsat vil få 
nogle gode snakke sammen i klassen.

”Hun har i hvert fald sagt, at hun har fået en 
meget bedre viden om, hvad kristendommen 
går ud på. Hun fortæller også helt naturligt om 
det til nogle af de andre i klassen. Det har været 
en opmuntring for mig at opleve hendes umid-

Det har været en opmuntring 
for mig at opleve hendes  
umiddelbare tilgang til og  
glæde over Bibelen.

delbare tilgang til og glæde over Bibelen. Det gi-
ver mig en større frimodighed til at fortælle om 
min kristne tro og invitere andre med til tiltag 
og arrangementer i fremtiden – uden at de skal 
føle det som noget, der bliver trukket ned over 
hovedet på dem.”

”Det er helt klart noget, jeg kan anbefale an-
dre – at læse i Bibelen sammen med nogle, der 
er helt nye i troen – og det er da også noget, jeg 
sikkert godt kunne finde på at gøre igen,” siger 
hun.  

Iben Rask (t.h.) er glad for at have to modne kristne 
med i gruppen, som står for oplæggene. Så kan hun 
koncentrere sig om bare at være med sammen med 
de to andre gymnasiepiger.
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”Det er ikke op til os at gøre forkyndelsen rele-
vant. Den er grundlæggende relevant, fordi den 
handler om Bibelens tekster, som altid er rele-
vante i den forstand, at Guds ånd har inspireret 
forfatterne til at skrive – og taler gennem dem 
i dag.”

Det svarer Børge Haahr Andersen på spørgs-
målet om, hvordan man formidler indholdet i 
2000-3000 år gamle tekster til nutiden? 

”Forkyndelsens opgave er netop at sige, at det, 
der i sin tid er skrevet til menigheden i for ek-
sempel Rom, også er Guds ord til os i menighe-
derne i dag.”

Og fordi forkyndelsen er relevant, skal den 
ske på en måde, så tilhørerne også hører den 
som talt til dem, slår han fast.

KENDE TILHØRERNE  
OG FORSTÅ DERES VERDEN
Børge Haahr Andersen er netop gået på pensi-
on efter 17 år som rektor på Dansk Bibel-Insti-
tut. Her har han undervist i prædikenlære, og 
han har også holdt kurser i LMU-regi om for-
kyndelse og læringsstile.

Han fortæller, at der er to begreber, han al-
tid bruger, når han underviser: tekstnært og 
livsnært.

”For at kunne prædike tekstnært, skal man 
sætte sig ind i det sprog og den kulturramme, 
som teksten er skrevet ind i. Derfor er det vig-
tigt med teologiske studier,” siger han.

”At prædike livsnært betyder, at man skal 
kende tilhørerne og forstå deres verden. Ikke 
bare på overfladen, men hvad de er optaget af 
inderst inde, så man kan anvende teksten på 
dem.”

”Derfor er det vigtig at bruge tid uden for 
gudstjenesten sammen med dem, man skal 
tale til. For eksempel ved kirkekaffe og husbe-
søg,” siger den tidligere sognepræst og tilføjer, 
at man som præst også får indblik i sine tilhø-
reres verden ved bryllupper, begravelser og an-
dre højstemte situationer i livet. 

I LM’s missionshuse og frimenigheder gør 
man brug af besøgende prædikanter, og det 
kan være et handicap, mener Børge Haahr An-
dersen.

”Man kender ikke folk personligt og kan der-

VI SKAL HAVE 
MERE DIALOG IND I 
FORKYNDELSEN

TEMA:  
FORKYND 
MED MERE 
END ORD

30-35 minutters enetale. Sådan foregår forkyndelsen man-
ge steder i LM i dag. Den form giver prædikanten mulig-
hed for at komme i dybden både teologisk, sjælesørgerisk 
og retorisk.

I dette tema giver vi ideer og inspiration til andre måder 
at tilrettelægge forkyndelsen på. Det kan måske appelle-
re til andre typer af forkyndere og andre typer af tilhøre-
re. Målet er ikke at ændre for at ændre, men at skabe den 
overvejelse, om andre elementer end enetalen kunne give 
noget godt til jeres fællesskab.

JESUS FORTALTE TYPISK SINE LIGNELSER I FORBINDELSE MED SAMTALE, OG PAULUS 
STILLEDE DE SPØRGSMÅL, LÆSERNE VILLE STILLE. DET SKAL NUTIDENS FORKYNDERE 
LÆRE AF, MENER TIDLIGERE SOGNEPRÆST OG REKTOR PÅ DBI.

TEKST KAJA LAUTERBACH  GRAFIK UPKLYAK
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for kun supplere dem, der er der mere perma-
nent, men man kender dog som regel typerne,” 
siger han.

”De fleste missionsfolk tilhører nemlig en 
subkultur med en forhistorie, som prædikan-
ten ikke er ukendt med.”

PAUSER TIL SPØRGSMÅL  
OG GRUPPEARBEJDE
Meget forkyndelse foregår som monolog fra en 
prædikestol, men Børge Haahr Andersen påpe-
ger, at både Jesus og Paulus brugte dialogform. 

”Jesus brugte billeder og metaforer for at ty-
deliggøre det, han ville sige, og det var typisk i 
forbindelse med samtale, at han fortalte sine 
lignelser,” uddyber han.

”Og selv om en stor del af Paulus’ breve er 
skrevet i monologform, er der også meget dia-
log i dem. Han sætter sig i tilhørernes sted og 
stiller de spørgsmål, læserne ville stille.”

Den erfarne prædikant opfordrer til at tage 
ved lære og bruge mere dialogform for eksem-
pel ved at holde pauser til spørgsmål eller til 
smårefleksioner i grupper. 

”At tænke over tingene selv hører med til den måde, 
folk lærer på i dag,” siger han.

Børge Haahr Andersen minder om, at mennesker i 
dag lever i en tid, hvor de får alt ind i en kombination af 
ord og billeder.

”Det præger os, så vi er blevet mere visuelle. Det skal 
vi som prædikanter imødekomme og inddrage billeder 
i forkyndelsen,” siger han og erkender, at andre er bedre 
end ham til det med billeder.

Men det vigtigste er, at forkynderen har noget på hjer-
te, slår han fast. Hvis ikke, kan ingen hjælpemidler og 
virkemidler hjælpe.

”Modsat: Hvis forkynderen brænder for det rigtige, 
tror jeg, at formidlingen vil lykkes.   

At tænke over tingene 
selv hører med til den 
måde, folk lærer på i dag.
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Når musikkonsulent Christian Eng-
mark står for forkyndelsen, blander 
han fællessang og vidnesbyrd. Forkyn-
delsesformen er ikke afhængig af, at 
man er en dygtig musiker, men kan ko-
pieres af alle – evt. kan én person vare-
tage musikken, mens en anden knytter 
ord til sangene.

”Det handler om at åbne sangenes 
indhold og knytte et vidnesbyrd og et 
bibelvers til dem,” forklarer han og gi-
ver et eksempel:

Musik, spørgsmål og 
klodser på prædikestolen
FORKYNDERE TAGER ALTERNATIVE FORMER I BRUG FOR AT 
TYDELIGGØRE EVANGELIET FOR TILHØRERNE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO LM MUSIK, PRIVAT

CHRISTIAN ENGMARK

MUSIKKONSULENT

FÆLLESSANG, VIDNESBYRD OG  
BIBELVERS I STEDET FOR PRÆDIKEN

for mig. Ofte er sangen en forkyndelse i 
sig selv, og så handler det egentlig blot 
om at fremhæve en linje eller fortælle, 
hvad sangen betyder for en.”

Christian Engmark, der stopper som 
musikkonsulent 31. august efter otte år, 
har ofte mødt stor glæde over denne 
forkyndelsesform og håber, at han sta-
dig vil blive spurgt, når han ikke længe-
re har titel af musikkonsulent.

”På det seneste har jeg fundet sange, 
der handler om, at selvom verden ram-
ler, så har Gud kontrollen. Jeg finder en 
sang, som vi synger sammen, fortæller 
om min egen usikre coronaperiode og 
knytter et bibelvers til.”

Har man svært ved at formulere or-
dene, kan må få hjælp i Sange og Salmer 
eller Fællessang, hvor der ofte står, hvil-
ke bibelvers sangene er skrevet over.

”Jeg bruger eksempler fra mit eget liv, 
for sangene betyder noget personligt 
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Bibeltekst gengivet ordret og med fagter, der 
understøtter efterfulgt af spørgsmål. 

Sognepræst i Aarhus og tidligere landsleder 
i Bibellæser-Ringen Lasse H. Iversen har erfa-
ring med at fremsiger en kortere fortællende 
bibeltekst udenad, som han understreger med 
sine hænder. 

”I bund og grund er det det samme som at 
læse en bibeltekst, men mit tonefald og fagter-
ne understreger nogle pointer. Når folk bliver 
involveret på denne måde, så husker og fanger 

Når Daniel Sundgaard går på prædikestolen, 
har han ofte en ting med, der kan understrege 
en pointe i prædikenen.

”Påskedag holdt jeg en prædiken om opstan-
delsen. Jeg havde et spil klodsmajor med og 
fjernede den nederste brik og sagde, at uden 
Jesu opstandelse, falder vores tro til jorden,” 
fortæller læreren, der bor i Køge.

Daniel Sundgaard har det ikke som et princip, 
at han skal have en ting med på prædikestolen, 
for den rækkefølge ville være unaturlig for ham:

Kasper Beck Drejer, der er forkynder i Hvidovre 
frimenighed, har ved flere lejligheder involve-
ret menigheden i sin forkyndelse. Blandt andet 
ved at få et vidnesbyrd undervejs:

”Jeg prædikede over at stole på Gud, og så for-
talte en fra menigheden om, hvordan han kon-
kret havde oplevet Guds svar. Det understrege-
de mine pointer og var samtidig en god måde at 
få et vidnesbyrd fra en i menigheden.”

Forkynderen, der fra 1. september er præst i 
Vesterhavskirken, har også involveret menig-

de meget mere af en bibeltekst,” forklarer han.
Efterfølgende stiller jeg nogle spørgsmål, som 

både kan handle om forståelse af tekstens ind-
hold, analyse af teksten, og hvad den betyder for 
den enkelte.

”Hvis man vil prøve det af, skal man overve-
je, hvad det betyder, at man bryder den norma-
le ramme for forkyndelsen. Og så tager det tid 
at lave de gode spørgsmål, der åbner teksten 
og som peger mod det budskab, man gerne vil 
have frem.”

”Jeg starter ud i, hvad Gud har lagt mig på 
hjerte. Og hvis det giver mening at tage noget 
visuelt med, så gør jeg det. Det hjælper også mig 
selv til bedre at huske min pointe.”

Han oplever, at det vækker en ekstra opmærk-
somhed hos tilhørerne, når han har en ting 
med. De tilhørerne, som ikke får noget ud af 
det, mister næppe noget heller, tror han. Des-
uden hjælper genstanden ham som forkynder, 
så han kan understrege sine pointer endnu ty-
deligere.

heden med korte spørgsmål undervejs:
”Jeg har spurgt ’hvordan tænker I Den nye 

Jord skal blive?’ eller ’ved I egentlig hvad Josva 
betyder’? Jeg har også haft stor glæde af i begyn-
delsen af forkyndelsen at stille nogle spørgs-
mål, som folk skulle tænke over.”

”Jeg vil gerne have noget af den deltagelse 
med, som vi kender fra bibelstudiegrupperne. 
Det kan også hjælpe folk til at blive bedre til at 
tale om tro med hinanden.”

LASSE H. IVERSEN

SOGNEPRÆST

DANIEL SUNDGAARD

FRITIDSPRÆDIKANT

KASPER BECK DREJER

FORKYNDER I  

HVIDOVRE FRIMENIGHED

FAGTER OG SPØRGSMÅL  
ÅBNER PRÆDIKETEKSTEN

EN FYSISK TING KAN UNDERSTREGE 
PRÆDIKENENS POINTE

MENIGHEDEN DELTAGER AKTIVT I FORKYNDELSEN
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”Alle, der mødte Jesus, reagerede 
stærkt på ham. Nogle med jubel og glæ-
de, andre med vrede og had. Men ingen 
forblev uberørte.”

Sådan skriver lektor ved Menigheds-
fakultetet i Aarhus Morten Hørning 
Jensen i sit forord til studiehæftet ”Mø-
der med Jesus – forklaringer til Mar-
kusevangeliet”, som er udgivet af Bibel-
læser-Ringen.

Morten Hørning Jensen har studeret, 
hvordan Jesus forkyndte for sin sam-
tid, og der er nogle særlige kendetegn, 
der adskiller hans forkyndelse fra den 
måde, man traditionelt udlagde Skrif-
ten på dengang, man som nutidsfor-
kynder kan tage ved lære af, mener 
han.

BRUGTE LOKALE BILLEDER
”Der var noget over de åbne møder, 
hvor Jesus talte, som krævede retorisk 
slagkraft for at blive hørt og husket. 
Derfor benyttede han sig ofte af lignel-
serne, og hvis man lægger mærke til de 
billeder, han brugte, var de uhyre loka-
le, konkrete og jordnære.” 

Hyrder, fiskere, marker, mønter, vin-
gårde – alt, hvad Guds rige blev sam-
menlignet med, kunne findes inden for 
en radius af få kilometer rundt om Ge-
nesaret Sø, hvor de fleste lignelser blev 
fortalt, understreger Morten Hørning 
Jensen.

”Jesus tog altid udgangspunkt i noget 
umiddelbart genkendeligt. Det betød, 

at man ikke kunne gå fra et møde med 
Jesus uden at tage hans budskab med 
hjem, for det var billeder, man mødte 
i sin hverdag. Det er noget, jeg tit har 
tænkt over som et forbillede for mig 
som forkynder: ikke at bevæge mig ind 
i teologiens rum for teologiens skyld, 
men finde noget at knytte an til, så der 
er en forbindelse til hverdagen.” 

Det udtrykker Guds store kærlighed 
til os, at han valgte at kommunikere så 
lokalt, mener teologi-lektoren.

”Han blev han kød og blod et helt kon-
kret sted på et helt bestemt tidspunkt. 
Lige siden har evangeliet om ham kun 
kunnet formidles i hjertesprog – fra 
hjerte til hjerte. Så nært på den, som 
der tales til, som muligt.”

SÆTTER FOLK I BEVÆGELSE
Et andet element er Jesu' brug af iro-
ni og overdrivelser, som at hugge sin 
hånd af og rive sit øje ud, hvilket er med 
til at understrege vigtigheden af hans 
budskab og gøre det endnu tydeligere. 

”Det er så vigtigt for Jesus, at vi for-
står det, han siger, at han gerne vælger 
nogle utraditionelle metoder i sin for-
kyndelse, som ofte provokerer lytteren. 
Man kan sige det på den måde, at han 
altid taler på en måde, der sætter folk i 
bevægelse – enten i vrede væk fra ham 
eller i kærlighed hen til ham.”

For ligesom Jesus gjorde tærsklen 
til at forstå hans forkyndelse meget 
lav ved at inkludere både samaritane-

JESUS GJORDE TÆRSKLEN 
TIL FORKYNDELSEN LAV

MF-LEKTOR: VI MÅ TAGE VED LÆRE AF JESU FORKYNDELSE, DER I ET TYDELIGT OG BILLEDLIGT 
SPROG VISER OS GUDS KÆRLIGE VÆSEN OG SKÆRER IGENNEM HÅRDE HJERTER OG HIERARKIER. 

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG 

MORTEN HØRNING JENSEN
• Cand.theol. og ph.d. i teologi.  

• Lektor og akademisk leder ved 
Menighedsfakultetet. 

• Redaktør af det arkæologiske 
tidsskrift TEL. 

• Fast klummeskribent på Kriste-
ligt Dagblad.
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"Læg dig på din venstre side, og tag Israels skyld 
på dig. Det antal dage, du ligger på den side, skal 
du bære deres skyld” (Ez 4,4).

Flere gange får profeten Ezekiel at vide, at han 
skal forkynde Guds ord for jøderne gennem for-
skellige tegnhandlinger. Ved den lejlighed, som 
dette vers kommer fra, skal han ligge på venstre 
side i 390 dage. Derefter fulgte 40 dage på højre 
side. Alle dagene skulle han være bundet.

Ezekiels nærmest teatralske forkyndelse af 
Israels skyld har man helt sikkert lagt mærke 
til. Man kan sagtens forestille sig, at de jøder, 
der ligesom Ezekiel boede i landflygtigheden, 
har talt om det: ”Har I hørt om ham profeten, 
der ligger bundet på siden? Han siger, det er et 
vidnesbyrd om Israels synd.”

De tilsammen 430 dage på siden var ikke den 
eneste gang, Ezekiel må have vakt opsigt. Han 
klippede sig skaldet, byggede angrebsramper 
om en teglsten og brød hul i sin husmur og gik 
ud gennem det. Alt sammen som et vidnesbyrd 
om Guds straf over Israel for dets synd.

Ezekiels tegnhandlinger minder os, der skal 
holde andagt, prædiken, indledning eller an-
det, om, at vi godt må være kreative. Vi skal nok 
ikke slå hul i muren til missionshuset, men lad 
os udfordre os selv på at supplere det talte ord 
med andre ting, der understreger pointen.

Også når pointen ikke er rar at høre på. Det 
kan gøre helt ondt i maven at læse, hvordan Gud 
forholder sig til Israels synd, sådan som Ezeki-
el prædiker. Men Gud forholder sig på samme 
måde til vores synd, og det må også forkyndes, 
så vi forstår det i dag, og så vi ser Jesus!

re, kvinder og spedalske, sætter han barren for 
efterfølgelse utroligt højt, understreger Mor-
ten Hørning Jensen og nævner den rige unge 
mand, der måtte sælge alt for at følge Jesus.

”Det er godt nok en utrolig svær balance, for 
som forkyndere kommer vi let til ramme i mid-
ten, så vi ikke inkluderer nok, samtidig med at 
vi nedskriver efterfølgelsen til det, vi selv kan 
overholde. Men her må vi tage ved lære af Jesu’ 
forkyndelse, der i et tydeligt og billedligt sprog 
viser os Guds kærlige væsen, som skærer igen-
nem vores hårde hjerter og hierarkier, og kal-
der os til ægte efterfølgelse af ham.”  

LÅ PÅ VENSTRE 
SIDE I 390 DAGE

NICKLAS LAUTRUP-MEINER

KOMMUNIKATIONSLEDER

NLM@DLM.DK

TRE GODE RÅD TIL AT LIGNE JESUS  
I FORKYNDELSEN

1.  Vi skal turde tale et nutidigt, forståeligt og nærvæ-
rende sprog – fra hjerte til hjerte. Det er sværere, end 
man lige tror.

2.  Vi skal turde kommunikere mere ensidigt og må-
ske spidsformulere tingene lidt mere, end vi lige sy-
nes, for at få pointen til at stå tydeligere frem.

3.  Vi skal holde øje med, at vi gør evangeliet åbent og 
inkluderende nok, men på en måde, så vi kalder til en 
enkel og radikal efterfølgelse.

Jesus taler altid på en 
måde, der sætter folk i 
bevægelse – enten i  
vrede væk fra ham eller 
i kærlighed hen til ham.

TRO & MISSION  09  2022 29



I juni var det ti år siden, at loven om vi-
else af to af samme køn blev vedtaget. I 
de mellemliggende år har spørgsmålet 
om LGBT-personers rolle i kirken fyldt 
i kirker verden over. Mange har valgt at 
åbne for vielse af homoseksuelle, mens 
et mindretal af kirker står fast på et nej. 

Men dette nej er ikke nok. Det fast-
holder to nye udgivelser på dansk, der 
kom netop i forbindelse med ti-året for 
vielser af homoseksuelle i Danmark. 

I en ny bog af FrikirkeNets general-
sekretær og et amerikansk hæfte, der 
er oversat af Evangelisk Luthersk-Net-

værk (ELN), udfordres kirker med et 
klassisk syn på seksualitet og ægteskab 
til at overveje, hvordan man tager imod 
LGBT-personer i fællesskaberne.

TILTRÆKNING OG ADFÆRD  
ER IKKE DET SAMME
ELN’s hæfte tager udgangspunkt i sæt-
ningen ”Jeg er homoseksuel. Kan jeg 
være med i jeres menighed?” Herefter 
lægger hæftet op til nogle overvejel-
ser ud fra forskellige fortolkninger af 
ordene ”homoseksuel” og ”med i jeres 
menighed”.

UDFORDRER MENIGHEDEN
TIL AT VISE OMSORG 
FOR HOMOSEKSUELLE
TO NYE UDGIVELSER OPFORDRER KIRKEN TIL AT MØDE LGBT-PERSONER 
MED OMSORG – TRODS ET NEJ TIL VIELSER.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO ISTOCKPHOTO 

Mikael Wandt Laur-
sen fastholder både en 
klassisk kristen etik og 
anfægter samtidig at 
homoseksuel praksis er 
en værre synd end an-
dre. Han slår fast at hele 
menigheden består af 
syndere. 

Den amerikanske forfatter og præst 
mener, at man skal skelne mellem sek-
suel tiltrækning og seksuel adfærd. 
Førstnævnte bør ikke få betydning for, 
hvilke opgaver man kan varetage i me-
nigheden. Ved sidstnævnte skal kir-
ken derimod stå fast og håndhæve, at 
al seksuel aktivitet er forbeholdt ægte-
skabet mellem mand og kvinde, mener 
forfatteren. Den håndhævelse skal gæl-
de, uanset om der er tale om to mænd 
eller en kvinde og en mand, der ikke er 
gift. Samtidig er det vigtigt at overveje, 
om den pågældende angrer eller tvært-

TRO & MISSION  09  202230 KIRKEN VERDE N R U NDT



GENERALSEKRETÆR FOR 
DANSK OASE STOPPER

DanskOases lederskab har i sam-
arbejde med Ruben Dalsgaard be-
sluttet at opsige samarbejdet med 
ham som generalsekretær med 
udgangen af juni. Årsagen er, at 
han efter 16 måneder fortsat kæm-
per med senfølger efter covid-19.

Sekretariatschef Lisbeth Baun er 
konstitueret som daglig leder.

KONKURS SÆTTER MF’S 
BYGGERI PÅ PAUSE

Byggefirmaet bag Menigheds-
fakultetet i Aarhus' nye byggeri 
begærede den 10. juni konkurs. 
Dermed er MF's byggeri gået i stå 
og fremtiden usikker.

NY GENERALSEKRETÆR 
FOR MISSION AFRIKA

Jørn Blohm Knudsen bliver ny ge-
neralsekretær i Mission Afrika fra 
den 15. august.

Han kommer fra en stilling som 
virksomhedskonsulent i Arbejds-
giverforeningen KA, hvor han har 
været ansat siden 2018. Før det var 
han generalsekretær for missions-
organisationen Åbne Døres dan-
ske afdeling i 16 år.

Fire år som LM-missionær i 
Etiopien giver også et væsentligt 
bidrag til hans erfaring med inter-
national mission.

   

Frimodig kirke i en regnbuefarvet tid 
Vejledning om medlemskab,  lederskab og tjeneste i menigheden 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Af Joshua Ryan Butler, Center for Faith, Sexuality & Gender 

Frimodig kirke—sammen for sandhed og kærlighed 

FO
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imod benægter, at der skulle være tale 
om en synd, lyder det:

”Jeg vil anbefale, at vi centrerer vo-
res officielle politik omkring adfærd og 
søger at håndtere lyst og identitet ved 
hjælp af vejledning og omsorg og skøn.”

OVERGIVELSE OG TRO  
– IKKE YDRE PRES
FrikirkeNets generalsekretær Mikael 
Wandt Laursen har igennem flere år 
været i dialog med homoseksuelle i og 
uden for kirken i en dansk frikirkelig 
sammenhæng. Ved boglanceringen 
den 22. juni forklarede han, at bogens 
mål er at bryde kirkernes tavshed om 
emnet. Stilheden har skabt forvirring 
blandt unge kristne og skubbet søgen-
de LGBT-personer væk, siger han også 
i bogens forord.

Han anfægter, at homoseksuel praksis 
er en værre synd end andre synder og 
står fast på, at hele menigheden består 
af syndere. Som brudte mennesker skal 
menigheden række ud til LGBT-perso-
ner og byde dem velkommen. Når det 
gælder opgøret med synd, skriver han, 
at valget om at følge Bibelens etik ”må 
fødes ud af en vandring med Herren og 
ikke på grund af pres fra andre.” Han 
understreger samtidig, at det er hans 
overbevisning, at to af samme køn ikke 
er skabt til at leve sammen seksuelt.

BÅDE HOLDNING OG MEDFØLELSE
De to udgivelser udfordrer ikke det 

konservative etiske syn på sex: Kun 
mellem mand og kvinde og kun i æg-
teskabet.

Udfordringen gælder, hvordan kir-
ken tænker om og behandler men-
nesker, hvis liv ikke vidner om denne 
ramme. Her formaner begge udgivel-
ser til, at man ikke forskelsbehandler 
den heteroseksuelle og den homosek-
suelle. Man skal som kirke tværtimod 
lægge sig på sinde at være omsorgsfuld, 
så LGBT-personer, hvad enten de er i 
kirken eller i samfundet i øvrigt, ikke 
skal opleve at blive mødt som modstan-
dere, men først og fremmest som men-
nesker. For som Mikael Wandt Laursen 
opfordrer til:

”Kan vi have en holdning uden at for-
dømme? Kan vi have en holdning og 
have tålmodighed? Og medfølelse?”  

FrikirkeNet er en landsdækkende 
organisation, som med sine flere 
end 120 medlemmer består af et 
bredt netværk af frikirker, organi-
sationer og institutioner. 
Medlemmerne kommer blandt 
andet fra Baptistkirken, Apostolsk 
Kirke, Missionsforbundet, Mosaik 
(det tidligere Pinsekirken), Vi-
neyard, Hillsong – dertil kommer 
en række uafhængige medlem-
mer.

Bogen "Tro kirke & homoseksua-
litet" er skrevet af Frikirkenets ge-
neralsekretær. Hæftet fra Evange-
lisk Luthersk Netværk er oversat 
fra amerikansk.
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UNGE KRISTNE KVINDER 
FØLER SIG ENSOMME OG 
PRESSET TIL SEX
ADAMOGEVA.DK-UNDERSØGELSE VISER EN KRISTEN UNGDOMSKULTUR, DER 
LIGGER LANGT FRA BIBELENS VEJLEDNING TIL MENIGHED OG MENNESKE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO PEXELS.COM

Af undersøgelsen frem-
går det, at næsten hver 
anden af de unge kvin-
der har oplevet berørin-
ger, der overskred deres 
grænser.

”Der synes at være en bekymrende tendens i 
trivslen særligt blandt unge kvinder i kristne 
fællesskaber i forhold til både selvværd og en-
somhedsfølelse.”

Sådan lyder en af konklusionerne fra en stor 
undersøgelse af hjemmesiden Adamogeva.dk, 
som drives af Indre Mission.

Undersøgelsen er lavet blandt 2.104 perso-
ner mellem 13-30 år, hvor mere end ni ud af ti 
identificerer sig selv som kristne, og næsten 85 
procent er en del af et kristent fællesskab. Un-
dersøgelsen er lavet blandt unge i missionsfor-
eningerne, KFS, Oase og pinsekirkernes fælles-

organisation Mosaik.
Hver fjerde pige mellem 13-14 er svært ensom. 

Blandt de 15-18-årige er tallet faldet til 21,4 pro-
cent og blandt de 19-30-årige til 17,9 procent.

UØNSKEDE BERØRINGER OG SEX-PRES
Ensomheden går hånd i hånd med et lavt selv-
værd for mange af de unge, der har besvaret 
spørgeskemaet. En stor gruppe taler heller ikke 
med nogen om deres personlige problemer.

Ud over de unges trivsel ser undersøgelsen 
også på deres forhold til køn, sex og græn-
ser. Her fremgår det, at næsten hver anden af 
de unge kvinder mellem 15 og 18 år har ople-
vet uønskede berøringer, der overskred deres 
grænser. I hele gruppen er der også en stor 
gruppe, der har haft en seksuel debut, der var 
begrundet i pres fra partneren.

”Flere kvinder end mænd har følt sig presset 
til deres seksuelle debut – og for de 15-18-årige 
er det hver fjerde pige,” lyder det i rapporten. 
Her peges også på, at knap hver femte pige og 
hver fjerde dreng var enten fuld eller skæv, da 
de havde sex første gang. 

De høje tal til trods er det på begge parametre 
en forbedring i forhold til en lignende undersø-
gelse, som Adamogeva.dk lavede i 2016. 

Der er dog ikke nogen forskel på de to under-
søgelser i andelen af personer, der har haft sex. 
To ud af tre i den gruppe, der har haft samleje, 
har haft det før ægteskabet. I rapporten kaldes 
det ”påfaldende”, at så mange har haft sex før 
ægteskabet, når de har baggrund i miljøer, der 
anbefaler at vente med sex.

”[Det] kalder på seksualundervisning, der er 
tilpasset et ungdomsliv, hvor sex er på tale i en 
forholdsvis tidlig alder og med partnere, som 
man ikke nødvendigvis har en nær relation til.”  
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MUSIKKONSULENT STOPPER

Christian Engmark stopper som musikkonsu-
lent i LM på landsplan den 31. august. I otte år 
har han bidraget med inspiration til lovsang, un-
dervisning, musikglæde og musikproduktioner. 
Han fortsætter i sin deltidsansættelse som mu-
sikkonsulent i Nordsjællands Afdeling.

Bestyrelsen for LM Musik er i gang med at fin-
de hans afløser.

SENIORVOLONTØRPAR ANSAT  
TIL MARA I NORDTANZANIA

Svenske Pamela og Anders-Petter Sjödin rejser  
til Mara i slutningen af 2022 i cirka 10 uger.

Parret, der er gået på pension, har tidligere 
været missionærer i Iringa i Tanzania og ken-
der derfor både sprog og kultur. De er hen-
holdsvis præst og psykoterapeut og er begge 
erfarne undervisere. 

Deres opgaver bliver at undervise dels på Kia-
bakari Bibelskole, i menighederne og på Bunda 
Hospital.

UNDERVISNINGSLEDER ANSAT  
TIL RETRÆTECENTER I IRINGA

Til august 2023 rejser Margunn og Geir Tore 
Salmelid til Iringa for at være undervisnings-
ledere på det Retræte- og Missionscenter, som 
LM har oprettet sammen med den lutherske 
kirke i Tanzania.

Margunn og Geir Tore Salmelid har tidligere 
været udsendt af Norsk Luthersk Misjonssam-
band til bibelskole-arbejde i Nordtanzania og 
fra 2019-2021 var de ansat af LM på samme sted. 

Parret erstatter Flemming Hansen, der stop-
pede som undervisningsleder med udgangen 
af juni 2022.

pentabyg.dk

FØLG LM 
PÅ FACEBOOK
facebook.com/dlmdk
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LANDEREPRÆSENTANT 
TIL TANZANIA
Som landerepræsentant er din opgave at skabe trivsel 
og gode rammer for LM’s udsendte og lokalt ansatte 
medarbejdere. Du er LM’s primære kontakt til myn-
digheder og samarbejdspartnere i Tanzania samt til 
LM’s sekretariat i Danmark. 
Det ønskes yderligere at prioritere evangeliserende 
eller diakonale opgaver i stillingen.

Tiltrædelse: forår 2023
Ansøgning: snarest muligt
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/missionaer. 
Kontakt gerne missionskonsulent Ole Malmgaard på 
om@dlm.dk / 40 80 38 23.



SET FRA MIN STOL

Sidst i westernfilmen Wyatt Earp 
mødes de to venner, Doc Holi-
day og Wyatt Earp, til en endelig 
afsked. De to har sammen befriet 
en prærieby for voldsmænd. Nu 
ligger Doc døende af tuberkulose 
på et simpelt hospital med gyldent 
lys ind ad de åbne vinduer. 

Hvad nu? For Doc er der kun én 
vej. Men hvad med Wyatt. ”Hvad 
skal du nu?” spørger Doc.

”Jeg skal vel leve et almindeligt 
liv,” svarer vennen. 

Og så er det, at Doc Holiday si-
ger: ”Der er ikke noget normalt liv, 
Wyatt, der er bare liv. Lev det!”

Det er et godt budskab. Også 
for kristne. Det er nemt at se sig 
omkring og få det indtryk, at der 
er flest normale liv fyldt med gode 
familierelationer, blomstrende 
arbejdsliv, børn og børnebørn der 
følger troen, uproblematiske æg-
teskaber og givende kristne fæl-
lesskaber. Sådan er det bare for de 
færreste. I hvert fald på alle områ-
der, selvom mange af os kan være 
taknemmelige for meget.

Den slagne vej er for de færre-
ste. Egen og andres fortræd, for-
kerte valg, misgreb og ugunst for-
mer vores tilværelse til unikke liv. 
Eller måske er det bedre at sige, at 

Gud former vores liv med de sæ-
reste redskaber. 

”Jeg vil råde dig ved at fæste mit 
øje på dig,” står der i den tidligere 
oversættelse af Salme 32. Det kan 
man læse som voldsomt skræm-
mende. Men Guds øjne er kær-
lighedens øjne, der ikke slipper 
os af syne. Ikke én eneste. Ikke et 
øjeblik.

Om få dage skal jeg til 60-års 
fødselsdag hos en god veninde. 
Jeg glæder mig meget. Blandt 
andet til gensyn med omkring et 
dusin skønne kvinder, som jeg fik 
lov at dele liv med i større og min-
dre grad for mere end 30 år siden. 

Jeg er også spændt. Hvor er de 
i livet? Hvor gik deres veje hen? 
Og som det er typisk, kredser tan-
kerne også om mig selv. Hvor er 
jeg? Hvor gik mine veje og afveje? 
Hvordan forklarer jeg, hvor jeg 
blev af, og hvorfor mine valg ser 
ud, som de gør?

Jeg holder mig til, at Gud har 
rådet mig ved at fæste sit øje på 
mig. Underfuldt for mig, selvom 
det måske bare ser underligt ud. 
Det er der stor frimodighed i.

Der er ikke noget normalt liv. 
Der er bare liv. 

DER FINDES IKKE   
NOGET NORMALT LIV

Kom og vær med! Hvem har ikke lyst til 
det? En indbydende titel, der også illu-
streres glimrende. Det er lige det, vi har 
brug for: at voksne og børn er sammen 
om Guds ord.

Her er tale om en andagtsbog fra Bi-
belselskabet, hvor 25 tekster er valgt, 
fordi de alle handler om Jesus. Selve 
bibelteksten er gengivet fra Bibelen 
2020. En supergodt valg i forhold til 
målgruppen. Hver tekst bliver så gen-
nemgået af en række forfattere, der 
alle er præster og kirkefolk i eller uden 
for folkekirken. Til hver bibeltekst er 
der skrevet en refleksionstekst til den 
voksne som en hjælp til at forstå tek-
sten og give inspiration til at tale med 
barnet om den. En spændende indgang 
til familieandagten, hvor den voksne 
videreformidler mundtligt til børnene. 
Til hvert stykke er der en vejledning til 
en praktisk/kreativ aktivitet, der glim-
rende understøtter budskabet og kan 

SARAH KRØGER ZIETHEN M. FL. (RED.):

KOM OG VÆR MED  

– EN AKTIVITETSBOG FOR BØRN OG VOKSNE

BIBELSELSKABET 2022

120 SIDER – 199,95 KRONER

BØ GE R

DORTE SIG LEERGAARD

LANDSLEDER I ELN

LANDSLEDER@LUTHERSK-NETVAERK.DK
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Hvor jeg savner, at Jesus forbliver 
omdrejningspunktet, netop fordi 
forfatterne i forordet fortæller, at 
det er intentionen.

En andagtsbog  
med et genialt koncept

en virkelig hændelse? For det andet sy-
nes jeg, det er lidt diffust at tale om lys, 
når der i teksten er tale om noget så af-
gørende som død og liv. Den allersidste 
sætning i refleksionen lyder dog: ”Jesus 
fortæller os, at Gud er stærkere end dø-
den.” 

Men ih, hvor jeg savner, at Jesus for-
bliver omdrejningspunktet, netop for-
di forfatterne i forordet fortæller, at det 
er intentionen. 

DER PEGES BEFRIENDE PÅ GUD
Andre refleksioner er langt tydeligere 
Jesuscentreret, som fx s. 57- 59. Tek-
sten er fra Matt 7, 7-14. I denne tekst 
lærer Jesus os, at når vi beder, skal vi 
få. I den følgende refleksion kan man 
læse spørgsmålet: ”Så hvad skal vi tro? 
Får vi altid det, som vi har brug for, når 
bare vi beder om det?” Forfatteren sva-
rer blandt andet: ” Gud svarer, som han 
vil, og derfor kan vi trygt bede til ham.” 
Hvor befriende, at der peges på Gud, og 

DE PRAKTISKE AKTIVITETER UNDERSTØTTER BUDSKABET GODT, MEN JESUS 
SMULDRER OFTE VÆK I FORFATTERENS TANKER, MENER ANMELDER.

ANMELDELSE JANNE BAK-PEDERSEN

hjælpe med at få gang i en reflekteren-
de samtale om teksten. Det er et geni-
alt koncept.

JESUS BLIVER SLØRET
I indledningen får vi at vide, at tekster-
ne er valgt, fordi de har Jesus som cen-
trum. Det lykkes også at få Jesus i cen-
trum i en del af refleksionsteksterne, 
men langt fra i alle. Når det ikke lykkes, 
er det ikke, fordi Jesus er udeladt, men 
han er sløret, og vi ser ham ikke tyde-
ligt som frelser og vores eneste grund 
til glæde og liv. I stedet smuldrer han 
væk i forfatterens tanker om, hvad vi 
som mennesker kan og bør gøre for 
at vise kærlighed, være lys eller noget 
helt tredje. 

Lad mig give et eksempel fra s. 93-95 
i bogen. Teksten er fra Joh 11, 19-45:  
Opvækkelsen af Lazarus. Når jeg læ-
ser denne bibeltekst, hvor Jesus mani-
festerer sin almagt, sig selv som Guds 
søn og sin store medfølelse med os 
mennesker, bliver Jesus stor for mig, 
og jeg er nok ikke alene om det, da der 
til sidst i bibelteksten står, at ”mange …
begyndte nu at tro på Jesus”.

Men i reflektionsstykket til denne 
tekst står der: ”Historien om opvæk-
kelsen af Lazarus fortæller om, at lyset 
kan komme igen, selv når vi synes, li-
vet er helt sort”. For det første kommer 
jeg i tvivl om, hvad forfatteren mener. 
Er der bare tale om en historie og ikke 

JANNE BAK-PEDERSEN

LM KIDS-KONSULENT I LMBU

JANNE@LMBU.DK

at han er til at stole på.
Jeg har svært ved helhjertet at anbe-

fale denne bog på grund af refleksio-
nernes meget svingende indhold. Der 
peges nogle gange mere på, hvad vi 
som kristne bør gøre, end på, hvad Je-
sus har gjort for os. Alligevel vurderer 
jeg, at bogen kan anvendes som inspi-
ration til at komme i gang med en an-
dagtsform, der i høj grad er både enga-
gerende, refleksiv og nødvendig.  
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”Jeg blev mødt med klapsalver ved en 
gudstjeneste i Iringa-området, da jeg 
bragte en hilsen fra de kristne i Dan-
mark.”

Det fortæller Henrik Bjærre Jakobsen 
fra Skjern. Som medlem af LM’s Lands-
styrelse (LS) var han i Tanzania fra den 
19.-29. maj for at besøge det arbejde, 
LM er involveret i ud fra og i Dar es Sa-

Nu kan jeg bedre tage 
beslutninger i Landsstyrelsen
HENRIK BJÆRRE JAKOBSEN HAR SAMMEN MED SIN ÆGTEFÆLLE BESØGT TANZANIA FOR FØRSTE GANG. 
BESØGET BETØD MEGET – BÅDE FOR HAM OG FOR DE LOKALE KRISTNE.

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO PRIVAT

laam, Iringa og Arusha.
”Det stod som en kæmpestor kontrast 

til den reaktion, jeg fik i min egen me-
nighed, da jeg kom hjem og bragte en 
hilsen fra de kristne i Tanzania. Her 
sad alle helt stille, som om de var til be-
gravelse,” siger han med et skævt smil.

”Jeg ved ikke om de tanzaniske krist-
ne er mere levende end de danske ån-

deligt set, men menneskeligt er menig-
heden mere levende.”

ENS OVER FOR GUD  
– TRODS FORSKELLE
I det hele taget står mødet med de loka-
le kristne som en kæmpe oplevelse for 
Henrik og hans kone, Kathrine, der var 
med på rejsen.
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”Det var fantastisk at sidde og synge med på 
sangene. Mange sange i kirken er jo kendte san-
ge, der var oversat til swahili, som er forholdsvis 
let at læse,” siger han.

For Kathrine var det største at fejre nadver 
sammen med de lokale kristne. 

”At være sammen med kristne brødre og sø-
stre og ville det samme trods forskelle – og sid-
de side om side og være ens over for Gud. Det 
kan man næsten få en klump i halsen over,” si-
ger hun.

MERE INTERESSANT SOM  
KVÆGAVLER END SOM LEDER
Henrik Bjærre var positivt overrasket over at se 
Soma Biblia i Dar es Salaam. 

”Selvom jeg har set omsætningstal, havde jeg 
ikke forestillet mig, at det er så stort et foreta-
gende med så mange ansatte,” siger han.

LS’eren besøgte også Ilambilole Bibelskole, og 
det var en god oplevelse, fortæller han.

”Jeg fik en snak med skolelederen, og det er 
mit indtryk, at han var glad for at møde mig og 
kunne fortælle ansigt til ansigt om skolens be-
hov,” siger han. 

”Jeg kunne fornemme, at det betød noget for 
ham, at en fra LM’s ledelse besøgte skolen.”

Oswald Ndelwa var en anden, der gav udtryk 
for, at han var positiv over at møde nogen fra 
LM’s ledelse i Danmark. Han er er leder af det 
Missions- og Retrætecenter i Iringa, som LM og 
den lutherske kirke i Tanzania driver i fælles-
skab.

For nogle tanzaniere skabte den kendsger-
ning, at Henrik er landmand og holder kvæg, 
dog større interesse, end at han er fra LM’s le-
delse. 

”Det betyder noget, at man har kvæg. Det har 
alle – også Mtui, der er økonomidirektør i Soma 
Biblia,” siger han og tilføjer, at det dog også gav 
lidt forvirring.

”Til en masaigudstjeneste spurgte de Kathri-
ne ud om malkning. Det regnede de nemlig ikke 
med, at jeg har noget med at gøre, da det må 
være konens job,” siger han.

Henrik Bjærre Jakobsen drikker 
en kop te sammen med pastor 
Yohana Tunyoon i Mfyome ved 
Iringa inden gudstjenesten.

”Da de så fik at vide, at hun ikke arbejder med 
køerne, men er pædagog, gik snakken i stå.”

NU HAR JEG SELV SET DET
Henrik Bjærre er meget glad for, at han har set 
LM’s og den lutherske kirkes arbejde i Tanza-
nia.

”Det har givet mig et helt anderledes hjerte-
forhold til det, og det giver mig en helt anden 
baggrund for at kunne træffe beslutninger i LS,” 
siger han og nævner Soma Biblias ønske om en 
større lagerhal.

”Da vi drøftede det, havde jeg ingen forudsæt-
ninger for at forestille mig behovet. Men nu har 
jeg set det.”

Et andet eksempel er udfordringerne for byg-
geriet af en ny værelsesfløj på Ilambilole Bi-
belskole, hvor skolen har bedt om flere penge, 
fordi priserne på materialer er steget.

Nu glæder han sig til at møde andre lande, 
hvor LM har missionsarbejde, og han og Ka-
thrine håber, de kan holde en privat ferie i Cam-
bodja næste sommer.  

Henrik og Kathrine 
Bjærre Jakoben med 
Iringa i baggrunden.
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Oversygeplejersken 
Cecilia Mbuya på Bunda 
Hospital sammen med 
en af mødrene på stuen 
for børn, der er født for 
tidligt.
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Hjælper fattige 
patienter til at få 
behandling
OVERSYGEPLEJERSKE: DET ER TRIST, AT DET KUN ER DE VELHAVENDE 
TANZANIERE, DER HAR RÅD TIL BEHANDLING OG MEDICIN.

TEKST OG FOTO KAJA LAUTERBACH

BUNDA HOSPITAL

Bunda Hospital er et af 20 hospi-
taler, som Den lutherske kirke i 
Tanzania (ELCT) ejer.

Det blev bygget efter aftale mel-
lem ELCT i Mbulu Stift og Tanza-
nias sundhedsmyndigheder, der 
ønskede et distriktshospital i Bun-
da-omårdet.

ELCT slog sig sammen med 
Norsk Luthersk Misjonssamband, 
der fik støtte til projektet gennem 
NORAD (norsk Danida), der finan-
sierede 80 % af byggeriet. 

Bunda Hospital blev indviet i 
1992, og da Mara Stift blev selv-
stændigt i 1991 overgik ejerskabet 
af hospitalet til det.

Myndigherne stillede jord til 
rådighed og sørgede for adgangs-
veje og vandforsyning. De betaler 
også personalets lønninger, mens 
patienterne betaler for behandling 
og pleje. 

LM havde en læge udsendt til 
Bunda Hospital i 1990'erne, og 
nu arbejder børnesygeplejerske 
Marita Hasselberg der tre dage om 
ugen. 

Cecilia Mbuya er ikke i tvivl om, hvad 
det vigtigste er: At patienterne får den 
omsorg og behandling, de har brug for.

Hun er oversygeplejerske på børne-
afdelingen på Bunda Hospital i Nord-
tanzania, hvor hun har arbejdet i 20 år.

Den 54-årige sygeplejerske er også 
uddannet jordemoder og har tidlige-
re arbejdet på fødegangen. Nu har den 
særlige stue for børn, der er født for 
tidligt, hendes bevågenhed.

ØNSKER AT HJÆLPE  
DE FATTIGE PATIENTER
Cecilia oplever, at patientsammensæt-
ningen på hospitalet har ændret sig. 
Regeringen betaler for løn til perso-
nalet, og indtil 2020 betalte de også for 
medicin og mad, men nu skal patien-
terne selv betale for alt.

”Det betyder, at det kun er de mere 
velhavende, der bliver indlagt, og at det 
kun er dem med forsikringer, der har 
råd til medicin. Det er rigtig trist,” siger 
hun og fortæller, at selv om hospitalet 
kæmper for at få enderne til at hænge 
sammen, gør de forskellige ting for at 
hjælpe, så fattige mennesker også kan 
få pleje og medicin.

Hospitalet har en fond, som persona-
let samler ind til ved deres andagt hver 
tirsdag. Midlerne herfra går blandt an-
det til, at fattige børn, der er indlagt 
uden forældre, får både mad, behand-

ling og medicin uden at betale. Fonden 
betaler også for modermælkserstat-
ning til for tidligt fødte børn, hvis for-
ældrene ikke har råd til det.

Det anbefales, at alle nyfødte børn – 
som i Danmark – får en sprøjte med 
k-vitamin kort tid efter fødslen. Det 
skal forældrene købe i en butik på ho-
spitalet, men det er dyrt, og der er til 
mere end ét barn i en ampul. For at få 
prisen ned og for at undgå, at k-vitamin 
bliver smidt ud, køber hospitalet nu 
ampullerne, og forældrene betaler kun 
for den del, deres barn får.

Cecilia tilføjer, at sygeplejerskerne 
venter med at give det enkelte barn 
indsprøjtningen, til der er nok babyer 
til, at hele ampullen kan blive brugt. 

FØLGER SINE PATIENTER  
EFTER INDLÆGGELSEN
Det er ikke kun, mens patienterne er 
indlagt, Cecilia ønsker at gøre godt for 
dem. Hun følger dem, så godt hun kan, 
når de er blevet udskrevet. 

Som med trillingemoderen Zuhura, 
der ikke kan overskue at få flere børn 
lige med det samme og derfor ikke har 
samliv med sin mand. Cecilia opfor-
drer hende til at komme til klinikken 
sammen med sin mand, så de kan tale 
om familieplanlægning og eventuel 
prævention.  

TRO & MISSION  09  2022 39



børn, der før ikke ønskede at være på 
hospitalet, nu leger.

ROLIGE BØRN GØR OGSÅ  
FORÆLDRENE BEDRE TILPAS
Det er ikke kun børnene, der nyder 
godt af, at Isack og andet hospitalsper-
sonale er begyndt at lege med dem.

”Forældre er også bedre tilpas, når 
omgivelserne er rolige, og børnene 
ikke skriger højt,” siger han.

En anden ting fra kurset, som Isack 
fremhæver, er, den vejledning, de fik i 
at lave en behandlingsplan, så samar-

BØRNELÆGE SKABER TRYGHED 
FOR SMÅ PATIENTER
ISACK CHANA FRA BUNDA HOSPITAL HAR VÆRET PÅ ET TIDAGES KURSUS MED LM-MISSIONÆR I AT GØRE 
UNDERSØGELSE OG BEHANDLING TIL EN BEDRE OPLEVELSE FOR BØRN OG DERES FORÆLDRE

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO MARITA HASSELBERG

bejdet mellem læger og sygeplejersker 
bliver bedre.

Han ser frem til at være med til at 
holde et PNC-kursus på Bunda Hospi-
tal, da han er overbevist om, at det kan 
være til stor hjælp for personalet der.  

Børnelægen Isack Chana læser 
højt for Efraim for at skabe ro og 
tillid inden undersøgelse og be-
handling.

Dukken Pendo, billedbøger og legetøj 
er blevet rekvisitter, som Isack Chana 
bruger i sit daglige arbejde.

Han er børnelæge på Bunda hospi-
tal og har erfaret, hvordan leg og afled-
ning gør oplevelsen med undersøgelse 
og behandling bedre for både børn og 
forældre.

I december 2021 deltog han i et 
kursus i Paediatric Nursing (PNC) på 
Nkinga Hospital i december 2021. Det 
var et tidages kursus i børnepleje med 
både teori og praktiske øvelser i, hvor-
dan man kan møde syge børn på en 
kærlig måde og anvende leg for at ska-
be tillid i forbindelse med undersøgel-
ser. En af underviserne var missionær 
Marita Hasselberg, der arbejder som 
sygeplejerske på børneafdelingen på 
Bunda Hospital.

På kurset lærte de også om børns ret-
tigheder – for eksempel retten til be-
handling – og om den betydning, det 
har for børns liv, om de får omsorg.

BØRN LEGER I STEDET FOR AT 
PRØVE AT FLYGTE
”Når et barn skal undersøges og have 
behandling, er det altid vigtigt at skabe 
tryghed og omsorg gennem leg, så bar-
net ikke har lyst til at flygte,” siger Isack 
og fortæller, at han bruger dukken Pen-
do meget til at vise, hvad der skal ske.

”Måske siger jeg: Se Pendo har fået 
lagt en venflon, ligesom du nu skal 
have,” siger han.

”Og så fortæller jeg altid sandheden – 
som en ven – at det gør lidt ondt.”

Og det giver en mere rolig atmosfæ-
re på børneafdelingen. Isack oplever, at 
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Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Heragården er et botilbud for dig med 
autisme, der ønsker et meningsfuldt liv

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn

Heragården  |  Koustrup Alle 15B  |  Lind  |  7400 Herning  |   +45 96 27 31 00  |  post@heragaarden.dk  |  Heragaarden.dk

LivogJob er er for unge med
særlige behov, hvor vi har:

Se mere på livogjob.dk eller ring 54441705

� STU uddannelse
� Besky�et beskæ�igelse
� Bo�lbud med 16 pladser
for 17-30-årige

� Tilgængelighed for alle
� Et kristent værdigrundlag og
en kristen e�k

� Fokus på at bidrage �l lokalområdet

pentabyg.dk

Frederiksborg 
Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
Apoteker Troels Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk

Åbent alle dage i året kl. 8-21

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Parkering
Tæt på
indkøb

Egen

Få gratis 
blad og 
bedeblad
Udkommer fire gange om året
Bestil på opendoors.dk/blad og bestil

Scan
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MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen 
er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.

Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk

Kontaktpersoner:
Johannes Møller: 61 76 69 05  Dan Wejse: 26 83 37 44

Få nyheder 
om forfulgte 
kristne
Modtag nyhedsmail hver fredag
Bestil på opendoors.dk/nyt

og bestil

Scan

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

L A R S  M A L M G A A R D  J E N S E N  M .F L .

Kristen i grænselandet
Med Første Petersbrev som rejseguide
LogosMedia | 184 sider | 149,95 kr. 

»Med dyb teologisk indsigt og stor kulturel fornem-
melse for samtiden guider bogens forfattere dig sik-
kert gennem kristne gråzoner, så du ikke farer vild 
eller bliver væk undervejs.« 
PETER RASK, FRIMENIGHEDSPRÆST I KIRKEN VED 
SØERNE

GUIDER DIG 
GENNEM 

KRISTENLIVETS 
GRÅZONER



LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

luthersk Receptionhøjskole
missions

Kom og vær med, når vi officielt byder 
velkommen til vores nye forstander 
Kristoffer Enevoldsen
fredag den 9. september 2022
                  klokken 15-17 

p.s: Der er plads til flere elever på Kristoffers første hold til august

www.vkfri.dk

 
•  Du kan gå foran i skolens pædagogik.

•  Du er en synlig leder, der prioriterer et godt samspil  
 med både elever, forældre og medarbejdere.

•  Vi venter gerne på dig, hvis du er den, vi søger.

Ansøgningen sendes på mail til jf@vkfri.dk  

Har du spørgsmål kan du kontakte 
skoleleder Jesper Friis på tlf. 51 84 37 97 /

97 17 23 24 eller skolens formand Lotte 
Clausen på tlf. 51 30 25 13.

VKF er oprettet af IM/LM · Skolen har 267 elever i 0.- 9. klasse
 og cirka 85 børn i SFO.

ER DU VORES NYEER DU VORES NYE

SFO-leder
FOR 85 SKØNNE BØRN?

SE HELE ANNONCEN PÅ VKFRI.DK 

 
Medarbejder søges til bofællesskabet  
Sydhjørnet i Vamdrup. 
 
Har du en ambition og drøm om at arbejde i et  
kristent bofællesskab med udviklingshæmmede 
under Kristelig Handicapforening. 
  
Vi tilbyder: 
* En kultur hvor vi udvikler på fagligheden både 
     i den daglige praksis, via kurser og supervision  
*  Høj grad af medindflydelse og medansvar 
*  Kun arbejde hver 3. weekend 
*  Lange arbejdsdage, på 10 – 14 timer.  

 
Vi vægter et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor alle  
skal trives, samtidig med at vi sætter faglighed højt  
og er ambitiøse i arbejdet.  
 
Syntes du ovenstående lyder spændende, så læs  
mere på www.sydhjornet.dk 
 
Har du spørgsmål eller gerne vil kigge forbi, så kontakt  
konstitueret leder Michael Hjort Tlf. 2637 8919 eller  
konstitueret souschef Heidi Stark Tlf. 52112385 
 

 

 

 

 

 
 

 

Musikkonsulent, Christian 
Engmark, har valgt at søge 
nye udfordringer. 

Vi søger derfor en ny medarbejder, som i samarbejde med 
LM Musiks anden musikkonsulent og musikbestyrelsen 
skal stå i spidsen for musikarbejdet i LM. 

Læs hele stillingsopslaget på lm-musik.dk
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Se priser og betingelser på troogmission.dk.

NÆSTE NUMMER
Tro & Mission nr. 10/2022 udkommer 19. 
august.

KODE TIL TRO & MISSION ONLINE
3.. kvartal 2022: 2022T&M-3kvt
2. kvartal 2022: 2022T&M-2kvt

Hvad laver du lige for tiden? 
Jeg arbejder tre dage om ugen som sygeplejerske på børneafdelingen på 
sygehuset i Bunda. I denne uge var der besøg af en øre-næse-hals-kirurg 
fra Mwanza. De mange nyopererede børn gav os ekstra meget at lave. Jeg 
skulle blandt andet sørge for, at de fik den rette mængde smertestillende 
medicin.

Hvad er dine planer for den kommende tid?
Det er nu den sidste uge før vores sommerferie. Bibelskolen lukker først 
den 22. juli, så jeg planlægger den undervisning i engelsk og sundhed, 
som eleverne skal have, når vi er rejst. Skoleåret er rykket, fordi der skal 
være en folketælling i midten af august, hvor alle skal opholde sig i deres 
hjemby.

Er der noget, som har glædet dig særligt på det seneste?
Jeg glæder mig over, at mine dukker Haki og Pendo gør en forskel i arbej-
det med børnene. For eksempel brugte fysioterapeuten Pendo til at træne 
med et barn, der havde forbrændinger på armene, og barnet var roligt og 
kunne bevæge sig ved at lege og strække ud efter dukken i stedet for at 
være bange og græde. 

Vi glæder os også til snart at kunne kramme vores tre børn og mine for-
ældre i Sverige.

Er der et forbøns- eller takkeemne, du gerne vil dele?
Vi takker Gud for, at vores opholdstilladelser og min autorisation som sy-
geplejerske blev fornyet i foråret. På bibelskolen er Nikolaus Akyoo netop 
rejst. Han var den lærer, som stod for skemaer, karakterer og mange an-
dre vigtige ting. Han var også en god ven, og vi kommer til at savne ham 
her. En ny er startet, men han kommer kun til at undervise. Bed om en 
god start for ham og om en rimelig arbejdsbyrde for os alle.

Hvad laver du i fritiden?
Jag holder af at gå en aftentur eller at tage på cykeltur sammen med min 
mand, Carl, i de smukke omgivelser ved Kiabakari.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
Fil 1,5-6. Vi må være med i Guds arbejde, som andre har begyndt. Gud er 
med os, og det er ham, som skal fuldføre sin gerning.

MINE DUKKER HJÆLPER  
SYGE BØRN TIL AT LEGE

MARITA HASSELBERG

BØRNESYGEPLEJERSKE I TANZANIA

MAH@DLM.DK

STØT LM
Gaver til missionsarbejdet sendes til konto  
2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.
Se også dlm.dk/stoet.
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TEMA: FORKYND MED MERE END ORD

Jesus tog altid udgangspunkt i noget 
umiddelbart genkendeligt. 
   Det er noget, jeg tit har tænkt over som 
et forbillede for mig som forkynder: 
ikke at bevæge mig ind i teologiens rum 
for teologiens skyld, men finde noget at 
knytte an til, så der er en forbindelse til 
hverdagen.

MORTEN HØRNING, SIDE 28-29

Forkyndelse bliver aldrig bare retorik. Hel-
ligånden kan vække liv af døde ud af en 
manglende rød tråd og en uklar pointe. 
Men forkyndelse er også retorik. Derfor 
må ethvert kristent fællesskab og enhver 
forkynder overveje, hvordan forkyndelsen 
skal tilrettelægges, så mennesker møder 
Gud netop dér, hvor de er.

I dette nummer giver vi opmuntring og 
gode råd til det.
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