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Du skal formå både at være visionær, nytænkende og kunne 
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En lille bog om nadveren

Lars Malmgaard Jensen og Michael Agerbo Mørch

Nadveren er kirkens kraftkilde. Alligevel er der 
en risiko for, at vi – selvom vi måske modtager 
den på ugentlig basis – glemmer dens egentlige 
indhold og værdi.

Med denne bog ønsker forfatterne at »genfor-
trylle« nadveren og åbne læserens øjne for de 
skatte, som dette enkle ritual rummer – at det er 
et sted, hvor vi kan modtage Guds tilgivelse, trøst 
og nærvær. Et sted, hvor Jesus er virkeligt nær. 

VIRKELIGT NÆR
LARS MALMGAARD JENSEN 

MICHAEL AGERBO MØRCH

Lars Malmgaard Jensen  
og Michael Agerbo Mørch
virkeligt nær
En lille bog om nadveren
Med denne bog ønsker forfatter-
ne at »genfortrylle« nadveren og 
åbne læserens øjne for de skatte, 
som dette enkle ritual rummer.

152 sider | 179,95 kr.
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VERDENS 
FORVALTERE

med et gudgivet mandat
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Bæredygtighed og kristen tro – 
hænger det sammen? Klart ja, 
efter min mening. Jeg tror, krist-
ne er kaldede til at arbejde for 
bæredygtighed overalt, hvor vi 
har indflydelse. Fordi næstekær-
ligheden kræver det, og fordi det 
ligger i den kristne tro på, at Gud 
har gjort mennesket til forvalter 
af den verden, han har skabt. Og 
endnu mere fordi arbejdet for 
en bæredygtig verden springer 
ud af det håb, Kristus giver. Jeg 
tror dybest set, det er en del af 
efterfølgelsen af ham.

Peter Søes – uddrag fra bogen

Denne antologi er et interessant og tiltrængt bidrag til refleksioner 
over forholdet mellem den kristne tro og den igangværende klima-  
og biodiversitetskrise. Dette udforskes gennem den kristne forståelse 
af forvalterskab – kaldet til at være verdens forvaltere. 

Læseren præsenteres for forskellige perspektiver på forvalterskab  
af en række forfattere med forskellige indgangsvinkler. De forskellige 
perspektiver skaber rum for dialog, diskussion og refleksion, hvilket  
er en af de store styrker ved bogen. Som læser har jeg ikke været enig  
i alt, men bogen har givet inspiration til videre refleksion, for eksempel 
at vi må have blik for, hvordan vores handlinger i det nære har konse-
kvenser på et globalt plan. Små valg kan have store konsekvenser. 

Forvalterskab er at få verden til at blomstre og lykkes, så den lyser  
i skønhed og overflod. Dette er et stort og vigtigt ansvar, som mødes 
med nåde af vores skaber. 

Lukas Julius Kaarby, cand.scient.pol.

Bidragydere:

• Jens Ole Christensen, cand.theol. 
og sognepræst i Fredens-Nazaret 
Sogn

• Peter Søes, adjunkt/førsteama-
nuensis på Menighedsfakultetet, 
cand.theol., ph.d.

• Nils Andersen, landssekretær  
på Menighedsfakultetet

• Margrethe Winther-Nielsen, 
ph.d. i miljøvidenskab, kemiing. 
samt innovationschef og senior-
forsker (pens.) i privat forsk-
ningsinstitut

• Mads Bøndergaard Kobbersmed, 
cand.scient. pol., cand.mag. og 
gymnasielærer

• Manuel Vigilius, kommunikations-
chef for COWI

• Amar Raljevic, MSc International 
Business

• Lars Boje Sønderby Jensen, 
cand.mag. i filosofi og studenter-
sekretær for KFS i Østdanmark

• Lisa Rom Boye, cand.mag. i 
historie og samfundsfag, sekretær 
i KFS for International Student 
Ministry

• Peter Øhrstrøm, dr.scient. og 
professor ved Institut for Kommu-
nikation på Aalborg Universitet

Lars Boje Sønderby Jensen 
(red.)
verdens forvaltere
med et gudgivet mandat
Ti bidragydere giver forskellige 
perspektiver på bæredygtighed og 
forvalterskab. Målet er at være et 
positivt bidrag til debatten til re-
fleksion og berigelse for læserne.

208 sider | 199,95 kr.

tavshedens 
land
Tessa Afshar

ROMAN
tavsh

edens land
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fshar

En familietragedie kaster tunge skygger over Eliannas liv, og den 
tilværelse, der før tegnede lys og løfterig, formørkes af skyld. 
Den unge jødiske kvinde holder sit følelsesliv i stramme tøjler, 
og med stolthed, stædighed og talent kanaliserer hun al sin 
livskraft ind i faderens væveri. Men ulykken følger hende skridt 
for skridt. Hverken hendes egen ihærdighed eller 
støtten fra hendes elskede kan forhindre, at 
hun synker ned i et dyb af elendighed. 
Bliver hun nogensinde sat fri?

Den prisvindende historiske roman 
Tavshedens land er den anden bog af 
Tessa Afshar, som udgives på dansk.

Tessa Afshar
tavshedens land
»Man lægger bogen fra sig styrket 
i troen på, at Jesus har omsorg 
også for mig.«
IMPULS

320 sider | 299,95 kr.



LEDER

NICKLAS LAUTRUP-MEINER

KOMMUNIKATIONSLEDER

NLM@DLM.DK

Det er så som så med kaldsbe-
vidstheden i LM. Det var diag-
nosen, der dannede baggrund 
for Rådsmødet den 29. oktober. 
Her havde LM’s ledelse indbudt 
LM’ere og LMU’ere fra hele landet 
til at tale om det, de så som symp-
tomet: at der er mangel på folk i 
det lokale arbejde såvel som det 
internationale missionsarbejde.

Kaldsbevidsthed dækker over 
en oplevelse af at være kaldet til at 
tjene andre for en sag, der er stør-
re end en selv. Det har kun få af os 
tid til. For alle de mange scener, 
jeg i forvejen oplever, at jeg skal 
præstere på i min hverdag, tapper 
alle mine kræfter, så jeg skærer 
al dødvægt fra for ikke at synke 
til bunds selv. Studierne, børne-
ne, børnebørnene, det fine hjem, 
gør det selv-projekterne. Der er 
nok af opgaver, der fylder vores 
kalendere, og lister over ting, vi 
”bør” gøre.

ET KALD MED MENING
I temaet i dette nummer sætter vi 
fokus på kald og tjeneste fra flere 
vinkler. En af indgangene er den 
praktiske vinkel. 

En kommende missionær, Sig-
ne Wiwe Philipps, der ligesom 
mange andre troende har bedt om 
Guds ledelse i livet, sætter meget 
ærligt ord på, hvordan Gud æn-

drede hendes perspektiv, så hun 
løftede blikket fra sine egne pla-
ner og tanker. 

Noget mere jordnære er famili-
en Drejer, der bare elsker at være 
lejrledere. De får selv masser af 
energi af det, og de ser, at det 
giver mening på et større niveau 
at hjælpe lejrdeltagerne til at få 
kristne venner og til at sidde un-
der Guds ords påvirkning.

HVIL I GUDS PLANER
Mere kompliceret behøver det 
heldigvis ikke at være. Kaldet til 
tjeneste er ikke endnu et slidsomt 
krav i hverdagen, der trækker os 
væk fra den tiltrængte hvile og 
listen over opgaver, vi ”bør” gøre, 
for at livet føles rigtigt. 

Måske er der nogle af os, der 
trænger til at bede Gud om at 
komme til at hvile i hans perspek-
tiv og hans planer. Måske er der 
andre af os, der bare med glæde 
skal kaste os over en tjeneste i 
menigheden og få lov at opleve, 
at Gud giver styrken til det?

Lad os øve os i at kigge op fra 
vores egen kalender – den rækker 
alligevel kun 70 år ”eller firs, hvis 
kræfterne slår til” (Sl 90,10). Guds 
kalender rækker helt ind i evig-
heden.

GUDS KALENDER 
RÆKKER LÆNGERE

INDHOLD

6	 Cambodjanere	tvangsflyttes	
 fra Siem Reap

10  PORT RÆ T

	 Carolyne	Kaddu:	Troen	og		 					
 latteren har båret mig

18  L M R U NDT

  Signe og Anders skal være 
  missionærer i Cambodja
   LMBU på medlemsjagt
 		380	unge	blev	tændt	på	Mission22
 		Studerende	i	Nuuk	er	nysgerrige	
  på Bibelen

24  TEMA: KAL DET TIL TJENESTE

 	 Kaldet	sætter	fri	fra	selvrealisering
 	 Ingen	lejr	uden	familien	Drejer
 	 Svært	at	finde	folk,	der	vil	være	
	 	 klubledere
 	 Sæt	mig,	hvor	jeg	bedst	kan	gavne

30  KIR KEN VER DEN RUNDT

33  NY T FR A L M

34  Julelys	og	spareøvelser

35  AN M E L DE L SE 
 Verdens forvaltere

36  Det	tog	25	år,	før	Masinga	
	 tog	imod	Jesus

38 Tro	&	Missions	stemme	går	på	pension

43  Julestjernen	minder	mig	om	
	 Jesus	som	verdens	lys
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Lan Yi og hans kone, Saronh, der 
er ansat af LM i Siem Reap, tilby-
der undervisning i programmerne 
Word, Excell og PowerPoint til 
12-14-årige børn og unge ud fra 
deres hjem.

”Vi gør det, fordi kendskab til 
de tre programmer er et krav i de 
fleste jobopslag, men børnene har 
ingen mulighed for at lære at bru-

LANDSBYBØRN LÆRER  
AT BRUGE COMPUTER

HVEM OG HVORDAN ER  
HELLIGÅNDEN EGENTLIG?

 
Tema-artiklerne	 i	dette	nummer	af	Budskabet	
sætter	fokus	på	Helligårnden.	
Alex	Dahl	Karlsen	er	med	i	redaktionsudval-

get,	og	i	sin	artikel	"Helligånden	elsker	os"	teg-
ner	 han	 en	 portrætskitse	 af	Helligånden.	Han	
mener	 nemlig,	 at	 man	 ved	 at	 få	 øje	 på,	 hvem 
Helligånden	er,	også	får	et	bedre	billede	af,	hvad 
han gør.	
Andre	artikler	handler	om	at	lytte	til	Åndens	

stemme og giver nogle glimt fra kirkehistorien 
af,	hvordan	man	har	erfaret	og	talt	om	Helligån-
den	i	forskellige	perioder.
En	artikel	fra	Budskabet	findes	også	som	lyd-

fil	på	budskabet.dk.

ge dem – og forældrene har heller 
ikke råd til at købe en computer til 
dem,” siger de. 

I samarbejde med LM's volon-
tører tilbyder Yi også  engelskun-
dervisning med bibelhistorier 
hver fredag. Undervisningen i 
computerbrug er gratis, men det 
er en betingelse, at børnene også 
deltager i det.

Hvad du gør, afhænger 
af, hvad du brænder for, 
og hvem der har tændt 
dig. Jesus vil gerne sæt-
te dig i brand for ham.
ANDERS SOLGAARD, FORKYNDER PÅ MISSION22

Fordybelse     Analyse     Inspiration     BUDSKABET

TEMA: 

HVEM ER HELLIGÅNDEN?

UDGIVER:
Luthersk Mission

Industrivænget 40

3400 Hillerød

Hvordan kan du tro på en levende Guds nær-

vær i dag? Fordi det blev jul, påske og pinse!

I øvrigt er Helligånden blevet kaldt for ”det ge-

nerte medlem af Treenigheden”, fordi Ånden 

er mere optaget af at tale om Jesus end om sig 

selv.
Men i temaartiklerne her i magasinet vil vi 

denne gang dykke lidt ned i, hvad Bibelen trods 

alt siger om Helligånden:

• Hvem og hvordan er Helligånden egentlig? 

Og hvad er hans opgave?

• Hvordan kan vi lytte til og lade os vejlede af 

Ånden?

Vi får også nogle glimt fra kirkehistorien, som 

giver et indtryk af, hvordan man har erfaret og 

talt om Helligånden i forskellige perioder.

Som kristne tror vi på Helligånden. Men hvad 

indebærer det? 

Hvem er
Helligånden?

WWW.BUDSKABET.DK

TEMA: 

Nogle kristne går lidt  

frygtsomme ud ad døren om  

morgenen og har en oplevelse af,  

at synden hober sig op i dagens løb, 

indtil de om aftenen endelig kan 

bede om tilgivelse.

PER DAMGAARD PEDERSEN SIDE 30
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Janteloven er langt hen ad vejen 

ophævet i skandinavisk kultur. 

I dag skal vi være stolte. 

ESPEN OTTOSEN SIDE 20

BUDSKABET 5/2022

6
Helligånden elsker os

24
Skal jeg elske mig selv?

30
Guds nåde er et kald til kristent engagement

5/2022

VIDSTE DU ...

AT SOMA BIBLIA BETYDER  
"LÆS BIBELEN"? 

DET VAR MISSIONÆR ERIK 
NIELSEN, DER I 1987 STARTEDE 
LITTERATURARBEJDET OP.

DLM.DK/MISSIONSUGE
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På en stor national præstekonference i 
september	 i	 Tanzanias	 hovedstad	Do-
doma	 fik	 direktør	 Bent	 Houmaa	 Jør-
gensen	 mulighed	 for	 at	 præsentere	
LM’s	litteraturmission,	Soma	Biblia.	
Foran	mere	end	1.600	præster	fra	den	

lutherske	kirke	fortalte	han	om	arbej-
det.	Der	blev	uddelt	en	gratis	særudga-

1620 PRÆSTER I TANZANIA 
HØRTE OM SOMA BIBLIA

ve	af	magasinet	Riziki,	målrettet	præ-
ster	 og	 evangelister,	 som	 mange	 tog	
imod	med	glæde.
Den	evangelisk-lutherske	kirke	i	Tan-

zania	er	LM’s	største	samarbejdspartner	
i	 landet.	Soma	Biblia	trykker	og	distri-
buerer	kirkens	salmebog,	som	der	hvert	
år	bliver	solgt	72.000	eksemplarer	af.	

TO NYE LEGESTUER STARTEDE I SIDSTE UGE I ESBJERG OG HERNING. VISIONEN I LM KIRKEN 

HERNING ER AT SKABE ET MØDESTED FOR DANSKE OG NYDANSKE MØDRE OG BØRN.  

TAL OM TRO MED DIN  
MUSLIMSKE VEN

 
Norea Mediemission har netop 
lanceret hjemmesiden MinMu-
slimskeVen.dk med artikler og 
henvisninger til resurser, som skal 
hjælpe kristne med at tale med 
muslimer om tro. 

Siden er udarbejdet i samar-
bejde med tidligere tværkulturel 
konsulent Claus Kristensen og 
bygger på hans mange års erfarin-
ger og relationer i trosmødet mel-
lem muslimer og kristne.
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SPLASH

DER MANGLER SEKS  
MILLIONER KRONER

 
I november fik LM 1,3 millioner 
kroner i gaveindtægter. Det er 
en smule under både indtægten i 
samme måned 2021 og budgettet 
for november.

Det betyder, at LM på nuværen-
de tidspunkt er en million kroner 
efter budgettet, og derfor er gave-
behovet i december på seks milli-
oner kroner.

JAN  FEB  
MAR  

APR  
M

A
J 

 JU
N

  
JUL  

AUG  SEP  OKT  
NOV  

DEC

GAVE-
INDTÆGT 

2022
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”Vi	mister	huse	og	grund,	men	ikke	Guds	velsig-
nelse.	Vi	er	en	del	af	Guds	plan,	og	måske	har	
han	noget	bedre	til	os.”
Evangelisten	Lan	Yi	og	pastor	Kong	og	deres	

familier	er	to	af	de	40.000	familier,	der	mister	
store	materielle	værdier.	Det	gør	de,	fordi	myn-
dighederne	i	Siem	Reap	har	besluttet	at	rydde	
bydelen	Apsara	og	flytte	beboerne	 til	 området	
Run	Ta	Aek	knap	40	kilometer	væk.
Familierne	 får	 tildelt	 et	 stykke	 jord	 på	 600	

kvadratmeter	det	nye	 sted.	Det	 er	på	 en	mark	
uden	 kloakering	 og	 vand	 og	med	meget	 spar-
som	 el-forsyning.	Men	 de	 får	 kun	 ganske	 lille	
kompensation	 for	det,	de	må	 forlade:	350	dol-
lars,	15	kilo	ris	og	30	tagplader	af	zink,	fortæller	
pastor	Kong.
Han	 er	 leder	 af	 Church	 of	 Siem	 Reap,	 som	

LM’s	missionærer	arbejder	sammen	med.	Han	
og	hans	familie	bor	til	leje	i	kirkens	lokaler,	og	
her	kan	de	blive	boende.	Men	han	har	bygget	et	
hus	i	det	område,	der	bliver	ryddet,	og	det	mi-
ster	han	og	står	nu	tilbage	med	et	stort	kredit-
foreningslån.
”Jeg	er	virkelig	ked	af	det,	men	at	være	kristen	

betyder	ikke,	at	alt	bliver	let,”	siger	han.

”Vi har imidlertid noget andet end de ik-
ke-kristne,	når	vi	står	over	for	problemer.	Vi	har	
en,	vi	kan	bede	til,	og	vi	kan	give	vores	vanske-
ligheder	og	udfordringer	til	Jesus.”
Pastor	Kong	fortæller,	at	han	oplever	Guds	trøst	

og	omsorg,	når	han	fortæller	ham	om	sin	smer-
tefulde	situation,	og	når	han	læser	i	Bibelen.
”Men	den	største	trøst	finder	jeg	i,	at	Gud	har	

lovet	et	evigt	sted,	der	er	bedre	end	denne	ver-
den.	 Når	 alt	 kommer	 til	 alt,	må	 vi	 stole	 på,	 at	
Gud	er	god	og	trofast	–	det	giver	håb,	også	når	vi	
mister	penge	og	værdier.”

ØNSKER AT FORTSÆTTE SAMARBEJDET 
MED LM'S VOLONTØRER
Lan	 Yi	 tilslutter	 sig	 troen	 på	Guds	 omsorg	 og	
planer.
”Det	eneste,	jeg	kan	gøre	i	den	nuværende	si-

tuation,	hvor	alt	er	usikkert,	er	at	stole	på	ham,”	
siger	han.
Han	 arbejder	 som	 evangelist	 for	 LM	på	 fuld	

tid.	Ud	 fra	det	hus,	 hvor	han	og	hans	kone	og	
femårige	datter	bor,	underviser	LM’s	volontører	
cambodjanske	børn	i	engelsk.	Om	fredagen	for-
tæller	de	børnene	bibelhistorie.

BEBOERNE I EN BYDEL I SIEM REAP I CAMBODJA LIDER STORE ØKONOMISKE TAB, FORDI 
MYNDIGHEDERNE TVINGER DEM VÆK. DE KRISTNE, DER BLIVER RAMT, HOLDER ENDNU 
STÆRKERE FAST VED JESUS, FORDI HAN ER DET ENESTE STABILE.

TEKST KAJA LAUTERBACH   FOTO JOHANNES JENSEN

Lan Yi og hans kone er en af de 
40.000	familier,	myndighederne	
har	besluttet	at	flytte.

TVANGSFLYTTET:
DET ENESTE, VI 
KAN GØRE, ER AT 
STOLE PÅ GUD
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Yi	ved	af	erfaring,	hvad	engelskundervisning	
kan	føre	til.	Som	ung	gik	han	selv	til	engelskun-
dervisning	hos	en	missionær	fra	Filippinerne,	
der	også	talte	om	Jesus.	Det	førte	til,	at	han	øn-
skede	at	vide	mere	om	Jesus	og	derfor	tog	på	bi-
belskole	–	og	i	2012	blev	han	kristen.
Familiens	hus	ligger	i	det	område,	der	bliver	

ryddet	 af	myndighederne,	men	 de	 ved	 endnu	
ikke,	hvornår	det	sker.

Yi vil gerne fortsætte med at arbejde for LM og 
håber,	det	bliver	muligt	det	nye	sted.
”Men	 det	 er	meget	 langt	 væk,	 og	 derfor	 un-

dersøger	 jeg	mulighederne	 for	at	kunne	finde	
et	sted	at	bo,	der	er	 tættere	på	Siem	Reap,”	si-
ger	han.
”Jeg	håber	og	beder	om,	at	det	vil	kunne	ske.	

Det	 er	 nemlig	 rigtig	 godt	 at	 arbejde	 sammen	
med	 volontørerne	 –	 og	 det	 åbner	 også	 nogle	
døre,	når	børnene	ser,	at	der	er	udlændinge.”
Yi	er	ikke	utydelig	om,	at	han	er	vred	på	myn-

dighederne,	men	 han	 er	 lige	 så	 klar,	 når	 han	
slår	fast,	at	han	ikke	er	vred	på	Gud,	selv	om	de	
mister	alt,	hvad	de	har.
”Måske	ønsker	Gud,	at	vi	skal	evangelisere	et	

andet	sted,	og	derfor	tillader	han	det	her	for	at	
få	os	derhen,”	siger	han.	

EVANGELIET ER DET ENESTE,   
DER STÅR FAST
Missionær	 Johannes	 Jensen	 fortæller,	 at	 det	
område,	der	bliver	ryddet,	 ligger	ret	 tæt	på	de	

berømte	tempelruiner	Angkor	Wat.
Den	officielle	grund	til	tvangsflytningen	er,	at	

UNESCO	kræver,	at	området	bliver	ryddet,	men	
ingen	ved,	om	det	er	 reelt,	 eller	det	bare	er	et	
led	 i	myndighedernes	 strategi,	 da	 de	 tidligere	
har	ryddet	slumområder	i	byen.	Myndigheder-
ne	siger	også,	at	alle	har	vidst,	at	de	boede	der	
midlertidigt,	og	at	området	var	ejet	af	myndig-
hederne.
”Jeg	står	midt	i	det	hele	og	har	mit	på	det	tør-

re.	Det	er	ikke	en	let	situation	at	navigere	rigtigt	
i.	Vi	beder	sammen	og	for	de	berørte	personer,”	
siger	han.
”Ti	af	de	40.000	familier,	der	bliver	tvangsflyt-

tet,	kommer	i	Church	of	Siem	Reap,	og	jeg	ople-
ver	nogle	kristne,	der	fortæller,	hvordan	deres	
tro	er	blevet	styrket	gennem	denne	svære	situa-
tion.	Det	er	et	enormt	vidnesbyrd	for	mig”
Missionæren	 mærker,	 hvordan	 de	 cambo-

djanske	kristne	holder	endnu	stærkere	fast	ved	
Jesus,	fordi	han	er	det	eneste	stabile.	Evangeli-
et	står	fast,	når	alt	andet	omkring	dem	ramler	
sammen.
”Og	så	er	der	kommet	et	tydeligt	evighedsper-

spektiv	ind	over.	De	ser	frem	mod	den	dag,	hvor	
vi	 skal	have	et	 evigt	hus	 i	himlen,	 som	Paulus	
udtrykker	det	i	Andet	Korintherbrev	5,1.”
Det	er	ikke	kun	de	enkelte	kristnes	tro,	der	er	

blevet	styrket.	Johannes	oplever	også,	at	det	har	
knyttet	menigheden	tættere	sammen.	
”De	 beder	 mere	 og	 vil	 oprette	 online	 celle-

Det	nye	område	er	uden	
kloakering og vand og 
med meget sparsom 
el-forsyning.	
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Måske ønsker Gud, at vi 
skal evangelisere et andet 
sted, og derfor tillader han 
det her for at få os derhen.

grupper,	 så	 de	 familier,	 der	 flytter	 til	
Run	Ta	Aek,	kan	holde	fast	ved	menig-
heden.”

LANDSBYCHEFEN BYDER LM OG 
KIRKEN MEGET VELKOMMEN
Tilflytterne	får	skøde	på,	at	de	ejer	de-
res	jordlodder	i	Run	Ta	Aek,	men	tilli-
den	til,	at	myndighederne	står	ved	det,	
er	på	et	meget	lavt	niveau,	fortæller	Jo-
hannes.
Ud	 over	 at	 området	 ikke	 er	 bygge-

modnet,	er	der	hverken	butikker,	bud-
dhistiske	 templer,	 kirker,	 skoler	 eller	
sundhedsfaciliteter.	Man	er	i	gang	med	

Evangelisten Lan Yi er lønnet af 
LM. Han og hans kone, Saronh, 
åbner deres hjem for arbejde 
blandt børn og unge.

• Hver dag tilbyder de – med 
hjælp fra LM's volontører i 
Siem Reap – engelskunder-
visning. 

• De tilbyder også undervis-
ning i basal brug af computer. 

• Den 24. november begyndte 
en ny børneklub med 32 børn 
den første gang. LM Kids' ind-
samling i 2023 går til denne 
klub.

VIL DU STØTTE LM'S 
ARBEJDE I SIEM 
REAP?

Giv en god gave på Mobile-
Pay 66288 eller via dlm.dk/
støt. Mærk din betaling "Siem 
Reap".

at	bygge,	men	der	kommer	ingen	sko-
ler	 til	 børn	 under	 syv	 år,	 og	 landsby-
chefen	forventer,	at	20	procent	af	bør-
nene	aldrig	vil	komme	i	skole.
Missionæren	har	været	derude	sam-

men	 med	 to	 præster	 fra	 Church	 of	
Siem	Reap	og	drømmer	om	på	sigt	 at	
kunne	 oprette	 nogle	 faciliteter	 til	 un-
dervisning	og	sundhed.
”Vi	er	i	drømmefasen	og	ved,	at	drøm-

me	 ikke	altid	bliver	opfyldt.	Men	nog-
le	gange	skal	man	 tænke	stort,	og	der	
er	virkelig	brug	for	det.	Landsbychefen	
er	også	meget	interesseret	i,	hvis	vi	kan	
byde	ind	med	noget,”	siger	han.		
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TROEN OG LATTEREN HAR 
BÅRET MIG IGENNEM LIVET
53-ÅRIGE CAROLYNE KADDU RASMUSSEN, DER ER KENDT FRA TV, KOM TIL 
DANMARK SOM FLYGTNING FOR 30 ÅR SIDEN: ”GUDS KÆRLIGHED TIL MIG 
HAR ALDRIG FORANDRET SIG. DEN STÅR FAST – UANSET HVAD.”

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG   FOTO JESPER NOER, KOMPAGNIET, KENNETH MERRILD
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Troen	og	livsglæden	fylder	meget	i	Carolynes	
liv,	og	det	har	hun	givet	videre	til	sine	fem	børn	
–	blandt	andre	sønnen	Melvin	Kakooza,	der	
i	dag	er	en	kendt	komiker,	som	til	medierne	
åbent	bekendt	sin	tro	på	Gud.
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 Mange	 danskere	 kender	 Carolyne	 Kad-
du	Rasmussen	 som	 ”Melvins	mor”	 fra	
flere	satireprogrammer	i	tv.	Her	sidder	

hun	sammen	med	sin	søn,	komikeren	og	talk-
show-værten	Melvin	Kakooza,	og	kommenterer	
nogle	af	de	forviklinger,	der	kan	opstå,	når	det	
er	svært	at	forstå,	hvad	danskerne	siger,	fordi	de	
enten	taler	for	hurtigt	eller	sluger	halvdelen	af	
ordene.
Det	gør	de	med	en	smittende	humor,	selvironi	

og	hjertevarme,	så	flere	af	os	har	leet	med	på	de-
res	grineflip,	som	her	i	serien	Helt sort	på	TV2:
”Jeg	har	været	med	legenden	dér	ude	og	finde	

rav,”	 fortæller	Melvin	og	viser	sin	mor	billedet	
på	mobilen.
”Hedder	han	Finn	Rav?”	spørger	hun	og	druk-

ner	i	latter.

EFTERLADT PÅ KOSTSKOLE SOM FEMÅRIG
Der	har	ellers	ikke	været	meget	at	grine	af	i	Ca-
rolynes	 liv.	 Hele	 hendes	 tilværelse	 har	 været	
fyldt	med	 tragedier.	Som	 femårig	blev	hun	ef-
terladt af sine forældre på kostskole i Uganda 

på	grund	af	krig.	Senere	voksede	hun	op	hos	sin	
farmor	i	bushen	og	mistede	sin	mor	alt	for	tid-
ligt	til	kræft.
Det	beskriver	hun	i	en	bog,	der	udkom	her	 i	

efteråret:	Hovedet i himlen og fødderne på jorden.	
Her	fortæller	hun	også	om	sit	møde	med	Dan-
mark	og	dansk	kultur	på	godt	og	ondt	–	hvordan	
det	var	som	21-årig	med	to	små	børn	at	komme	
til	landet	i	1992,	hvor	hendes	daværende	mand	
havde	fået	politisk	asyl	året	forinden.	

Bogen er også beretningen om hendes sorg 
over	at	opdage,	at	mandens	ophold	på	asylcen-
ter	 i	Danmark	havde	nedbrudt	ham	så	meget,	
at	det	 førte	til	druk	og	vold.	I	mange	år	 levede	
hun	i	det	voldelige	forhold	og	dækkede	over	sin	
mand,	mens	hun	forsøgte	at	skabe	en	tilværelse	
i	det	nye	land	for	sig	selv	og	familien.	Til	sidst	
blev	det	dog	for	meget.	Hun	forlod	ham	og	har	
aldrig	set	ham	siden.
I	dag	er	Carolyne	mor	til	fem	børn,	gift	med	en	

dansk	mand	og	bor	uden	for	Vejle.	Selvom	hun	
har	oplevet	meget	svært,	har	humoren	og	livs-
glæden	altid	spillet	en	vigtig	rolle	i	hendes	liv.	
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Det	mærkes	tydeligt,	når	hun	midt	i	sin	fortæl-
ling	med	sit	 store,	hvide	smil	og	på	klingende	
østjysk	med	glæde	i	stemmen	siger:	”Bare	rolig.	
Det	er	lidt	tungt,	ik’,	men	solen	står	op	igen.”	
En	 glæde,	 der	har	 sit	 udspring	 i	 den	 stærke	

gudstro,	hun	er	vokset	op	med.

GUDS KÆRLIGHED STÅR ALTID FAST
”Latter	har	hele	livet	været	min	medicin.	’Livet	
er	for	kort	til	at	sætte	sig	ned	og	græde,'	sagde	
min	mor	altid.	For	mig	er	glæden	udtrykt	i	det	
engelske	ord	’joy’.	Det	betegner	den	allerinder-
ste	glæde,	der	 står	 fast,	 uanset	hvad	der	kom-
mer	udefra,”	siger	Carolyne.
”Dér,	hvor	jeg	kommer	fra,	er	det	en	selvfølge,	

at	du	tilhører	en	tro	fra	den	dag,	du	bliver	født.	
Enten	tror	du	på	heksedoktoren,	eller	også	tror	
du	på	Gud.”	
Hendes	 mor	 tilhørte	 den	 katolske	 kirke,	 og	

da	hun	selv	kom	til	Danmark,	var	det	naturligt	
for	hende	at	finde	en	kirke	at	komme	i.	Det	blev	
den	danske	folkekirke	og	senere	Apostolsk	Kir-
ke,	 hvor	 der	 var	 "lidt	mere	 gang"	 i	 lovsangen,	
som	hun	siger.
”Jeg	har	oplevet	mange	svære	ting.	Men	Guds	

kærlighed	til	mig	har	aldrig	forandret	sig.	Den	
står	fast	–	uanset	hvad	jeg	har	været	igennem.	
Og	det	gør	mig	glad	og	tryg,”	siger	hun.	
”For	mig	giver	troen	på	Gud	grund	til	glæde,	

og	det	 er	derfor,	 jeg	kan	bruge	humoren,	 som	
jeg	gør.	Jeg	elsker	udsagnet:	’Du	bliver,	hvad	du	
spiser’.	Hvis	 jeg	hver	dag	 fylder	mig	 selv	med	
glæden	over	det,	jeg	læser	i	Bibelen,	over	Guds	
kærlighed	og	det,	at	jeg	er	skabt	i	hans	billede,	
så	tænker	jeg,	at	jeg	kan	rumme	mange	ting.”

FIK SMIDT TOMATER EFTER SIG
Hun	og	Melvin	kan	godt	lave	sjov	med	dansker-

CAROLYNE KADDU  
RASMUSSEN

• Født 1970 i Uganda 

• Uddannet sygeplejerske 

• Har videreuddannet sig med flere 
kandidatgrader, først i sygeplejevi-
denskab (cand.cur.) i 2011 og siden 
i teologi, lederskab og pastoral om-
sorg i 2015. 

• Kendt for sin medvirken i tv-serien 
Sunday og programmet Helt Sort 
med sønnen Melvin Kakooza. 

• Gift med IT-programmør Jan Ras-
mussen, bor i Vejle og er mor til 
fem. 

• Arbejder som kontaktsygeplejer-
ske i kvindeafdelingen på Røde Kors 
asylcenter i Jelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Debuterede i august med bogen 
Hovedet i himlen og fødderne på 
jorden, udgivet på forlaget Lind-
hardt og Ringhof. 

Hvis jeg hver dag fylder mig selv med 
glæden over det, jeg læser i Bibelen, 
over Guds kærlighed og det, at jeg er 
skabt i hans billede, så tænker jeg, at 
jeg kan rumme mange ting.
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Carolyne	og	hendes	søn	
Melvin er kendt for at 
lave sjov med dansker-
nes	udtale	og	væremåde.

Jeg har aldrig før bedt 
så intenst til Gud, og 
jeg har aldrig følt mig 
så magtesløs.

Carolyne	ser	sig	selv	som	baobabtræ-
et,	der	står	stabilt	med	rødderne	for-
ankret i den afrikanske jord og ikke 
lægger	sig	ned	for	stormen,	som	indi-
mellem	ryster	træet	og	får	bladene	til	
at	hvirvle	af.

nes	udtale	og	væremåde	i	satireprogrammerne	
på	tv,	selvom	hun	også	har	oplevet	bagsiden	ved	
at	være	udlænding	i	Danmark.
Hun	 har	 mærket	 smerten	 over,	 at	 hendes	

børn	blev	kaldt	"sorte	svin"	og	andre	øgenavne	
i	skolen.		Selv	har	Carolyne	måttet	lægge	øre	til	
flere	nedladende	bemærkninger,	til	trods	for	at	
hun	nu	har	boet	her	i	landet	i	30	år,	har	dansk	
statsborgerskab	 og	 har	 studeret	 svære	 emner	
som	 Løgstrups	 og	 Kirkegaards	 eksistentialis-
me,	 Gadamers	 horisontsammensmeltninger	
og	 Bourdieus	 habitus.	 Det	 skete	 for	 eksempel	
en	gang,	hun	blev	overfuset	af	en	ældre	mand	
på	vej	ind	til	grønthandleren:
”Han	tog	en	bunke	tomater,	der	lå	i	en	kasse	

uden	 for	 butikken,	 og	 kastede	 dem	 efter	mig,	
mens	 han	 hvæsede:	 ’Rejs	 hjem	 med	 dig!’	 og	
kaldte	mig	en	masse	ting,	 jeg	 ikke	engang	har	
lyst	til	at	gengive,”	fortæller	hun.
”Det	nemmeste	for	mig	ville	være	at	blive	vred	

og kaste tomaterne lige tilbage i ansigtet på 
ham.	Eller	jeg	kunne	have	foldet	hele	talen	ud	
og	 fortalt	ham,	 at	det	her	 var	mit	hjem,	 at	 jeg	
havde	boet	her	i	mange	år,	og	at	jeg	havde	lov	til	

at	være	her.	Men	jeg	vidste	også,	at	det	ikke	ville	
nytte	noget,”	siger	hun.
I	stedet	valgte	hun	at	hæve	sig	over	det	og	bru-

ge	humoren	som	løftestang:
”Jeg samlede tomaterne op og gik ind til 

grønthandleren	med	dem.	’Det	er	da	madspild,	
det	her,’	sagde	jeg,	og	så	grinede	vi	lidt	sammen	
af	det.”

MAGTESLØS, DA MELVIN VAR VED AT DØ
”Jeg	har	stået	mange	gange,	hvor	jeg	syntes,	li-
vet	var	hårdt,	og	har	sagt	til	mig	selv:	 'Jeg	er	jo	
kommet	igennem	de	andre	kriser.	Så	kommer	
jeg	nok	også	igennem	denne.’	Nogle	gange	har	
jeg	været	desperat	og	råbt	til	Gud:	’Åh	nej,	nu	er	
vi	der	igen!’,”	siger	hun.
”Da	Melvin	lå	på	sygehuset	og	fik	et	hjertestop,	

havde jeg godt nok en meget alvorlig samtale 
med	Gud.	Det	var	mit	livs	værste	krise,	hvor	jeg	
sagde:	’Nu	kan	vi	ikke	mere!’.”
Episoden,	hun	henviser	til,	var	i	februar	2021,	

hvor	 sønnen	Melvin	 pludselig	 blev	 indlagt	 og	
opereret	 for	 en	hjernetumor.	Carolyne,	 der	 er	
uddannet	sygeplejerske,	var	på	hospitalet	sam-
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men	med	ham.	Om	natten	vågnede	hun	og	hør-
te,	 at	 hans	 vejrtrækning	 lød,	 som	 hun	 havde	
hørt	det	på	plejehjem	mange	gange	før,	når	en	
døende	er	ved	at	tage	sit	sidste	åndedrag.	Hun	
sprang	op	og	tilkaldte	hjælp.	I	løbet	af	et	øjeblik	
var	hospitalsstuen	fyldt	med	læger	og	sygeple-
jersker,	der	var	i	gang	med	at	genoplive	ham.
”Jeg	har	aldrig	før	bedt	så	intenst	til	Gud,	og	

jeg	har	aldrig	følt	mig	så	magtesløs.	Det	er	det	
sværeste	 og	 værste,	 jeg	 nogensinde	 har	 ople-
vet,”	siger	hun.
Hun	var	dog	ikke	vred	på	Gud	på	noget	tids-

punkt,	fortæller	hun.
”Jeg	kender	ham	jo	som	en	trofast	Gud.	Derfor	

ringede jeg også til hele familien og alle mine 
tætte	venner	og	sagde:	’Nu	skal	I	bede	for	ham,	
alle	jer,	der	kan	bede.’	Det	at	bede	for	hinanden	
er	så	naturligt,	dér	hvor	jeg	kommer	fra.	Vi	har	
jo	et	udtryk	i	Afrika,	der	lyder:	’It	takes	a	village	
to	raise	a	child’	 (Der	skal	en	hel	 landsby	 til	 at	
opdrage	et	barn,	red.).	Det	betyder,	at	man	ikke	
skal	gå	igennem	tingene	selv.	Der	er	flere	til	at	
løfte	og	bære	–	og	det	var	sådan,	jeg	havde	det	i	
den	situation.”

Melvin	klarede	sig	heldigvis,	og	efter	en	læn-
gere	genoptræningsproces	lykkedes	det	ham	at	
genvinde	evnen	til	at	tale.	Angsten	for	at	miste	
sidder	dog	stadigvæk	i	kroppen,	siger	Carolyne,	
der her snart to år efter stadig kan mærke den 
smerte,	hun	følte.

MED 183 JUNIORER OG LEDERE  
PÅ LANDSTELTLEJR
I	foråret	medvirkede	hun	på	LMBU’s	Landstelt-
lejr	 på	 Haderslev	 Næs,	 hvor	 hun	 også	 fortal-
te om oplevelsen af at være tæt på at miste sit 
barn.	Her	stod	hun	over	for	en	hel	sal	fyldt	af	ju-
niorer,	der	lyttede	intenst	til	hendes	fortælling	
om	sit	liv.
”Jeg	var	lidt	usikker,	for	jeg	havde	ikke	prøvet	

at	fortælle	om	det	for	børn.	Men	de	var	bare	helt	
fantastiske.	 Da	 der	 var	 tid	 til	 spørgsmål,	 kom	
der	en	skov	af	hænder	op,”	fortæller	hun.
Mange	af	spørgsmålene	var	dybe,	blandt	an-

det:	”Hvordan	kunne	du	tilgive	dine	forældre	for	
at	have	forladt	dig?”	og	til	historien	om	Melvins	
hjertestop:	”Hvordan	kunne	du	blive	ved	med	at	
tro	på	Gud,	når	det	skete?”
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”Det	 var	 virkelig	 en	 stærk	 oplevelse	
for	mig.	Jeg	svarede:	 ’Gud	har	vist	mig	
så	 mange	 gange	 før,	 at	 han	 var	 med	
mig.	 Så	 hvorfor	 skulle	 han	 svigte	 nu?’	
Jeg	måtte	også	sige,	at	hvis	Gud	havde	
besluttet,	 at	 det	 var	 Melvins	 tid	 til	 at	
dø	 nu,	 så	 vidste	 jeg,	 at	Gud	 ville	 være	
i	Himlen	sammen	med	ham,	og	at	 jeg	
havde	håbet	om,	at	vi	ses	igen.”	

ØNSKER AT GIVE NOGET TILBAGE
Siden	 april	 sidste	 år	har	Carolyne	 ar-
bejdet	 som	 sygeplejerske	 på	 et	 asyl-
center	 i	 Jelling.	 På	 den	måde	 ser	 hun	
ringen	sluttet,	fra	hun	selv	for	30	år	si-
den	blev	modtaget	som	flygtning	i	Dan-
mark.
”Jeg	har	altid	haft	et	ønske	om	at	give	

noget	tilbage	til	det	land,	som	tog	imod	
mig.	 Jeg	vil	gerne	være	med	 til	at	vise	
andre den samme omsorg ved at favne 
dem,	der	kommer	tomhændede	hertil,	
ligesom	 jeg	 selv	 gjorde,”	 siger	 hun	 og	
sender mange venlige tanker til den 
medarbejder,	Inger,	der	tog	imod	hen-
de	ved	ankomsten.
”Hun	 var	 for	 mig	 Danmarks	 ansigt.	

Hendes	 venlighed	 og	 varme	 og	 blide	
væremåde gav mig mod til at lære no-
get	nyt.	Jeg	talte	flere	sprog,	havde	altid	
været	dygtig	 i	 skolen	og	var	vant	 til	at	
tilpasse	mig	nye	miljøer,	for	det	havde	
jeg	gjort	hele	mit	 liv.	Så	kunne	 jeg	vel	
også	finde	ud	af	at	leve	i	en	by,	hvis	navn	

–	Fredericia	–	jeg	endnu	ikke	kunne	ud-
tale.”

SOM ET TRÆ MED DYBE RØDDER 
Når	 Carolyne	 skal	 beskrive	 sin	 livs-
indstilling,	ser	hun	sig	selv	som	et	træ	
med	dybe	rødder.
”Jeg	 har	 stået	 dér,	 som	baobabtræet,	

der har mistet alle sine blade og står 
helt	nøgent.	Men	min	tro	på	Gud	gør,	at	
jeg kan rejse mig igen og se bladene be-
gynde	at	spire	frem.”	

”I Uganda er den forventede leveal-
der	47	år.	Døden	er	altid	tæt	inde	på	li-
vet.	Jeg	er	51	år	nu,	men	det	føles,	som	
om	jeg	har	levet	flere	liv	end	det	ene.	Li-
vet	er	en	gave,	vi	ikke	skal	tage	for	givet.	
Det	har	vi	for	vane	i	den	vestlige	kultur,	
for	her	bliver	folk	ældre	og	ældre.	Men	
der	er	så	mange	ting	at	sige	tak	for	–	fle-
re,	end	der	er	at	brokke	sig	over.	Så	lev	
livet	–	og	vær	glad!”		

Carolyne	medvirkede	på	LMBU's	
Landsteltlejr	i	foråret,	hvor	hun	
fortalte	børnene	om	sit	liv.

»
Jeg har oplevet mange svære 
ting. Men Guds kærlighed til 
mig har aldrig forandret sig. 
Den står fast – uanset hvad jeg 
har været igennem. Og det gør 
mig glad og tryg.

CITAT FRA CAROLYNES BOG
Carolyne	slutter	sin	bog	med	et	citat	fra	Filipperbrevet	4,12-13:
”Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have over-
flod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både 
at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver 
mig kraft.”
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Signe og Anders skal være 
missionærer i Cambodja

LM	har	ansat	et	nyt	missionærpar.
Signe	 og	Anders	Wiwe	Philipps	 skal	

efter	planen	udsendes	i	begyndelsen	af	
2024	til	en	opgave,	der	formentlig	er	i	
det	nordlige	Cambodja.
Familien	tæller,	ud	over	de	to	voksne	

Aksel	på	20	måneder	og	Anna,	der	blev	
født	5.	november.

MISSIONÆRTANKER I ÅREVIS
”Det	har	 været	 et	 kald	 for	os,	 siden	vi	
mødte	 hinanden,”	 forklarer	 Anders	
(27),	der	er	bachelor	i	musikvidenskab.

Parret har været gift i fem år og bor 
på	Frederiksberg	i	København.

Anders arbejder som lærer på frisko-
len	Filipskolen	i	København,	mens	Sig-
ne	 (28)	 er	 uddannet	 og	 arbejder	 som	
sygeplejerske.
Hun	er	i	øjeblikket	på	barsel.

Det	 er	blandt	 andet	på	 grund	af	den	
nytilkomne	datters	alder,	at	parret	ger-
ne	vil	vente	med	udrejse	i	omkring	et	år.
Det	er	planlagt,	at	parret	skal	studere	

kultur	i	England	i	efteråret	2023
”Vi	 synes,	 det	 passer	 bedre	 at	 rejse	

med	 et	 barn,	 der	 er	 lidt	 ældre.	 Ellers	
tror	jeg	ikke,	vi	får	meget	ud	af	kultur-
studierne	i	England,”	siger	Anders.
Samtidig	 vil	 han	 gerne	 færdiggøre	

skoleåret,	inden	de	rejser.
Han	håber	også	at	få	mulighed	for	at	

besøge	de	menigheder	i	Danmark,	som	
de	særligt	skal	være	tilknyttet,	inden	de	
rejser.

HAR BEGGE VÆRET  
VOLONTØRER I CAMBODJA
Cambodja er ikke et fremmed land for 
hverken	Signe	eller	Anders.

VI VED IKKE, HVOR DET FØRER OS HEN, MEN VI ØNSKER AT FØLGE 
GUDS KALD, SIGER DE TO TIDLIGERE VOLONTØRER.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO PRIVAT

Signe	 var	 volontør	 i	 LM’s	 missi-
onsarbejde i Siem Reap i skoleåret 
2014/2015,	mens	Anders	var	 i	 samme	
job	i	skoleåret	2016/2017.
Familien	tænker,	at	de	skal	udsendes	

til	Siem	Reap	igen	eller	til	Battambang,	
hvor	LM	netop	har	startet	et	arbejde	op.
Men	 planen	 for,	 hvor	 familien	 skal	

sendes	hen,	ligger	endnu	ikke	helt	fast.
Parret	er	også	åbne	for,	de	arbejdsop-

gaver,	der	måtte	komme:
”Vi tænker ikke så meget på arbejds-

opgaver,	 for	 der	 er	meget,	 der	 kan	nå	
at	 ændre	 sig,	 inden	 vi	 skal	 afsted	 og	
er	kommet	igennem	det	første	år	med	
sprogkurser,”	forklarer	Anders.
”Vi	har	sagt	ja	til	et	kald	fra	Gud,	og	

vi	ved	reelt	ikke,	hvor	det	fører	os	hen,	
men	 vi	 ønsker	 at	 følge	 det,”	 tilføjer	
han.		

Familien	Wiwe	Philipps	
skal efter planen rejse til 
Cambodja	i	2024.	
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VI SØGER EN
KOMMUNIKATIONSLEDER/
REDAKTØR TIL 
LUTHERSK MISSION
Vil du stå i spidsen for arbejdet med at formidle de  
vigtige historier om LM’s arbejde og værdier i Tro & 
Mission og på andre platforme?

Kan du producere journalistisk indhold og bevare roen 
og overblikket i en hverdag med mange deadlines?

Vil du være en visionær leder for et lille, effektivt  
kommunikationsteam?

Kan du identificere dig med LM’s værdier?
Så er det dig, vi søger!

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat snarest muligt. 
Ansøgningsfrist: 5. december 2022
Du kan læse mere om stillingen på dlm.dk/job.
Har du spørgsmål, kontakt da vicegeneralsekretær  
Birger Reuss Schmidt på brs@dlm.dk / 22 47 40 27.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO PRIVAT

LMBU PÅ  
MEDLEMSJAGT

En	stor	del	af	LMBU's	budget	kommer	fra	tips-
midler,	der	er	baseret	på	antallet	af	LMBU-med-
lemmer
Sidste	år	havde	LMBU	913	medlemmer	og	fik	

1,6	millioner	 kroner	 i	 støtte.	 I	 2022	har	med-
lemstallet	 ligget	 lavere	 en	 stor	 del	 af	 året,	 og	
LMBU	opfordrer	derfor	alle	LM'ere	under	30	år	
til	at	melde	sig	ind,	så	LMBU	kan	drive	arbejdet	
videre	på	samme	niveau	fremover.
For	der	er	mange	gode	grunde	til	at	være	med-

lem	af	LMBU	mener	Anne	Gren	Jensen,	der	er	
leder	i	LM's	Børneklub	i	Skjern:

ANNE GREN JENSEN 
LEDER I LM’S BØRNEKLUB I SKJERN

"For	os	som	ledere	i	børneklubben	betyder	det	
rigtig	meget	at	være	en	del	af	det	større	fælles-
skab,	som	LMBU	er.	Vi	får	mulighed	for	at	blive	
undervist,	møde	andre	ledere	og	få	inspiration	
til	at	give	evangeliet	videre	til	børnene.
Vi	 har	 også	 haft	 besøg	 af	 Boblen	 og	 på	 den	

måde	gjort	opmærksom	på	vores	klub.	
Gennem	LMBU	får	vi	og	børnene	også	kend-

skab	 til	 mission	 på	 børnenes	 præmisser,	 og	
børnene	får	tidligt	erfaret	glæden	ved	at	give	til	
mission ved at deltage i LMBU’s landsindsam-
ling.	
Jeg	vil	anbefale	alle	at	blive	medlem	af	LMBU!"
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380 UNGE BLEV TÆNDT  
PÅ MISSION22
FANTASTISK MED SÅ MANGE NYE DELTAGERE EFTER EN CORONA-PAUSE, LYDER DET FRA  
ARRANGØRERNE AF KONFERENCEN I WEEKENDEN 18.-20 NOVEMBER.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO JOSVA RØNNE ANDERSEN, KENNETH MERRILD

Mødesalen	på	Luthersk	Missions	Højskole	i	Hil-
lerød	var	endnu	engang	fyldt	til	bristepunktet,	
da	 LMU	 i	 weekenden	 holdt	 MISSION22.	 Om-
kring	380	unge	fra	hele	landet	var	tilmeldt,	og	
endnu	flere	fandt	vej	til	aftenmøderne	i	løbet	af	
konferencen.
Det	vækker	glæde	efter	to	år	med	aflysninger	

og	begrænsninger.
”Det	 var	 fantastisk	 med	 så	 mange	 unge,	

hvor	 også	mange	 var	nye	deltagere.	Dejligt,	 at	
LMU’erne	meldte	 sig	 til,	 også	 selvom	 de	 efter	
corona-pausen	 måske	 ikke	 helt	 vidste,	 hvad	
MISSION	er,”	lyder	det	fra	arrangørerne.	

ET KALD TIL INTERNATIONAL MISSION
Temaet	 for	 konferencen	 var	 ”Tændt”,	 og	 for-

kyndelsen	gik	ud	på	at	give	de	unge	en	gnist	for	
mission.	

En af sessionerne var en dialogprædiken mel-
lem	forkynderen	og	en	ung	kvinde,	Julia	Sune-
sen,	 som	 kom	 til	 tro	 i	 gymnasietiden,	 og	 hvis	
historie tidligere er portrætteret her i Tro&Mis-
sion.	Her	fik	deltagerne	syn	for,	at	der	er	unge	
mennesker,	der	kommer	til	 tro	på	Jesus,	og	at	
mission	nytter.
I	 forkyndelsen	 søndag	 eftermiddag	 talte	 fri-

menighedspræst og missionær Anders Sol-
gaard	meget	 direkte	 om	 kaldet	 til	 at	 rejse	 ud.	
Ved	at	inddrage	sin	egen	kaldshistorie	fik	han	
tydeliggjort,	hvordan	kaldet	kan	være	en	kom-
bination	af	mange	ting:	rejselyst	blandet	med	et	
hjerte	for	international	mission.		
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29-årige	 Rebekka	 Zoll	 Landkildehus	
var	 med	 på	 konferencen	 MISSION	
for	 første	 gang.	 Hun	 har	 været	 ansat	
som	 missionskonsulent	 i	 LM	 siden	
august	 blandt	 andet	med	 opgaver	 in-
den	 for	 LM’s	 volontørprogram	 Reach 
og dermed også planlægningen af 
MISSION22.
”Det	 gav	 bare	 supergod	mening	 for	

mig	at	være	med	på	MISSION.	Det	var	
en rigtig god måde at plante en tanke 
om	mission	i	de	unges	bevidsthed.”

ER DET DIG, DER SKAL  
VÆRE VOLONTØR?
Den	nye	missionskonsulent	stod	sam-
men	 med	 de	 andre	 missionskonsu-
lenter	for	udsmykningen	af	missions-
rummet,	 hvor	 der	 stod	 stande	 med	
information	om	LM’s	missionsarbejde.		

IMPONERET OVER DE  
UNGES IVER FOR MISSION
DET GAV SUPERGOD MENING AT KUNNE PLANTE EN TANKE OM INTERNATIONAL MISSION I DE 
UNGES BEVIDSTHED, SIGER LM'S NYE MISSIONSKONSULENT REBEKKA ZOLL LANDKILDEHUS.

Hun	fik	mange	gode	snakke	med	nogle	
af	de	unge	i	løbet	af	weekenden.
”Når	 de	 kom	 ind,	 stillede	 vi	 dem	

spørgsmålet:	 ’Er	det	dig,	 der	 skal	 være	
volontør?’	Vi	spurgte	også	om,	hvad	de	
kendte til LM’s missionsarbejde i forve-
jen.	Nogle	har	jo	været	ude	og	rejse	med	
efterskolen	og	set	arbejdet	derude.”
Under	 et	 af	møderne	 i	 salen	 lavede	

hun	 reklame	 for	 de	 nye	 volontørjobs,	
der	netop	er	slået	op.
”Jeg	er	virkelig	imponeret	over	de	un-

ges	 iver	 for	mission	 på	 konferencen,”	
siger	hun	og	nævner	de	mange	kreative	
måder	at	lave	indsamling	på,	men	også	
at	 der	 til	 hver	 session	 var	 fokus	på	 et	
bestemt	missionsland,	hvor	deltagerne	
vendte sig om mod hinanden og holdt 
tre-fire	 minutters	 summebedemøde	
for	det	kristne	arbejde	i	landet.		

40.000 KRONER TIL PROJEKT JULEHJÆLP

I	 løbet	 af	weekenden	 samlede	 de	 unge	 i	 alt	
40.000	 kroner	 ind	 til	 LMBU’s	 missionspro-
jekt,	som	går	til	at	uddele	julehjælp	til	træng-
te	familier	i	Danmark.	

En af aktiviteterne var et indsamlingsrace 
ude	 på	 græsplænen,	 hvor	 deltagerne	 skulle	
igennem	 en	 forhindringsbane.	 Det	 kostede		
som	minimum	50	kroner	at	opstille	en	løber,	
der	fik	et	armbånd	på,	som	ens	venner	kunne	
sætte	små	elektriske	stød	til	undervejs	til	stor	
morskab	for	alle	tilskuerne.
Det	krævede	lidt	ekstra	overtalelse	at	få	en	

af	deltagerne	til	at	medvirke,	så	det	indbragte	
hele	4.000	kroner.

Rebekka	Zoll	Landkildehus	talte	
med	mange	af	de	unge	deltagere	
om	at	blive	volontør.
Se	de	nye	volontørjobs	for	skole-
året	2023/24	på	dlm.dk/job.
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"Uncover	-	undersøg	det	selv!"
Sådan	 hedder	 et	 studiemateriale,	

som	 Kristeligt	 Forbund	 for	 Studeren-
de	(KFS)	har	oversat	til	dansk	til	brug	i	
åbne	bibelstudiegrupper.	Det	engelsk-
producerede	 materiale	 er	 en	 hjælp	
til at læse i Bibelen sammen med ens 
medstuderende	 og	 undersøge,	 hvem	
Jesus	er.	
Den	 seneste	 udgivelse	 omhandler	

Markusevangeliet,	 og	 den	 bliver	 nu	
brugt	 i	 det	 kristne	 studenterarbejde	 i	
Nuuk,	 fortæller	 Daniel	 Boel	 Nielsen,	
der	 er	 barselsvikar	 for	 KFS’	 udsendte	
studentersekretær,	Sara	Friis	Børty.

LÆSER MARKUSEVANGELIET MED 
UNG, SKEPTISK GYMNASIEELEV
"Vi	har	startet	en	Uncover-gruppe	med	
nogle	 af	 eleverne	 fra	 gymnasiet	 her	 i	
Nuuk.	Det	er	virkelig	spændende,"	for-
tæller	han.
Blandt	andet	er	der	en	ung	pige	med,	

som	er	meget	nysgerrig	på	troen,	men	
også	meget	skeptisk,	så	det	giver	nogle	
spændende	snakke,	siger	studenterse-
kretæren.
Han	 fortæller,	 at	 Uncover-materia-

let	er	meget	velegnet	til	at	nå	nutidens	
unge:
”Mange	moderne	mennesker	 –	 også	

her	i	Grønland	–	tager	ikke	kirkens	ord	
for	gode	varer,	de	vil	hellere	undersøge	
det	selv.	Og	som	regel	tager	man	oftere	

ser,	 har	 gymnasieeleverne	 fået	 lov	 til	
selv	at	opdage	det	ved	at	læse	i	Markus-
evangeliet.”	

HJERTE FOR AT NÅ GRØNLANDSKE 
STUDERENDE MED EVANGELIET
Daniel	 Boel	 Nielsen	 gik	 sidste	 år	 på	
KFS’	Ledertræningscenter	(LTC)	og	var	
sammen	 med	 sine	 med	 studerende	 i	
februar	oppe	og	besøge	KFS-arbejdet	i	
Grønland.	Det	gav	ham	hjerte	for	at	nå	
de	grønlandske	studerende	med	evan-
geliet,	og	her	i	efteråret,	mens	Sara	er	
på	 barsel,	 står	 han	 og	 en	 grønlandsk	
kvindelig	 studentermedarbejder	 som	

ÅBENT BIBELSTUDIE VÆKKER 
NYSGERRIGHED BLANDT 
STUDERENDE I NUUK
GUD HAR GANG I NOGET I GRØNLAND, SIGER STUDENTERSEKRETÆR DANIEL BOEL NIELSEN, DER 
HAR VÆRET MED TIL AT STARTE GRUPPEN OP.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO KFS

de	svar	til	sig,	man	selv	finder	frem	til,	
end	dem.	som	andre	giver.	I	Romerbre-
vet	 10,17	 står	der,	 at	 troen	kommer	af	
det,	der	høres.	Og	det,	der	høres,	kom-
mer	i	kraft	af	Kristi	ord.	Bibelen	er	en	
levende	 bog,	 som	 formår	 at	 tale	 ind	 i	
alle	 liv,	 i	 alle	 situationer,	 til	 alle	 tider.	
Derfor	er	det	at	læse	Bibelen	med	folk	
en	af	de	mest	effektive	former	for	evan-
gelisation.”	
”Det	 har	 været	 megaspændende	 at	

følge	 gymnasieeleverne	 i	 deres	 opda-
gelse	 af,	 hvem	 Jesus	 er.	 I	 stedet	 for	 at	
jeg	har	skullet	undervise	om,	hvordan	
Jesus	helbreder,	 elsker,	 tjener	og	 frel-
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ledere	af	det	kristne	studenterarbejde	i	landet.
”Gud	har	gang	i	noget	i	Grønland.	I	foråret	har	

KFS	her	i	Nuuk	primært	bestået	af	to	seje	piger,	
der	mødte	trofast	op	hver	uge.	De	har	været	gla-
de	for	at	mødes,	men	har	også	gerne	villet	mere	
med	KFS.	Og	her	efter	sommeren	har	Gud	bare	
sendt	en	masse	folk	forbi,	så	det	har	været	vildt	
fedt	at	få	lov	at	opleve.	Vi	har	været	fire	personer	
rimelig	fast,	men	har	også	været	helt	op	til	otte	
til	KFS,”	siger	han.

GRØNLAND ER EN DEL AF LM'S   
MISSIONSSTRATEGI FOR 2023-2027
LM	støtter	KFS'	udsendte	 i	Grønland	og	vil	de	
kommende	 år	 indgå	 et	 endnu	 tættere	 økono-
misk	og	ledelsesmæssigt	samarbejde	med	KFS	
omkring	det	kristne	studenterarbejde	i	landet.
Det	sker	som	led	i	LM's	kommende	missions-

strategi for det internationale missionsarbejde 
i	2023-2027,	som	blev	vedtaget	på	Landsgene-
ralforsamlingens	møde	i	oktober.
Her	blev	det	besluttet	at	udsende	volontører	

og	jobmissionærer	til	at	støtte	op	om	studenter-
arbejdet og det kirkelige og diakonale arbejde i 
Grønland.	

GRØNLAND KALDER
Overvejer	 du	 at	 støtte	 missionsarbejdet	 i	
Grønland?	Det	 kan	 du	 gøre	 på	 flere	måder: 

• Giv	en	gave:	Hvis	LM	skal	gå	ind	i	nye	mis-
sionsopgaver,	er	der	brug	for	en	god	gave	
til	det	internationale	missionsarbejde.	Støt	
allerede	i	dag	via	MobilePay	66288	eller	
dlm.dk/støt. 

• Rejs	derop:	Vil	du	give	ti	måneder	eller	
mere til frivilligt arbejde blandt kristne 
studerende	i	Grønland?	Så	kontakt	os	på	
internationalejobs@dlm.dk	og	hør	om	mu-
lighederne.

KFS-arbejdet	i	Grønland	støttes	af	en	
flok	danskere,	der	arbejder	eller	stu-
derer	i	Grønland.	Her	fra	den	første	
KFS-lejr	i	september	2021.
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”’Hvordan	kan	jeg	gøre	en	forskel’.	Det	er	nok	ét	
af	de	ønsker,	jeg	oplever	stærkest	hos	de	unge.”
Sådan	 lyder	det	 fra	Robert	Bladt,	der	er	 for-

stander	på	Indre	Missions	Bibelskole	i	Børkop,	
og	 som	 i	 slutningen	af	oktober	underviste	om	
kaldsbevidsthed	 på	 LM’s	 Rådsmøde.	 Han	me-
ner,	at	motivationen	bag	ønsket	om	at	gøre	en	
forskel	er	afgørende,	når	det	handler	om	kald	
og	tjeneste	i	menigheden.
”Spørgsmålet	er:	Hvem	vil	jeg	gøre	en	forskel	

for?	Gør	jeg	mest	noget	for	mig	selv,	eller	er	det	
opgaven	og	medmennesket,	som	er	i	centrum?”

FOR MIG SELV ELLER FOR MIN NÆSTE?
I	køkkenet	på	børnelejr,	bassist	i	lovsangsban-
det,	 leder	 i	 juniorklubben,	 missionær	 i	 Peru.	
Der	er	mange	tjenester	 i	LM	og	mange	måder	

at	opleve	kaldet	på.	Fælles	for	alle	indsatserne	
i	det	kristne	arbejde	er,	 at	det	er	 tjenester	 for	
andre.
”Det	 er	 i	 bund	 og	 grund	 kaldet,	 der	 gør	 for-

skellen	i	 forhold	til,	om	man	udfører	en	opga-
ve	for	andre	eller	for	sig	selv.	Fællesskabet	lider	
skade,	hvis	vi	først	og	fremmest	påtager	os	tje-
nester	for	vores	egen	skyld,”	mener	han.
Men	det	er	ikke	altid	let	at	afgøre,	hvad	der	er	

et	kald,	erkender	han	og	mener,	at	mange	har	
en	forventning	om,	at	et	kald	skal	være	tydeligt.	
Men	nogle	gange	kan	kaldet	først	ses	bagefter,	
siger	han:
”Jeg	 havde	 en	 elev,	 der	 uventet	 blev	 kontak-

tet	om	en	volontørstilling,	 sagde	 ja	og	 følte,	 at	
vedkommende	var	til	stor	gavn.	Set	i	bakspejlet	
vurderer	eleven,	at	det	var	et	kald.”

ARVEN FRA HAVEN ELLER FRA SAVANNEN
Robert	 Bladt	 mener,	 at	 kulturen	 forstærker	
mange	unges	 længsel	 efter	 at	 gøre	 en	 forskel.	
Det	er	en	oplagt	konsekvens	af	at	være	opvokset	
i	et	samfund,	der	først	og	fremmest	vurderer	os	
ud	fra,	hvad	vi	gør.
”Bibelens	 grundtanke	 er,	 at	 det	 er	 Gud,	 der	

har	gjort	noget	 for,	 at	 jeg	er	den,	 jeg	er.	Vores	

KALDET SÆTTER FRI 
FRA SELVREALISERING

TEMA:  
KALDET TIL  

TJENESTE

LM	ville	næppe	have	set	ud,	som	det	gør	i	dag,	hvis	ikke	det	var	
på	grund	af	de	mange,	der	i	tidens	løb	har	fået	et	kald	til	at	gå	
ind	i	en	tjeneste	i	international	mission,	arbejde	blandt	børn	og	
juniorer,	forkyndelse,	praktiske	opgaver	eller	noget	helt	femte.	
Lørdag	den	29.	oktober	afholdt	LM	et	rådsmøde	om	kaldsbe-

vidsthed.	Det	var	begrundet	i	en	oplevelse	af,	at	der	er	få,	der	ta-
ger	imod	kaldet	til	tjeneste	i	dag.
I	dette	nummer	ser	vi	derfor	nærmere	på	denne	udfordring.

DET ER VIGTIGT, AT VI FORKYNDER, AT GUD ELSKER OS, FØR HAN KALDER OS, 
MENER ROBERT BLADT FRA INDRE MISSIONS HØJSKOLE I BØRKOP.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  ILLUSTRATION FREEPIK

Der er behov for at 
række kaldet på en 
klangbund af nåde.
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samfund	 siger	 i	 stedet,	 at	 man	 skal	
præstere	for	at	være	noget.	I	vores	sam-
fund	skal	man	vise,	hvad	man	kan,”	si-
ger	han	og	kalder	Bibelens	 grundtan-
ke	for	"arven	fra	Haven"	og	samfundets	
grundtanke	 "arven	 fra	 savannen:	 den	
stærkeste	overlever".
”Havens	kald	er,	at	vi	kan	være	med-

arbejdere	 på	 den	 Store	 Gartners	 pro-
jekt	 og	 styrke	 vores	 relation	 til	 ham	
igennem	vores	tjeneste.”
Fordi	 samfundet	 har	 rykket	 sig	 så	

langt	væk	fra	Havens	kald	er	der	brug	
for,	at	man	i	menighederne	underviser	
mere	om,	at	der	er	et	alment	kald,	der	
går	forud	for	det	konkrete	kald:
”Vi	møder	 det	 for	 eksempel	 i	 Kolos-

senserbrevet	 3,12,	 hvor	 der	 er	 et	 ord,	
der	går	forud	for	kaldet	til	at	være	helli-
ge:	At	vi	allerede	er	’hellige	og	elskede’,	
før	vi	har	gjort	noget	som	helst.”
Det	giver	også	trøst,	når	man	mislyk-

kes,	peger	han	på,	for	den,	der	ikke	le-
ver	op	til	Guds	standarder,	kan	få	tilgi-
velse	fra	Gud	og	mennesker,	mens	den,	
der ikke lever op til sine egne standar-

der,	kun	kan	ty	til	sig	selv.
”Og	tilgivelse	er	ikke	noget,	man	kan	

give	sig	selv.”

NÅDENS TRE ASPEKTER  
SKAL FORKYNDES
På	den	baggrund	mener	Robert	Bladt,	
at der er behov for at række kaldet på 
en	klangbund	af	nåde,	og	peger	på	nå-
dens	 tre	 aspekter,	 nemlig	 skabelsen,	
frelsen	og	tjenesten:
”Det	er	en	skabelsens	nåde	at	 forstå,	

at	jeg	er	skabt	af	Gud,	elsket	og	villet	af	
ham.	Hele	mit	liv	har	jeg	fået	af	nåde,”	

understreger	han.
Samtidig	 skal	 vi	 forkynde	 frelsens	

nåde,	så	det	står	klart,	at	kaldet	til	at	el-
ske	Jesus,	fordi	han	elskede	os	først,	går	
forud	for	det	specifikke	kald	til	mission,	
børneklub	eller	noget	tredje.
”Dermed	 bliver	 succeskriteriet	 noget	

andet,	og	på	den	baggrund	kan	vi	kalde	til	
den	tjeneste,	Gud	vil	række	os	af	nåde.	Det	
hjælper mennesker til at skelne mellem 
identitet	og	opgave	og	undgå,	at	tjenesten	
bliver	 selvcentreret	 og	 selvdestruktiv.	 Så	
bliver	kaldet	en	befrielse,	der	sætter	fri	fra	
selvrealisering.	Fri	til	at	tjene.”	  
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Mød	to	af	Luthersk	Missions	seje	lejrle-
dere:	Rebekka	og	André	Drejer	på	hen-
holdsvis	29	og	31.	De	bor	 i	 Skovlunde	
i	det	nordvestlige	København	med	de-
res	 tre	 børn	på	 seks,	 tre	 og	halvandet	
år.	 Hvert	 år	 i	 påskeferien	 pakker	 de	
børn	og	bleer	sammen	og	tager	afsted	
en	uge	som	lejrledere	på	LM’s	lejrsted	
Birkedal.	 I	sommerferien	er	de	 ledere	
på	børnelejren.
Hvad	er	det,	der	er	så	fantastisk	ved	at	

”Det	vil	vi	gerne	give	videre	til	vores	
egne	børn.	For	dem	er	Birkedal	deres	
andet	hjem.	De	kender	 stedet	 og	hyg-
ger	sig	med	at	være	der,”	siger	han.
Da	 han	 og	 Rebekka	 for	 12	 år	 siden	

begyndte	at	komme	sammen,	kom	hun	
ret	hurtigt	med	som	leder	af	teenlejren.	
Efter	 de	 blev	 gift,	 manglede	 der	 også	
nogle	 ledere	 på	 juniorpåskelejren,	 så	
det	sagde	de	ja	til	–	og	har	været	ledere	
lige	siden.

Ingen	lejr	uden	
familien	Drejer
REBEKKA OG ANDRÉ DREJER OG DERES TRE SMÅ BØRN TAGER HVERT ÅR FLERE GANGE 
AFSTED SOM LEJRLEDERE, FOR AT BØRN OG UNGE SKAL LÆRE JESUS BEDRE AT KENDE.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO KARIN BORUP RAVNBORG, SARA MORTHORST

være	lejrledere,	at	de	gider	bruge	både	
påskeferie	og	en	uges	sommerferie	på	
det?

SELV OPVOKSET SOM LEDERBARN
André	 er	 opdraget	 ind	 i	 lejrlivet.	 Han	
har selv været med sine forældre på 
lejr,	så	længe,	han	kan	huske.	Hans	far	
og	mor	var	 lejrledere,	og	han	og	hans	
søskende	var	med	og	nød	det	og	var	si-
den	selv	deltagere	og	senere	ungledere.
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MELD DIG SOM FRIVILLIG

LM’s lejre over hele landet mangler 
frivillige i køkken og som ledere. 

Brænder du for at gøre en forskel 
for børn og unge, så kontakt din loka-
le LM-forening og hør nærmere.

ER DET HELE VÆRD,  
NÅR DE HØRER OM JESUS
Derfor	ved	de,	hvad	de	skal	 lave	hvert	
år	i	ugen	op	til	påske.	Først	tre	dage	på	
juniorlejr.	 Mens	 bussen	 kører	 ind	 til	
København	for	at	aflevere	og	hente	nye	
deltagere,	har	parret	 lige	 et	par	 timer	
til	 at	 slappe	 af,	 inden	det	 går	 løs	 igen	
med	tre	dages	teenlejr.	
”Jeg	 synes	 aldrig,	 vi	 når	 til	 det	 døde	

punkt.	De	andre	spørger	os	tit,	når	vi	er	
færdige	med	 juniorlejren:	 ’Hvorfor	 er	
I	 ikke	 trætte?’.	Det	er	bare,	 som	om	vi	
får	noget	ekstra	energi,”	siger	André,	og	
Rebekka	supplerer:
”Det	giver	så	god	mening.	Selvom	det	

kan	 være	 hårdt	 at	 planlægge	 en	 lejr,	
er	det	bare	det	hele	værd,	når	man	ser	
deltagerne	hygge	sig	og	få	noget	ud	af	
det	og	lære	Jesus	lidt	bedre	at	kende.”		

”På teenlejren får vi lov til at skabe 

nogle	 gode	 rammer	 for	 de	 unge,	 som	
er	under	massiv	påvirkning	af	ting,	der	
peger i den forkerte retning væk fra 
Gud.	Vi	har	jo	selv	har	prøvet,	hvad	det	
vil	sige	at	være	ung	i	dag	–	hvad	der	er	
svært,	og	hvilke	ting,	man	kæmper	med	
–	og	vi	ved,	hvor	meget	det	betyder	at	
have	nogle	kristne	venner,”	understre-
ger	André.

SAVNER DE LIDT ÆLDRE LEDERE
Rebekka	var	kun	18,	da	parret	overtog	
ansvaret	for	teenlejren.	I	mange	år	har	
de	–	ud	over	Andrés	forældre	i	køkke-
net	og	et	par	andre	–	været	de	ældste	i	
lederflokken.
Det	er	Rebekka,	der	hvert	år	står	med	

opgaven	at	finde	ledere,	talere,	køkken-
folk	 og	 meget	 mere,	 og	 det	 kan	 være	
rigtig	tungt,	erkender	hun.
”Et	år	skulle	jeg	spørge	45	ledere	for	

at	kunne	samle	et	team.	Nogle	gange	er	
det	 næsten	 umuligt	 at	 finde	 frivillige.	
Så	kan	man	godt	tænke:	 ’Nej,	nu	gider	
vi	ikke	mere!’”
Mange	i	deres	eget	netværk	er	unge,	

som	 står	 for	 at	 skulle	 giftes,	 tage	 på	
LMH	 eller	 flytte	 til	 en	 anden	 by.	 Der-
for	 efterlyser	 Rebekka	 og	 André	 nog-
le	 lidt	 ældre,	 for	 eksempel	 i	 40’erne	
og	50’erne,	som	kan	være	med	i	leder-
teamet	lidt	længere	tid	ad	gangen.
”Det	 ville	 være	 sådan	 en	 gave,	 hvis	

nogle	sagde:	’Hvert	år	sætter	jeg	tre	dage	
af	i	kalenderen	til	at	hjælpe	til	på	lejren.’	
Måske	 bare	 de	 næste	 fem	 år.	 Så	 skal	
man	ikke	hver	gang	til	at	begynde	forfra	
med	at	spørge	en	masse	frivillige.”

FORTSÆTTER EN TID ENDNU
Til	sommer	er	parrets	ældste,	Hannah,	
gammel nok til at være med som delta-
ger	på	børnelejren.	Det	glæder	hun	og	
forældrene	sig	til.	Hvor	længe	de	bliver	
ved	med	at	være	lejrledere,	er	uvist.
”Lige	nu	går	det	fint.	Så	længe	børne-

ne	hygger	sig	med	at	tage	af	sted,	tror	
jeg,	vi	fortsætter,”	siger	André.		

Selvom det kan være hårdt 
at planlægge en lejr, er det 
bare det hele værd.
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Det	 er	 blevet	 sværere	 at	 finde	 frivilli-
ge	til	at	stå	i	de	opgaver,	der	løber	over	
lang	tid.	Det	kan	Ivan	Jakobsen,	der	er	
LMBU’s	landsleder,	skrive	under	på:
”Det	er	 ikke	svært	at	finde	nogen	 til	

at	komme	og	holde	et	oplæg	i	klubben,	
men	mange	steder	er	det	svært	at	finde	
folk,	 der	 vil	 komme	 tirsdag	 efter	 tirs-
dag	og	være	leder.”

FÆRRE KRÆFTER OG   
KULTURFORANDRINGER
Der	er	ikke	kun	én	grund	til,	at	det	er	
svært	at	finde	folk	til	de	faste	tjenester	
i	 LMBU’s	 arbejde	 landet	 over,	 mener	
Ivan	Jakobsen.	Det	skyldes	naturligvis,	
at	der	er	færre	personer,	der	har	kræf-
ter	til	at	stå	i	arbejdet,	end	der	var	for	
25	år	siden.	
Da	 LM	 gjorde	 medlemstallene	 op	 i	

forbindelse	 med	 LM’s	 150-års	 jubi-
læum,	 viste	 statistikkerne,	 at	 der	 var	
fire	gange	så	mange	børn,	der	deltog	i	
LM’s	børnearbejde	i	1968,	som	der	var	

i	2017.	Antallet	af	medlemmer	i	LM	er	
nogenlunde	 på	 samme	 niveau	 i	 dag	
som	 i	 1968,	men	 gennemsnitsalderen	
er	højere,	hed	det	i	 jubilæumsmagasi-
net.
Ivan	 Jakobsen	 gætter	 dog	 på,	 at	 der	

også	er	tale	om	kulturforandringer:
”Det	er	mindre	oplagt	for	mange	af	os	

i dag at åbne vores hjem for fremmede 
børn.	Og	de	forældre,	der	sender	deres	
børn	 i	 børneklub	og	på	 lejr,	 har	 i	 dag	
også	en	større	forventning	end	tidlige-
re	 om	 et	 pædagogisk	 niveau	 som	 det,	
de	kender	fra	de	kommunale	børnein-
stitutioner.”
En	 anden	 kulturforandring,	 der	 i	

endnu	 større	 grad	 spiller	 ind,	 er,	 at	
mange har travlt med mange aktivi-
teter	og	derfor	et	mindre	overskud	 til	
at	 bruge	deres	 ferie	på	 at	 være	 lejrle-
der eller deres tirsdag aftener på at stå 
med	ansvaret	i	teenklubben:

”Vi har travlt med mange ting i vo-
res	tid.	Og	der	stilles	store	krav	til	os	på	

arbejdspladsen.	Mange	har	 ikke	 over-
skuddet	til	også	at	engagere	sig	og	for-
pligte	sig	på	faste	opgaver	i	deres	fritid.	
Det	minder	måske	for	meget	om	arbej-
de,"	gætter	han	på.

KRÆFTERNE BRUGES  
PÅ NOGET ANDET
Kulturforandringer	og	færre	kræfter	er	
dog	 ikke	 hele	 forklaringen.	 En	 anden	
del	af	 forklaringen	er,	at	LM’s	arbejde	
har	ændret	karakter	mange	steder,	me-
ner	han:
”I	gamle	dage	brugte	man	ikke	man-

ge	resurser	på	at	holde	møder.	Prædi-
kanten	 valgte	 sange	 og	 prædikede,	 og	
derudover	var	der	en,	der	bød	velkom-
men	 og	 holdt	 en	 indledning.	 I	 dag	 er	
der	mange	frivillige,	der	er	 i	sving	 for	
at	afvikle	en	gudstjeneste	i	frimenighe-
derne,”	siger	 landslederen,	der	selv	er	
en af drivkræfterne i LM’s frimenighed 
i	Nykøbing	Falster.
Flere	steder	har	man	lagt	børneklub-

Svært	at	finde	
folk,	der	vil	være	
klubledere
KULTURFORANDRING OG NYE PRIORITERINGER PRESSER EN AF 
LM’S ÆLDSTE ARBEJDSGRENE: ARBEJDET BLANDT BØRN OG UNGE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  ARKIVFOTO 
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”Kære	Gud,	vil	du	ikke	vise	mig,	hvor	du	vil,	at	
jeg	skal	tjene	dig,	bare	du	sørger	for,	det	er	i	Kø-
benhavn.”	
Sådan	 lød	 min	 bøn,	 lidt	 karikeret,	 gennem	

nogle	måneder	i	mine	sabbatår.	Jeg	ville	til	Kø-
benhavn	 for	 at	 studere,	 og	 så	måtte	 Gud	 lede	
mig	 derefter.	 Til	 et	møde	 på	 Ung	 Uge	 sang	 vi	
sangen	”Herre	jeg	vil	gerne	tjene”,	og	der	gik	det	
op	for	mig,	hvor	fjollet	min	bøn	lød.	Hvem	var	
jeg,	at	jeg	skulle	bede	Gud	om	at	lede	mig,	men	
samtidig	fortælle	ham,	hvor	han	skulle	lede	mig	
hen?	Derfra	blev	min	bøn	 til	Gud	andet	vers	 i	
sangen:	

Led mig, Frelser, ved din nåde, 
også når jeg selv vil råde 
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, 
o, men lad mig aldrig savne, 
vished at jeg tjener dig! 

Det	 har	 altid	 været	 med	 bæven,	 jeg	 har	 bedt	
bønnen.	For	hvor	vil	Gud	bruge	mig?	Er	det	et	
helt	andet	sted,	end	jeg	selv	har	tænkt?	Er	det	
langt	 væk	 fra	 alle,	 jeg	kender,	 eller	 er	det	 lige	
der,	hvor	jeg	allerede	er?	I	alle	de	spørgsmål	og	
i	usikkerheden	har	jeg	oplevet,	at	Gud	igen	og	
igen	har	mindet	mig	om,	at	han	ikke	lover,	livet	
som	kristen	skal	være	let,	men	at	han	går	med	
mig	alle	dage.	Han	er	min	far,	og	han	sætter	mig	
ikke	i	situationer,	som	han	ved,	jeg	ikke	kan	kla-
re.	I	Salme	32,8	står	der:	”Jeg	vil	lære	og	under-
vise	dig	om	den	vej,	du	skal	gå,	 jeg	vil	give	dig	
råd,	mit	blik	er	rettet	mod	dig”
Hvor	er	det	trygt	at	vide,	at	Guds	blik	er	ret-

tet	mod	mig.	Gud	kalder	ikke	de	udrustede,	han	
udruster	de	kaldede.

ben	ind	i	kirketiden,	hvilket	på	den	ene	
side	kan	gøre	det	 lettere	at	 rekruttere	
ledere,	fordi	de	alligevel	har	sat	tiden	i	
deres	kalender	af	til	at	komme	til	guds-
tjeneste.	På	den	anden	side	skaber	det	
dog	et	andet	problem,	forklarer	han:
”Det	 betyder	 også,	 at	 der	 er	mindre	

tid	 til,	 at	 børnene	 kan	 lære	 hinanden	
at	kende	og	til,	at	de	kan	få	en	grundig	
bibelundervisning.	Mange	taler	om,	at	
bibelkundskaben	er	mindre	i	vores	tid,	
og	en	af	grundene	er	måske,	at	børnene	
kun	er	til	børneklub	i	ret	kort	tid,	mens	
prædikanten	taler.”
Lidt	lyspunkter	er	der	dog	også:
Landslederen	i	LMBU	ser	ikke	for	sig,	

at	LM	 får	 færre	børne-	og	 juniorklub-
ber	 eller	 LMU-foreninger	 i	 de	 kom-
mende	år.	Godt	nok	er	der	stadig	ste-
der,	 der	 af	 og	 til	må	 lukke,	men	 så	 er	
der	 andre	 steder,	 hvor	man	 åbner	 en	
ny	klub.		

Mange voksne har ikke 
overskuddet	til	at	for-
pligte sig på faste opga-
ver,	der	tager	tid	hver	
eneste	uge.	
Her	er	det	juniorklub-
ben	i	Nexø,	som	mødes	
hver	mandag	aften.

SÆT MIG,  
HVOR JEG BEDST 
KAN GAVNE

SIGNE WIWE PHILIPPS

KOMMENDE MISSIONÆR

SIGNEWIWE@GMAIL.COM

29TRO & MISSION  15  2022



Den	8.	november	sendte	den	færøske	lagmand	
Bárður	á	Steig	Nielsen	udenrigs-	og	kulturmi-
nister	Jenis	av	Rana	hjem.	Han	tilhører	det	kri-
stelige	 parti	Miðflokkurin	 –	 på	 dansk	Midter-
partiet.	Hjemsendelsen	 skete	 samme	dag	 som	
en	 planlagt	 afstemning	 om	 et	mistillidsvotum	
til	ministeren,	fordi	han	i	forbindelse	med	den	
danske	valgkamp,	sagde,	at	han	ikke	ville	kunne	
støtte	en	homoseksuel	statsminister.

FYRET 15 MINUTTER FØR AFSTEMNING
Det	 var	 dog	 ikke	 mistillidsafstemningen,	 der	
fældede	den	 færøske	politiker.	 I	 stedet	 sendte	
lagmanden	Jenis	av	Rana	hjem	på	grund	af	en	
sag	 om	medmødre.	Ministeren	 ville	 ikke	 gen-
nemføre	en	vedtagelse	fra	Lag	tinget	om,	at	børn	
kan	få	medmødres	efternavn	indskrevet	i	kirke-
bogen.	Sagen	blev	derfor	flyttet	til	en	anden	mi-
nister	den	7.	november.
Kort	efter	sagde	Jenis	av	Rana	til	nyhedsmedi-

et	in.fo,	at	han	håbede,	den	anden	minister	ville	
undlade	at	følge	lagmandens	ordrer.
Det	blev	for	meget	for	lagmanden,	der	fyrede	

Jenis	av	Rana	kort	før	mistillidsafstemningen.
Efterfølgende	har	 Jenis	 av	Ranas	 parti	 truk-

ket	sine	to	mandater	fra	regeringssamarbejdet.	
Dermed	 er	 regeringens	 flertal	 væk,	 og	 færin-
gerne	skal	til	valg	den	8.	december.

KRISTENTRO AFGØRENDE FOR POLITIKER
Det	er	ikke	første	gang,	den	færøske	læges	hold-
ninger	 vækker	 debat.	 Jenis	 av	 Rana	 udtalte	 i	
2018,	at	Færøerne	ville	placere	en	repræsenta-
tion	i	Jerusalem	og	anerkende	byen	som	Israels	
hovedstad.	 Repræsentationen	 endte	 dog	 i	 Tel	
Aviv	efter	kritik	både	internt	på	Færøerne	og	fra	

andre	lande.
Hans	holdninger	til	homoseksuel	praksis	har	

også	skabt	overskrifter	før.	Som	da	han	i	2010	
nægtede	at	deltage	i	en	officiel	middag	med	den	
daværende	 islandske	 statsminister,	 fordi	 hun	
levede	 i	 et	 registreret	 partnerskab.	 Han	 ville	
gerne	mødes	med	hende	privat,	men	ville	ikke	
"støtte	 en	 forening,	 som	 strider	 imod	naturen	
og	er	fordømt	af	Biblen",	sagde	han	til	Ritzau.
Netop	Bibelen	og	og	en	klassisk	fortolkning	af	

kristentro	fylder	meget	for	den	færøske	politi-
ker,	sagde	han	i	et	interview	med	Kristeligt Dag-
blad	i	2019.	
"Jeg	 har	 altid	 været	 overbevist	 om,	 at	 den	

kristne	tro	er	det	bedste,	et	menneske	kan	have	
med	sig."		

Den	færøske	politiker	
Jenis av Rana er blevet 
fyret	som	udenrigsmi-
nister	på	grund	af	hans	
holdninger	til	regnbue-
familier.	

LGBT-POLITIK UDLØSER 
FÆRØSK VALG
DEN KRISTNE POLITIKER JENIS AF RANA ER BLEVET FYRET AF LAGMANDEN 
I EN SAG OM REGNBUEFAMILIER.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO JOHANNES JANSSON - NORDIC COUNCIL, ATTRIBUTION, WIKIMEDIA
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MAF UDSENDER DANSK 
PAR TIL PAPUA NY GUINEA

MAF har ansat Rebecca og Tajs 
Würtz Jespersen til at undervise 
børn og filme MAF’s arbejde og 
kommunikere om det i Papua Ny 
Guinea. Parret, der er henholdsvis 
27 og 25, afventer kun, at de sidste 
detaljer falder på plads, før de kan 
rejse afsted for en i første omgang 
to-årig periode.

MAF er et flyselskab, der hjælper 
med at bringe sundhedshjælp og 
evangeliet ud til isolerede sam-
fund verden over.

LM-PRÆST ER NYT MEDLEM 
AF ELN'S LANDSLEDELSE

Andreas Kammersgaard Ipsen, 
der er frimenighedspræst i Tarm 
Frimenighed er blevet medlem af 
ELN's landsledelse.

"Jeg ved, at mange kan tæn-
ke, at LM og ELN er konkurrende 
virksomheder. Jeg ser det mere 
sådan, at vi er i samme lutherske 
familie og må supplere hinanden 
og trække på hinandens resurser," 
forklarer hovedpersonen til ELN's 
hjemmeside.

Han vil gerne arbejde for, at ELN 
fortsat kan hjælpe mennesker til at 
bevare troen og stå fast på upopu-
lære synspunkter.

Otte	nye	lutherske	
advents-	og	julesange

Otte	 nye	 gratis	 sange	 til	 advents-	 og	
juletiden	 skal	 fremme	 fællessangen	
i	 danske	 menigheder	 med	 udgangs-
punkt	i	luthersk	teologi.	

Initiativtagerne er tidligere Pe-
ru-missionær	 og	 præst	 Roar	 Steffen-
sen	og	Jens	Lomborg,	der	er	præst	og	
formand	for	Evangelisk	Luthersk	Net-
værk	(ELN).

VIGTIGT AT SYNGE TEOLOGI
Sangene er skrevet af de to initiativta-
gere,	præst	 i	Ølgod	valgmenighed	 Jón	
Tróndheim	Poulsen	og	en	anden	tidli-
gere	Peru-missionær	 for	LM,	Frederik	
Berggren	 Smidt,	 som	 er	 landsleder	 i	
Evangelisk	Luthersk	Mission.
"Det	er	vigtigt,	at	vi	 får	sunget	noget	

god,	 luthersk	 teologi.	 Hjemme	 hos	 os	
siger	vi,	at	 'vi	synger	det,	vi	 tror.	Og	vi	
tror	det,	 vi	 synger'.	Lovsang	og	 fælles-

EN GRUPPE AF SANGSKRIVERE HAR LAVET NYE SANGE, DER SKAL HJÆLPE 
LUTHERSKE MENIGHEDER MED AT SYNGE TROSSANDHEDER.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK

sang	 er	 faktisk	 meget	 formativt	 for,	
hvad	vi	tror,"	lyder	det	fra	Roar	Steffen-
sen,	der	selv	har	skrevet	tre	af	sangene.

JULESANGE ER KUN BEGYNDELSEN
Melodierne er skrevet af Peter Sander 
Andersen,	 Christian	 Engmark,	 Benja-
min	Hougaard	og	Jón	Tróndheim	Poul-
sen.
Det	 er	 initiativtagernes	 plan,	 at	 der	

også skal komme sange til kirkeårets 
andre	højtider.
De	håber	også	at	kunne	få	flere	sangs-

krivere	med	i	de	kommende	udgivelser,	
men forbeholder sig ret til at vælge ting 
fra	på	baggrund	af	poesi,	teologi,	og	hvor	
egnet	melodien	er	til	fællessang.
Sangene	 kan	 findes	 på	 ELN’s	 hjem-

meside	med	tekst	og	noder	til	de	fleste	
sange.	 Sangene	 er	 også	 indspillet	 og	
kan	findes	på	YouTube.	

Forfatterne	til	de	otte	nye	advents-	og	jule-
sange	ønsker	at	være	med	til	at	fremme	sange	
med	god	luthersk	teologi.
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Flot indbundne og et 
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til KFUM’s 
Soldaterhjem

KFUM’s Soldatermission søger en autentisk og 
visionær leder, der kan gøre 

KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte til det 
foretrukne sted for værnepligtige og et aktivt 

sted for veteraner og deres pårørende.
Det er muligt at ansætte et par, da vi samtidig 

søger en veteranmedarbejder.
Er du blevet nysgerrig, så læs mere på vores 

hjemmeside 
www.kfums-soldatermission.dk/job
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»En meget velskrevet, læsevenlig, ærlig og hver-
dagsnær bog, som rummer mange gode refleksioner 
over en bog i Bibelen, som langt fra er lige til.«

KASPER BECK DREJER, TRO & MISSION
»På en sjælden måde formår han at anvende tek-
sten på en livsnær måde, sådan at hans egne og vo-
res kampe genspejles i formidlingen.« 

BØRGE HAAHR ANDERSEN

LIVSNÆR
TOLKNING 

AF JOBS BOG



GLÆDE OVER LANDSGENERAL-
FORSAMLING OG RÅDSMØDE

På	 sit	møde	 den	 26.-27.	 november	 evaluerede	
Landsstyrelsen	 (LS)	 Landsgeneralforsamlin-
gen	og	Rådsmødet,	der	blev	afholdt	28.-29.	ok-
tober	 i	 Hillerød.	 Der	 blev	 udtrykt	 glæde	 over	
indholdet	af	Rådsmødet	og	også	den	afkortede	
generalforsamling.
LS	 havde	 dog	 håbet	 på	 et	 større	 fremmøde	

til	Rådsmødet	og	drøftede,	hvordan	temaet	om	
kaldsbevisthed	kan	deles	ud	til	de	kredse	og	fri-
menigheder,	som	ikke	var	repræsenteret.

JUSTERING AF ANSÆTTELSER

Halvtidsansættelsen	 af	 Anna	 Lisbeth	 Sonne	
forlænges	med	indtil	tre	år	fra	sommeren	2023.	
Hun	 arbejder	 som	 tværkulturel	 konsulent	 ud	
fra	Udrejsecenter	Kærshovedgård,	hvor	hun	le-
der	Asylkoret	samt	arbejder	i	bibelcafeen	i	Bor-
ding	og	med	omsorgsopgaver.
Det	blev	også	besluttet	at	udvide	ansættelses-

kvoten	fra	30	til	50	procent,	når	Lise	Berggren	
Smidt	den	1.	 januar	2023	 tiltræder	en	ny	stil-
ling	som	familiekonsulent	foreløbigt	for	en	to-
års	periode.	

OPLÆG TIL FORDELING AF LØNPULJE

På	 landsgeneralforsamlingen	 blev	 det	 beslut-
tet	 at	 afsætte	700.000	kroner	på	budgettet	 for	
2023	til	at	indhente	en	del	af	det	lønefterslæb,	
som	de	ansatte	 i	LM	har	opbygget	gennem	en	
årrække.	
Landsstyrelsen	drøftede,	efter	hvilke	princip-

per	denne	pulje	skal	fordeles.

AFSLUTTET I PERU

LS	 havde	 afslutningssamtale	 med	 Merete	 og	
Roar	Steffensen,	der	i	august	vendte	tilbage	fra	
to	års	missionærtjeneste	i	Peru.
Roar	har	især	arbejdet	med	teologisk	under-

visning,	og	Merete	har	stået	for	udgivelsen	af	en	
ny	kirkesangbog.
LS	udtrykte	stor	 tak	 til	parret	 for	deres	 ind-

sats i en vanskelig periode præget af corona og 
andre	udfordringer.
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Kan du se dig selv som leder på 
værestedet Arken, og ønsker du at 
række evangeliet til brugerne gennem 
nærvær og samtaler? 
 
Se vores stillingsopslag på 
arkenesbjerg.dk eller lm-vestjylland.dk 
 
Stillingen er ledig fra 1. juni 2023. 
Sidste ansøgningsfrist er mandag den 
23. januar. 
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SET FRA MIN STOL

Jeg har været spændt på, hvor 
mange julelys, man ville få at se i 
år. Om energikrisen og en presset 
økonomi ville gøre, at ingen ville 
hænge julebelysning op – og om 
de, der gjorde, ville blive udskam-
met for det. Jeg ved stadig ikke, 
hvad udfaldet bliver, men efter en 
weekendtur i København kan jeg 
konstatere, at julepynten og jule-
lysene ikke er helt aflyst i år.

Det er en speciel tid, vi lever i, og 
det påvirker også vores julefejring. 
Mon ikke der skæres ned på jule-
budgettet rundt omkring, at ga-
verne bliver lidt mindre, og vores 
behov justeres til det mere nød-
vendige? Jeg har personligt planer 
om at holde lidt igen med gaver-
ne i år, men ved, at det kan blive 
svært, da jeg virkelig elsker at give 
gaver. Det kunne helt sikkert være 
sundt at få skåret ind til benet på, 
hvad der egentlig er vigtigt for os 
i julen, og hvad vi vil bruge penge 
og kræfter på. 

Jeg håber dog virkelig, at gav-
mildheden ikke skæres væk, men 
snarere vokser for os i denne spa-
reøvelse. For måske får vi øje på, 
at der er flere omkring os, der har 
brug for vores hjælp og er usæd-
vanligt pressede i denne jul. Det 
gælder også de mange organisa-

tioner, der er afhængige af gaver, 
og som med bekymring ser ud-
viklingen i årets sidste måned an.

Uanset hvordan det hele ender 
– om julelysene bliver i kassen, og 
gaverne minimeres – så er der en 
kraft i julens budskab, som giver 
lys ind i energikrise og slunk-
ne bankkonti. Gud selv kom og 
tog del i det menneskelige liv. 
Vores krige, ubarmhjertighed og 
kaos fik ham ikke til at holde sig 
væk eller holde sin rigdom for 
sig selv. Tværtimod valgte han at 
blive som os og give os del i sin 
rigdom: ”Han, som havde Guds 
skikkelse, regnede det ikke for et 
rov at være lige med Gud, men 
gav afkald på det, tog en tjeners 
skikkelse på og blev mennesker 
lig; og da han var trådt frem som 
et menneske, ydmygede han sig 
og blev lydig indtil døden, ja, dø-
den på et kors” (Fil. 2, 6-8). 

Vores virkelighed er større 
end den aktuelle verdenssituati-
on. Vores Gud er mere nær, end 
vi aner. Det håber jeg, at jeg kan 
holde højt som mit væsentligste 
julelys i år – og lære af ham, at jeg 
ikke skal holde min rigdom for 
mig selv.

JULELYS OG    
SPAREØVELSER

Det	var	med	stor	spænding,	jeg	kastede	
mig	 over	 Lars	Boje	 Sønderby	 Jensens	
nye	bog	om	forvalterskab.	For	i	en	tid,	
hvor	der	begynder	at	komme	en	fælles	
erkendelse	af,	at	vi	er	i	gang	med	at	sli-
de	jorden	op,	er	det	 ikke	mindre	rele-
vant,	 at	 vi	 også	 som	kristne	 forholder	
os	til	klimakrisen.	
Jeg	var	især	spændt,	fordi	bogen	be-

væger	sig	ind	i	en	udfordrende	tematik	
med	faldgruber	til	alle	sider.	For	hvor-
dan	 kan	 man	 overhovedet	 sige,	 at	 vi	
har pligt til at tage vare på vores fælles 
jordklode,	 uden	 samtidig	 at	 overveje,	
hvordan det hænger sammen med ens 
forståelse	 af	 politik,	 skabelse,	 missi-
on	og	sågar	evangeliet?	Med	Lars	Boje	
Sønderby	 Jensen	 som	 redaktør	 styrer	
bogen	uden	om	de	værste	huller	 i	 as-
falten.
Bogen	 er	 grundig,	 nuanceret,	 afba-

lanceret og alligevel insisterende i sin 
understregning	 af	 kristnes	 kald	 til	 at	
forvalte	den	jord,	vi	er	blevet	givet.

LARS BOJE SØNDERBY JENSEN (RED.):

VERDENS FORVALTERE – MED GUDGIVET MANDAT

CREDO 2022

208 SIDER – 199,95 KRONER

BØ GE R

HANNE TERP LEGARTH

LEDER AF KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

HANNE@KPI.DK
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Jeg savner en skarpere skelnen 
mellem, hvad der er en opgave for 
kirken og for den enkelte kristne.

Kaldet	til	forvalterskab	
skal tages alvorligt

Med fare for at forsimple vil jeg allige-
vel	vove	at	komme	med	en	efterlysning.

Jeg savner generelt en skarpere skel-
nen	 mellem,	 hvad	 der	 er	 en	 opgave	
for	 kirken	 og	 for	 den	 enkelte	 kristne.	
På	 den	 ene	 side	 argumenterer	 bogen	
nemlig	for,	at	kaldet	til	at	være	forval-
ter	er	noget,	vi	alle	har	fra	skabelsen	af	
i	kraft	af	at	være	mennesker,	sådan	som	
det også traditionelt er blevet forstået i 
den	 lutherske	 toregimentelære	 (f.eks.	
s.24).	 På	 den	 anden	 side	 skriver	 flere	
forfattere,	 at	 der	 er	 et	 særligt	 ansvar	
for	kirken,	hvilket	 taler	 i	den	modsat-
te	retning	(f.eks.	s.110).	Nu	kunne	man	
selvfølgelig	beskylde	mig	for	ordkløve-
ri,	når	jeg	mener,	det	er	vigtigt	at	skelne	
mellem	kaldet	til	kirken	og	de	kristne,	
fordi kirken jo som bekendt består af 
enkeltkristne.	 Ikke	 desto	mindre	 risi-
kerer	 en	manglende	 skelnen	 at	 gå	 ud	
over	missionssynet,	og	jeg	synes	det	er	
en	 overvejelse	 værd,	 om	 eksempelvis	
en	simpel	livsstil	nu	også	virkelig	er	et	

SET FRA ANMELDERENS STOL HANDLER NØJSOMHED OG FORVALTERSKAB 
IKKE SÅ MEGET OM AT UDBREDE FRELSEN, SOM AT PASSE PÅ DET SKABER-
VÆRK, VI HAR FÅET GIVET AF GUD.

ANMELDELSE ANTON BECH BRAÜNER

Bogen består af ti bidrag fra forskelli-
ge	forfattere	med	forskellig	baggrund.
Sognepræst	Jens	Ole	Christensen	re-

flekterer	over,	hvem	der	er	 vores	næ-
ste,	 og	 undgår	 både	 ansvarsfralæg-
gelsen	 og	 overanstrengelsen,	 når	han	
konkluderer,	 at	 ”Et	menneske	 er	min	
næste	i	den	grad,	det	påvirkes	af	mine	
valg”	(s.13).	
Adjunkt	 Peter	 Søes	 undersøger,	

hvordan	 bæredygtighed	 passer	 med	
kristentroen.	Kapitlet	 giver	 et	 tydeligt	
kald	til	at	tage	ansvaret	på	sig,	og	fast-
holder samtidig tilgivelsen som det 
centrale	i	frelsen	(s.41).	
I	 kapitel	 3	 giver	 landssekretær	 Nils	

Andersen	indblik	i	argumenter	for	vig-
tigheden	 af	 et	 kristent	 syn	 på	 klima-
problemet.
Kapitel	 5,	 6	 og	 7	 sætter	 temaet	 ind	

i	 et	 samfundsperspektiv,	 og	 i	 kapitel	
8	 argumenterer	 Lars	 Boje	 Sønderby	
Jensen	for,	at	det	kan	forsvares	at	spi-
se	kød	–	klimakrise	og	dyrevelfærd	til	
trods.
Missionskonsulent	 Lisa	 Rom	 Boye	

sætter i kapitel 9 ord på glæden over 
det	 simple	 liv,	 mens	 professor	 Peter	
Øhrstrøm	i	kapitel	10	reflekterer	over,	
hvordan	vi	forvalter	vores	tid.

Som enhver god antologi er denne 
bog	 også	 fuld	 af	 væsentlige	 indsigter	
fra	 vidt	 forskellige	 kompetente	 folk.	

ANTON BECH BRAÜNER

FRIMENIGHEDSPRÆST

ABB@DLM.DK

”middel	til	at	fremme	gudsriget”	(s.176).	
Set	fra	min	stol	handler	nøjsomhed	og	
forvalterskab nemlig ikke så meget om 
at	udbrede	frelsen,	som	at	passe	på	det	
skaberværk,	vi	har	fået	givet	af	Gud.
Dette	til	trods	vil	 jeg	anbefale	bogen	

til	 alle,	der	vil	have	hjælp	 til	 at	 tænke	
videre	 over,	 hvordan	 vi	 tager	 opgaven	
som	forvaltere	alvorligt	i	vores	tid.		
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Beboerne	på	bopladsen	i	Mpalapande,	
der	ligger	et	par	timers	kørsel	vest	for	
Iringa,	kalder	hovedvejen	til	bopladsen	
for	 ”Madsens	 vej”.	 Det	 var	 nemlig	 ad	
den	 vej,	 LM-missionær	 Gravers	 Bøge	
Madsen	og	en	gruppe	evangelister	kom	
til	dem	med	evangeliet	for	første	gang	
midt	i	1990’erne.	
Pastor	Paulo	Masinga	er	præst	på	bo-

pladsen.	 Han	 fortæller	 om,	 hvordan	
evangelisternes	ord	om	Guds	nåde	i	Je-
sus	kaldte	noget	 frem,	som	han	havde	
hørt	som	barn	i	kirken	25-30	år	tidlige-
re,	og	det	førte	til,	at	han	tog	imod	Jesus	
som	sin	frelser.

STEDMORS DÅBSUNDERVISNING 
SÅEDE FRØ I PAULOS HJERTE
”Som	dreng	 sidst	 i	 1960'erne	 gik	 jeg	 i	
skole	i	den	nærliggende	landsby,	og	jeg	
kunne	 godt	 lide	 at	 gå	 hen	 i	 kirken	 og	
lytte	 til	 sang	og	 andagter,”	 siger	Paulo	
Masinga.
Men	hans	far	pryglede	ham	og	forbød	

ham	at	gå	hen	i	kirken.	Det	var	ikke	no-
get	for	en	masaidreng,	der	skulle	vokse	
op til at blive masaikriger
”Min	 far	 havde	 flere	 koner,	 og	 en	 af	

dem	 blev	 syg	 med	 stærke	 mavesmer-
ter.	 Den	 lokale	 masai-medicinmand	
kunne	ikke	stille	noget	op,	men	fortal-
te	min	 far,	at	det	var	onde	ånder,	 som	
havde	 taget	bolig	 i	hans	kone.	Min	 far	

Det	tog	25	år,	
før	Masinga	
tog	imod	Jesus
SOM BARN VAR MASAIDRENGEN PAULO MASINGA TOLK VED SIN 
STEDMORS DÅBSOPLÆRING. FØRST SOM VOKSEN TOG HAN IMOD JE-
SUS SOM SIN FRELSER, DA EVANGELISTER KOM TIL HAN BOPLADS.

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO KRISTINE MALMGAARD

MUWA er den lutherske kir-
ke i Tanzanias evangelisati-
onsarbejde blandt nomade-
stammer.

MUWA består dels af en 
gruppe lokale evangelister, 
der tager på ture rundt til 
bopladserne. Her viser de 
Jesusfilm, tager på besøg i 
hytterne og inviterer til for-
kyndende møder. MUWA 
driger en bibelskole i Ilam-
bilole, der hvert andet år 
udklækker nye evangelister 
til kirkens arbejde. 

Missionær Jacob Frost er 
koordinator for arbejdet.

sendte	sin	kone	til	kirken	i	landsbyen,	
for	at	hun	kunne	blive	bedt	for	af	præ-
sten,	og	jeg	blev	sendt	med	for	at	over-
sætte	fra	swahili	til	masaisproget.	I	kir-
ken	blev	hun	befriet	for	de	onde	ånder	
i	Jesu	navn.	Det	gjorde	et	stort	indtryk	
på	mig.”

Bagefter tog præsten med tilbage til 
bopladsen	og	 forklarede	Paulos	 far,	 at	
hans	 kone	 ikke	 kunne	 forblive	 rask	
uden	at	få	fyldt	noget	andet	på	i	stedet	
for	de	onde	ånder,	 som	var	drevet	ud.	
Hun	måtte	 døbes	 og	 tilhøre	 Jesus.	 Da	
hun	skulle	gå	til	dåbsforberedelse,	blev	
Paulo	igen	sendt	med	som	tolk.
”Min	 far	 accepterede,	 at	 det	 kunne	

være	 nødvendigt	 for	 kvinder	 at	 blive	
kristne,	men	han	gav	præsten	strenge	
ordrer	 om,	 at	 det	 kun	 var	 hans	 kone,	
der	 skulle	 oplæres	 til	 dåb,	 ikke	 hans	
søn!	 Jeg	 skulle	 jo	 overtage	 hans	 posi-
tion som bopladsens leder en gang i 
fremtiden,	og	så	nyttede	det	ikke	noget,	
at	jeg	tilhørte	en	tro,	som	var	for	svage	
mennesker,”	siger	han.
De	næste	mange	år	tænkte	Paulo	ikke	

meget over det med kirke og kristen-
dom,	men	 en	 dag	 kom	MUWA’s	 evan-
gelisationsteam til bopladsen og viste 
film	om	Jesu	liv	om	aftenen.
”De	mange	 ord,	 jeg	 havde	 hørt	 som	

dreng	i	kirken,	blev	vækket	op	af	deres	
slummer	i	mit	hjerte.	Jeg	forstod,	at	Je-
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på	hinandens	skuldre,	og	det	er	ofte	så-
dan,	at	andre	 langt	senere	ser	 frugten	
af	det,	der	er	sat	i	gang.”		

Missionskonsulent	Ole	Malm-
gaard	og	hans	kone,	Lene,	i	samta-
le	med	Paulo	Masinga	og	sønnen	
Amon,	der	er	evangelist	i	MUWA.

sus	er	min	 frelser,	 og	 jeg	var	en	af	de	
første	mænd	på	min	boplads,	som	blev	
døbt.	I	1997	begyndte	jeg	på	det	første	
hold af elever på nomadebibelskolen i 
Ilambilole."

OPMUNTRING TIL UDHOLDENHED
For	 missionskonsulent	 Ole	 Malm-
gaard,	der	besøgte	bopladsen	i	oktober,		
er	 Paulo	Masingas	 historie	 et	 tydeligt	
eksempel	 på,	 hvordan	 Gud	 arbejder,	
også	når	 der	 i	menneskers	 øjne	 tilsy-
neladende	ikke	sker	noget.
”Det	er	virkelig	en	opmuntring	til	at	

være	udholdende.	Både	i	arbejdet	og	i	
forbønnen	 for	mennesker,”	 siger	 han.	
Han	 er	 taknemmelig	 over	 at	 opleve,	
hvordan	 masaierne	 i	 Mpalapande	 fø-
ler	 sig	 forbundet	med	 LM,	 der	 bragte	
evangeliet	til	dem.
”Men	jeg	følte	det	næsten	ufortjent,	at	

jeg	skulle	modtage	deres	tak.	Vi	står	jo	

Det er virkelig en opmun-
tring til at være udholdende. 
Både i arbejde og i forbøn  
for mennesker.
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Siden	2008	har	blinde	og	svagsynede	abonnen-
ter	kunnet	lytte	til	Tro & Mission indtalt af Jette 
Techow,	da	den	var	avis	og	nu	som	magasin
Hun	 har	 indlæst	 over	 275	 udgaver	 af	 Tro & 

Mission,	mens	hendes	mand,	Ole,	redigerede	ly-
den	og	gjorde	den	klar	til	brug.
Men	med	udgangen	af	2022	har	parret	ønsket	

at	slutte.	De	er	begge	to	77	år	og	ønsker	at	stop-
pe	på	grund	af	alder	og	helbred.

KUNNE GENKENDE STEMMEN
”Det	har	da	været	interessant,	når	vi	somme	ti-
der	har	mødt	et	menneske,	som	vi	slet	ikke	ken-
der,	men	 som	 kunne	 genkende	min	 stemme,”	
fortæller	Jette	Techow,	der	i	mange	år	arbejde-
de	som	lærer.
Men	i	2002	søgte	hun	nye	udfordringer	og	vil-

le	gerne	noget	mere	 journalistisk.	Det	 ledte	til	
en	stilling	hos	Norea.	De,	der	søgte	en	vært	 til	
programmet	 Sene	 Samtaler,	 der	 var	målrettet	
enlige	uden	kirkelig	tilknytning,	somr	sad	alene	
hjemme	ved	radioen.	Programmet	blev	sendt	på	
flere	lokalradioer	i	Danmark.
Efter	et	år	blev	hendes	mand	producer	på	pro-

grammerne,	hvor	Jette	blandt	andet	havde	sam-
taler	med	nogle	af	disse	enlige,	der	sad	og	lytte-
de	til	radioen.
”Det	var	nogle	af	de	bedste	år	i	vores	liv,	tror	

jeg,	 vi	 kan	 sige.	 Det	 slog	mig	 helt	 ud,	 da	 jeg	 i	
2006	fik	at	vide,	at	man	ikke	synes,	der	var	nok	
åndeligt	 indhold.	 Jeg	 gik	 helt	 i	 brædderne	 og	
kunne	ikke	mere,	for	hele	baggrunden	for	pro-
grammet	var	jo,	at	vi	ville	i	kontakt	med	menne-
sker,	der	stod	uden	for	missionshus	og	kirke.”

PHNOM PENH ER DET VÆRSTE
Sene	Samtaler	blev	Jette	og	Oles	indgang	til	at	
lave	radio,	så	da	Norea	henvendte	sig	om	mulig-
heden for at indtale Tro & Mission,	sagde	parret	
straks	ja.	I	begyndelsen	printede	de	hele	Tro & 
Mission	ud,	og	Jette	læste	det	hele	igennem	på	
forhånd	og	satte	streger	under	steder,	der	skul-
le	markeres	med	tryk.
”Men	i	dag	har	jeg	en	iPad	og	en	større	frimo-

dighed,	så	jeg	kan	læse	det	ind	uden	at	have	læst	
det	på	forhånd,”	forklarer	Jette.
Der	er	dog	ét	ord,	som	hendes	tunge	har	slået	

knuder	på	så	mange	gange,	at	det	påvirker	læs-
ningen,	hvis	hun	kan	se,	ordet	kommer	længe-
re	nede	i	teksten,	nemlig	Phnom	Penh,	der	som	
bekendt er hovedstad i Cambodja og hjemsted 
for	en	del	af	LM’s	arbejde	i	landet.
”Jeg	 får	 aldrig	 sagt	 det	 rigtigt.	 Og	 det	 er	 jo	

sjovt,	 for	det	 er	 jo	 et	ord,	der	har	været	med	 i	
mange	år.	Og	så	er	der	også	mange	udenlandske	
navne,	som	jeg	ikke	aner,	om	jeg	udtaler	rigtigt.	

Nu	går	Tro	&	Missions	
stemme på pension
JETTE OG OLE TECHOW HAR INDLÆST TRO & MISSION I 14 ÅR. OPGAVEN ER OGSÅ 
BLEVET UDFØRT PÅ DERES FERIER – SELV I ET KLÆDESKAB I CALIFORNIEN.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO PRIVAT 

I	begyndelsen	printede	Jette	Techow	
hele Tro	&	Mission	ud	og	satte	stre-
ger,	hvor	der	skulle	lægges	tryk.	Nu	
nøjes	hun	med	at	læse	op	fra	sin	iPad.

Tro & Mission vil gerne 
sige en stor tak til Jette 
og	Ole	Techow	for	deres	
store arbejde med ind-
læsningen af Tro & Missi-
on	igennem	mange	år!
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Men	jeg	trøster	mig	ved,	at	speakerne	i	fjernsy-
net	også	siger	ting	forskelligt.”

LÆSTE TRO & MISSION I KLÆDESKABET
Ud	over	parrets	egen	 iPad,	 som	Jette	 læser	op	
fra,	bruger	de	en	mikrofon,	som	de	har	lånt	fra	
Norea,	 og	deres	 egen	 computer.	Der	 er	 derfor	
ikke	mere	 udstyr,	 end	 at	 parret	 kan	 have	 det	
med,	når	de	 er	ude	 at	 rejse	 –	 for	 eksempel	 til	
USA,	hvor	parret	har	været	på	ferie	flere	gange.
”Jeg	 husker	 engang,	 vi	 var	 i	 Californien	 og	

overnattede	 på	 et	 hotel,	 hvor	 der	 var	 meget	
larm.	Vi	havde	svært	ved	at	finde	et	sted,	hvor	vi	
kunne	indlæse,	for	vi	havde	også	en	veninde	og	
vores	datter	med.	Men	så	fandt	vi	ud	af,	at	klæ-
deskabet	kunne	bruges.	Så	vi	hængte	alt,	hvad	
der	var	af	tæpper	og	tøj	i	skabet,	så	det	lyddæm-
pede	mest	muligt,	og	så	sad	jeg	med	en	kraftig	
lygte	derinde	og	indlæste	Tro & Mission,”	husker	
Jette.
For	at	sende	filerne	er	det	nødvendigt	med	en	

internetforbindelse,	men	også	dét	er	der	råd	for,	

når	man	er	ude	at	rejse,	forklarer	Ole:
”Vi	har	 ofte	 sendt	 lydfilerne	 fra	McDonald’s,	

for	dér	er	der	altid	internetforbindelse.	Og	i	et	
sommerhus	i	en	øde	del	af	Norge,	hvor	vi	ofte	
har	været,	har	vi	kunnet	 låne	naboens	forbin-
delse.”

OPTOG PRÆDIKENER PÅ SPOLEBÅND
De	 er	 ikke	 i	 tvivl	 om,	 at	 Gud	 igennem	 årene	
har	 forberedt	 dem	 til	 en	 opgave	med	 IT.	 Som	
77-årige	tilhører	de	en	generation,	hvor	kun	få	
er	hjemmevant	med	at	bruge	computere.	Men	
Jette	har	 igennem	 sit	 lærerjob	undervist	 ord-
blinde	i	at	bruge	computere	som	hjælpemiddel,	
og	Ole	har	været	bidt	af	lyd	og	elektronik,	siden	
han	var	helt	ung:
”Jeg	 optog	 prædikener	 i	 Emdrup	 Kirke	 på	

spolebånd.	Siden	har	jeg	også	digitaliseret	præ-
dikener	fra	kassettebånd,”	siger	han
Han	har	nøje	styr	på,	hvor	langt	mellemrum,	

der	skal	være,	fra	Jette	afslutter	en	artikel,	og	til	
hun	begynder	en	ny:	et	halvt	sekund,	eller	 fra	
hun	 indlæser	 overskriften,	 og	 til	 artiklen	 be-
gynder:	 halvandet	 sekund.	 Når	 Jette	 har	 ind-
læst,	klipper	han	lydfilen	sammen	og	skærer	de	
dele	fra,	hvor	der	er	fejl.	Fejlene	markerer	Jette	
ved	at	lave	en	længere	pause	i	oplæsningen.
”Så	kan	jeg	se	på	skærmen,	at	der	er	en	pau-

se,	og	så	ved	jeg,	hvor	jeg	skal	klippe,”	forklarer	
han.

Indlæsningen tager otte timer og redigerin-
gen,	som	sker	sideløbende	med	en	del	af	 ind-
læsningen,	tager	10-12	timer,	tilføjer	han.		

Vi er ikke i tvivl om, at Gud 
igennem årene har forberedt 
os til en opgave med IT.

Parret hjælper gerne en ny indlæser 
med at komme i gang. Men der er i 
skrivende stund ikke fundet nogen til 
at afløse Jette og Ole Techow.

Ole	har	været	bidt	af	lyd	
og	elektronik,	siden	han	
var	helt	ung.
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Vær med til at støtte Forkynderfonden
Dan Hessellund og Peter Ol-
sen er begge ansat halvtids til 
forkyndelse og bibelunder-
visning ved møde rækker, le-
jre og bibelweekender i hele 
Danmark.

Vi glæder os over denne mulighed for at tilbyde alle kred-
se og frimenigheder at benytte de to afdelings-ansatte helt 
gratis.
Vil du være med til at sikre, at vi også fremover kan have 
dette tilbud, så send en god gave til: 
Forkynderfondens konto: 7780 – 1952662.
Læs mere på: forkynderfonden.dk
Asger Mogensen, afdelingsformand LM Vestjylland
Kurt Krüger, afdelingsformand LM Sønderjylland/Fyn

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

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

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

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

• Bibelen og kristen  
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1100 titler  
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

Kender du en blind eller 
svagsynet...? Så henvis til

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

Adventsstjerner.dk
Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, 

når du køber stjerner.

– Så er du måske vores nye kirketjener. 
Læs mere på; www.emdrupkirke.dk/job 

Er DU engageret og 
imødekommende med 

hænderne godt skruet på?

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



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. 51843797 / 

97172324 eller skolens formand Peter 
Sejergaard på tlf. 60917326.

VKF er oprettet af IM/LM • Skolen har 268 elever
 i 0. - 9. klasse og cirka 85 børn i SFO.

ER DU VORES NYE ER DU VORES NYE 

TEAMLEDER

•  Du kan gå foran i skolens pædagogik.

TEAMLEDERTEAMLEDER
FOR 85 SKØNNE BØRN PÅ VKF?

Se hele annoncen på vkfri.dk 

Støt forfulgte 
kristne
Se projekter på opendoors.dk/stoet

og se 
projekter

Scan

MobilePay 90258

Skal du gøre en forskel for veteraner?

KFUM’s Soldatermission søger:
Veteranmedarbejder med teamkoordinator

funktion til fast stilling i Høvelte.
Vi er ikke et behandlingstilbud, men giver, med 

det hjemlige præg og vores 
kristne menneskesyn, veteranen mulighed for at 

få ro til at finde balancen igen.
Er du blevet nysgerrig, så læs mere på vores 

hjemmeside 
www.kfums-soldatermission.dk/job
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Hvad laver du lige for tiden?
Jeg	har	travlt	med	en	almindelig	hverdag	med	børn	med	fritidsaktivite-
ter,	legeaftaler,	indkøb,	arbejde	og	så	videre.	På	mit	arbejde	på	Daughters	
of	Cambodia	holder	 jeg	 for	 tiden	workshops	om	små	børns	udvikling.	
Hver	uge	er	jeg	også	med	til	at	stå	for	ledertræning	for	tidligere	klienter,	
som	har	fået	større	ansvar	og	lederopgaver.

Hvad er dine planer for den kommende tid?
På	arbejdet	skal	vi	evaluere	 ledertræningen,	og	så	har	dette	 forløb	vist	
os	en	masse	andre	temaer,	som	kunne	være	værdifulde	at	styrke	lederne	
inden	for,	så	forhåbentlig	kan	vi	fortsætte	med	et	nyt	forløb	i	det	nye	år.	

Er der noget, som har glædet dig særligt på det sidste?
Jeg	elsker	virkelig	julen,	og	når	jeg	ser,	der	kommer	julepynt	i	butikkerne	
her	i	Cambodja,	gør	det	mig	glad.	Jeg	glæder	mig	også	til	at	gå	i	gang	med	
kreative	jule-	og	adventsprojekter	og	pynte	op.

Er der et forbøns- eller takkeemne, du vil dele?
Den	åndelige	virkelighed	er	så	tydelig	her	i	Cambodja	med	små	altre,	of-
ringer,	munke,	templer	og	røgelse.	Bed	om,	at	mennesker	må	blive	sat	fri	
og	møde	Gud!		

Hvad laver du i fritiden?
Ud	over	at	køre	børn	til	fodbold,	basketball	og	legeaftaler	går	jeg	gerne	en	
tur	i	vores	nabolag	hver	eftermiddag.	Jeg	kan	godt	lide	at	komme	ud,	når	
temperaturen	ikke	er	alt	for	høj.	Jeg	får	rørt	mig	lidt	og	møder	naboer	el-
ler	andre	missionærer,	som	bor	her	i	området.	
Tirsdag	er	jeg	til	bibelstudie	med	en	skøn	flok	kvinder	fra	USA,	Kenya,	

Schweiz	og	Canada.	En	eller	to	dage	om	ugen	står	jeg	tidligt	op	og	løber	
en	tur	sammen	med	en	god	veninde.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
”Og	lyset	skinner	i	mørket,	og	mørket	greb	det	ikke”	Joh.	1,5.	At	Jesus	kom	
til	verden	som	lys	–	det	har	vi	alle	brug	for.	I	det	hele	taget	kan	jeg	godt	
lide	Bibelens	billeder	med	lys,	Verdens	Lys,	at	være	lys	for	andre,	at	Le-
destjernen	lyste	for	at	vise	vej	til	Jesus.	Jeg	har	faktisk	haft	en	julestjerne	
hængende	hele	året	for	at	minde	mig	selv	om	det.

JULESTJERNE MINDER MIG 
OM JESUS SOM VERDENS LYS

SARA HANSEN

MISSIONÆR

SHA@DLM.DK

STØT LM
Gaver til missionsarbejdet sendes til konto  
2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.
Se også dlm.dk/stoet.

TRO & MISSION  15  2022 43



TRO & MISSION
INDUSTRIVÆNGET 40
3400 HILLERØD

TEMA: KALDET 
TIL TJENESTESelvom det kan være 

hårdt at planlægge en 
lejr, er det bare det  
hele værd, når man ser 
deltagerne hygge sig 
og få noget ud af det og 
lære Jesus lidt bedre at 
kende.
REBEKKA DREJER, SIDE 26-27

En tjeneste for de andre i menigheden el-
ler	for	naboen	kan	være	hårdt	arbejde.	Det	
kræver	meget	 tid,	 og	 resultaterne	ser	må-
ske	små	ud.	Hvorfor	overhovedet	fortsætte?
I	temaet	i	dette	nummer	ser	vi	nærmere	på,	
hvorfor	Gud	kalder	os	til	tjeneste.

FO
TO

: FILIP PU
T


