
Børnefamilie glæder sig til at skifte Skjern ud med Siem Reap til sommer. 
De er overbevist om, at det er her, Gud ønsker, de skal være og arbejde

Nye missionærer til Cambodja

AF KAJA LAUTERBACH

I løbet af sommeren 2021 I løbet af sommeren 2021 
rejser familien Jensen fra rejser familien Jensen fra 
Skjern til Cambodja, hvor en Skjern til Cambodja, hvor en 
missionærtjeneste for LM missionærtjeneste for LM 
venter.venter.

Maria og Johannes Jensen Maria og Johannes Jensen 
og deres tre børn, Noomi (8 og deres tre børn, Noomi (8 
år), Lydia (6 år) og Debora år), Lydia (6 år) og Debora 
(1½ år), skal bo i Siem Reap, (1½ år), skal bo i Siem Reap, 
hvor de skal arbejde med en hvor de skal arbejde med en 
kombination af diakonale og kombination af diakonale og 
evangeliserende opgaver. evangeliserende opgaver. 

Herudover skal de være Herudover skal de være 
med til at udbygge kontak-med til at udbygge kontak-
ter til steder og menigheder ter til steder og menigheder 
uden for Siem Reap. Johan-uden for Siem Reap. Johan-
nes vil også få ansvaret som nes vil også få ansvaret som 
teamleder for LM’s udsen-teamleder for LM’s udsen-
dinge i landet. Det første års dinge i landet. Det første års 
tid skal dog gå med sprog- tid skal dog gå med sprog- 
og kulturstudier. og kulturstudier. 

Maria er sygeplejerske og Maria er sygeplejerske og 
Johannes ambulanceassi-Johannes ambulanceassi-
stent og -behandler. De er stent og -behandler. De er 

AF KAJA LAUTERBACH

Søndag den 10. januar var Søndag den 10. januar var 
der hele to indvielses- og der hele to indvielses- og 
udsendelsesfester for nye udsendelsesfester for nye 
missionærer i LM.missionærer i LM.

I Kirken ved Søerne i Sil-I Kirken ved Søerne i Sil-
keborg blev Charlotte Bech keborg blev Charlotte Bech 
indviet til en tjeneste i Tan-indviet til en tjeneste i Tan-
zania, hvor hun skal arbejde zania, hvor hun skal arbejde 
med diakonale opgaver i den med diakonale opgaver i den 
lutherske kirke.lutherske kirke.

”To virkeligheder brydes i ”To virkeligheder brydes i 
dag: lukkede døre og fest,” dag: lukkede døre og fest,” 
sagde Peter Rask, der er sagde Peter Rask, der er 
præst i Kirken ved Søerne.præst i Kirken ved Søerne.

”Men den vigtigste fest er ”Men den vigtigste fest er 
i Himlen, når en synder om-i Himlen, når en synder om-
vender sig. Vi holder fest her vender sig. Vi holder fest her 

Corona-restriktioner gjorde udsendelsesfesterne digitale – derfor kunne kolleger i arbejdslandene deltage

2021 indledt med to missionær-indvielser 

Hvem har ikke brug for at blive båret?

i dag for at øge taksigelsen i dag for at øge taksigelsen 
til Gud, så den fest bliver til Gud, så den fest bliver 
større.” større.” 

I Hillerød Frimenighed (HF) I Hillerød Frimenighed (HF) 
blev Hakon Christensen ind-blev Hakon Christensen ind-
viet som pendlermissionær viet som pendlermissionær 
til bibelskolen i Siem Reap i til bibelskolen i Siem Reap i 
Cambodja.Generalsekretær Cambodja.Generalsekretær 
Søren Skovgaard Sørensen Søren Skovgaard Sørensen 
mindede ham om 2 Tim 1,1 mindede ham om 2 Tim 1,1 
og 1,2 om at hente kraft i nå-og 1,2 om at hente kraft i nå-
den, der vil længere ud.den, der vil længere ud.

På grund af corona havde På grund af corona havde 
begge udsendelsesfester begge udsendelsesfester 
kun ganske få deltagere, kun ganske få deltagere, 
men kunne streames via men kunne streames via 
Facebook. Det gav mulighe-Facebook. Det gav mulighe-
der for, at kommende kolle-der for, at kommende kolle-
ger i Tanzania og Cambodja ger i Tanzania og Cambodja 
kunne deltage.kunne deltage.
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begge aktive i LM’s arbejde begge aktive i LM’s arbejde 
blandt børn, og han er me-blandt børn, og han er me-
nighedsrådsformand i LM-nighedsrådsformand i LM-
kirken i Skjern.kirken i Skjern.

Lige nu glæder de sig til Lige nu glæder de sig til 
nye opgaver, som Gud læg-nye opgaver, som Gud læg-
ger til rette for dem.ger til rette for dem.

”Vi er overbevist om, at ”Vi er overbevist om, at 
Gud vil have, at vi skal være Gud vil have, at vi skal være 
i Cambodja, og vi ser frem til i Cambodja, og vi ser frem til 
at skabe relationer der, så vi at skabe relationer der, så vi 
kan være med til, at andre kan være med til, at andre 
kan få lov til at høre evan-kan få lov til at høre evan-
geliet og opleve glæden og geliet og opleve glæden og 
friheden i at være et Guds friheden i at være et Guds 
barn,” siger de.barn,” siger de.

Fra 2011-2015 var Maria Fra 2011-2015 var Maria 
og Johannes bestyrerpar på og Johannes bestyrerpar på 
sømandshjemmet i Aasiaat sømandshjemmet i Aasiaat 
i Grønland, og derfor håber i Grønland, og derfor håber 
de, at de har en fornem-de, at de har en fornem-
melse af, hvordan det bliver melse af, hvordan det bliver 
at fl ytte som familie til en ny at fl ytte som familie til en ny 
kultur. kultur. 

”Vi glæder os helt vildt til, ”Vi glæder os helt vildt til, 
vi skal af sted. Det er en god vi skal af sted. Det er en god 
følelse,” siger de.følelse,” siger de.

”Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, Han er vor frelse, Gud er for os en Gud til ”Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, Han er vor frelse, Gud er for os en Gud til 
frelse, Hos Gud Herren er der vej ud af døden.”frelse, Hos Gud Herren er der vej ud af døden.”
Salme 68,20-21Salme 68,20-21

Disse vers har jeg været rigtig glad for, si-Disse vers har jeg været rigtig glad for, si-
den jeg var helt ung. Det er nu over 40 år den jeg var helt ung. Det er nu over 40 år 
siden, og jeg husker, at jeg på et tidspunkt siden, og jeg husker, at jeg på et tidspunkt 
gav dem til mine forældre. gav dem til mine forældre. 

Hvem har ikke haft brug for at blive båret Hvem har ikke haft brug for at blive båret 
på den måde, som versene nævner? Det på den måde, som versene nævner? Det 
oplevede mine forældre i hvert fald. Jeg oplevede mine forældre i hvert fald. Jeg 
har også selv oplevet det i forbindelse med har også selv oplevet det i forbindelse med 
livet med familie, med sygdom, med ar-livet med familie, med sygdom, med ar-
bejdsrelationer, med venner, med …bejdsrelationer, med venner, med …

I alle de situationer er det fantastisk at I alle de situationer er det fantastisk at 
have en, som kan og vil bære dag efter dag. have en, som kan og vil bære dag efter dag. 
Uden en sådan Gud tror jeg måske ikke, at Uden en sådan Gud tror jeg måske ikke, at 
jeg var kommet så godt videre.jeg var kommet så godt videre.

I disse vers er der også håb. Et håb om, at I disse vers er der også håb. Et håb om, at 
selv i døden er Gud der og fører den hjem selv i døden er Gud der og fører den hjem 
til sig, for hvem Gud er en Gud til frelse.til sig, for hvem Gud er en Gud til frelse.

Niels RasmussenNiels Rasmussen

Søren Skovgaard Sørensen, generalsekretær i LM (th.) og for-Søren Skovgaard Sørensen, generalsekretær i LM (th.) og for-
mand for HF Kim Sode-Larsen beder for Hakon Christensen.mand for HF Kim Sode-Larsen beder for Hakon Christensen.
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LM’s landsformand Henrik P. Jensen bad for Charlotte Bech, LM’s landsformand Henrik P. Jensen bad for Charlotte Bech, 
inden han lagde hende og hendes tjeneste i Guds hænder.inden han lagde hende og hendes tjeneste i Guds hænder.
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AF KAJA LAUTERBACH

LM’s gaveindtægter for 2020 LM’s gaveindtægter for 2020 
er ikke opgjort endnu, men er ikke opgjort endnu, men 
det er sikkert, at landskas-det er sikkert, at landskas-
sen for første gang siden sen for første gang siden 
2016 runder 16 millioner 2016 runder 16 millioner 
kroner. kroner. 

Det fortæller LM’s resur-Det fortæller LM’s resur-
sechef Johnny Lindgreen sechef Johnny Lindgreen 
taknemmeligt.taknemmeligt.

”Faktisk har vi hele året ”Faktisk har vi hele året 
været velsignet med gode været velsignet med gode 
gaveindtægter, så vi på intet gaveindtægter, så vi på intet 
tidspunkt har været efter tidspunkt har været efter 
gavebudgettet i 2020.”gavebudgettet i 2020.”

”Jeg er dybt taknemme-”Jeg er dybt taknemme-
lig over den opbakning og lig over den opbakning og 
tryghed, som det viser. Så tryghed, som det viser. Så 
stor tak til Gud og givere for stor tak til Gud og givere for 
mange gode gaver i 2020.”mange gode gaver i 2020.”

Gaver for over 16 millioner til LM’s arbejde

Samtidig er de mange ga-Samtidig er de mange ga-
veindtægter i 2020 en stor veindtægter i 2020 en stor 
opmuntring og en god start opmuntring og en god start 
for 2021, hvor der er budget-for 2021, hvor der er budget-
teret med gaver på 17 mil-teret med gaver på 17 mil-
lioner kroner. lioner kroner. 

Årsagen til det store gave-Årsagen til det store gave-
budget, som LM’s Landsge-budget, som LM’s Landsge-
neralforsamling vedtog i ok-neralforsamling vedtog i ok-
tober, skal fi ndes i det øgede tober, skal fi ndes i det øgede 
antal missionærer, som LM antal missionærer, som LM 
har i 2021. har i 2021. 

I 2019 havde LM særligt I 2019 havde LM særligt 
fokus på at bede om fem fokus på at bede om fem 
nye missionærer, og Gud nye missionærer, og Gud 
svarede ved at sende 16 nye svarede ved at sende 16 nye 
familier eller enlige.familier eller enlige.

Bedre end frygtet
”2020 har været fuld af ”2020 har været fuld af 
svære beslutninger, der især svære beslutninger, der især 
skyldes corona-situationen,” skyldes corona-situationen,” 

Resursechef: Et imponerende resultat under de givne omstændigheder

LM’s landskasse har for første gang siden 2016 rundet 16 millio-LM’s landskasse har for første gang siden 2016 rundet 16 millio-
ner kroner i gaver. Målet på fi re millioner i december blev nået.ner kroner i gaver. Målet på fi re millioner i december blev nået.

AF HENRIK P. JENSENAF HENRIK P. JENSEN

LANDSFORMANDLANDSFORMAND

HPJ@HOTMAIL.DKHPJ@HOTMAIL.DK

Der er ingen større sorg for Der er ingen større sorg for 
kristne forældre end, hvis kristne forældre end, hvis 
ét af deres børn mister den ét af deres børn mister den 
Jesus, som forældrene har Jesus, som forældrene har 
kæmpet hele livet for skulle kæmpet hele livet for skulle 
blive umistelig for deres blive umistelig for deres 
barn. Det gør ufatteligt ondt, barn. Det gør ufatteligt ondt, 
ikke bare fordi man kan ikke bare fordi man kan 
kæmpe med skyld eller med kæmpe med skyld eller med 
ikke at have slået til, men ikke at have slået til, men 
først og fremmest fordi man først og fremmest fordi man 
elsker sit barn.elsker sit barn.

Hver eneste dag på denne Hver eneste dag på denne 
jord dør et menneske, som jord dør et menneske, som 
har mistet Jesus – eller al-har mistet Jesus – eller al-

Holder du afstand til Jesus?
drig fi k ham at se. Jeg tæn-drig fi k ham at se. Jeg tæn-
ker indimellem på, hvilken ker indimellem på, hvilken 
ufattelig stor smerte, den ufattelig stor smerte, den 
treenige Gud oplever hver treenige Gud oplever hver 
eneste dag. Han, der er uden eneste dag. Han, der er uden 
skyld i nogens fortabelse, skyld i nogens fortabelse, 
må lide hver dag, bare fordi må lide hver dag, bare fordi 
han elsker, og fordi ethvert han elsker, og fordi ethvert 
menneske er umisteligt for menneske er umisteligt for 
ham.ham.

Var det spildt, at Jesus Var det spildt, at Jesus 
døde på korset? Nej, han døde på korset? Nej, han 
døde på korset, fordi du og døde på korset, fordi du og 
jeg var umistelige for ham. jeg var umistelige for ham. 
Du og jeg var det værd for Du og jeg var det værd for 
Jesus, at han måtte blive Jesus, at han måtte blive 
ydmyget, spottet og fornæg-ydmyget, spottet og fornæg-
tet, også af sit eget barn.tet, også af sit eget barn.

Jesus vil gøre alt for, at du Jesus vil gøre alt for, at du 
og jeg skal blive i hans kær-og jeg skal blive i hans kær-
lighed. Jesus taler og skriver lighed. Jesus taler og skriver 
(for eksempel i Joh 15) til (for eksempel i Joh 15) til 
dig og mig ”for at min glæde dig og mig ”for at min glæde 
kan være i jer, og jeres glæ-kan være i jer, og jeres glæ-
de kan blive fuldkommen” de kan blive fuldkommen” 
(v.11), ja, han siger, at ”større (v.11), ja, han siger, at ”større 

kærlighed har ingen end den kærlighed har ingen end den 
at sætte sit liv til for sine at sætte sit liv til for sine 
venner” (v.13). venner” (v.13). 

Jesus kæmpede for din Jesus kæmpede for din 
og min frelse, også selv om og min frelse, også selv om 
han vidste, at der ville være han vidste, at der ville være 
nogen, der ikke blev frelst. nogen, der ikke blev frelst. 
Hele tiden vil Jesus bare Hele tiden vil Jesus bare 
redde én mere fra Forta-redde én mere fra Forta-
belsen. Der er større glæde belsen. Der er større glæde 
i Himmelen over én synder, i Himmelen over én synder, 
der omvender sig, end over der omvender sig, end over 
99 retfærdige, som ikke har 99 retfærdige, som ikke har 
brug for omvendelse.brug for omvendelse.

Selv blandt de 12, der var Selv blandt de 12, der var 
nærmest på Jesus, og som nærmest på Jesus, og som 
alle var umistelige for Jesus, alle var umistelige for Jesus, 
var der én, der mistede Je-var der én, der mistede Je-
sus. Alle de andre 11 tvivle-sus. Alle de andre 11 tvivle-
de og fornægtede, men selv de og fornægtede, men selv 
ikke det gjorde, at nogen af ikke det gjorde, at nogen af 
dem blev revet ud af Jesu dem blev revet ud af Jesu 
hånd. De skulle aldrig i evig-hånd. De skulle aldrig i evig-
hed gå fortabt, fordi Jesus hed gå fortabt, fordi Jesus 
var umistelig for dem.var umistelig for dem.

I denne tid er den største I denne tid er den største 

risiko for de kristne, at de risiko for de kristne, at de 
kommer på afstand af gode kommer på afstand af gode 
vaner med at høre Jesus vaner med at høre Jesus 
tale til dem og læse, hvad tale til dem og læse, hvad 
han skriver til dem. Bliver han skriver til dem. Bliver 
du ikke i hans kærlighed, du ikke i hans kærlighed, 
som kun udfolder sig for dig som kun udfolder sig for dig 
på den måde, altså gennem på den måde, altså gennem 
hans ord, mister du Jesus, hans ord, mister du Jesus, 
også selv om du er umistelig også selv om du er umistelig 
for ham.for ham.

”Dette er mit bud, at I skal ”Dette er mit bud, at I skal 
elske hinanden, ligesom jeg elske hinanden, ligesom jeg 
har elsket jer” (v.12). Lige nu har elsket jer” (v.12). Lige nu 
kan vi ikke elske en bror el-kan vi ikke elske en bror el-
ler søster i Herren mere end ler søster i Herren mere end 
ved at hjælpe hinanden til at ved at hjælpe hinanden til at 
blive i hans kærlighed, der blive i hans kærlighed, der 
hvor vi hører og læser ord fra hvor vi hører og læser ord fra 
Jesus. Jesus. 

Jesus har ”udvalgt jer til Jesus har ”udvalgt jer til 
at gå ud og bære frugt og at gå ud og bære frugt og 
blive ved med at bære frugt” blive ved med at bære frugt” 
(v.16). Endnu fl ere må høre (v.16). Endnu fl ere må høre 
evangeliet om, at alle de er evangeliet om, at alle de er 
umistelige for Jesus.umistelige for Jesus.

JOHNNY LINDGREEN   Jeg er dybt taknemmelig over 
den opbakning og tryghed, som det viser. Så stor tak til 
Gud og givere for de mange gode gaver i 2020
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siger Johnny Lindgreen.siger Johnny Lindgreen.
Der går imidlertid fl ere Der går imidlertid fl ere 

måneder, før LM’s regnskab måneder, før LM’s regnskab 
for 2020 er klar, men allere-for 2020 er klar, men allere-
de nu står det klart, at året de nu står det klart, at året 
økonomisk set bliver bedre økonomisk set bliver bedre 
end frygtet. end frygtet. 

”På intet tidspunkt har vi ”På intet tidspunkt har vi 
været økonomisk begræn-været økonomisk begræn-
set, og trods en del corona-set, og trods en del corona-
relaterede ekstraudgifter er relaterede ekstraudgifter er 
de samlede udgifter i 2020 de samlede udgifter i 2020 
på niveau med 2019.”på niveau med 2019.”

En del af forklaringen på En del af forklaringen på 
det er, at LM har fået del i det er, at LM har fået del i 
kompensation fra Erhvervs-kompensation fra Erhvervs-
styrelsen. styrelsen. 

”Det ser ud til, at kom-”Det ser ud til, at kom-
pensationen svarer til de pensationen svarer til de 
ekstra udgifter, vi har haft ekstra udgifter, vi har haft 
ikke mindst til hjemvendte ikke mindst til hjemvendte 
missionærer hen over som-missionærer hen over som-

meren.” meren.” 
Genbrugsbutikkerne er en Genbrugsbutikkerne er en 

anden medvirkende faktor anden medvirkende faktor 
til LM’s gode økonomiske til LM’s gode økonomiske 
resultat i 2020.resultat i 2020.

”De kommer nemlig ud af ”De kommer nemlig ud af 
året med en omsætning på året med en omsætning på 
9,4 millioner kroner. Det er 9,4 millioner kroner. Det er 
kun 83.000 lavere end i 2019, kun 83.000 lavere end i 2019, 
til trods for at butikkerne var til trods for at butikkerne var 
nedlukket i foråret – og i øv-nedlukket i foråret – og i øv-
rigt også er det i disse uger,” rigt også er det i disse uger,” 
siger resursechefen.siger resursechefen.

Overskuddet fra genbrug Overskuddet fra genbrug 
udgør samlet omkring seks udgør samlet omkring seks 
millioner kroner, hvor af millioner kroner, hvor af 
landskassen fi k lidt over fi re landskassen fi k lidt over fi re 
millioner. millioner. 

”Det er ganske enkelt im-”Det er ganske enkelt im-
ponerende resultat under ponerende resultat under 
de givne omstændigheder,” de givne omstændigheder,” 
siger Johnny Lindgreen.siger Johnny Lindgreen.

LM og corona
LM’s hjemmeside er hele tiden opdateret med de sene-LM’s hjemmeside er hele tiden opdateret med de sene-
ste restriktioner. Følg med på dlm.dk/corona.                   ste restriktioner. Følg med på dlm.dk/corona.                   klkl

Tværkulturel inspirationsdag 
er udsat til foråret
Inspirationsdagen for frivillige i det tværkulturelle arbej-Inspirationsdagen for frivillige i det tværkulturelle arbej-
de udsættes fra 23. januar til den 8. maj 2021. de udsættes fra 23. januar til den 8. maj 2021. 

Konferencen er fl yttet til Bykirken, Østergade 57-59 i Konferencen er fl yttet til Bykirken, Østergade 57-59 i 
Odense, men tid og program er uændret.                               Odense, men tid og program er uændret.                               klkl

Missionærer endelig fremme 
i Peru og Cambodja
To af LM’s missionærfamilier i Peru – Lise og Frederik To af LM’s missionærfamilier i Peru – Lise og Frederik 
Berggren Smidt og Julie og Emil Solgaard og deres børn, Berggren Smidt og Julie og Emil Solgaard og deres børn, 
Lukas og Mirjam – ankom til Arequipa i weekenden efter Lukas og Mirjam – ankom til Arequipa i weekenden efter 
en 60 timer lang rejse. De første 14 dage i Peru er de i ka-en 60 timer lang rejse. De første 14 dage i Peru er de i ka-
rantæne på NLM’s grund, og derefter fortsætter familien rantæne på NLM’s grund, og derefter fortsætter familien 
Solgaard til Cuzco. Merete og Roar Steffensen forventes Solgaard til Cuzco. Merete og Roar Steffensen forventes 
at følge efter til Peru i løbet af en uges tid. at følge efter til Peru i løbet af en uges tid. 

 Søndag den 10. januar ankom Monica og Simon Kron- Søndag den 10. januar ankom Monica og Simon Kron-
borg og deres børn, Alfred og Manola, til Cambodja. Efter borg og deres børn, Alfred og Manola, til Cambodja. Efter 
karantæne i Phnom Penh fortsætter de til Siem Reap.    karantæne i Phnom Penh fortsætter de til Siem Reap.    klkl



I september rejste Lukas I september rejste Lukas 
Bune Brosbøl til Dar es Bune Brosbøl til Dar es 
Salaam som bogvolontør i Salaam som bogvolontør i 
Soma Biblia. Her deler han Soma Biblia. Her deler han 
Jesus-tegneserier ud til Jesus-tegneserier ud til 
skolebørn og sælger bibler skolebørn og sælger bibler 
og kristen litteratur til lokale og kristen litteratur til lokale 
søndagsgudstjenester og på søndagsgudstjenester og på 
bogture. bogture. 

”På turene får jeg virkelig ”På turene får jeg virkelig 
set, hvilket smukt land, Tan-set, hvilket smukt land, Tan-
zania er. Men det største er zania er. Men det største er 
dog det fællesskab, jeg har dog det fællesskab, jeg har 
med de lokale medarbejde-med de lokale medarbejde-
re,” siger han og fortæller, at re,” siger han og fortæller, at 
det havde han bestemt ikke det havde han bestemt ikke 
ventet, fordi han så sig som ventet, fordi han så sig som 
en ”fremmed”, som kun skal en ”fremmed”, som kun skal 
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Fantastisk fællesskab med lokale kolleger
Tanzaniske medarbejdere er nærmest blevet som familie for dansk bogvolontør

AF KAJA LAUTERBACH

I Tanzania er kirkens ung-I Tanzania er kirkens ung-
domsarbejde lig med kor-domsarbejde lig med kor-
sang. Det vil sige, at unge, sang. Det vil sige, at unge, 
fra de er cirka 12 år, til de fra de er cirka 12 år, til de 
bliver gift, ikke får anden bliver gift, ikke får anden 
kristen oplæring end guds-kristen oplæring end guds-
tjeneste og sang.tjeneste og sang.

Det fortæller missionær Det fortæller missionær 
Vivi Agerbo Jørgensen, der Vivi Agerbo Jørgensen, der 
er redaktør i Soma Biblia.er redaktør i Soma Biblia.

”Men behovet for kristen ”Men behovet for kristen 
oplæring er ikke mindre i oplæring er ikke mindre i 
Tanzania end i Danmark. Tanzania end i Danmark. 
Her er lige så meget inter-Her er lige så meget inter-
net, og porno er en stor fri-net, og porno er en stor fri-
stelse,” siger hun.stelse,” siger hun.

Derfor byder mange præ-Derfor byder mange præ-
ster det nye bibelstudiema-ster det nye bibelstudiema-
teriale Fikia Maisha velkom-teriale Fikia Maisha velkom-
men.men.

”De ser det som udfyldel-”De ser det som udfyldel-
sen af et stort hul og som sen af et stort hul og som 
svar på bøn,” siger hun.svar på bøn,” siger hun.

Bibelstudiemateriale
Fikia MaishaFikia Maisha, der betyder , der betyder 
”Ræk ud efter livet”, er udar-”Ræk ud efter livet”, er udar-
bejdet af det internationale bejdet af det internationale 
bibelselskab, Biblica. bibelselskab, Biblica. 

I begyndelsen blev mate-I begyndelsen blev mate-
rialet forhandlet af Biblica, rialet forhandlet af Biblica, 
der har haft en forretning i der har haft en forretning i 
Arusha. Da den blev nedlagt, Arusha. Da den blev nedlagt, 
overtog Soma Biblia i marts overtog Soma Biblia i marts 
2020 forhandlingen af ma-2020 forhandlingen af ma-
terialet. terialet. 

På grund af corona-situa-På grund af corona-situa-
tionen er der imidlertid først tionen er der imidlertid først 
ved at komme gang i brugen ved at komme gang i brugen 

af materialet nu.af materialet nu.
Fikia MaishaFikia Maisha er et bibel- er et bibel-

studiemateriale, der består studiemateriale, der består 
af et Ny Testamente (NT) af et Ny Testamente (NT) 
med spørgsmål og forklarin-med spørgsmål og forklarin-
ger fordelt under fi re emner ger fordelt under fi re emner 
med ti afsnit i hver. Man med ti afsnit i hver. Man 
læser ikke NT slavisk forfra, læser ikke NT slavisk forfra, 
men hopper frem og tilbage men hopper frem og tilbage 
i forskellige temaer som Je-i forskellige temaer som Je-
sus, synd og nåde, at vokse i sus, synd og nåde, at vokse i 
troen, at leve som kristen, og troen, at leve som kristen, og 
hvordan forandrer jeg mig?hvordan forandrer jeg mig?

”I forbindelse med hvert ”I forbindelse med hvert 
afsnit er der en guide til, afsnit er der en guide til, 
hvor i NT man kan læse hvor i NT man kan læse 
mere om samme emne. Det mere om samme emne. Det 
er en god måde at blive ført er en god måde at blive ført 
ind i Bibelen på,” siger Vivi ind i Bibelen på,” siger Vivi 
Agerbo Jørgensen.Agerbo Jørgensen.

Undervisning i brug
For at hjælpe lokale kirker For at hjælpe lokale kirker 
og ungdomsledere i gang og ungdomsledere i gang 
med at bruge med at bruge Fikia MaishaFikia Maisha 
afholder Soma Biblia en afholder Soma Biblia en 

række seminarer rundt i række seminarer rundt i 
Tanzania. Det begynder Tanzania. Det begynder 
med et åbningsmøde, hvor med et åbningsmøde, hvor 
præster og ledere i det, der præster og ledere i det, der 
svarer til KFS i området, er svarer til KFS i området, er 
inviteret. inviteret. 

”Vi inviterer præster fra ”Vi inviterer præster fra 
alle kirker – ikke kun de alle kirker – ikke kun de 
lutherske – for der er brug lutherske – for der er brug 
for oplæring af unge alle for oplæring af unge alle 
steder,” siger forlagsredak-steder,” siger forlagsredak-
tøren.tøren.

Hun fortæller, at det før-Hun fortæller, at det før-
ste seminar blev holdt i ste seminar blev holdt i 
Mwanza i november med 80 Mwanza i november med 80 
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deltagere. Ud over det er der deltagere. Ud over det er der 
planer om seks-syv semina-planer om seks-syv semina-
rer i 2021. rer i 2021. 

Efter åbningsmødet er der Efter åbningsmødet er der 
undervisning for ungdoms-undervisning for ungdoms-
lederne i, hvordan man lederne i, hvordan man 
bruger materialet og laver bruger materialet og laver 
bibelstudium.bibelstudium.

Hver præst har mulighed Hver præst har mulighed 
for at invitere tre-fi re med til for at invitere tre-fi re med til 
undervisningen. Det resul-undervisningen. Det resul-
terede i, at der deltog 170 terede i, at der deltog 170 
ungdomsledere i Mwanza.ungdomsledere i Mwanza.

Efter undervisningen i, Efter undervisningen i, 
hvordan bogen skal bruges, hvordan bogen skal bruges, 

bliver ungdomslederne ind-bliver ungdomslederne ind-
delt i grupper på ti, der prø-delt i grupper på ti, der prø-
ver at følge guiden i bogen. ver at følge guiden i bogen. 

”Det overordnede indtryk, ”Det overordnede indtryk, 
vi står tilbage med, er, at de vi står tilbage med, er, at de 
er meget ivrige og villige til er meget ivrige og villige til 
at lære,” siger Vivi Agerbo at lære,” siger Vivi Agerbo 
Jørgensen. Jørgensen. 

Primært tiltænkt unge
Når ungdomsledere, lærere Når ungdomsledere, lærere 
og andre har fået oplæring i og andre har fået oplæring i 
at bruge at bruge Fikia MaishaFikia Maisha, tager , tager 
de hjem og starter bibel-de hjem og starter bibel-
studiegrupper på fem-ti studiegrupper på fem-ti 

personer.personer.
De, der deltager i et se-De, der deltager i et se-

minar, får udleveret en bog. minar, får udleveret en bog. 
Når de har lavet en gruppe Når de har lavet en gruppe 
hjemme i kirken – og præ-hjemme i kirken – og præ-
sten har godkendt det – kan sten har godkendt det – kan 
de få udleveret bøger til alle de få udleveret bøger til alle 
deltagerne i en Soma Bib-deltagerne i en Soma Bib-
lia-butik. Midt i december lia-butik. Midt i december 
havde butikken i Mwanza havde butikken i Mwanza 
allerede udleveret 500 styk.allerede udleveret 500 styk.

I første omgang fi k Soma I første omgang fi k Soma 
Biblia 4.000 bøger, og mange Biblia 4.000 bøger, og mange 
af dem er allerede i brug.af dem er allerede i brug.

En af de præster, der var En af de præster, der var 
med på seminaret i Mwan-med på seminaret i Mwan-
za, sagde: za, sagde: 

”Denne bog vil være god til ”Denne bog vil være god til 
hele kirken. Alle behøver jo hele kirken. Alle behøver jo 
den oplæring.”den oplæring.”

Fikia MaishaFikia Maisha er dog ikke  er dog ikke 
tænkt til voksne i første om-tænkt til voksne i første om-
gang, fortæller Vivi Agerbo gang, fortæller Vivi Agerbo 
Jørgensen.Jørgensen.

”For eksempel mangler ”For eksempel mangler 
lærere i de ældste klasser lærere i de ældste klasser 
i skolen ofte materialer til i skolen ofte materialer til 
kristendomsundervisning. kristendomsundervisning. 
De må gerne bruge den som De må gerne bruge den som 
undervisningsbog, hvilket de undervisningsbog, hvilket de 
er superglade for. Vi har dog er superglade for. Vi har dog 
ikke mulighed for at give alle ikke mulighed for at give alle 
elever en bog.”elever en bog.”

Redaktøren erkender, at Redaktøren erkender, at 
Fikia MaishaFikia Maisha kommer til at  kommer til at 
koste penge for Soma Biblia.koste penge for Soma Biblia.

”Men for nogle måneder ”Men for nogle måneder 
siden spurgte LMU, om detsiden spurgte LMU, om det 
kunne være deres indsam-kunne være deres indsam-
lingsprojekt i 2021. Det så vi lingsprojekt i 2021. Det så vi 
som en gave fra Gud,” siger som en gave fra Gud,” siger 
hun.hun.

Ved seminaret i Mwanza Ved seminaret i Mwanza 
blev ungdomslederne inddelt blev ungdomslederne inddelt 

i grupper på ti, der prøvede i grupper på ti, der prøvede 
at følge bibelstudieguiden i at følge bibelstudieguiden i 

bogen Fikia Maisha.bogen Fikia Maisha.

VIVI AGERBO JØRGENSEN   Det overordnede 
indtryk, vi står tilbage med, er, at de er meget ivrige 
og villige til at lære

Unge lærer at holde bibelstudie
Mange præster i Tanzania oplever et nyt studiemateriale fra Soma Biblia som svar på bøn

være i landet i ti måneder. være i landet i ti måneder. 
”De er nærmest blevet ”De er nærmest blevet 

som en lille familie, der ta-som en lille familie, der ta-
ger sig af mig og sørger for, ger sig af mig og sørger for, 
at jeg har det godt. Nogle at jeg har det godt. Nogle 
gange så meget, at tankerne gange så meget, at tankerne 
stryger hen til Apostlenes stryger hen til Apostlenes 
Gerninger og den måde, de Gerninger og den måde, de 
var menighed på – nemlig var menighed på – nemlig 
som familie.”som familie.”

Ikke i tvivl
Selvfølgelig er der dage, hvor Selvfølgelig er der dage, hvor 
sprogbarrierer, kultursam-sprogbarrierer, kultursam-
menstød og savnet af ven-menstød og savnet af ven-
ner og familie gør, at tingene ner og familie gør, at tingene 
ikke rigtig fungerer, siger ikke rigtig fungerer, siger 
Lukas.Lukas.

”Men disse ting giver rig ”Men disse ting giver rig 
mulighed for at komme Gud mulighed for at komme Gud 
nærmere og værdsætte de nærmere og værdsætte de 
ting derhjemme, jeg må ting derhjemme, jeg må 
undvære. Og så er det en undvære. Og så er det en 
kæmpe hjælp at være tæt kæmpe hjælp at være tæt 
på danske missionærer, der på danske missionærer, der 
har meget erfaring og selv har meget erfaring og selv 
kommer fra den kultur, jeg kommer fra den kultur, jeg 
kender bedst.”kender bedst.”

Han er ikke i tvivl om, at Han er ikke i tvivl om, at 
han er, hvor Gud vil have han er, hvor Gud vil have 
ham, og opfordrer andre ham, og opfordrer andre 
unge til at rejse ud og søge unge til at rejse ud og søge 
de ledige volontørstillinger, de ledige volontørstillinger, 
som LM slog op på hjemme-som LM slog op på hjemme-
siden kort før jul. siden kort før jul. 

klkl Lukas Bune Brosbøl sammen med tanzaniske kolleger i litteraturselskabet Soma Biblia.Lukas Bune Brosbøl sammen med tanzaniske kolleger i litteraturselskabet Soma Biblia.
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35-årig mor fra Østerlars er ansat som ekstra resurse til øens Kids- og 
Between-arbejde. Hun glæder sig over at kunne glæde trætte klubledere

Bodil beriger bornholmske 
børneklubber

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Siden oktober har Bodil Gud-Siden oktober har Bodil Gud-
bergsen inspireret og op-bergsen inspireret og op-
muntret de mange frivillige muntret de mange frivillige 
medarbejdere i LM’s børne- medarbejdere i LM’s børne- 
og juniorarbejde i Bornholms og juniorarbejde i Bornholms 
afdeling. Jobbet som Kids-/afdeling. Jobbet som Kids-/
Between-sekretær blev le-Between-sekretær blev le-
digt, opgaven lød spænden-digt, opgaven lød spænden-
de, og da Bodil havde mulig-de, og da Bodil havde mulig-
heden, slog hun til. heden, slog hun til. 

Selv om betegnelsen se-Selv om betegnelsen se-
kretær lyder meget skrive-kretær lyder meget skrive-
bordsagtig, kommer hun bordsagtig, kommer hun 
dog til at få fi ngrene helt dog til at få fi ngrene helt 
ned i det konkrete, praktiske ned i det konkrete, praktiske 
arbejde i de lokale børne- og arbejde i de lokale børne- og 
juniorklubber. Og det pas-juniorklubber. Og det pas-
ser den 35-årige LM’er rigtig ser den 35-årige LM’er rigtig 
godt. Hun bor i Østerlars, godt. Hun bor i Østerlars, 
er gift med Kenneth og har er gift med Kenneth og har 
tre børn – og så er hun han-tre børn – og så er hun han-
delsuddannet og har, siden delsuddannet og har, siden 
hun blev udlært, arbejdet hun blev udlært, arbejdet 
som salgsassistent i en som salgsassistent i en 
Dagli’ Brugs. De sidste to år Dagli’ Brugs. De sidste to år 
har hun været hjemmepas-har hun været hjemmepas-
ser for familiens yngste, og ser for familiens yngste, og 
her opstod tanken om at her opstod tanken om at 
”gøre noget andet”.”gøre noget andet”.

Vil gerne være pædagog
”Da jeg var helt ung, ville jeg ”Da jeg var helt ung, ville jeg 
bare gerne ud og arbejde, bare gerne ud og arbejde, 
så jeg tog en kort uddan-så jeg tog en kort uddan-
nelse. Men i takt med, at jeg nelse. Men i takt med, at jeg 
selv har fået børn, har været selv har fået børn, har været 
klubleder og deltaget i di-klubleder og deltaget i di-
verse børne- og juniorlejre, verse børne- og juniorlejre, 
har jeg fået et andet syn for, har jeg fået et andet syn for, 
hvad man også kan gøre hvad man også kan gøre 
med sit liv. Så nu er jeg gået med sit liv. Så nu er jeg gået 
i gang med at læse igen,” i gang med at læse igen,” 
fortæller Bodil Gudbergsen, fortæller Bodil Gudbergsen, 
der studerer HF-enkeltfag der studerer HF-enkeltfag 
online for senere at have online for senere at have 
mulighed for at uddanne sig mulighed for at uddanne sig 
til pædagog.til pædagog.

Indtil videre er hun ansat Indtil videre er hun ansat 
på 30 procent, men efter på 30 procent, men efter 
sommer, når hun afslutter sommer, når hun afslutter 
sine studier, bliver det til sine studier, bliver det til 
mere. mere. 

Det har været lidt af en Det har været lidt af en 
udfordring, at mange klub-udfordring, at mange klub-
ber her i efteråret har været ber her i efteråret har været 
lukket på grund af corona, lukket på grund af corona, 
men den nye LM-medarbej-men den nye LM-medarbej-
der glæder sig til i det nye der glæder sig til i det nye 
år at komme ud og få sat år at komme ud og få sat 
ansigt på de mange børn og ansigt på de mange børn og 
ledere, der er tilknyttet. ledere, der er tilknyttet. 

Ny energi til ledere
”Min stærke side er, at det ”Min stærke side er, at det 

er enormt nemt for mig at få er enormt nemt for mig at få 
kontakt til børnene. Jeg kan kontakt til børnene. Jeg kan 
rumme dem – også en ef-rumme dem – også en ef-
termiddag, hvor de måske er termiddag, hvor de måske er 
helt oppe at køre. Og så kan helt oppe at køre. Og så kan 
jeg tilbyde at gå ind og tage jeg tilbyde at gå ind og tage 
en bibeltime eller stå for no-en bibeltime eller stå for no-
get kreativt og på den måde get kreativt og på den måde 
give ny energi til de frivillige give ny energi til de frivillige 
klubledere. Mange kom-klubledere. Mange kom-
mer direkte fra arbejde og er mer direkte fra arbejde og er 
trætte og brugt efter en lang trætte og brugt efter en lang 
dag,” siger hun.dag,” siger hun.

En del af Bodils arbejde er En del af Bodils arbejde er 
at ”have det store overblik”, at ”have det store overblik”, 
sikre sig, at der er ledere nok sikre sig, at der er ledere nok 
til opgaver i klubber og på til opgaver i klubber og på 
lejre, og være et godt binde-lejre, og være et godt binde-
led til LMBU’s konsulenter led til LMBU’s konsulenter 
og resurser på landsplan.og resurser på landsplan.

”Nu kender jeg jo øen ri-”Nu kender jeg jo øen ri-
melig godt og har en god melig godt og har en god 
fornemmelse af, hvem jeg fornemmelse af, hvem jeg 
kan kontakte. Og så bræn-kan kontakte. Og så bræn-
der jeg for, at vi hver især må der jeg for, at vi hver især må 
bruge de nådegaver, vi har. bruge de nådegaver, vi har. 
Det er ikke alle, der synes, Det er ikke alle, der synes, 
det er fantastisk at holde en det er fantastisk at holde en 
bibeltime eller være kreativ bibeltime eller være kreativ 
med børn. Men hvis man med børn. Men hvis man 
i en kreds har en, der står i en kreds har en, der står 

BODIL GUDBERGSEN   Jeg husker det som noget 
trygt og godt – at der var nogle voksne, der ville en, og 
som var villige til at tage sig den tid, det nu tog

for at hente børnene, og en for at hente børnene, og en 
anden, der sørger for, at der anden, der sørger for, at der 
er noget spiseligt til dem, så er noget spiseligt til dem, så 
er der lige pludselig mange er der lige pludselig mange 
involveret. Man behøver ikke involveret. Man behøver ikke 
altid være så synlig i klub-altid være så synlig i klub-
ben, men det er virkelig også ben, men det er virkelig også 
en vigtig opgave at være en vigtig opgave at være 
med til at hjælpe de børn, med til at hjælpe de børn, 
som måske ikke ellers ville som måske ikke ellers ville 
få den mulighed, hen, hvor få den mulighed, hen, hvor 
de kan høre om Jesus.”   de kan høre om Jesus.”   

”Det giver så meget me-”Det giver så meget me-
ning, at børnene får svar på ning, at børnene får svar på 
de spørgsmål, de har om de spørgsmål, de har om 
troen nu og her – uanset, troen nu og her – uanset, 
hvor de kommer fra. Den vi-hvor de kommer fra. Den vi-
debegærlighed må man ikke debegærlighed må man ikke 
lade stå til. Det kræver bare, lade stå til. Det kræver bare, 
at der er nogle medarbejde-at der er nogle medarbejde-
re, der kan give dem det, de re, der kan give dem det, de 
søger,” understreger hun.søger,” understreger hun.

Plant et frø i børnene
Bodil Gudbergsen husker Bodil Gudbergsen husker 
tydeligt et ægtepar, der var tydeligt et ægtepar, der var 
ledere i den søndagsskole, ledere i den søndagsskole, 
hun selv gik i som barn.hun selv gik i som barn.

”De havde ikke selv børn, ”De havde ikke selv børn, 
men så det som deres op-men så det som deres op-
gave at være der for os. De gave at være der for os. De 

stod altid klar, når man kom. stod altid klar, når man kom. 
Hvis man havde svært ved Hvis man havde svært ved 
at sidde stille på stolen, var at sidde stille på stolen, var 
de der som et par ekstra for-de der som et par ekstra for-
ældre, tålmodige og til ste-ældre, tålmodige og til ste-
de. Og når så man var klar til de. Og når så man var klar til 
at lytte, gik de i gang med at at lytte, gik de i gang med at 
fortælle det, de havde plan-fortælle det, de havde plan-
lagt. Jeg husker det som no-lagt. Jeg husker det som no-
get trygt og godt – at der var get trygt og godt – at der var 
nogle voksne, der ville en, og nogle voksne, der ville en, og 
som var villige til at tage sig som var villige til at tage sig 
den tid, det nu tog.”den tid, det nu tog.”

Hun håber, at mange frivil-Hun håber, at mange frivil-
lige i de bornholmske bør-lige i de bornholmske bør-
ne- og juniorklubber vil gøre ne- og juniorklubber vil gøre 
brug af hende og den støtte, brug af hende og den støtte, 
hun kan byde ind med.hun kan byde ind med.

”Jeg vil bare gerne være ”Jeg vil bare gerne være 
Guds lille brik i livets store Guds lille brik i livets store 
puslespil, hvor det hand-puslespil, hvor det hand-
ler om, at børn må lære ler om, at børn må lære 
Jesus at kende og tjene Jesus at kende og tjene 
ham. Hvis jeg kan lætte et ham. Hvis jeg kan lætte et 
lille frø i en dreng eller pige lille frø i en dreng eller pige 
i en børneklub og om nogle i en børneklub og om nogle 
år møde det samme barn i år møde det samme barn i 
en juniorklub og se, hvilken en juniorklub og se, hvilken 
udvikling, der er sket. Det udvikling, der er sket. Det 
må være helt fantastisk,” må være helt fantastisk,” 
siger hun.  siger hun.  

Jeg tror, vi først og frem-Jeg tror, vi først og frem-
mest skal begynde ved den mest skal begynde ved den 
gode intention. Sagen er gode intention. Sagen er 
nemlig den, at mange af nemlig den, at mange af 
dem med dårlig samvit-dem med dårlig samvit-
tighed faktisk drømmer tighed faktisk drømmer 
om, at Guds ord må være om, at Guds ord må være 
en del af deres dagligdag. en del af deres dagligdag. 
Derfra kan vi måske sam-Derfra kan vi måske sam-
men fi nde gode veje til, at men fi nde gode veje til, at 
Bibelen faktisk bliver åb-Bibelen faktisk bliver åb-
net og læst.net og læst.

Dernæst tror jeg, at vi, Dernæst tror jeg, at vi, 
som underviser om bibel-som underviser om bibel-
brug og trosliv i det hele brug og trosliv i det hele 
taget, gerne må under-taget, gerne må under-
strege, at vi læser i og strege, at vi læser i og 
lytter til Bibelen for vores lytter til Bibelen for vores 
egen skyld. Gud har ikke egen skyld. Gud har ikke 
brug for, at vi læser i Bibe-brug for, at vi læser i Bibe-
len hver eller hver anden len hver eller hver anden 
dag! Han ønsker at møde dag! Han ønsker at møde 
os i sit ord, fordi vi har os i sit ord, fordi vi har 
brug for det, som han har brug for det, som han har 
at give os.at give os.

Og én ting mere: Vi skal Og én ting mere: Vi skal 
minde hinanden om, at minde hinanden om, at 
bibelbrug ikke er en solo-bibelbrug ikke er en solo-
sport! Bibelen er givet til sport! Bibelen er givet til 
det kristne fællesskab, det kristne fællesskab, 
og for nogle af os kan det og for nogle af os kan det 
netop være det at bruge netop være det at bruge 
Bibelen sammen med Bibelen sammen med 
andre, som skal til, for at andre, som skal til, for at 
vi kan få del i dens gode vi kan få del i dens gode 
indhold. Det kan være i en indhold. Det kan være i en 
bibelstudiegruppe, i sam-bibelstudiegruppe, i sam-
talen med en god ven eller talen med en god ven eller 
i forkyndelsen i missions-i forkyndelsen i missions-
huset.huset.

Hvad med bibelskole-Hvad med bibelskole-
eleven? Da hun fi k at vide, eleven? Da hun fi k at vide, 
at det var o.k. at holde en at det var o.k. at holde en 
pause med at læse i Bibe-pause med at læse i Bibe-
len for at genfi nde glæden len for at genfi nde glæden 
i den ad en anden vej end i den ad en anden vej end 
hendes loviske pligtfølel-hendes loviske pligtfølel-
se, var det som om, at der se, var det som om, at der 
blev løst op for noget.blev løst op for noget.

AF LASSE HOLMGAARD AF LASSE HOLMGAARD 

IVERSENIVERSEN

LANDSLEDER I   LANDSLEDER I   

BIBELLÆSER-RINGENBIBELLÆSER-RINGEN

”Når sådan en som dig ”Når sådan en som dig 
stiller sig op, får jeg dårlig stiller sig op, får jeg dårlig 
samvittighed lige med det samvittighed lige med det 
samme.” samme.” 

Det var kommentaren Det var kommentaren 
fra en bibelskoleelev, som fra en bibelskoleelev, som 
deltog i min undervis-deltog i min undervis-
ning om, hvordan vi kan ning om, hvordan vi kan 
læse i Bibelen. Hun var i læse i Bibelen. Hun var i 
det mindste ærlig. For jeg det mindste ærlig. For jeg 
har på fornemmelsen, at har på fornemmelsen, at 
der er mange, der ligesom der er mange, der ligesom 
hende har dårlig samvit-hende har dårlig samvit-
tighed over deres mang-tighed over deres mang-
lende bibellæsning, men lende bibellæsning, men 
som ikke tør sige det.som ikke tør sige det.

Hvor stammer den dår-Hvor stammer den dår-
lige samvittighed fra?lige samvittighed fra?

Der er muligvis fl ere år-Der er muligvis fl ere år-
sager, men jeg har på for-sager, men jeg har på for-
nemmelsen, at bibelsko-nemmelsen, at bibelsko-
leeleven har ret i, at det leeleven har ret i, at det 
godt kan være fra ”sådan godt kan være fra ”sådan 
en som mig”, som har talt en som mig”, som har talt 
om bibelbrug på en dum om bibelbrug på en dum 
måde. For nogle har det måde. For nogle har det 
lydt som et lovisk krav om lydt som et lovisk krav om 
at leve op til et bestemt at leve op til et bestemt 
fromhedsideal for at være fromhedsideal for at være 
en ”rigtig” kristen og ikke en ”rigtig” kristen og ikke 
som den gave og kilde til som den gave og kilde til 
troens vækst, som jeg me-troens vækst, som jeg me-
ner, det er. ner, det er. 

Vi, som er forkyndere og Vi, som er forkyndere og 
ledere, kan også blive så ledere, kan også blive så 
forhippede på at fortælle forhippede på at fortælle 
om alle Bibelens glæder om alle Bibelens glæder 
og fornøjelser, at vi kom-og fornøjelser, at vi kom-
mer til at stoppe det ned i mer til at stoppe det ned i 
halsen på folk i stedet for halsen på folk i stedet for 
at vise, hvad det er for en at vise, hvad det er for en 
skat, vi ønsker, at alle må skat, vi ønsker, at alle må 
få del i. Og for det tredje så få del i. Og for det tredje så 
fortæller vi nok for sjæl-fortæller vi nok for sjæl-
dent om vores egne kampe dent om vores egne kampe 
med at læse i og forstå med at læse i og forstå 
Guds ord.Guds ord.

Spørgsmålet er, hvor-Spørgsmålet er, hvor-
dan vi hjælper hinanden dan vi hjælper hinanden 
bedre, så vi kan få taget bedre, så vi kan få taget 
fat om problemet med den fat om problemet med den 
ødelæggende skyldfølelse, ødelæggende skyldfølelse, 
som på sigt kan føre til som på sigt kan føre til 
komplet bibel-blokering.komplet bibel-blokering.

 
Vi læser i og lyt-
ter til Bibelen for 
vores egen skyld. 
Gud har ikke 
brug for, at vi læ-
ser den

Lasse Holmgaard IversenLasse Holmgaard Iversen

Kristent hverdagsliv er omdrejningspunktet i en serie af Kristent hverdagsliv er omdrejningspunktet i en serie af 
klummer, hvor tre organisationer uden for LM og tre ar-klummer, hvor tre organisationer uden for LM og tre ar-
bejdsområder i LM har ordet for at inspirere til en hver-bejdsområder i LM har ordet for at inspirere til en hver-
dag i hjem, samfund og menighed dag i hjem, samfund og menighed 

KLUMME  

Dårlig samvittighed kan føre 
til komplet bibel-blokering

En del af Bodil Gudbergsens arbejde er at ”have det store overblik” over LM’s arbejde blandt En del af Bodil Gudbergsens arbejde er at ”have det store overblik” over LM’s arbejde blandt 
børn og juniorer på Bornholm og at være bindeled til LMBU’s konsulenter på landsplan.børn og juniorer på Bornholm og at være bindeled til LMBU’s konsulenter på landsplan.
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM’s hverdagsevangelisati-LM’s hverdagsevangelisati-
onsprojekt – Projekt Discipel onsprojekt – Projekt Discipel 
24-7 – er fra 1. januar ud-24-7 – er fra 1. januar ud-
videt med en medarbejder videt med en medarbejder 
mere. LM har søgt og fået mere. LM har søgt og fået 
penge fra Borgfonden til et penge fra Borgfonden til et 
års ansættelse af Rolf Weber års ansættelse af Rolf Weber 
Jørgensen på halv tid fra 1. Jørgensen på halv tid fra 1. 
januar 2021 med mulighed januar 2021 med mulighed 
for forlængelse i yderligere ét for forlængelse i yderligere ét 
år til udgangen af 2022.år til udgangen af 2022.

”Vi udvider projektet, fordi ”Vi udvider projektet, fordi 
vi gerne vil længere ud i LM, vi gerne vil længere ud i LM, 
tættere på folk og ud over tættere på folk og ud over 
LM’s grænser. Vi har haft LM’s grænser. Vi har haft 
gode erfaringer med det gode erfaringer med det 
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Discipel 24-7 udvider for at nå længere ud
Udvidelsen skal hjælpe folk til at drive lokal evangelisation, siger vicegeneralsekretær

AF KAJA LAUTERBACH

Søndag den 1. december Søndag den 1. december 
så et nyt sundhedsarbejde så et nyt sundhedsarbejde 
dagens lys i det nordlige dagens lys i det nordlige 
Cambodja.Cambodja.

Det skete i landsbyen Det skete i landsbyen 
Snorv 15-20 kilometer fra Snorv 15-20 kilometer fra 
Siem Reap i samarbejde Siem Reap i samarbejde 
med den lokale præst, pa-med den lokale præst, pa-
stor Junii, som missionær-stor Junii, som missionær-
parret Dina og Henrik Jacob-parret Dina og Henrik Jacob-
sen har kendt i mange år.sen har kendt i mange år.

Efter gudstjenesten i Efter gudstjenesten i 
byens kirke havde Dina byens kirke havde Dina 
Burgdorf Jacobsen og en Burgdorf Jacobsen og en 
oversætter samtaler med oversætter samtaler med 
beboere i byen for at afdæk-beboere i byen for at afdæk-
ke deres behov.ke deres behov.

Søndagen efter besøgte Søndagen efter besøgte 
de forskellige familier for at de forskellige familier for at 
følge op på nogle af de ting, følge op på nogle af de ting, 
de havde delt med dem.de havde delt med dem.

Uddeling af   
hjælpepakker med mad
En del af opfølgningen var at En del af opfølgningen var at 
dele hjælpepakker med mad dele hjælpepakker med mad 
ud til fem familier, der kæm-ud til fem familier, der kæm-
per for at få hverdagen til at per for at få hverdagen til at 
hænge sammen, fortæller hænge sammen, fortæller 
den danske missionær.den danske missionær.

”Vi fandt ud af, at nogle ”Vi fandt ud af, at nogle 
familier er meget hårdt familier er meget hårdt 
trængt. Det skyldes en kom-trængt. Det skyldes en kom-
bination af covid-19 og per-bination af covid-19 og per-
sonlige forhold,” siger hun.sonlige forhold,” siger hun.

”Samtidig var det en god ”Samtidig var det en god 
anledning til at få snakket anledning til at få snakket 
med familierne, få et indblik med familierne, få et indblik 

i de forhold, de lever under, i de forhold, de lever under, 
vidne om Jesus for dem og vidne om Jesus for dem og 
invitere dem til at komme i invitere dem til at komme i 
kirken.”kirken.”

Undervisning i hygiejne, 
ernæring og førstehjælp
Dina Burgdorf Jacobsen Dina Burgdorf Jacobsen 
fortæller, at de planlægger fortæller, at de planlægger 
at tage ud til landsbyen to at tage ud til landsbyen to 
gange om måneden.gange om måneden.

”Vores primære fokus er ”Vores primære fokus er 
ikke at give behandling, men ikke at give behandling, men 
mere at undervise og oplære mere at undervise og oplære 
i basal sundhedsoplæring,” i basal sundhedsoplæring,” 
siger hun.siger hun.

”Det vil sige hygiejne, er-”Det vil sige hygiejne, er-
næring og førstehjælp.”næring og førstehjælp.”

Da landsbyen ligger i køre-Da landsbyen ligger i køre-
afstand til Siem Reap, giver afstand til Siem Reap, giver 
det nemlig ifølge Dina Burg-det nemlig ifølge Dina Burg-
dorf Jacobsen meget mere dorf Jacobsen meget mere 
mening at gøre brug af de mening at gøre brug af de 
læger, der allerede er der.læger, der allerede er der.

Imidlertid er det en udfor-Imidlertid er det en udfor-
dring for mange at fi nde det dring for mange at fi nde det 
rigtige sundhedstilbud og at rigtige sundhedstilbud og at 
komme af sted. Derfor om-komme af sted. Derfor om-

fatter hjælpen også trans-fatter hjælpen også trans-
port til lægen.port til lægen.

Nyt arbejde er   
opmuntrende
I august i år besluttede I august i år besluttede 
Sundhedspersonalets Mis-Sundhedspersonalets Mis-
sionsfælleskab at nedlægge sionsfælleskab at nedlægge 
sig selv som forening.sig selv som forening.

I den forbindelse var det I den forbindelse var det 
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muligt at ansøge om at få muligt at ansøge om at få 
del i deres midler til brug i del i deres midler til brug i 
missionsarbejde.missionsarbejde.

Det gjorde LM, og den be-Det gjorde LM, og den be-
villing, de fi k tildelt, gjorde, villing, de fi k tildelt, gjorde, 
at Dina Burgdorf Jacobsen at Dina Burgdorf Jacobsen 
fi k mulighed for at starte et fi k mulighed for at starte et 
nyt sundhedsarbejde op.nyt sundhedsarbejde op.

”Det er altid spændende ”Det er altid spændende 
og opmuntrende at komme og opmuntrende at komme 

i gang med et nyt arbejde,” i gang med et nyt arbejde,” 
siger hun.siger hun.

”Vi beder om, at Gud vil ”Vi beder om, at Gud vil 
velsigne arbejdet og lede os velsigne arbejdet og lede os 
til at gribe det an på den rig-til at gribe det an på den rig-
tige måde.”tige måde.”

En by med mange 
ældre mennesker
Sundhedsarbejdet i Snorv Sundhedsarbejdet i Snorv 
er imidlertid ikke den eneste er imidlertid ikke den eneste 
nye indsats, Dina er invol-nye indsats, Dina er invol-
veret i.veret i.

I løbet af januar håber og I løbet af januar håber og 
forventer hun at starte op forventer hun at starte op 
i distriktet Varin, der ligger i distriktet Varin, der ligger 
nordvest for Siem Reap.nordvest for Siem Reap.

Varin er et ret svært til-Varin er et ret svært til-
gængeligt område, hvor be-gængeligt område, hvor be-
folkningen er meget fattig. folkningen er meget fattig. 
Det skyldes blandt andet, Det skyldes blandt andet, 
at området var meget hårdt at området var meget hårdt 
ramt hårdt af oversvømmel-ramt hårdt af oversvømmel-
ser i efteråret 2020.ser i efteråret 2020.

Lidt atypisk for Cam-Lidt atypisk for Cam-
bodja bor der mange ældre bodja bor der mange ældre 
mennesker. Det er bedste-mennesker. Det er bedste-
forældre, der bor sammen forældre, der bor sammen 
med deres børnebørn, fordi med deres børnebørn, fordi 
forældrene er rejst et andet forældrene er rejst et andet 
sted hen for at få arbejde. sted hen for at få arbejde. 

Under normale forhold Under normale forhold 
rejser mange cambodjanere rejser mange cambodjanere 
til Thailand for at arbejde, til Thailand for at arbejde, 
men på grund af coronasi-men på grund af coronasi-
tuationen er de alle sendt tuationen er de alle sendt 
hjem nu. hjem nu. 

Stort behov for helt  
basale sundhedstilbud
”Der er stadig en del områ-”Der er stadig en del områ-

der i Cambodja, der er stort der i Cambodja, der er stort 
set unået med evangeliet, og set unået med evangeliet, og 
hvor der bor og arbejder gan-hvor der bor og arbejder gan-
ske få missionærer. Distriket ske få missionærer. Distriket 
Varin er et af dem,” siger Dina Varin er et af dem,” siger Dina 
Burgdorf Jacobsen.Burgdorf Jacobsen.

Henrik Borch Jacobsen Henrik Borch Jacobsen 
har fl ere gange været på tur har fl ere gange været på tur 
i Varin sammen med pastor i Varin sammen med pastor 
Junii. De har rejst rundt til Junii. De har rejst rundt til 
små menigheder og kristne små menigheder og kristne 
forsamlinger i distriktet. forsamlinger i distriktet. 
Formålet har været at give Formålet har været at give 
bibelundervisning og at op-bibelundervisning og at op-
muntre de lokale kristne i muntre de lokale kristne i 
troen.troen.

Et enkelt sted er de bare Et enkelt sted er de bare 
to kristne, som mødes. to kristne, som mødes. 
De er meget alene, så det De er meget alene, så det 
betyder meget for dem, at betyder meget for dem, at 
pastor Junii kommer på pastor Junii kommer på 
besøg, fortæller Dina Borch besøg, fortæller Dina Borch 
Jacobsen.Jacobsen.

Hun har været med en en-Hun har været med en en-
kelt gang for at undersøge kelt gang for at undersøge 
mere om baggrunden for at mere om baggrunden for at 
lave sundhedsarbejdet. Ud lave sundhedsarbejdet. Ud 
fra det vurderer hun, at der fra det vurderer hun, at der 
er et stort behov, og nu ven-er et stort behov, og nu ven-
ter hun på at komme af sted ter hun på at komme af sted 
derud igen sammen med derud igen sammen med 
pastor Junii. pastor Junii. 

Det, den danske sygeple-Det, den danske sygeple-
jerske vil tilbyde, er helt ba-jerske vil tilbyde, er helt ba-
salt sundhedsarbejde. salt sundhedsarbejde. 

”Vi har ikke nogen faste ”Vi har ikke nogen faste 
faciliteter i området. Så jeg faciliteter i området. Så jeg 
planlægger at tage de mest planlægger at tage de mest 
basale og nødvendige ting basale og nødvendige ting 
med og håber, det er det, vi med og håber, det er det, vi 
får brug for,” siger hun.får brug for,” siger hun.

Efter gudstjenesten i Snorv Efter gudstjenesten i Snorv 
delte pastor Junii saftevand delte pastor Junii saftevand 

ud til børnene. Det bliver ud til børnene. Det bliver 
man populær af, fortæller man populær af, fortæller 

Dina Burgdorf Jacobsen.Dina Burgdorf Jacobsen.

DINA BURGDORF JACOBSEN   Vi har ikke nogen faste 
faciliteter i området. Så jeg planlægger at tage de mest basale 
og nødvendige ting med og håber, det er det, vi får brug for

Nyt sundhedsarbejde i Cambodja
Missionær Dina Burgdorf Jacobsen tilbyder basal hjælp to steder i den nordvestlige del af landet

materiale, vi indtil nu har materiale, vi indtil nu har 
udgivet under 24-7’s paraply. udgivet under 24-7’s paraply. 
Men vi vil også gerne coache Men vi vil også gerne coache 
enkeltpersoner og grupper, enkeltpersoner og grupper, 
så den kristne tro i større så den kristne tro i større 
grad kommer ud i hænderne grad kommer ud i hænderne 
og hverdagen,” siger vicege-og hverdagen,” siger vicege-
neralsekretær Birger Reuss neralsekretær Birger Reuss 
Schmidt, der står i spidsen Schmidt, der står i spidsen 
for Projekt Discipel 24-7.for Projekt Discipel 24-7.

Det går ikke af sig selv
Projekt Discipel 24-7 blev Projekt Discipel 24-7 blev 
oprettet i 2018 for at skabe oprettet i 2018 for at skabe 
frimodighed til at dele troen. frimodighed til at dele troen. 
Også dengang støttede Også dengang støttede 
Borgfonden med midler til Borgfonden med midler til 
en treårig ansættelse. Pro-en treårig ansættelse. Pro-
jektet trækker på erfaringer jektet trækker på erfaringer 

fra den amerikanske kirke fra den amerikanske kirke 
Soma, der lægger stor vægt Soma, der lægger stor vægt 
på mission ud fra mindre, på mission ud fra mindre, 
lokale fællesskaber.lokale fællesskaber.

Siden projektet kom i Siden projektet kom i 
gang, har Peter Leif Mo-gang, har Peter Leif Mo-
strup Hansen, der i efter-strup Hansen, der i efter-
året blev afl øst af Mor-året blev afl øst af Mor-
ten Friis, og Birger Reuss ten Friis, og Birger Reuss 
Schmidt inspireret LM-Schmidt inspireret LM-
forsamlinger landet over til forsamlinger landet over til 
at tænke mission ind i cel-at tænke mission ind i cel-
legrupper og bibelstudie-legrupper og bibelstudie-
grupper. Der er også udgivet grupper. Der er også udgivet 
en studieguide til smågrup-en studieguide til smågrup-
per, et studiehæfte og en per, et studiehæfte og en 
bog under projektet.bog under projektet.

”Men vores erfaring viser ”Men vores erfaring viser 
os, at folk skal have hjælp os, at folk skal have hjælp 

til at bruge materialerne, for til at bruge materialerne, for 
det går ikke af sig selv. I LM det går ikke af sig selv. I LM 
har bibelstudiegrupperne har bibelstudiegrupperne 
historisk set haft fokus på vi-historisk set haft fokus på vi-
den. Mange steder deler man den. Mange steder deler man 
også personligt liv og tro og også personligt liv og tro og 
får dermed hjertet med i det. får dermed hjertet med i det. 
Men vi vil også gerne have Men vi vil også gerne have 
hænderne med,” slår vicege-hænderne med,” slår vicege-
neralsekretæren fast. neralsekretæren fast. 

Han tilføjer, at det kan kom-Han tilføjer, at det kan kom-
me til udtryk både i, at den me til udtryk både i, at den 
enkelte bliver inspireret til at enkelte bliver inspireret til at 
dele sin tro, og at man som dele sin tro, og at man som 
fællesskab engagerer sig i fællesskab engagerer sig i 
diakoni og mission lokalt.diakoni og mission lokalt.

Rette ord til tiden
Udvidelsen af projektet skal Udvidelsen af projektet skal 

komme de smågrupper til komme de smågrupper til 
hjælp, der ønsker vejledning hjælp, der ønsker vejledning 
og hjælp. Birger Reuss  og hjælp. Birger Reuss  
Schmidt understreger, at Schmidt understreger, at 
man ikke har nogen inten-man ikke har nogen inten-
tion om at gennemtvinge tion om at gennemtvinge 
noget eller at gå uden om lo-noget eller at gå uden om lo-
kale menighedsledelser.kale menighedsledelser.

”Det er et tilbud. Vi kom-”Det er et tilbud. Vi kom-
mer med noget, vi selv er mer med noget, vi selv er 
blevet tændt af. Dem, som blevet tændt af. Dem, som 
brænder for denne vision, vil brænder for denne vision, vil 
vi gerne inspirere mest mu-vi gerne inspirere mest mu-
ligt. Det er min oplevelse, at ligt. Det er min oplevelse, at 
vi kommer med noget, der i vi kommer med noget, der i 
høj grad er rette ord til tiden høj grad er rette ord til tiden 
for os i LM. Tanker, der er for os i LM. Tanker, der er 
stærkt båret af evangeliet, stærkt båret af evangeliet, 
som vi længes efter, og som som vi længes efter, og som 

vi udfordres af.”vi udfordres af.”
Der er planlagt to inspira-Der er planlagt to inspira-

tionsdage for smågruppele-tionsdage for smågruppele-
dere i foråret. Den 10. april i dere i foråret. Den 10. april i 
Aroskirken i Aarhus, og den Aroskirken i Aarhus, og den 
13. marts i Nordvestkirken i 13. marts i Nordvestkirken i 
København. Mere informa-København. Mere informa-
tion kan fi ndes på dlm.dk/tion kan fi ndes på dlm.dk/
kalender.kalender.



AF KARIN BORUP RAVNBORG

Som ung gymnasieelev Som ung gymnasieelev 
havde Jens Ole Christensen havde Jens Ole Christensen 
en oplevelse, som for alvor en oplevelse, som for alvor 
viste ham værdien af det frie viste ham værdien af det frie 
evangelium.  evangelium.  

”Det var i starten af ”Det var i starten af 
70’erne, hvor jeg var meget 70’erne, hvor jeg var meget 
præget af mit møde med præget af mit møde med 
den form for karismatik, der den form for karismatik, der 
karakteriserede den pe-karakteriserede den pe-
riode. Jeg løb ind i en form riode. Jeg løb ind i en form 
for hellighedsræs: ’Beder du for hellighedsræs: ’Beder du 
nok?’, ’Er du brændende nok nok?’, ’Er du brændende nok 
i din tro?’, ’Er du evangelise-i din tro?’, ’Er du evangelise-
rende nok?’, ’Har du brudt rende nok?’, ’Har du brudt 
nok med synden?’ og alt det nok med synden?’ og alt det 
der,” fortæller den tidligere der,” fortæller den tidligere 
generalsekretær i LM.generalsekretær i LM.

Det var ved at blive for me-Det var ved at blive for me-
get, men en opfordring på get, men en opfordring på 
en KFS-lejr kom til at ændre en KFS-lejr kom til at ændre 
hans fokus markant.hans fokus markant.

Frigøres igen og igen
”Jeg havde en samtale med ”Jeg havde en samtale med 
en, der udfordrede mig til at en, der udfordrede mig til at 
læse Rosenius’ læse Rosenius’ Vejledning Vejledning 
til fredtil fred. Så satte jeg mig og . Så satte jeg mig og 
læste bogen og mødte her læste bogen og mødte her 
det frie evangelium for fuld det frie evangelium for fuld 
udblæsning. Jeg blev sim-udblæsning. Jeg blev sim-
pelthen frigjort fra min egen pelthen frigjort fra min egen 
kristendom – fri fra at skulle kristendom – fri fra at skulle 
vurdere kvaliteten af den. vurdere kvaliteten af den. 
Det er en frigørelse, jeg har Det er en frigørelse, jeg har 
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Fri os fra præstationskristendom
Det frie evangelium var drivkraft for de første LM’ere og må derfor også drive os i dag, 
mener Jens Ole Christensen, der som generalsekretær relancerede LM’s kerneværdier

Alle generationer i LM skal blive bedre til at tale om troen 
på moderne dansk, mener LMBU-formand

Sæt ord på, hvad frit evangelium er

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Uden frit evangelium er der ”Uden frit evangelium er der 
slet ikke noget evangelium. slet ikke noget evangelium. 
Det er kernen i kristendom-Det er kernen i kristendom-
men.”men.”

Sådan lyder det fra Mag-Sådan lyder det fra Mag-
nus Haahr Nielsen, der er nus Haahr Nielsen, der er 
formand for LMBU på lands-formand for LMBU på lands-
plan. LM’s første kernevær-plan. LM’s første kernevær-
di, frit evangelium, er det, di, frit evangelium, er det, 
han ønsker, folk skal give han ønsker, folk skal give 
videre i både LM Kids, LM videre i både LM Kids, LM 
Between og LMU.Between og LMU.

”Jeg mærker troens kerne i ”Jeg mærker troens kerne i 
al vores arbejde i LMBU. Det al vores arbejde i LMBU. Det 
er det, folk vil give videre. er det, folk vil give videre. 
Måske bruger man andre Måske bruger man andre 

ord og taler om det på andre ord og taler om det på andre 
måder, men det ligger dybt i måder, men det ligger dybt i 
vores forkyndelse i både LM vores forkyndelse i både LM 
og LMBU, at vi er syndere, og LMBU, at vi er syndere, 
der fortjener Guds straf, og der fortjener Guds straf, og 
at han i sin nåde har frelst at han i sin nåde har frelst 
os kvit og frit.”os kvit og frit.”

Folde ordene ud
Selv om formuleringen ”frit Selv om formuleringen ”frit 
evangelium” ikke fylder i evangelium” ikke fylder i 
hverdagssproget i LMBU, hverdagssproget i LMBU, 
føler formanden ikke noget føler formanden ikke noget 
behov for at erstatte formu-behov for at erstatte formu-
leringen med en ny. Dog skal leringen med en ny. Dog skal 
selve formuleringen ikke stå selve formuleringen ikke stå 
alene.alene.

”Jeg tænker, at vi har be-”Jeg tænker, at vi har be-
hov for at udfolde, hvad det hov for at udfolde, hvad det 

Det frie evangelium sætter Det frie evangelium sætter 
os fri fra hele tiden at evalu-os fri fra hele tiden at evalu-
ere vores egen kristendom, ere vores egen kristendom, 
for vi skal ikke præstere no-for vi skal ikke præstere no-
get over for Gud.get over for Gud.

haft brug for igen og igen haft brug for igen og igen 
– og stadig har,” siger den – og stadig har,” siger den 
64-årige teolog, der er barn 64-årige teolog, der er barn 
af missionsbevægelsen. af missionsbevægelsen. 

Hans far, Johannes Chri-Hans far, Johannes Chri-
stensen, var forstander på stensen, var forstander på 
LMH i 1960’erne, og selv LMH i 1960’erne, og selv 
var han efter endt teolo-var han efter endt teolo-
gisk eksamen ansat i KFS, gisk eksamen ansat i KFS, 
derefter rektor på DBI, inden derefter rektor på DBI, inden 
han fra 2005-2015 var ge-han fra 2005-2015 var ge-
neralsekretær i LM. I dag er neralsekretær i LM. I dag er 
han sognepræst i Fredens-han sognepræst i Fredens-
Nazaret kirker på Østerbro i Nazaret kirker på Østerbro i 
København.København.

Noget af det første, Jens Noget af det første, Jens 
Ole Christensen kastede sig Ole Christensen kastede sig 
over som generalsekretær, over som generalsekretær, 
var arbejdet med LM’s in-var arbejdet med LM’s in-
derste værdier – kernevær-derste værdier – kernevær-
dierne. Hans far havde for dierne. Hans far havde for 
mange år tilbage formuleret mange år tilbage formuleret 
en række kerneværdier i en en række kerneværdier i en 
nekrolog over en tidligere nekrolog over en tidligere 
generalsekretær i NLM. generalsekretær i NLM. 

Ud af dette formulerede Ud af dette formulerede 
LM’s Landsstyrelse i slut-LM’s Landsstyrelse i slut-
ningen af 90’erne fi re ker-ningen af 90’erne fi re ker-
neværdier for at tydeliggøre neværdier for at tydeliggøre 
det, som fra begyndelsen det, som fra begyndelsen 
havde formet LM. havde formet LM. 

Det skete i en tid med Det skete i en tid med 
mange debatter om blandt mange debatter om blandt 
andet musik- og menig-andet musik- og menig-
hedssyn. Ønsket var at hedssyn. Ønsket var at 
samle LM’erne om det, man samle LM’erne om det, man 
stod sammen om, så man stod sammen om, så man 
kunne give hinanden frihed kunne give hinanden frihed 
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TEMA FRIT EVANGELIUM

JENS OLE CHRISTENSEN   Frit evangelium handler 
om, at en anden betaler. Så det er gratis for os, men det 
var bestemt ikke gratis for Kristus

LM’s kerneværdier

Hen over foråret sætter Tro & Mission fokus på LM’s Hen over foråret sætter Tro & Mission fokus på LM’s 
fi re kerneværdier. Du kan læse mere om kerneværdi-fi re kerneværdier. Du kan læse mere om kerneværdi-
erne på dlm.dk/om-os.erne på dlm.dk/om-os.

til at være uenige på andre til at være uenige på andre 
punkter. punkter. 

Frit betyder gratis
Det var dette arbejde, Jens Det var dette arbejde, Jens 
Ole Christensen satte sig Ole Christensen satte sig 
for at relancere i 2005, og for at relancere i 2005, og 
som resulterede i de fi re som resulterede i de fi re 
kerneværdier, vi i dag kan kerneværdier, vi i dag kan 
læse på LM’s hjemmeside. læse på LM’s hjemmeside. 
I den proces blev det vigtigt I den proces blev det vigtigt 
for ham, at frit evangelium for ham, at frit evangelium 

kom til at stå som den før-kom til at stå som den før-
ste kerneværdi.ste kerneværdi.

”Det, der betød meget ”Det, der betød meget 
for os, var lidenskaben hos for os, var lidenskaben hos 
dem, der startede LM – dem, der startede LM – 
evangeliet om, at Kristus evangeliet om, at Kristus 
døde for os, mens vi endnu døde for os, mens vi endnu 
var ugudelige. Det, der drev var ugudelige. Det, der drev 
de første LM’ere, skal også de første LM’ere, skal også 
være det, der driver os i dag. være det, der driver os i dag. 
Så på den måde kan man Så på den måde kan man 
sige, at den første kerne-sige, at den første kerne-

frie evangelium er, og vi skal frie evangelium er, og vi skal 
blive bedre til at forkynde blive bedre til at forkynde 
det ind i netop vores kultu-det ind i netop vores kultu-
relle kontekst,” siger han. relle kontekst,” siger han. 

”Jeg tror, det er lettere ”Jeg tror, det er lettere 
at glide væk fra troen, hvis at glide væk fra troen, hvis 
man ikke kan forklare, hvad man ikke kan forklare, hvad 
ens tro går ud på, og vi le-ens tro går ud på, og vi le-
ver i stigende grad i en tid, ver i stigende grad i en tid, 
hvor vi skal forklare os selv hvor vi skal forklare os selv 
for folk, der ikke i deres for folk, der ikke i deres 
barndom er blevet mødt af barndom er blevet mødt af 
klassisk, konservativ kri-klassisk, konservativ kri-
stendom, som den vi kender stendom, som den vi kender 
fra LM.”fra LM.”

Fri for vurdering
Netop det at sætte ord på Netop det at sætte ord på 
troen er vigtigt for forman-troen er vigtigt for forman-

den. Derfor har LMBU også den. Derfor har LMBU også 
sat fokus på at hjælpe sam-sat fokus på at hjælpe sam-
talen om tro i gang i menig-talen om tro i gang i menig-
hederne og i arbejdet med hederne og i arbejdet med 
børn.børn.

”Jeg oplever, at troen og ”Jeg oplever, at troen og 
formidlingen af det frie formidlingen af det frie 
evangelium ligger helt på evangelium ligger helt på 
rygraden. Vores store op-rygraden. Vores store op-
gave i hele LM er at lære gave i hele LM er at lære 
at tale om det på moder-at tale om det på moder-
ne dansk. Og kernen i det ne dansk. Og kernen i det 
oversættelsesarbejde er at oversættelsesarbejde er at 
forstå og tale om, hvad den forstå og tale om, hvad den 
betyder i mit liv anno 2021. betyder i mit liv anno 2021. 
Det kan for eksempel være, Det kan for eksempel være, 
at vi er fri fra menneskers at vi er fri fra menneskers 
vurdering af os, men står til vurdering af os, men står til 
ansvar over for Gud.”ansvar over for Gud.”

værdi er den vigtigste, og at værdi er den vigtigste, og at 
alt andet tjener dertil.”alt andet tjener dertil.”

For hvad ville alternativet For hvad ville alternativet 
være, hvis evangeliet ikke være, hvis evangeliet ikke 
var frit? Så ville det blive et var frit? Så ville det blive et 
betinget evangelium, som betinget evangelium, som 
du skulle betale for, under-du skulle betale for, under-
streger den tidligere LM-streger den tidligere LM-
general.general.

”Frit betyder gratis. Og in-”Frit betyder gratis. Og in-
tet i denne verden er gratis. tet i denne verden er gratis. 
Det lærte vi i min ungdom, Det lærte vi i min ungdom, 
da jeg læste nationaløko-da jeg læste nationaløko-
nomi. Al politisk diskus-nomi. Al politisk diskus-
sion handler om, hvem der sion handler om, hvem der 
betaler – er det staten, betaler – er det staten, 
kommunen eller os selv? kommunen eller os selv? 
Frit evangelium handler Frit evangelium handler 
om, at en anden betaler. Så om, at en anden betaler. Så 
det er gratis for os, men det det er gratis for os, men det 
var bestemt ikke gratis for var bestemt ikke gratis for 
Kristus. Derfor kan man al-Kristus. Derfor kan man al-
drig tale om frit evangelium drig tale om frit evangelium 
uden også at tale om, hvad uden også at tale om, hvad 
det kostede Kristus. Så en-det kostede Kristus. Så en-
der det med at blive en billig der det med at blive en billig 
automatnåde.”automatnåde.”

Drop præstationsræset
”Er evangeliet altid så frit ”Er evangeliet altid så frit 

hos os, der kalder os lu-hos os, der kalder os lu-
therske, kan man spørge. therske, kan man spørge. 
Det tror jeg sådan set, det Det tror jeg sådan set, det 
er med munden – men det er med munden – men det 
kommer måske ikke altid til kommer måske ikke altid til 
udtryk i vores holdninger,” udtryk i vores holdninger,” 
mener Jens Ole Christen-mener Jens Ole Christen-
sen.sen.

”Det er mærkelig nok ofte ”Det er mærkelig nok ofte 
gode ting, der kan komme til gode ting, der kan komme til 
at spærre for det frie evan-at spærre for det frie evan-
gelium: Bibeltroskaben kan gelium: Bibeltroskaben kan 
for eksempel blive en betin-for eksempel blive en betin-
gelse. Det er jo ikke, fordi det gelse. Det er jo ikke, fordi det 
ikke er vigtigt at være bibel-ikke er vigtigt at være bibel-
tro, men det bliver forkert, tro, men det bliver forkert, 
når det bliver en betingelse når det bliver en betingelse 
for, om vi kan modtage evan-for, om vi kan modtage evan-
geliet. Eller syndserkendel-geliet. Eller syndserkendel-
sen: ’Kan du være nok ked af sen: ’Kan du være nok ked af 
det, når vi taler om synden?’ det, når vi taler om synden?’ 
Det ligger lidt i luften, og det Det ligger lidt i luften, og det 
kan så let få folk til at føle kan så let få folk til at føle 
sig udenfor.”sig udenfor.”

Det er nok en særlig vigtig Det er nok en særlig vigtig 
pointe at huske på i et sam-pointe at huske på i et sam-
fund som vores, hvor præ-fund som vores, hvor præ-
stationskulturen er frem-stationskulturen er frem-
herskende, mener han.herskende, mener han.

”Den tendens til at evalu-”Den tendens til at evalu-
ere sin egen kristendom sid-ere sin egen kristendom sid-
der så dybt i os og bliver let der så dybt i os og bliver let 
lovens bagdør ind i mange lovens bagdør ind i mange 
kristnes liv. Så mit råd er: kristnes liv. Så mit råd er: 
slap nu af over for præstati-slap nu af over for præstati-
onskristendommen. Det må onskristendommen. Det må 
jeg fortsat minde mig selv jeg fortsat minde mig selv 
om – også i dag.”om – også i dag.”

Vi brænder for forkyndelse, sjælesorg og kristne Vi brænder for forkyndelse, sjælesorg og kristne 
fællesskaber, somfællesskaber, som
•  taler tydeligt både om Guds hellige strenghed og  •  taler tydeligt både om Guds hellige strenghed og  
 barmhjertighed barmhjertighed
•  giver mennesker hvile ved Kristi kors•  giver mennesker hvile ved Kristi kors
•  forventer Helligåndens indgreb gennem Ordet,  •  forventer Helligåndens indgreb gennem Ordet,  
 dåben og nadveren dåben og nadveren

Frit evangelium

Nådegaver i funktionNådegaver i funktionTroværdig bibelTroværdig bibel Tydelig missionTydelig mission
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Uden Jesus stod vi over for evig nedlukning
Børn skal fornemme, at evangeliet også er vigtigt for deres forældre, siger Kristian Larsen

AF KAJA LAUTERBACH

Frit evangelium er det mod-Frit evangelium er det mod-
satte af nedlukning. satte af nedlukning. 

Sådan forklarer kids-kon-Sådan forklarer kids-kon-
sulent Kristian Larsen med sulent Kristian Larsen med 
et tidsaktuelt billede LM’s et tidsaktuelt billede LM’s 
første kerneværdi.første kerneværdi.

”Det frie evangelium er, ”Det frie evangelium er, 
at Gud åbner en vej for os at Gud åbner en vej for os 
til ham, og uden den står vi til ham, og uden den står vi 
over for en evig nedlukning. over for en evig nedlukning. 
Vejen hedder Jesus, og den Vejen hedder Jesus, og den 
er tilgængelig for alle uanset er tilgængelig for alle uanset 
alder, status og forståelses-alder, status og forståelses-
ramme,” siger han.ramme,” siger han.

At vejen hedder Jesus, be-At vejen hedder Jesus, be-
tyder, at den ikke er gratis for tyder, at den ikke er gratis for 
Gud. Men vejen til Gud er frit Gud. Men vejen til Gud er frit 
tilgængelig for mennesker. tilgængelig for mennesker. 
Til at forklare det bruger Kri-Til at forklare det bruger Kri-
stian Larsen et billede, som stian Larsen et billede, som 
Jesus også selv bruger, nem-Jesus også selv bruger, nem-
lig at evangeliet er som mad.lig at evangeliet er som mad.

”For børn er maden i ”For børn er maden i 
hjemmet gratis, men den er hjemmet gratis, men den er 
hverken gratis eller ligegyl-hverken gratis eller ligegyl-
dig for forældre,” forklarer dig for forældre,” forklarer 
han og bliver i billedet med han og bliver i billedet med 
mad, når han sætter ord på, mad, når han sætter ord på, 
hvordan det er bedst at for-hvordan det er bedst at for-
midle evangeliet for børn.midle evangeliet for børn.

”Det er vigtigt, at børn ”Det er vigtigt, at børn 
får en fornemmelse af, at får en fornemmelse af, at 
evangeliet også er vigtigt evangeliet også er vigtigt 
for deres forældre og for de for deres forældre og for de 
voksne, der forkynder for voksne, der forkynder for 
dem – fordi de selv er til-dem – fordi de selv er til-
givne syndere. Ligesom vi jo givne syndere. Ligesom vi jo 
netop spiser sammen med netop spiser sammen med 
vores børn, så de ser, at mad vores børn, så de ser, at mad 
er vigtig for de voksne.” er vigtig for de voksne.” 

Mange peruanere lever i frygt og kender ikke friheden i Kristus, forklarer Peru-missionær

Vi har brug for at få masseret nåden ind

AF KARIN BORUP RAVNBORG

I Peru bruger man ofte ud-I Peru bruger man ofte ud-
trykket, at der kan ske en trykket, at der kan ske en 
”desdicha”. Det kan være et ”desdicha”. Det kan være et 
uheld, en sygdom, økonomi-uheld, en sygdom, økonomi-
ske problemer eller andet ske problemer eller andet 
ondt, der rammer en. Ofte ondt, der rammer en. Ofte 
spørger man: ”Hvad har jeg spørger man: ”Hvad har jeg 
gjort for at fortjene det? Jeg gjort for at fortjene det? Jeg 
må have gjort noget dårligt, må have gjort noget dårligt, 
siden det går dårligt for siden det går dårligt for 
mig.” Eller hvis man ser no-mig.” Eller hvis man ser no-
gen, det går godt for, tænker gen, det går godt for, tænker 
man, at de må have gjort man, at de må have gjort 
noget godt.noget godt.

Selv om 90 procent af Selv om 90 procent af 
befolkningen i Peru tilhører befolkningen i Peru tilhører 
den katolske kirke, er det den katolske kirke, er det 
stadig almindeligt at ofre stadig almindeligt at ofre 
til Moder Jord og bjergån-til Moder Jord og bjergån-
derne, samtidig med at man derne, samtidig med at man 
giver gaver og ofre til Gud og giver gaver og ofre til Gud og 
Jomfru Maria, fortæller mis-Jomfru Maria, fortæller mis-
sionær Roar Steffensen, der sionær Roar Steffensen, der 
gennem mange år har arbej-gennem mange år har arbej-

det med mission i Peru.det med mission i Peru.
”Du skal hele tiden gøre ”Du skal hele tiden gøre 

noget – betale noget – for at noget – betale noget – for at 
det skal gå dig godt, og du det skal gå dig godt, og du 
ved aldrig, om det er godt ved aldrig, om det er godt 
nok.”nok.”

Det loviske ligger dybt i 
alle mennesker
Den tankegang har dybe Den tankegang har dybe 
rødder helt ind i den lu-rødder helt ind i den lu-
therske kirke i Peru, og det therske kirke i Peru, og det 
hænger sammen med den hænger sammen med den 
kendsgerning, at det loviske kendsgerning, at det loviske 
ligger dybt i os alle sammen, ligger dybt i os alle sammen, 
mener missionæren.mener missionæren.

”Når man, som mange pe-”Når man, som mange pe-
ruanere, er opvokset i et me-ruanere, er opvokset i et me-
get lovisk miljø, er det svært get lovisk miljø, er det svært 
at komme fri af den tilgang, at komme fri af den tilgang, 
også selv om man begynder også selv om man begynder 
at komme i den lutherske at komme i den lutherske 
kirke. For hvad betyder det kirke. For hvad betyder det 
frie evangelium? Hvad be-frie evangelium? Hvad be-
tyder det egentlig, at det er tyder det egentlig, at det er 
givet os af nåde, og at nåden givet os af nåde, og at nåden 
er for syndere?”er for syndere?”

der dyrker den traditionelle der dyrker den traditionelle 
religion, og de, der er vokset religion, og de, der er vokset 
op i de mere ’rene’ katolske op i de mere ’rene’ katolske 
miljøer. De har brug for – li-miljøer. De har brug for – li-
gesom os andre – at høre, at gesom os andre – at høre, at 
der ikke er fordømmelse for der ikke er fordømmelse for 
dem, som er i Kristus Jesus. dem, som er i Kristus Jesus. 
Og så er der et stort behov Og så er der et stort behov 
for at frigøre kristendom-for at frigøre kristendom-
men fra den traditionelle men fra den traditionelle 
ånde- og overtro gennem ånde- og overtro gennem 
forkyndelse, oplæring og forkyndelse, oplæring og 
undervisning.” undervisning.” 

I et land som Peru med I et land som Peru med 
stor klasseforskel og kon-stor klasseforskel og kon-
fl ikter – også internt i kirken fl ikter – også internt i kirken 
– mellem folk fra forskellige – mellem folk fra forskellige 
regioner, er der særligt brug regioner, er der særligt brug 
for at høre om evangeliet, for at høre om evangeliet, 
som sætter fri, mener Roar som sætter fri, mener Roar 
Steffensen.Steffensen.

”Det er vigtigt at sætte ”Det er vigtigt at sætte 
fokus på i en kultur med fokus på i en kultur med 
megen intern racisme. At megen intern racisme. At 
evangeliet får så gennem-evangeliet får så gennem-
gribende en virkning, at man gribende en virkning, at man 
kan tilgive hinanden og sæt-kan tilgive hinanden og sæt-

”Børn gennemskuer nemt, ”Børn gennemskuer nemt, 
hvis det ikke er sådan.”hvis det ikke er sådan.”

Skal vise egen glæde
Selvfølgelig er der forskel Selvfølgelig er der forskel 
på, hvordan man skal for-på, hvordan man skal for-
kynde for børn – alt efter kynde for børn – alt efter 
deres udvikling og evne til at deres udvikling og evne til at 
tilegne sig det, der formid-tilegne sig det, der formid-
les, slår Kristian Larsen fast.les, slår Kristian Larsen fast.

Børn skal fornemme, at evangeliet er vigtigt for de voksne, ligesom fælles måltider viser, at mad er vigtig for de voksne.Børn skal fornemme, at evangeliet er vigtigt for de voksne, ligesom fælles måltider viser, at mad er vigtig for de voksne.

”Men det vigtigste er, at ”Men det vigtigste er, at 
jeg, som den jeg er, kan være jeg, som den jeg er, kan være 
glad, fordi jeg har mødt glad, fordi jeg har mødt 
Guds tilgivelse og gerne vil Guds tilgivelse og gerne vil 
vise det til børnene,” siger vise det til børnene,” siger 
han og understreger, at hvis han og understreger, at hvis 
det ikke betyder noget for det ikke betyder noget for 
en selv, bliver det til mate-en selv, bliver det til mate-
matik: menneskers synd + matik: menneskers synd + 
Guds tilgivelse = evigt liv.Guds tilgivelse = evigt liv.

Kids-konsulenten under-Kids-konsulenten under-
streger, at det ikke er noget streger, at det ikke er noget 
”venstrehåndsarbejde” at ”venstrehåndsarbejde” at 
forkynde for børn. Det kræ-forkynde for børn. Det kræ-
ver god forberedelse.ver god forberedelse.

”Jeg kender som ansat ”Jeg kender som ansat 
udmærket til, at det ikke er udmærket til, at det ikke er 
et godt udgangspunkt, hvis et godt udgangspunkt, hvis 
jeg kommer ud og ikke er or-jeg kommer ud og ikke er or-
dentlig forberedt,” siger han.dentlig forberedt,” siger han.

”Børnene mærker det med ”Børnene mærker det med 
det samme – og de reagerer det samme – og de reagerer 
på det. Det kunne prædi-på det. Det kunne prædi-
kanter for voksne have godt kanter for voksne have godt 
af at prøve.”af at prøve.”

Helligånden åbenbarer
Kristian Larsen har af og Kristian Larsen har af og 
til mødt nogle, der siger, at til mødt nogle, der siger, at 
over for de allermindste skal over for de allermindste skal 
man ”bare” fortælle bibel-man ”bare” fortælle bibel-
historie – man behøver ikke historie – man behøver ikke 
forkynde eller forklare. Det forkynde eller forklare. Det 
er han ikke helt enig i. er han ikke helt enig i. 

”Alle er født som fjender af ”Alle er født som fjender af 
Gud, og derfor har børn også Gud, og derfor har børn også 
brug for at høre evangeliet brug for at høre evangeliet 
forkyndt” siger han. forkyndt” siger han. 

At forkynde for børn skal At forkynde for børn skal 
derfor ikke kun forstås som derfor ikke kun forstås som 
”forklaring” af evangeliet, ”forklaring” af evangeliet, 
men lige så meget ses som men lige så meget ses som 
sprog for troen fra en, der sprog for troen fra en, der 
selv har brug for det, til et selv har brug for det, til et 
andet medmenneske, der andet medmenneske, der 
står i samme situation.står i samme situation.

”Dertil er det godt at hu-”Dertil er det godt at hu-
ske, at Jesus selv har sagt, ske, at Jesus selv har sagt, 
at det er lettere for børn at at det er lettere for børn at 
have tillid til Gud, end det er have tillid til Gud, end det er 
for voksne. For voksne over-for voksne. For voksne over-
skygger selvtilstrækkelighe-skygger selvtilstrækkelighe-
den let.”den let.”
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KRISTIAN LARSEN   Evangeliet er som mad. For 
børn er maden i hjemmet gratis, men den er hverken 
gratis eller ligegyldig for forældrene

Roar Steffensen var mis-Roar Steffensen var mis-
sionær i landet fra 2002-sionær i landet fra 2002-
2007. Fra 2012 var han 2007. Fra 2012 var han 
pendlermissionær, hvor han pendlermissionær, hvor han 
producerede bibelundervis-producerede bibelundervis-
ning på video til de kristne ning på video til de kristne 
i den lutherske kirke. Her i den lutherske kirke. Her 
startede han netop med at startede han netop med at 
gennemgå Paulus’ brev til gennemgå Paulus’ brev til 
galaterne, som taler meget galaterne, som taler meget 
tydeligt om frelsen af nåde tydeligt om frelsen af nåde 
alene og ikke ved lovger-alene og ikke ved lovger-
ninger.ninger.

”Vi har brug for at mas-”Vi har brug for at mas-
sere budskabet om den frie sere budskabet om den frie 
nåde ind i den her kirke. Det nåde ind i den her kirke. Det 
er faktisk derfor, der er lu-er faktisk derfor, der er lu-
thersk mission i Peru! Det er thersk mission i Peru! Det er 
et langt, sejt træk og ikke no-et langt, sejt træk og ikke no-
get, man fanger lige med det get, man fanger lige med det 
samme,” understreger han.samme,” understreger han.

Behov for forkyndelse og 
oplæring
”Peruanerne har behov for ”Peruanerne har behov for 
at få at vide, hvem Jesus at få at vide, hvem Jesus 
Kristus virkelig er. Både de, Kristus virkelig er. Både de, 

Roar og Merete Steffensen skal støtte og inspirere de luther-Roar og Merete Steffensen skal støtte og inspirere de luther-
ske menigheder i Peru. ske menigheder i Peru. 

te sig ud over de forskelle. te sig ud over de forskelle. 
Det er min bøn: at de kristne Det er min bøn: at de kristne 
må være ét folk.”må være ét folk.”

Roar Steffensen og hans Roar Steffensen og hans 
hustru, Merete, rejser i hustru, Merete, rejser i 
næste uge ud til endnu en næste uge ud til endnu en 

opgave som missionærer opgave som missionærer 
til Peru – han som under-til Peru – han som under-
viser og forkynder, og hun viser og forkynder, og hun 
som støtte og inspirator for som støtte og inspirator for 
musik og lovsang i menig-musik og lovsang i menig-
hederne.hederne.



Der er én, der aldrig forlader mig
Stefan følte sig meget svigtet, da hans kræftsyge mor rejste til Rumænien uden ham. 

Nogle år senere lovede Gud ham i et syn, at han altid vil være med ham

AF OLE SOLGAARD

”En aften, hvor jeg lige er ”En aften, hvor jeg lige er 
gået i seng og er ved at luk-gået i seng og er ved at luk-
ke øjnene, er der pludselig ke øjnene, er der pludselig 
en hvid og lysende menne-en hvid og lysende menne-
skeskikkelse, der kommer skeskikkelse, der kommer 
tættere på og siger: ’Stefan, tættere på og siger: ’Stefan, 
jeg vil altid være med dig!’ jeg vil altid være med dig!’ 
Jeg åbner øjnene, svedig og Jeg åbner øjnene, svedig og 
i chok.”i chok.”

Sådan oplever Stefan Mo-Sådan oplever Stefan Mo-
canu Jensen det, da han i canu Jensen det, da han i 
2015 er på konfi rmandkur-2015 er på konfi rmandkur-
sus på Hedemølle Efter-sus på Hedemølle Efter-
skole.skole.

”Næste dag går jeg rundt ”Næste dag går jeg rundt 
og er angst, for jeg ved, at og er angst, for jeg ved, at 
jeg har mødt Gud. Og jeg jeg har mødt Gud. Og jeg 
ved, at han – i modsætning ved, at han – i modsætning 
til mig – er hellig,” husker til mig – er hellig,” husker 
den 20-årige LMU’er, der i den 20-årige LMU’er, der i 
dag bor i Ringkøbing.dag bor i Ringkøbing.

Forladt
Stefans forhistorie er ikke Stefans forhistorie er ikke 
som de fl estes. De første som de fl estes. De første 
11 år af sit liv bor han i Aal-11 år af sit liv bor han i Aal-
borg med sin mor og far. borg med sin mor og far. 
Han har et tæt forhold til sin Han har et tæt forhold til sin 
mor. Hun er fra Rumænien mor. Hun er fra Rumænien 
og tilhører den ortodokse og tilhører den ortodokse 
kirke, men troen fylder ikke i kirke, men troen fylder ikke i 
hjemmet.hjemmet.

I løbet af kort tid sker der I løbet af kort tid sker der 
fl ere ting, der river tæppet fl ere ting, der river tæppet 
væk under Stefan. Hans mor væk under Stefan. Hans mor 
bliver sygemeldt, men Ste-bliver sygemeldt, men Ste-
fan ved ingenting om, at hun fan ved ingenting om, at hun 
har kræft. har kræft. 

Hans to voksne halvsø-Hans to voksne halvsø-
skende, der bor i Rumænien, skende, der bor i Rumænien, 
kommer på besøg. En tidlig kommer på besøg. En tidlig 
morgen vækker Stefans mor morgen vækker Stefans mor 
ham for at sige farvel, inden ham for at sige farvel, inden 
hun rejser til Rumænien hun rejser til Rumænien 
med hans store søskende med hans store søskende 
– uden nogen som helst for-– uden nogen som helst for-
klaring. Samme dag bliver klaring. Samme dag bliver 
Stefan hentet af to personer Stefan hentet af to personer 
fra kommunen. fra kommunen. 

”Jeg pakker en taske med ”Jeg pakker en taske med 
min computer og lidt un-min computer og lidt un-
derbukser og kører i bil med derbukser og kører i bil med 
dem og min far til Vendsys-dem og min far til Vendsys-
sel. Jeg får besked om, at sel. Jeg får besked om, at 
jeg nu skal have en plejefa-jeg nu skal have en plejefa-
milie og bo i præstegården i milie og bo i præstegården i 
Thorshøj. Jeg følte mig som Thorshøj. Jeg følte mig som 
Josef, der blev solgt til nogle Josef, der blev solgt til nogle 
fremmede mennesker.”fremmede mennesker.”

”Et par måneder senere er ”Et par måneder senere er 
jeg i kontakt med mine store jeg i kontakt med mine store 
søskende via Skype. Jeg kan søskende via Skype. Jeg kan 
se min mor i baggrunden; se min mor i baggrunden; 
hun ser virkelig dårlig ud og hun ser virkelig dårlig ud og 
mangler sit hår. Da jeg spør-mangler sit hår. Da jeg spør-
ger: ’hvorfor ser mor sådan ger: ’hvorfor ser mor sådan 
ud?’, slukker de for skær-ud?’, slukker de for skær-

men,” fortæller Stefan med men,” fortæller Stefan med 
dirrende stemme.dirrende stemme.

”Jeg sætter mig ned og ”Jeg sætter mig ned og 
græder. I min plejefamilie er græder. I min plejefamilie er 
der bordbøn og en atmosfæ-der bordbøn og en atmosfæ-
re af, at Gud hører bøn, så re af, at Gud hører bøn, så 
jeg begynder at bede: ’Hvis jeg begynder at bede: ’Hvis 
min mor kommer tilbage, så min mor kommer tilbage, så 
vil jeg tjene dig.’”vil jeg tjene dig.’”

Men hans mor kommer Men hans mor kommer 
ikke tilbage. Derimod dukker ikke tilbage. Derimod dukker 
hans far en dag op i skolen hans far en dag op i skolen 
og fortæller, at hans mor nu og fortæller, at hans mor nu 
er død.er død.

Dobbeltliv
Nogle uger senere får han Nogle uger senere får han 
ovenikøbet besked om, at ovenikøbet besked om, at 
han skal skifte skole. Alt det han skal skifte skole. Alt det 
vante er nu forsvundet.vante er nu forsvundet.

Stefan, der ellers plejede Stefan, der ellers plejede 
at være et stille og roligt at være et stille og roligt 
barn, tillægger sig nu en ny barn, tillægger sig nu en ny 
stil og vil være blandt ”de stil og vil være blandt ”de 
seje”. Han går op i sit udse-seje”. Han går op i sit udse-
ende, ryger i smug, vil være ende, ryger i smug, vil være 
god til fodbold og lægges god til fodbold og lægges 
mærke til af pigerne. Bil-mærke til af pigerne. Bil-
ledet krakelerer dog, når ledet krakelerer dog, når 
han får store vredesudbrud, han får store vredesudbrud, 
fordi nogen nævner noget fordi nogen nævner noget 
om hans mor.om hans mor.

”På ydersiden var jeg frisk ”På ydersiden var jeg frisk 
og glad. Men indvendig var og glad. Men indvendig var 
jeg totalt kold. Jeg følte ikke, jeg totalt kold. Jeg følte ikke, 
at jeg kunne stole på nogen at jeg kunne stole på nogen 
– hverken mennesker eller – hverken mennesker eller 

Gud. Min mor havde jo af Gud. Min mor havde jo af 
og til sagt, at hun altid ville og til sagt, at hun altid ville 
være med mig. Så nu følte være med mig. Så nu følte 
jeg mig svigtet.”jeg mig svigtet.”

Er du der, Jesus?
I plejefamilien og på kristne I plejefamilien og på kristne 
lejre får han nogle trosmæs-lejre får han nogle trosmæs-
sige input, men Jesus siger sige input, men Jesus siger 
ham ikke noget. Stefan siger ham ikke noget. Stefan siger 
dog ja til at tage på konfi r-dog ja til at tage på konfi r-
mandkursus. Her lærer han mandkursus. Her lærer han 
mere om kristne grund-mere om kristne grund-
sandheder, herunder også sandheder, herunder også 
at Gud svarer på bøn.at Gud svarer på bøn.

”Jeg overvejede, om Gud ”Jeg overvejede, om Gud 

overhovedet er til. Og på et overhovedet er til. Og på et 
tidspunkt bad jeg: ’Hvis du tidspunkt bad jeg: ’Hvis du 
er til, Jesus, så vis dig for er til, Jesus, så vis dig for 
mig!’”mig!’”

Og det skete rent faktisk Og det skete rent faktisk 
til hans store overraskelse.til hans store overraskelse.

Stefan ønskede brænden-Stefan ønskede brænden-
de at ændre sig, og sagde til de at ændre sig, og sagde til 
sig selv: sig selv: 

”Jeg trækker mig fra det ”Jeg trækker mig fra det 
seje fællesskab. Jeg har seje fællesskab. Jeg har 
fundet noget bedre: Jesus fundet noget bedre: Jesus 
vil være med mig.”vil være med mig.”

Det viser sig dog, at det Det viser sig dog, at det 
ikke er så let at vænne sig af ikke er så let at vænne sig af 
med den gamle livsstil. Ste-med den gamle livsstil. Ste-
fan ”smadrede” for eksem-fan ”smadrede” for eksem-
pel en kammerat, der havde pel en kammerat, der havde 
tirret ham lidt. I skolen fi k tirret ham lidt. I skolen fi k 
han dårlige karakterer og fi k han dårlige karakterer og fi k 
at vide, at han aldrig kunne at vide, at han aldrig kunne 
komme på gymnasiet.  komme på gymnasiet.  

Troskampe
Stefan er bevidst om, at han Stefan er bevidst om, at han 
nu tror på Jesus, og at hans nu tror på Jesus, og at hans 
liv skal omdefi neres. Han får liv skal omdefi neres. Han får 
lov at komme på Hedemølle lov at komme på Hedemølle 
Efterskole, hvor troen får Efterskole, hvor troen får 
gode vækstvilkår. Men der gode vækstvilkår. Men der 
ligger stadig nogle kampe ligger stadig nogle kampe 
med Gud forude.med Gud forude.

Da en ungmedarbejder i Da en ungmedarbejder i 
en andagt siger: ”Gud er god en andagt siger: ”Gud er god 
og vil dig det bedste,” reage-og vil dig det bedste,” reage-
rer Stefan kraftigt.rer Stefan kraftigt.

”Jeg bliver vred. Det lyder ”Jeg bliver vred. Det lyder 

som noget opreklameret fi s. som noget opreklameret fi s. 
Jeg har ikke oplevet Gud så-Jeg har ikke oplevet Gud så-
dan. Så efter lidt tid vælter dan. Så efter lidt tid vælter 
jeg ind på lærerværelset og jeg ind på lærerværelset og 
hagler hende ned: ’Hvordan hagler hende ned: ’Hvordan 
kan du sige, at Gud er god, kan du sige, at Gud er god, 
når jeg har oplevet det og når jeg har oplevet det og 
det …?’”det …?’”

Stefan er ikke imponeret Stefan er ikke imponeret 
over de svar, han får. Men ef-over de svar, han får. Men ef-
terhånden bliver han allige-terhånden bliver han allige-
vel ramt af ordene fra Gud til vel ramt af ordene fra Gud til 
Job i Jobs Bog 38,4ff: ”Hvor Job i Jobs Bog 38,4ff: ”Hvor 
var du, da jeg grundlagde var du, da jeg grundlagde 
jorden? Fortæl det, hvis du jorden? Fortæl det, hvis du 
har forstand til det!”har forstand til det!”

”Jeg havde tænkt, at Gud ”Jeg havde tænkt, at Gud 
skulle gøre det, som jeg ville skulle gøre det, som jeg ville 
have ham til. Men det gik have ham til. Men det gik 
op for mig, at jeg er i Guds op for mig, at jeg er i Guds 
hænder, uanset om jeg vil hænder, uanset om jeg vil 
det eller ej. Det gav mig fak-det eller ej. Det gav mig fak-
tisk sådan en fred.”tisk sådan en fred.”

Stefan fi nder ud af mere Stefan fi nder ud af mere 
om sig selv og om Gud og om sig selv og om Gud og 
er i det hele taget glad for er i det hele taget glad for 
efterskolelivet og fortsætter efterskolelivet og fortsætter 
i 10. klasse. Ved en andagt i 10. klasse. Ved en andagt 
fortæller Stefan noget af fortæller Stefan noget af 
sin livshistorie, men nu med sin livshistorie, men nu med 
den vinkel, at hans mor var den vinkel, at hans mor var 
blevet hans ”gud”, hans faste blevet hans ”gud”, hans faste 
ståsted, så hele verden kol-ståsted, så hele verden kol-
lapsede, da hun smuttede. lapsede, da hun smuttede. 

Budskabet til hans kam-Budskabet til hans kam-
merater er derfor: ”Byg jeres merater er derfor: ”Byg jeres 
liv på det, der holder og ikke liv på det, der holder og ikke 

forsvinder. Jesus siger: ’Jeg forsvinder. Jesus siger: ’Jeg 
er med jer alle dage.’ Og ham er med jer alle dage.’ Og ham 
kan vi stole på. For han er kan vi stole på. For han er 
ikke forsvundet endnu, og ikke forsvundet endnu, og 
han vil aldrig gøre det.”han vil aldrig gøre det.”

Flere takker ham for an-Flere takker ham for an-
dagten, og en lærer siger, dagten, og en lærer siger, 
at hun glæder sig til at høre at hun glæder sig til at høre 
ham prædike engang i frem-ham prædike engang i frem-
tiden.tiden.

Fred med Gud
Det er med til at spore Ste-Det er med til at spore Ste-
fan ind på, at han vil være fan ind på, at han vil være 
præst og forkynder. Og det præst og forkynder. Og det 
tænder en ny gnist i ham til tænder en ny gnist i ham til 
at sætte sig mere ind i, hvad at sætte sig mere ind i, hvad 
den kristne tro går ud på. den kristne tro går ud på. 
Han læser Robert Bladts Han læser Robert Bladts 
bog bog KristuslivKristusliv om det kristne  om det kristne 
liv.liv.

Stefan benytter også tiden Stefan benytter også tiden 
til at snakke en del med sin til at snakke en del med sin 
kristendomslærer og stille kristendomslærer og stille 
ham mange spørgsmål. I ham mange spørgsmål. I 
den forbindelse bliver han den forbindelse bliver han 
anbefalet at læse anbefalet at læse Vejledning Vejledning 
til fredtil fred af C.O. Rosenius, og  af C.O. Rosenius, og 
den bog sluger Stefan ret den bog sluger Stefan ret 
hurtigt.hurtigt.

”Jeg opdager, at jeg ikke ”Jeg opdager, at jeg ikke 
lever op til Guds krav, og at lever op til Guds krav, og at 
jeg fortjener Guds vrede. Jeg jeg fortjener Guds vrede. Jeg 
skylder Gud alt. Da jeg så skylder Gud alt. Da jeg så 
også læser evangeliet om, at også læser evangeliet om, at 
det hele er opfyldt af Jesus, det hele er opfyldt af Jesus, 
bliver jeg sat fri og fyldt af bliver jeg sat fri og fyldt af 
glæde.”glæde.”

Den erkendelse af at have Den erkendelse af at have 
fred med Gud gennem Jesus fred med Gud gennem Jesus 
hjælper Stefan til at sove hjælper Stefan til at sove 
trygt og godt. Samtidig får trygt og godt. Samtidig får 
han en ny trang til, at så han en ny trang til, at så 
mange som muligt skal høre mange som muligt skal høre 
om Jesus og fi nde evig fred om Jesus og fi nde evig fred 
hos ham.hos ham.

Jesus er med
Stefan går i dag i 3.g. på Det Stefan går i dag i 3.g. på Det 
Kristne Gymnasium i Ring-Kristne Gymnasium i Ring-
købing. Bagefter har han købing. Bagefter har han 
planer om at blive elev på planer om at blive elev på 
Luthersk Missions Højskole Luthersk Missions Højskole 
og derefter gå i gang med at og derefter gå i gang med at 
læse teologi.læse teologi.

Når han ser tilbage på sit Når han ser tilbage på sit 
liv, kan han efterhånden liv, kan han efterhånden 
tydeligt se en hånd, der har tydeligt se en hånd, der har 
været med ham hele vejen, været med ham hele vejen, 
men undervejs virkede det men undervejs virkede det 
meningsløst, uden hoved meningsløst, uden hoved 
og hale.og hale.

”Man kan hurtigt blive i ”Man kan hurtigt blive i 
tvivl om alt muligt, hvis man tvivl om alt muligt, hvis man 
selv er i centrum og skal selv er i centrum og skal 
fi nde vej. Det er derimod fi nde vej. Det er derimod 
trygt at bygge på Guds ord trygt at bygge på Guds ord 
og vide, at Jesus er Vejen, og vide, at Jesus er Vejen, 
Sandheden og Livet. Punk-Sandheden og Livet. Punk-
tum,” siger han. tum,” siger han. 
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Stefan Mocanu Jensen fortæller om en usædvanlig opvækst og et overraskende møde med Jesus. Han fi nder fred med Gud og Stefan Mocanu Jensen fortæller om en usædvanlig opvækst og et overraskende møde med Jesus. Han fi nder fred med Gud og 
er ivrig efter, at andre også fi nder den fred.er ivrig efter, at andre også fi nder den fred.

 
Jeg følte ikke, at 
jeg kunne stole på 
nogen – hverken 
mennesker eller 
Gud. Min mor hav-
de jo af og til sagt, 
at hun altid ville 
være med mig. Så 
nu følte jeg mig 
svigtet

Stefan Mocanu JensenStefan Mocanu Jensen

08 Nr. 01 | 15. januar 2021

STEFAN MOCANU JENSEN   Jeg følte mig som 
Josef, der blev solgt til nogle fremmede mennesker
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Norsk Luthersk Misjons-Norsk Luthersk Misjons-
samband (NLM) blev i efter-samband (NLM) blev i efter-
året fra fl ere sider beskyldt året fra fl ere sider beskyldt 
for, at de ikke behandlede for, at de ikke behandlede 
klager og henvendelser om klager og henvendelser om 
kritikværdige forhold i orga-kritikværdige forhold i orga-
nisationen ordentligt. nisationen ordentligt. 

I midten af december kom I midten af december kom 
rapporten fra NLM’s kontrol-rapporten fra NLM’s kontrol-
komité, der skulle vurdere komité, der skulle vurdere 
hovedbestyrelsens rutiner hovedbestyrelsens rutiner 
for behandling af denne for behandling af denne 
slags henvendelser. Men kri-slags henvendelser. Men kri-
tikken er ikke ophørt af den tikken er ikke ophørt af den 
grund. 7. januar kritiserede grund. 7. januar kritiserede 
35 folk i NLM i et læserbrev 35 folk i NLM i et læserbrev 
bestyrelsen for manglende bestyrelsen for manglende 
vilje til handling.vilje til handling.

Klager ikke hørt
I efteråret skrev lærer på I efteråret skrev lærer på 
Fjellheim Bibelskole og re-Fjellheim Bibelskole og re-
daktør på den kristne resur-daktør på den kristne resur-
seside seside foross.nofoross.no Endre Ste- Endre Ste-
ne i en kronik, at mange har ne i en kronik, at mange har 
klaget over centrale ledere klaget over centrale ledere 
i NLM, men at deres klager i NLM, men at deres klager 
ikke blev hørt, anerkendt el-ikke blev hørt, anerkendt el-
ler besvaret. ler besvaret. 

Sådanne sager blev yder-Sådanne sager blev yder-
ligere vanskeliggjort af de ligere vanskeliggjort af de 
tætte familiære, relationelle tætte familiære, relationelle 
og tros- og kaldsmæssige og tros- og kaldsmæssige 
bånd i Nordeuropas stør-bånd i Nordeuropas stør-
ste missionsorganisation, ste missionsorganisation, 
mente han.mente han.

Siden kom yderligere kri-Siden kom yderligere kri-
tik frem, og NLM’s kontrol-tik frem, og NLM’s kontrol-
komité blev involveret. Før komité blev involveret. Før 
jul konkluderede de, at der jul konkluderede de, at der 
var mangler og svagheder i var mangler og svagheder i 
hovedbestyrelsens behand-hovedbestyrelsens behand-
ling, samt manglende arms-ling, samt manglende arms-
længde mellem bestyrel-længde mellem bestyrel-
sen og generalsekretæren. sen og generalsekretæren. 
Kontrolkomitéen stillede Kontrolkomitéen stillede 
også spørgsmålstegn ved, også spørgsmålstegn ved, 

Hindu-gud påkaldt i   
åbningsbøn i USA’s kongres
Den amerikanske kongres åbnede som sædvanlig i år Den amerikanske kongres åbnede som sædvanlig i år 
med en bøn. I år stod det 76-årige demokratiske medlem med en bøn. I år stod det 76-årige demokratiske medlem 
af Repræsentanternes Hus for bønnen. Trods mange for-af Repræsentanternes Hus for bønnen. Trods mange for-
muleringer taget fra Bibelen og kristen kultur holdt den muleringer taget fra Bibelen og kristen kultur holdt den 
tidligere metodist-præst, der er master i teologi, sig ikke tidligere metodist-præst, der er master i teologi, sig ikke 
til gængs kristen teologi.til gængs kristen teologi.

Således sluttede han bønnen med ordene ”vi beder Således sluttede han bønnen med ordene ”vi beder 
i den monoteistiske gud Brahmas navn og ’gud’, der er i den monoteistiske gud Brahmas navn og ’gud’, der er 
kendt ved mange navne af forskellige religioner,” før han kendt ved mange navne af forskellige religioner,” før han 
sluttede med et ”amen and a-women” (dansk: ”a-mænd sluttede med et ”amen and a-women” (dansk: ”a-mænd 
og a-kvinder).og a-kvinder).

Det særprægede amen, der er hebraisk og ikke handler Det særprægede amen, der er hebraisk og ikke handler 
om køn, tiltrak en del opmærksomhed i de amerikanske om køn, tiltrak en del opmærksomhed i de amerikanske 
medier. Det fi k dog kun lille opmærksomhed, at politike-medier. Det fi k dog kun lille opmærksomhed, at politike-
ren bad til Brahma, der er universets skaber i hinduis-ren bad til Brahma, der er universets skaber i hinduis-
men og i øvrigt ikke er monoteistisk.                men og i øvrigt ikke er monoteistisk.                nlmnlm

Kritik af NLM fortsætter
Bestyrelsen tager ikke undersøgelsesrapport alvorligt, lyder kritik

om bestyrelsen og NLM’s or-om bestyrelsen og NLM’s or-
ganisation har kapacitet og ganisation har kapacitet og 
tilstrækkelig kompetence til tilstrækkelig kompetence til 
at håndtere vanskelige kla-at håndtere vanskelige kla-
ger og konfl iktsager.ger og konfl iktsager.

Tager ikke sager op igen
Rapporten blev kommente-Rapporten blev kommente-
ret af NLM’s formand Ray-ret af NLM’s formand Ray-
mond Bjuland, der til NLM’s mond Bjuland, der til NLM’s 
hjemmeside beklagede.hjemmeside beklagede.

”Vi tager denne rapport ”Vi tager denne rapport 
meget alvorligt. Jeg må meget alvorligt. Jeg må 
beklage, at der har været beklage, at der har været 
svagheder og tilfældighe-svagheder og tilfældighe-
der i hovedbestyrelsens be-der i hovedbestyrelsens be-
handling af disse sager, og handling af disse sager, og 
det er vigtigt for os at skabe det er vigtigt for os at skabe 
forbedrede rutiner for både forbedrede rutiner for både 
hovedbestyrelsens og admi-hovedbestyrelsens og admi-
nistrationens behandling.”nistrationens behandling.”

I sit skriftlige svar påpe-I sit skriftlige svar påpe-
gede Bjuland, at bestyrelsen gede Bjuland, at bestyrelsen 
ikke så nogen grund til at ikke så nogen grund til at 
tage de gamle sager op igen tage de gamle sager op igen 
og at anonyme arbejdsmil-og at anonyme arbejdsmil-
jøundersøgelser viser stor jøundersøgelser viser stor 
trivsel blandt NLM’s ansat-trivsel blandt NLM’s ansat-
te, samt at administrationen te, samt at administrationen 

Debat om gudstjenesteafl ysninger
Det var med baggrund i en Det var med baggrund i en 
fodnote, der giver mulighed fodnote, der giver mulighed 
for at afl yse en gudstjene-for at afl yse en gudstjene-
ste, hvis man ikke kan stille ste, hvis man ikke kan stille 
personale til rådighed, at personale til rådighed, at 
biskopperne anbefalede, biskopperne anbefalede, 
at man ikke holdt gudstje-at man ikke holdt gudstje-
nester i julen frem til den 3. nester i julen frem til den 3. 
januar.januar.

Det står klart, efter at Det står klart, efter at 
professor i religionsret professor i religionsret 
Lisbet Christoffersen på Lisbet Christoffersen på 
sin Facebook-profi l og i et sin Facebook-profi l og i et 

og hovedkontoret arbejder og hovedkontoret arbejder 
professionelt og samvittig-professionelt og samvittig-
hedsfuldt.hedsfuldt.

”Der er blevet gjort et me-”Der er blevet gjort et me-
get godt arbejde de sidste ti get godt arbejde de sidste ti 
år med at videreudvikle or-år med at videreudvikle or-
ganisationen. Vi har tillid til, ganisationen. Vi har tillid til, 
at den nuværende ledelse vil at den nuværende ledelse vil 
fortsætte dette arbejde på fortsætte dette arbejde på 
en god måde,” siger Bjuland.en god måde,” siger Bjuland.

Ledelse nedtoner kritik
Men det var ikke nok for 35 Men det var ikke nok for 35 
underskrivere af et indlæg i underskrivere af et indlæg i 
DagenDagen. De hæftede sig ved, . De hæftede sig ved, 
at kontrolkomitéen påpe-at kontrolkomitéen påpe-
gede mangler og svagheder gede mangler og svagheder 
i behandlingen af sagerne, i behandlingen af sagerne, 
men at bestyrelsen alligevel men at bestyrelsen alligevel 
ikke vil tage sagerne op igen.ikke vil tage sagerne op igen.

”Hvad betyder dette for ”Hvad betyder dette for 
personer, der oplever, at de-personer, der oplever, at de-
res sager er blevet behand-res sager er blevet behand-
let tilfældigt og mangel-let tilfældigt og mangel-
fuldt? Eller for ledere, som fuldt? Eller for ledere, som 
ikke bliver konfronteret med ikke bliver konfronteret med 
kritikværdige forhold, der er kritikværdige forhold, der er 
klaget over, og som derfor klaget over, og som derfor 
kan fortsætte som før?”kan fortsætte som før?”

Norsk Luthersk Misjonssamband, der er Nordeuropas største missionsorganisation, kunne i Norsk Luthersk Misjonssamband, der er Nordeuropas største missionsorganisation, kunne i 
2016 fejre 125 års-jubilæum.2016 fejre 125 års-jubilæum.

De 35 underskrivere me-De 35 underskrivere me-
ner, at hovedbestyrelsen ner, at hovedbestyrelsen 
holder hånden over tople-holder hånden over tople-
dere og højner konfl iktni-dere og højner konfl iktni-
veauet i NLM ved at nedtone veauet i NLM ved at nedtone 
kontrolkomitéens kritik og kontrolkomitéens kritik og 
rette fokus mod det, som rette fokus mod det, som 
går godt i NLM.går godt i NLM.

”Vi forventer, at hovedbe-”Vi forventer, at hovedbe-
styrelsen nu tager et langt styrelsen nu tager et langt 
større ansvar i denne sag, større ansvar i denne sag, 
udviser godt lederskab og udviser godt lederskab og 
handlekraft, forholder sig handlekraft, forholder sig 
åbent og selvransagende åbent og selvransagende 
til kritikken, baner vejen til kritikken, baner vejen 
for dialog og debat og ikke for dialog og debat og ikke 
mindst rydder op.”mindst rydder op.”

I et efterfølgende svar til I et efterfølgende svar til 
DagenDagen påpeger hovedstyre- påpeger hovedstyre-
formand Raymond Bjuland, formand Raymond Bjuland, 
at bestyrelsen ikke afviser at bestyrelsen ikke afviser 
at tage gamle sager op igen. at tage gamle sager op igen. 
Først vil de dog indhente Først vil de dog indhente 
eksterne juridisk rådgivning eksterne juridisk rådgivning 
om forbedring af arbejds-om forbedring af arbejds-
gange. Hvis de eksterne råd-gange. Hvis de eksterne råd-
givere anbefaler en ny gen-givere anbefaler en ny gen-
nemgang af gamle sager, er nemgang af gamle sager, er 
bestyrelsen åben for det.bestyrelsen åben for det.
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RAYMOND BJULAND   Vi tager denne rapport meget 
alvorligt, og det er vigtigt for os at skabe forbedrede rutiner 
for både hovedbestyrelsen og administrationens behandlingKIRKE  

VIL DU RÆKKE UD  
TIL MENNESKER?

Bliv volontør 
Luthersk Mission søger volontører til det interna- Luthersk Mission søger volontører til det interna- 
tionale arbejde fra sommeren 2021 og et år frem. tionale arbejde fra sommeren 2021 og et år frem. 
 
1-2 volontører til Soma Biblia 
– Dar es Salaam eller Arusha, TanzaniaDar es Salaam eller Arusha, Tanzania

2 volontører til børnehjem og undervisning 
– Iringa, TanzaniaIringa, Tanzania

1 volontør til praktiske opgaver 
– Iringa, TanzaniaIringa, Tanzania

2 volontører til dansk/engelsk-undervisning 
– Siem Reap, CambodjaSiem Reap, Cambodja

2 volontører til børnehave 
– Phnom Penh, CambodjaPhnom Penh, Cambodja

Læs mereLæs mere om stillingerne på dlm.dk/job.  om stillingerne på dlm.dk/job. 
Ansøgningsfrist: 31. januar 2021.Ansøgningsfrist: 31. januar 2021.

Missionær bliver rektor 
på kristent gymnasium
Kurt West Rønne bliver ny rektor på Hovedstadens Krist-Kurt West Rønne bliver ny rektor på Hovedstadens Krist-
ne Gymnasium. Han afl øser Sigbjørn Sørensen, der har ne Gymnasium. Han afl øser Sigbjørn Sørensen, der har 
været rektor siden gymnasiets opstart i 2018.været rektor siden gymnasiets opstart i 2018.

54-årige Kurt West Rønne har været uddannelsesleder 54-årige Kurt West Rønne har været uddannelsesleder 
på gymnasiet i halvandet år. Fra 1995-2004 var han mis-på gymnasiet i halvandet år. Fra 1995-2004 var han mis-
sionær i Etiopien for Promissio. Her var han med i opstar-sionær i Etiopien for Promissio. Her var han med i opstar-
ten af Tabor Evangelical College, hvor LM også har haft ten af Tabor Evangelical College, hvor LM også har haft 
missionærer ad fl ere omgange.missionærer ad fl ere omgange.

”Vores pædagogik hjælper både de elever, der er dygti-”Vores pædagogik hjælper både de elever, der er dygti-
ge, og dem, der har udfordringer. Vi har et grundlæggende ge, og dem, der har udfordringer. Vi har et grundlæggende 
koncept, som virker,” siger den nye rektor om gymnasiet, koncept, som virker,” siger den nye rektor om gymnasiet, 
der i øjeblikket har 61 elever.                der i øjeblikket har 61 elever.                nlmnlm

læserbrev på læserbrev på Kirke.dkKirke.dk har  har 
undret sig over, hvordan det undret sig over, hvordan det 
kunne være lovligt at anbe-kunne være lovligt at anbe-
fale afl ysning af alle seks fale afl ysning af alle seks 
gudstjenester i den pågæl-gudstjenester i den pågæl-
dende periode.dende periode.

I et svar tilbage skriver I et svar tilbage skriver 
biskop Henrik Stubkjær, at biskop Henrik Stubkjær, at 
lovhjemlen fi ndes i en fod-lovhjemlen fi ndes i en fod-
note fra 1971, der bruges note fra 1971, der bruges 
hver eneste søndag, hvor hver eneste søndag, hvor 
man i for eksempel fi re-man i for eksempel fi re-
sognspastorater kun afhol-sognspastorater kun afhol-

der to gudstjenester.der to gudstjenester.
Det er dog ikke godt nok, Det er dog ikke godt nok, 

mener professoren, der på-mener professoren, der på-
peger, at fodnoten handler peger, at fodnoten handler 
om, at menighedsrådet kan om, at menighedsrådet kan 
henvende sig til biskop-henvende sig til biskop-
pen om afl ysning og ikke pen om afl ysning og ikke 
modsat. modsat. 

Dertil kommer, at fodno-Dertil kommer, at fodno-
ten taler om en undtagel-ten taler om en undtagel-
sesvis mulighed. Kirkerne er sesvis mulighed. Kirkerne er 
ved lov forpligtet til at holde ved lov forpligtet til at holde 
gudstjenester, og biskop-gudstjenester, og biskop-

perne skulle derfor have op-perne skulle derfor have op-
fordret til at holde gudstje-fordret til at holde gudstje-
neste, men givet tilladelse neste, men givet tilladelse 
til afl ysning, indtil gudstje-til afl ysning, indtil gudstje-
nesterne kunne afholdes nesterne kunne afholdes 
inden for de nye rammer, inden for de nye rammer, 
mener hun.mener hun.

Morten Messerschmidt Morten Messerschmidt 
(DF) har bedt kirkeminister (DF) har bedt kirkeminister 
Joy Mogensen forholde sig Joy Mogensen forholde sig 
til, om biskopper og menig-til, om biskopper og menig-
hedsråd måtte afl yse jule-hedsråd måtte afl yse jule-
gudstjenesterne.                gudstjenesterne.                nlmnlm



Sankt Hans Kirke i Odense søger Sankt Hans Kirke i Odense søger sognepræst på fuld sognepræst på fuld 
tidtid fra 1. april 2021.  fra 1. april 2021. 

Se stillingsbeskrivelsen på www.sankthanskirke.dk.Se stillingsbeskrivelsen på www.sankthanskirke.dk.
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HOVED- OG TOTALENTREPRISER

    2021

KONFIRMAND

  KURSUS

Pris pr. person kr. 2.010,- Deltagelse kun lørdag kr. 812,-
Læs mere på www.nyborgstrand.dk – hvor du også kan tilmelde dig.

NB. Også ikke-landmænd er velkomne!

"En spændende weekend med fantastiske foredrag"

KRISTELIGT  
LANDMANDSSTÆVNE 

Hele Danmarks mødested
Østerøvej 2  5800 Nyborg   

Telefon 65 31 31 31  www.nyborgstrand.dk

Weekend 19.-21. februar 2021

Pedel til LM’s missionshus i GillelejePedel til LM’s missionshus i Gilleleje
Til arbejdet er tilknyttet en bolig på 57 mTil arbejdet er tilknyttet en bolig på 57 m2. . 

Tiltrædelse: snarest muligt.Tiltrædelse: snarest muligt.

Nærmere info om arbejdsopgaver mv. fås ved henven-Nærmere info om arbejdsopgaver mv. fås ved henven-
delse til formand Svend Bernhard: delse til formand Svend Bernhard: 
27293904, bernhard.gilleleje@gmail.com27293904, bernhard.gilleleje@gmail.com

BLÅ KORS DANMARK SØGER  
VICEGENERALSEKRETÆR
Er du visionær og kan samtidig sikre driften?  
Har du blik for helheden og for den enkelte  
leder og medarbejder? Og er du en leder med 
erfaring på et strategisk niveau?
Så er du måske den kommende vicegeneral-
sekretær for Blå Kors Danmark.
Vi søger en ny vicegeneralsekretær pr.  
1. april 2021 eller snarest derefter.  
Der er ansøgningsfrist senest den  
1. februar 2021 kl. 12.00.

Læs mere om stillingen på:  
blaakors.dk/job

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

UDSALG
Tid til gode bøger mens du er hjemme

Spar 40-50%

Find flere nedsættelser på 
lohse.dk/udsalg

NU: 

150
249,95

NU: 

100
199,95

NU: 

50
149,95

NU: 

75
99,95

TEOLOGISK UNDERVISER 
TIL KURSER I TANZANIA

Vi søger en teolog til en ny stilling som un-Vi søger en teolog til en ny stilling som un-
derviser – og på sigt kursusleder – i de nye derviser – og på sigt kursusleder – i de nye 
kursusfaciliteter i Iringa. I samarbejde med kursusfaciliteter i Iringa. I samarbejde med 
den lutherske kirke tilbydes kurser til præster, den lutherske kirke tilbydes kurser til præster, 
evangelister og ledere.evangelister og ledere.

Dine opgaver: 
• Undervise i bibelfag og teologiske fag  Undervise i bibelfag og teologiske fag 
• Tilrettelægge og gennemføre kurser  Tilrettelægge og gennemføre kurser 
• Udvikle nye kurser og kursusformer Udvikle nye kurser og kursusformer

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
Læs mere på dlm.dk/jobLæs mere på dlm.dk/job

RandersKirken  
søger ny præst til deltagelse 
i menighedsarbejdet. 

Vi er en LM-frimenighed med 40 voksne medlemmer 
og en dejlig (og voksende) flok børn.  

Arbejdsopgaver 
Stillingen vil blive sammensat i samarbejde med 
den, vi ansætter, men generelt indeholde:  

Prædike jævnligt til menighedens gudstjenester 
Menighedsarbejde — bl.a. sjælesorg 
Evangelisation, konfirmandforberedelse,  
alphakursus. 

Ansættelsesforhold  
Op til 50 % stilling. Bopæl i eller tæt på Randers.  
Arbejdstiden er fleksibel.  
Ansøgningsfrist 1. februar 2021 

For mere information  
Se randerskirken.dk eller kontakt Frits (formand) 
på: 25605131 eller Jonas (ældste) på: 42372922.  
Ansøgning sendes til: jonasbjaerre@gmail.com 

RandersKirken



BOGANMELDELSEBOGANMELDELSE

AF MARIA LEGARTHAF MARIA LEGARTH

MISSIONSKONSULENT MISSIONSKONSULENT 

I INDRE MISSIONI INDRE MISSION

Avi Snyder:Avi Snyder:
Jøder har også brug for  Jøder har også brug for  
JesusJesus
LogosMedia 2011LogosMedia 2011

174 sider – 149,95 kroner174 sider – 149,95 kroner

Jøder har også brug for Je-Jøder har også brug for Je-
sussus gør det klart, at jøder  gør det klart, at jøder 
har brug for at høre evange-har brug for at høre evange-
liet, og fejer alle de indven-liet, og fejer alle de indven-
dinger af banen, vi kristne dinger af banen, vi kristne 
har mod at give dem det. har mod at give dem det. 

Bogen gennemgår 15 for-Bogen gennemgår 15 for-
skellige indvendinger mod skellige indvendinger mod 
at forkynde evangeliet for at forkynde evangeliet for 
jøder, såsom ”jøderne er al-jøder, såsom ”jøderne er al-
lerede frelst, fordi de er ud-lerede frelst, fordi de er ud-
valgt”, ”der må først skabes valgt”, ”der må først skabes 
forsoning” og ”ikke-jøder forsoning” og ”ikke-jøder 
kan ikke vidne for jøder”. kan ikke vidne for jøder”. 

Forfatteren, Avi Snyder, Forfatteren, Avi Snyder, 
er selv jøde og har gennem er selv jøde og har gennem 
et helt liv har været en del et helt liv har været en del 
af organisationen ”Jews for af organisationen ”Jews for 
Jesus”, så han kender argu-Jesus”, så han kender argu-
menterne og har selv mødt menterne og har selv mødt 
dem i sit virke som evange-dem i sit virke som evange-
list blandt jøder.list blandt jøder.

Det er nyt for mig, at Det er nyt for mig, at 

Velargumenteret bog 
med smal målgruppe

kristne har så mange ind-kristne har så mange ind-
vendinger mod at forkynde vendinger mod at forkynde 
evangeliet for jøder, og det evangeliet for jøder, og det 
er fra min synsvinkel bo-er fra min synsvinkel bo-
gens største svaghed: at gens største svaghed: at 
den forudsætter, at vi krist-den forudsætter, at vi krist-
ne har argumenter imod ne har argumenter imod 
mission blandt jøder – el-mission blandt jøder – el-
ler måske, at bogen på den ler måske, at bogen på den 
måde har en relativt smal måde har en relativt smal 
målgruppe. målgruppe. 

I samme mundfuld må jeg I samme mundfuld må jeg 
også sige, at det er spæn-også sige, at det er spæn-
dende at blive klogere på dende at blive klogere på 
disse argumenter, da jeg ikke disse argumenter, da jeg ikke 
tidligere har sat mig ind i tidligere har sat mig ind i 
argumenter for og imod mis-argumenter for og imod mis-
sion blandt jøder. det giver sion blandt jøder. det giver 
bogen mulighed for på me-bogen mulighed for på me-
get oplysende og velargu-get oplysende og velargu-
menteret vis. menteret vis. 

Fokus er på, at det kun Fokus er på, at det kun 
er Jesus, der frelser, og det er Jesus, der frelser, og det 
gælder for alle mennesker, gælder for alle mennesker, 
uanset om vi er jøder el-uanset om vi er jøder el-
ler ej. ler ej. 

Vi skal alle, jøder og ikke-Vi skal alle, jøder og ikke-
jøder, tro på Jesus, fordi han jøder, tro på Jesus, fordi han 
er den Messias, som blev lo-er den Messias, som blev lo-
vet jøderne i Det Gamle Te-vet jøderne i Det Gamle Te-
stamente. Det er for mig at stamente. Det er for mig at 
se det stærkeste ved bogen. se det stærkeste ved bogen. 

To gode ting tager jeg med To gode ting tager jeg med 
fra fra Jøder har også brug for Jøder har også brug for 
JesusJesus: For det første, at Je-: For det første, at Je-
sus er den lovede Messias, sus er den lovede Messias, 
som jøderne stadig venter som jøderne stadig venter 
på. De behøver ikke længere på. De behøver ikke længere 

vente, for Jesus er den ene-vente, for Jesus er den ene-
ste vej til frelse. Der kommer ste vej til frelse. Der kommer 
ikke en anden Messias. ikke en anden Messias. 

Og for det andet: Jøder har Og for det andet: Jøder har 
brug for at høre evangeliet, brug for at høre evangeliet, 
som alle andre folkeslag. som alle andre folkeslag. 

Der er ikke gode argumen-Der er ikke gode argumen-

ter for, at de kan blive frelst ter for, at de kan blive frelst 
uden om Jesus. Så mission uden om Jesus. Så mission 
blandt jøder er lige så vigtig, blandt jøder er lige så vigtig, 
som mission blandt alle an-som mission blandt alle an-
dre folkeslag – for evange-dre folkeslag – for evange-
liet skal ud i hele verden fra liet skal ud i hele verden fra 
Kalundborg til Jerusalem.Kalundborg til Jerusalem.

inspiration            nærvær            holdning

TROEDE MAN, ATTROEDE MAN, AT corona-mørket fra 2020 ville være  corona-mørket fra 2020 ville være 
overstået, når kalenderbladet mellem december og overstået, når kalenderbladet mellem december og 
januar blev vendt, fi k man sig en slem overraskelse januar blev vendt, fi k man sig en slem overraskelse 
kort efter nytår. Her tonede statsministeren frem på kort efter nytår. Her tonede statsministeren frem på 
skærmene og skruede op for afstanden og ned for skærmene og skruede op for afstanden og ned for 
forsamlingsstørrelserne landet over.forsamlingsstørrelserne landet over.

Også LM’s møder blev ramt. Før jul måtte man mø-Også LM’s møder blev ramt. Før jul måtte man mø-
des 30 mennesker i et lokale på 60 kvadratmeter til des 30 mennesker i et lokale på 60 kvadratmeter til 
et forkyndende møde af normal længde med både et forkyndende møde af normal længde med både 
fællessang og kirkekaffe. Man måtte også holde bi-fællessang og kirkekaffe. Man måtte også holde bi-
beldage, børnemøder og lignende i ugens løb. Nu må beldage, børnemøder og lignende i ugens løb. Nu må 
man i det samme lokale kun være otte personer til et man i det samme lokale kun være otte personer til et 
møde på maksimalt 30 minutter. Uden fællessang, møde på maksimalt 30 minutter. Uden fællessang, 
uden servering og med to meters afstand.uden servering og med to meters afstand.

Det er næsten umuligt at forestille sig et LM-møde Det er næsten umuligt at forestille sig et LM-møde 
eller -gudstjeneste under de vilkår.eller -gudstjeneste under de vilkår.

SAMTIDIG LØD OPFORDRINGEN SAMTIDIG LØD OPFORDRINGEN stærkt til ikke at ses stærkt til ikke at ses 
privat med fl ere end i alt fem personer. Dermed blev privat med fl ere end i alt fem personer. Dermed blev 
det også vanskeligt for mange at have besøg af bibel-det også vanskeligt for mange at have besøg af bibel-
studiegruppen eller en bedegruppe.studiegruppen eller en bedegruppe.

Håbet om, at der var lys lige på den anden side af Håbet om, at der var lys lige på den anden side af 
31. december, blev således meget hurtigt dæmpet.31. december, blev således meget hurtigt dæmpet.

En hverdag uden corona, isolation og restriktioner En hverdag uden corona, isolation og restriktioner 
er ikke at foragte. Er der bare én ting, vi kan lære af er ikke at foragte. Er der bare én ting, vi kan lære af 
denne nedlukning, er det, hvor vigtigt det er at kunne denne nedlukning, er det, hvor vigtigt det er at kunne 
mødes med kristne brødre og søstre om at lytte til mødes med kristne brødre og søstre om at lytte til 
forkyndelse, lovsynge, bede, tale sammen og slet og forkyndelse, lovsynge, bede, tale sammen og slet og 
ret leve sammen. Det fællesskab er en vigtig støtte ret leve sammen. Det fællesskab er en vigtig støtte 
og hjælp i livet som kristen. Mange af os savner dette og hjælp i livet som kristen. Mange af os savner dette 
fællesskab stærkt, og savnet er derfor så meget fællesskab stærkt, og savnet er derfor så meget 
større.større.

MEN HELDIGVIS ERMEN HELDIGVIS ER det fællesskab ikke afgørende,  det fællesskab ikke afgørende, 
hvor godt og herligt det end er, ”når brødre sidder hvor godt og herligt det end er, ”når brødre sidder 
sammen” (Sl 133,1).sammen” (Sl 133,1).

For lykkeligvis er der et andet lys, der skinner så For lykkeligvis er der et andet lys, der skinner så 
meget klarere! Det lys, der ikke slukkes af hverken meget klarere! Det lys, der ikke slukkes af hverken 
pandemi, restriktioner eller mangel på fællesskab pandemi, restriktioner eller mangel på fællesskab 
med andre. Det lys er Jesus selv, som gav sit liv som med andre. Det lys er Jesus selv, som gav sit liv som 
løsesum for os på korset helt uden modberegning løsesum for os på korset helt uden modberegning 
fra os. Det, som også LM’s første kerneværdi, som vi fra os. Det, som også LM’s første kerneværdi, som vi 
skriver om i dette nummer, udtrykker. Det lys er Jesus skriver om i dette nummer, udtrykker. Det lys er Jesus 
selv, som brød dødens magt som et vidnesbyrd om, at selv, som brød dødens magt som et vidnesbyrd om, at 
Gud har modtaget ham som sonoffer for os, og som et Gud har modtaget ham som sonoffer for os, og som et 
tegn på, at også vi skal bryde døden. Det lys er Jesus tegn på, at også vi skal bryde døden. Det lys er Jesus 
selv, som lovede os, at han en dag skal bryde gennem selv, som lovede os, at han en dag skal bryde gennem 
skydækket, stærkere end solen, for at fylde Jorden skydækket, stærkere end solen, for at fylde Jorden 
med sin herlighed.med sin herlighed.

Det lys er det virkelige lyspunkt, og må det lyse så Det lys er det virkelige lyspunkt, og må det lyse så 
meget klarere i vores hjerter i denne mørke tid. Lad os meget klarere i vores hjerter i denne mørke tid. Lad os 
holde det frem for hinanden på de måder, vi kan trods holde det frem for hinanden på de måder, vi kan trods 
nedlukning, isolation og smittefare.nedlukning, isolation og smittefare.

Nicklas Lautrup-MeinerNicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktøransv. redaktør

Det sande lys 
i en mørk tid
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MARIA LEGARTH  Det er nyt for mig, at 
kristne har så mange indvendinger mod at 
forkynde evangeliet for jøder

LEDER 

AF TROELS NYMANN ERIKSEN, AF TROELS NYMANN ERIKSEN, 

MARTIN VASE OG JACOB MUNK, MARTIN VASE OG JACOB MUNK, 

PODCASTEN EFTERTANKEPODCASTEN EFTERTANKE

Tak til de fi re skribenter for Tak til de fi re skribenter for 
deres indlæg i Tro & Mission deres indlæg i Tro & Mission 
nummer 22/2020 om Efter-nummer 22/2020 om Efter-
tanke og Jacob Munks bog tanke og Jacob Munks bog 
Livets træLivets træ. Vi fra Eftertanke . Vi fra Eftertanke 
er enige i den overordnede er enige i den overordnede 
pointe: læs og lyt med kritisk pointe: læs og lyt med kritisk 
sans. Vi elsker at afsøge nye sans. Vi elsker at afsøge nye 
vinkler på gamle debatter. Vi vinkler på gamle debatter. Vi 
kommer ikke med autorita-kommer ikke med autorita-
tive forordninger, men for-tive forordninger, men for-
søger at åbne en kvalifi ceret søger at åbne en kvalifi ceret 
samtale, der udvider vores samtale, der udvider vores 
horisont.horisont.

Men læserbrevet forekom Men læserbrevet forekom 
os “ukritisk” kritisk. Uden at os “ukritisk” kritisk. Uden at 

Synspunkt er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktio-Synspunkt er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktio-
nen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum. nen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum. 

interagere med vores argu-interagere med vores argu-
menter beskylder de os for menter beskylder de os for 
at være “i fare for at være på at være “i fare for at være på 
kollisionskurs med Bibelen kollisionskurs med Bibelen 
selv”. selv”. 

Nogle af “bekymringerne” Nogle af “bekymringerne” 
beror dog på misforståel-beror dog på misforståel-
ser. De skriver for eksempel, ser. De skriver for eksempel, 
at Jacob Munk afviser et at Jacob Munk afviser et 
historisk syndefald og der-historisk syndefald og der-
med mangler et element i med mangler et element i 
frelseshistorien. Det gør han frelseshistorien. Det gør han 
nu ikke. I nu ikke. I Livets træLivets træ skriver  skriver 
han eksplicit, at syndefaldet han eksplicit, at syndefaldet 
var historisk (se side 146). var historisk (se side 146). 
Hans pointe er, at beretnin-Hans pointe er, at beretnin-
gen hellere vil sige noget om gen hellere vil sige noget om 
syndens gådefulde natur syndens gådefulde natur 
end at give en journalistisk end at give en journalistisk 
reportage af hændelsesfor-reportage af hændelsesfor-
løbet.løbet.

SYNSPUNKT   

Læserbrev om Livets træ var ”ukritisk” kritisk

Derudover siger de, at vi i Derudover siger de, at vi i 
podcasten afviser, at helve-podcasten afviser, at helve-
de er evig bevidst pine. Vo-de er evig bevidst pine. Vo-
res pointe var, at Bibelens res pointe var, at Bibelens 
domssprog ofte er mere domssprog ofte er mere 
praktisk end dogmatisk. praktisk end dogmatisk. 
Når Jesus taler om helvede, Når Jesus taler om helvede, 
bør vi besinde os på, hvad bør vi besinde os på, hvad 
det siger om hans dom, det siger om hans dom, 
hellighed og retfærdighed hellighed og retfærdighed 
– ikke ildsøens geografi . – ikke ildsøens geografi . 
Det betyder ikke, at helvede Det betyder ikke, at helvede 
ikke kan være evig bevidst ikke kan være evig bevidst 
pine. Der kan være god teo-pine. Der kan være god teo-
logi i det.logi i det.

Endelig mener forfatterne Endelig mener forfatterne 
ikke, at vi anser Bibelen for ikke, at vi anser Bibelen for 
at være klar og ufejlbarlig. at være klar og ufejlbarlig. 
Vi anser hele Skriften for Vi anser hele Skriften for 
at være indblæst af Gud. Vi at være indblæst af Gud. Vi 
bør dog se Bibelen ligesom bør dog se Bibelen ligesom 

inkarnationen: Den er både inkarnationen: Den er både 
Guds ord og menneskeord. Guds ord og menneskeord. 
Bibelen gør brug af datidens Bibelen gør brug af datidens 
tankegang og litterære gen-tankegang og litterære gen-
rer. Og misforståelser lurer, rer. Og misforståelser lurer, 
når vi ikke sætter os ind i når vi ikke sætter os ind i 
denne kulturhistorie. Vi har denne kulturhistorie. Vi har 
intet problem med at sige, intet problem med at sige, 
at Skriften er klar. Og vi siger at Skriften er klar. Og vi siger 
det fl ere gange på podca-det fl ere gange på podca-
sten. Men Skriftens klarhed sten. Men Skriftens klarhed 
henviser ikke til en teologisk henviser ikke til en teologisk 
tjekliste.tjekliste.

Men vi siger tak for den Men vi siger tak for den 
ekstra opmærksomhed til ekstra opmærksomhed til 
bogen. Det kan være, at un-bogen. Det kan være, at un-
derskriverne også vil kom-derskriverne også vil kom-
mentere på vores næste mentere på vores næste 
udgivelse: Kevin Vanhoozers udgivelse: Kevin Vanhoozers 
forsvar for sola scriptura. De forsvar for sola scriptura. De 
er meget velkomne.er meget velkomne.
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FIND MERE ONLINE

Musikalske missionærer
Peru-missionær lancerer i januar et nyt album med egne Peru-missionær lancerer i januar et nyt album med egne 
kristne sange. Sammen med en ven har han et pladeselskab, kristne sange. Sammen med en ven har han et pladeselskab, 
hvor overskuddet går til LM’s tværkulturelle arbejde.hvor overskuddet går til LM’s tværkulturelle arbejde.

Snakker sig gennem Bibelen
LMU-konsulent Emil Brande og hans bror vil gennemgå hele LMU-konsulent Emil Brande og hans bror vil gennemgå hele 
Bibelen i en ny podcast-serie. De håber, det kan være med til Bibelen i en ny podcast-serie. De håber, det kan være med til 
at skabe bibelbegejstring.at skabe bibelbegejstring.

Mission på plakaten
Sammen med dette nummer af Sammen med dette nummer af Tro & MissionTro & Mission får du årets  får du årets 
bedeliste og missionsplakat. Rekvirer fl ere eksemplarer ved bedeliste og missionsplakat. Rekvirer fl ere eksemplarer ved 
at skrive til dlm@dlm.dk eller download dem som pdf.at skrive til dlm@dlm.dk eller download dem som pdf.

dlm.dk/om-os/download/missionsmateriale-internationaltdlm.dk/om-os/download/missionsmateriale-internationaltdlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt

Kontakt 44 51 73 37
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