
120 frivillige ledere deltog i kurset på Løgumklster Efterskole, hvor de fi k inspiration 
til at fortælle evangeliet videre til næste generation

Mange unge på Landslederkursus

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

På papiret kunne det måske På papiret kunne det måske 
se ud, som om LM’s landsle-se ud, som om LM’s landsle-
derkursus den 17. til 19. sep-derkursus den 17. til 19. sep-
tember i Løgumkloster var tember i Løgumkloster var 
en fi asko. Der var kun 120 en fi asko. Der var kun 120 
deltagere mod over dobbelt deltagere mod over dobbelt 
så mange på Landsleder-så mange på Landsleder-
kurset i 2017.kurset i 2017.

Mange frivillige ledere Mange frivillige ledere 
manglede da også, men manglede da også, men 
særligt de unge havde valgt særligt de unge havde valgt 
kurset til. Den store hoved-kurset til. Den store hoved-
overskrift for kurset var et overskrift for kurset var et 
fokus på at række stafetten fokus på at række stafetten 
videre til næste generation. videre til næste generation. 
Det paradoksale i at give Det paradoksale i at give 
gode råd til at gøre dette til gode råd til at gøre dette til 
en deltagerskare, der for en deltagerskare, der for 
manges vedkommende ikke manges vedkommende ikke 
selv har sat børn i verden selv har sat børn i verden 
endnu, forblev ikke usagt af endnu, forblev ikke usagt af 
Peter Techow, der var kur-Peter Techow, der var kur-
sets hovedtaler.sets hovedtaler.

”Det her er måske ikke re-”Det her er måske ikke re-

AF KAJA LAUTERBACH

Tre bjerghytter uden rin-Tre bjerghytter uden rin-
dende vand, kloakering eller dende vand, kloakering eller 
elektricitet. elektricitet. 

Det var rammerne om den Det var rammerne om den 
allerførste lejr, som grøn-allerførste lejr, som grøn-
landske KFS i Nuuk var på landske KFS i Nuuk var på 
den første weekend i sep-den første weekend i sep-
tember, skriver KFS på sin tember, skriver KFS på sin 
hjemmeside.hjemmeside.

Bibeltimer og samtaler Bibeltimer og samtaler 
på lejren gav anledning til på lejren gav anledning til 
at refl ektere over og blive at refl ektere over og blive 
klogere på nogle af de både klogere på nogle af de både 
store og grundlæggende store og grundlæggende 
spørgsmål, mødet med Je-spørgsmål, mødet med Je-
sus skaber i os,” fortæller sus skaber i os,” fortæller 
KFS’ sekretær i Grønland, KFS’ sekretær i Grønland, 

”Vi arbejder på at fi nde ud af, hvordan en KFS-lejr kan se ud på grønlandsk,” siger KFS-sekretær

KFS-lejr med fjeldvandring og nordlys

Fokus på Jesus bringer hvile

Sara Friis Børty, der er kom-Sara Friis Børty, der er kom-
mende tilknyttet medarbej-mende tilknyttet medarbej-
der i LMder i LM

Særligt fællesskab
Hun glæder sig over det helt Hun glæder sig over det helt 
særlige fællesskab, der op-særlige fællesskab, der op-
stod mellem deltagerne på stod mellem deltagerne på 
lejren.lejren.

”Vi hyggede os simpelthen ”Vi hyggede os simpelthen 
utroligt meget alle sam-utroligt meget alle sam-
men. Det var virkelig skønt men. Det var virkelig skønt 
at være sammen i fl ere dage at være sammen i fl ere dage 
og have god tid til at lære og have god tid til at lære 
hinanden at kende. Selv hinanden at kende. Selv 
om vi er meget forskellige, om vi er meget forskellige, 
både i alder og hvor vi kom-både i alder og hvor vi kom-
mer fra, og hvad vi før har mer fra, og hvad vi før har 
lavet, så var vi ét fællesskab. lavet, så var vi ét fællesskab. 
Samlet, fordi vi tror på Je-Samlet, fordi vi tror på Je-

sus,” siger hun.sus,” siger hun.
”Der er ikke mange mulig-”Der er ikke mange mulig-

heder for kristent fælles-heder for kristent fælles-
skab for unge i Nuuk, og skab for unge i Nuuk, og 
derfor nyder vi ekstra me-derfor nyder vi ekstra me-
get, at vi sammen med de get, at vi sammen med de 
studerende kan være med studerende kan være med 
til at fi nde ud af, hvordan en til at fi nde ud af, hvordan en 
KFS-lejr kan se ud på grøn-KFS-lejr kan se ud på grøn-
landsk.”landsk.”

Store naturoplevelser
Weekenden indeholdt en Weekenden indeholdt en 
masse genkendelige ele-masse genkendelige ele-
menter, som går igen på de menter, som går igen på de 
fl este lejre: nemlig bibel-fl este lejre: nemlig bibel-
undervisning, pandekager, undervisning, pandekager, 
hygge, fællesskab, konkur-hygge, fællesskab, konkur-
rencer og lovsang (på både rencer og lovsang (på både 
grønlandsk, engelsk, færøsk grønlandsk, engelsk, færøsk F
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levant for mange af jer nu, levant for mange af jer nu, 
men tro mig, det bliver det!”men tro mig, det bliver det!”

Peter Techow, der er præst Peter Techow, der er præst 
i Københavnerkirken og tid-i Københavnerkirken og tid-
ligere ansat i LM, prædikede ligere ansat i LM, prædikede 
over den israelitiske trosbe-over den israelitiske trosbe-
kendelse fra 5 Mosebog ka-kendelse fra 5 Mosebog ka-
pitel 8. Her fokuserede han pitel 8. Her fokuserede han 
på kærligheden til Gud og på kærligheden til Gud og 
på at give Guds ord videre til på at give Guds ord videre til 
næste generation.næste generation.

Mange seminarer
Der var også mulighed for Der var også mulighed for 
at følge en række seminarer at følge en række seminarer 
på kurset, der var målrettet på kurset, der var målrettet 
ledelse på forskellige planer ledelse på forskellige planer 
i LM. i LM. 

Her var fokus på at variere Her var fokus på at variere 
mødeformer, så fl ere nåde-mødeformer, så fl ere nåde-
gaver kunne komme i spil, gaver kunne komme i spil, 
ideer til at øge fokus på di-ideer til at øge fokus på di-
scipelskab og medvandring, scipelskab og medvandring, 
fokus på gode værktøjer til fokus på gode værktøjer til 
bestyrelsesarbejde og et se-bestyrelsesarbejde og et se-
minar om lovsangens plads minar om lovsangens plads 
i menigheden.i menigheden.

og dansk).og dansk).
Det at holde lejr i Grøn-Det at holde lejr i Grøn-

land giver også nogle andre land giver også nogle andre 
muligheder, fortæller Sara muligheder, fortæller Sara 
Friis Børty.Friis Børty.

”Der var også en masse ”Der var også en masse 
naturoplevelser, som er naturoplevelser, som er 
særlige for Grønland. For særlige for Grønland. For 
eksempel at skulle sejle til eksempel at skulle sejle til 
og fra lejrstedet, at gå på og fra lejrstedet, at gå på 
jagt efter blåbær og sorte-jagt efter blåbær og sorte-
bær, at lade sig drage af det bær, at lade sig drage af det 
nærliggende vandfald – og nærliggende vandfald – og 
ikke mindst at kunne krydse ikke mindst at kunne krydse 
nordlys af som et indslag på nordlys af som et indslag på 
en KFS-lejr,” siger hun.en KFS-lejr,” siger hun.

”Og vi havde naturens helt ”Og vi havde naturens helt 
egen friske vandforsyning i egen friske vandforsyning i 
form af en brusende elv lige form af en brusende elv lige 
ved døren.”ved døren.”

”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og ”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og 
bære frugt ... ”bære frugt ... ”
Johannesevangeliet 15,16Johannesevangeliet 15,16

I 1969 rejste vi ud som missionærer. Ef-I 1969 rejste vi ud som missionærer. Ef-
ter en travl forberedelsestid i England og ter en travl forberedelsestid i England og 
Danmark og afsked med familie og ven-Danmark og afsked med familie og ven-
ner rejste vi og vores tre børn til det land, ner rejste vi og vores tre børn til det land, 
vores tanker og planer havde kredset om: vores tanker og planer havde kredset om: 
Tanzania.Tanzania.

De andre missionærer bød os velkom-De andre missionærer bød os velkom-
men med dette vers. I hele processen hav-men med dette vers. I hele processen hav-
de vores fokus været på alt det, vi skulle nå de vores fokus været på alt det, vi skulle nå 
for at være klar til tjenesten, men dette ord for at være klar til tjenesten, men dette ord 

”det er ikke jer, der har udvalgt mig, men ”det er ikke jer, der har udvalgt mig, men 
mig, der har udvalgt jer”, fl yttede fokus væk mig, der har udvalgt jer”, fl yttede fokus væk 
fra os og hen til Jesus! Hvilken velsignelse fra os og hen til Jesus! Hvilken velsignelse 
og hvile.og hvile.

Det ord bringer ro og hvile også i 2021, i Det ord bringer ro og hvile også i 2021, i 
det daglige liv og i opgaverne i Guds rige. det daglige liv og i opgaverne i Guds rige. 
Herren har omsorg for den enkelte og for Herren har omsorg for den enkelte og for 
de mange. I troen på Jesus er der frelse af de mange. I troen på Jesus er der frelse af 
nåde, det skyldes ikke mig og mine gernin-nåde, det skyldes ikke mig og mine gernin-
ger.                    ger.                    Svend BernhardSvend Bernhard
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AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

”Vi vil gerne tydeliggøre – ”Vi vil gerne tydeliggøre – 
ikke bare hvem LM er – men ikke bare hvem LM er – men 
hvorfor vi som LM er sat i hvorfor vi som LM er sat i 
verden”.verden”.

Sådan lød det fra gene-Sådan lød det fra gene-
ralsekretær Søren Skovga-ralsekretær Søren Skovga-
ard Sørensen fredag den 17. ard Sørensen fredag den 17. 
september, da han på LM’s september, da han på LM’s 
Landslederkursus talte om Landslederkursus talte om 
værdierne bag det nye logo.værdierne bag det nye logo.

Logoet, der er klar til den Logoet, der er klar til den 
fulde lancering den 1. janu-fulde lancering den 1. janu-
ar, indeholder blandt andet ar, indeholder blandt andet 
to tydelige symboler, nemlig to tydelige symboler, nemlig 
kors og hjerte.kors og hjerte.

”Vi vil gerne have både ”Vi vil gerne have både 
korset og hjertet med. Kor-korset og hjertet med. Kor-
set står for vores teologi og set står for vores teologi og 
viser, at vi er elskede af Gud. viser, at vi er elskede af Gud. 
Korset afslører forsonings-Korset afslører forsonings-
værket,” sagde han og fort-værket,” sagde han og fort-
satte med begrundelsen for, satte med begrundelsen for, 
hvorfor hjertet også hører hvorfor hjertet også hører 
med:med:

”Vi ønsker at være teo-”Vi ønsker at være teo-
logiske med hjertet og logiske med hjertet og 
bringe det videre. Troen er bringe det videre. Troen er 

Dele af LM’s nye logo blev afsløret på Landslederkurset

ikke bare viden og teologi,” ikke bare viden og teologi,” 
sagde han.sagde han.

Intentionen i arbejdet
De to symboler stillet sam-De to symboler stillet sam-
men er kommet til at betyde men er kommet til at betyde 
meget for generalsekretæ-meget for generalsekretæ-
ren, afslører han, da ren, afslører han, da Tro & Tro & 
MissionMission taler med ham. taler med ham.

”Jeg havde jo egentlig øn-”Jeg havde jo egentlig øn-
sket mig at få jordkloden sket mig at få jordkloden 
med i logoet, fordi man ikke med i logoet, fordi man ikke 
kan sige LM uden at sige kan sige LM uden at sige 
international mission. Men international mission. Men 
jeg har fået noget bedre. jeg har fået noget bedre. 

Kloden ligger i hjerte-sym-Kloden ligger i hjerte-sym-
bolet, fordi hjertet udtryk-bolet, fordi hjertet udtryk-
ket intentionen: Vi ønsker ket intentionen: Vi ønsker 
at række korsets budskab at række korsets budskab 
videre,” siger han og tilføjer, videre,” siger han og tilføjer, 
at denne intention ikke bare at denne intention ikke bare 
gælder for LM’s arbejde i gælder for LM’s arbejde i 
missionslandene, men også missionslandene, men også 

i Danmark.i Danmark.
”Korset er jo et plusord ”Korset er jo et plusord 

hos os i LM, men korset hos os i LM, men korset 
betyder også meget andet betyder også meget andet 
i verden i dag. Derfor er det i verden i dag. Derfor er det 
godt, at det står sammen godt, at det står sammen 
med hjertet, fordi det for-med hjertet, fordi det for-
tæller, at korset ikke bare er tæller, at korset ikke bare er 

Korset og hjertet hører sammen, fordi man må have hjertet med, når man giver evangeliet videre

”Korset afslører forsonings-”Korset afslører forsonings-
værket, og vi ønsker at være værket, og vi ønsker at være 

teologiske med hjertet og teologiske med hjertet og 
bringe det videre,” forklarede bringe det videre,” forklarede 

LM’s generalsekretær sym-LM’s generalsekretær sym-
bolerne i LM’s kommende bolerne i LM’s kommende 

nye logo.nye logo.

AF IVAN JAKOBSENAF IVAN JAKOBSEN

LANDSLEDER FOR LMBULANDSLEDER FOR LMBU

IVAN@LMBU.DKIVAN@LMBU.DK

Netop hjemvendt fra et Netop hjemvendt fra et 
dejligt Landslederkursus i dejligt Landslederkursus i 
Løgumkloster sidder jeg og Løgumkloster sidder jeg og 
tænker lidt over alt det, jeg tænker lidt over alt det, jeg 
har fået. Temaet var at dele har fået. Temaet var at dele 
det glade budskab om Jesus det glade budskab om Jesus 
mellem generationerne.mellem generationerne.

Glæd hinanden på tværs af generationerne
Jeg kan ikke lade være Jeg kan ikke lade være 

med at tænke på, at det ind-med at tænke på, at det ind-
imellem er blevet et problem imellem er blevet et problem 
eller en udfordring at være eller en udfordring at være 
fl ere generationer sammen fl ere generationer sammen 
om det samme fantastiske om det samme fantastiske 
budskab. Vores menighe-budskab. Vores menighe-
der er blevet meget opdelte. der er blevet meget opdelte. 
Men de mange samtaler på Men de mange samtaler på 
kurset siger noget om, at vi kurset siger noget om, at vi 
skal søge at komme tættere skal søge at komme tættere 
på hinanden. Vores menig-på hinanden. Vores menig-
heder er blevet meget op-heder er blevet meget op-
delte, med særlige samlin-delte, med særlige samlin-
ger for børn, teenagere, unge ger for børn, teenagere, unge 
voksne, seniorer.  Er det vir-voksne, seniorer.  Er det vir-
keligt nødvendigt? Kan det keligt nødvendigt? Kan det 
passe, at børnene ikke kan passe, at børnene ikke kan 

få noget ud af at være sam-få noget ud af at være sam-
men med de ældre?  Eller at men med de ældre?  Eller at 
de ældre ikke kan holde ud de ældre ikke kan holde ud 
at være sammen med teen-at være sammen med teen-
agerne og de unge? agerne og de unge? 

Jeg tror det faktisk ikke, Jeg tror det faktisk ikke, 
men jeg kan konstatere, men jeg kan konstatere, 
at det fællesskab, som vi at det fællesskab, som vi 
gerne vil beundres for – det gerne vil beundres for – det 
kristne fællesskab – kan kristne fællesskab – kan 
have svære vilkår, fordi vi have svære vilkår, fordi vi 
ikke har så stor tolerance ikke har så stor tolerance 
over for hinanden. Jeg kan over for hinanden. Jeg kan 
være bange for, at vi har gi-være bange for, at vi har gi-
vet plads for intolerancen, vet plads for intolerancen, 
og så har kulturen stille og og så har kulturen stille og 
roligt ændret sig sådan, at roligt ændret sig sådan, at 
vi har gjort et stort nummer vi har gjort et stort nummer 

ud af at dele os op. På den ud af at dele os op. På den 
måde har vi skabt afstand til måde har vi skabt afstand til 
hinanden, så vi måske dår-hinanden, så vi måske dår-
ligt nok kan tale om et reelt ligt nok kan tale om et reelt 
fællesskab. Menigheden fællesskab. Menigheden 
er blevet en paraply af små er blevet en paraply af små 
selvstændige, smalsporede selvstændige, smalsporede 
og egoistiske fællesskaber, og egoistiske fællesskaber, 
der samles om det samme der samles om det samme 
budskab, men hvor det bliver budskab, men hvor det bliver 
serveret, så det lige præcis serveret, så det lige præcis 
passer til en specifi k mål-passer til en specifi k mål-
gruppe. Kort sagt tror jeg, vi gruppe. Kort sagt tror jeg, vi 
har skudt os selv i foden!har skudt os selv i foden!

Jeg har den store glæde Jeg har den store glæde 
at være både far, svigerfar, at være både far, svigerfar, 
morfar og farfar. Det er et morfar og farfar. Det er et 
fællesskab af tre generatio-fællesskab af tre generatio-

SØREN S. SØRENSEN   Vi ønsker at holde fast i de 
sider af Guds ord, man slår sig på. Men hvis det skal høres 
rigtigt, kræver det et hjerte for de mennesker, vi taler til
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ner, som jeg oplever som en ner, som jeg oplever som en 
stor berigelse. Min kone og stor berigelse. Min kone og 
jeg taler dagligt om de andre jeg taler dagligt om de andre 
generationer i vores familie, generationer i vores familie, 
og vi ser frem til næste gang, og vi ser frem til næste gang, 
vi skal være sammen. Vi vi skal være sammen. Vi 
har det sådan, at vi faktisk har det sådan, at vi faktisk 
ikke kan få nok af det. Vores ikke kan få nok af det. Vores 
hus har ikke samme orden, hus har ikke samme orden, 
når børnene og de unge har når børnene og de unge har 
været forbi, men glæden været forbi, men glæden 
over fællesskabet med dem over fællesskabet med dem 
overstiger langt den ”uor-overstiger langt den ”uor-
den”, som der kan opstå, den”, som der kan opstå, 
når vi er mange forskellige når vi er mange forskellige 
mennesker på det samme mennesker på det samme 
sted. Det, der står tilbage, er sted. Det, der står tilbage, er 
at vi holder af hinanden, er at vi holder af hinanden, er 

sammen og er interesseret i sammen og er interesseret i 
hinanden.hinanden.

Lad os få familieperspek-Lad os få familieperspek-
tivet ind over os, når vi laver tivet ind over os, når vi laver 
samlinger i vores menig-samlinger i vores menig-
heder – gøre det muligt, heder – gøre det muligt, 
at mennesker, der tilhører at mennesker, der tilhører 
forskellige generationer kan forskellige generationer kan 
få mulighed for at berige få mulighed for at berige 
hinanden. Fællesskabet om hinanden. Fællesskabet om 
Guds ord mellem genera-Guds ord mellem genera-
tioner er vitalt for os. Det er tioner er vitalt for os. Det er 
ikke altid, tingene foregår, ikke altid, tingene foregår, 
som jeg havde foretrukket som jeg havde foretrukket 
og er vant til, men ligesom og er vant til, men ligesom 
i familierne er det en beri-i familierne er det en beri-
gelse, når vi kan være glade gelse, når vi kan være glade 
sammen.sammen.

et smykke, men en hjerte-et smykke, men en hjerte-
sag, og fordi det knytter den sag, og fordi det knytter den 
åndelige dimension – korset åndelige dimension – korset 
– sammen med den prakti-– sammen med den prakti-
ske og medmenneskelige.”ske og medmenneskelige.”

Engageret i mennesker
Generalsekretæren mener Generalsekretæren mener 

også, at sammenstillin-også, at sammenstillin-
gen af korset og hjertet er gen af korset og hjertet er 
en påmindelse til LM, hvis en påmindelse til LM, hvis 
holdninger i dag står i grel holdninger i dag står i grel 
modsætning til det om-modsætning til det om-
kringliggende samfund:kringliggende samfund:

”Korset er kantet, og man ”Korset er kantet, og man 
slår sig på korsets budskab. slår sig på korsets budskab. 
Vi ønsker at holde fast i de Vi ønsker at holde fast i de 
sider af Guds ord, der er sider af Guds ord, der er 
kantede i vores tid. Men kantede i vores tid. Men 
hvis det skal høres rigtigt, hvis det skal høres rigtigt, 
kræver det et hjerte for de kræver det et hjerte for de 
mennesker, vi taler til,” siger mennesker, vi taler til,” siger 
han.han.

”Det bliver lettere for-”Det bliver lettere for-
stået, at Bibelen siger nej til stået, at Bibelen siger nej til 
noget, hvis jeg har en rela-noget, hvis jeg har en rela-
tion til dem, jeg taler til.”tion til dem, jeg taler til.”

De to symboler, der står De to symboler, der står 
centralt i logoet, minder centralt i logoet, minder 
ham derfor om at huske på ham derfor om at huske på 
at være engageret i andre at være engageret i andre 
mennesker.mennesker.

”Vi skal ikke være bange ”Vi skal ikke være bange 
for at gå ind i en konfl ikt. for at gå ind i en konfl ikt. 
Men vi skal sige nej’et til Men vi skal sige nej’et til 
synden sammen med ja’et synden sammen med ja’et 
til mennesket,” siger Søren til mennesket,” siger Søren 
Skovgaard Sørensen.Skovgaard Sørensen.

F
O

TO
: 

N
IC

K
L

A
S

 L
A

U
T

R
U

P
-M

E
IN

E
R



03Nr. 16 | 1. oktober 2021

Invitation gav ti nye børn til børneklub
LM Kids’ børneklub i Rønne inviterede de største børn fra legestuen til Opstartsfest. 

Lederne er overvældede over, hvor godt det blevet taget imod

AF KAJA LAUTERBACH

Efter sommerferien var der Efter sommerferien var der 
kun fi re børn i LM Kids-kun fi re børn i LM Kids-
børneklubben i Rønne. Det børneklubben i Rønne. Det 
fi k lederne til at tænke over, fi k lederne til at tænke over, 
hvad de kunne gøre for at hvad de kunne gøre for at 
skaffe fl ere børn.skaffe fl ere børn.

Helene D. Andersen er Helene D. Andersen er 
leder i børneklubben, der leder i børneklubben, der 
samles i missionshuset tirs-samles i missionshuset tirs-
dag eftermiddag.dag eftermiddag.

”Børnene er fra fi re år ”Børnene er fra fi re år 
til 2. klasse, og indtil nu er til 2. klasse, og indtil nu er 
rekrutteringen hovedsage-rekrutteringen hovedsage-
lig sket ved, at børnene har lig sket ved, at børnene har 
inviteret en kammerat med i inviteret en kammerat med i 
ny og næ,” siger hun.ny og næ,” siger hun.

Minde om, at børn var 
gamle nok til at starte
”Vi ledere var lidt pres-”Vi ledere var lidt pres-
sede. Både fordi der var så sede. Både fordi der var så 
få børn, men også fordi vi få børn, men også fordi vi 
ikke vidste, hvornår der ville ikke vidste, hvornår der ville 
komme nye børn,” siger bør-komme nye børn,” siger bør-
neklublederen.neklublederen.

”Vi havde kontakt med ”Vi havde kontakt med 
fl ere, der var ved at være for fl ere, der var ved at være for 
gamle til LM Kids’ Lege-gamle til LM Kids’ Lege-
stue, men i mange fami-stue, men i mange fami-
lier planlægger man meget lier planlægger man meget 
mere individuelt end tidli-mere individuelt end tidli-

gere og tænker først på at gere og tænker først på at 
få faste ting i kalenderen, få faste ting i kalenderen, 
når vi kommer nærmere på når vi kommer nærmere på 
vinteren, og det gør, at de vinteren, og det gør, at de 
kommer drypvist i tanker kommer drypvist i tanker 
om, at børnene måske skal om, at børnene måske skal 
begynde i en børneklub.”begynde i en børneklub.”

Derfor besluttede lederne Derfor besluttede lederne 
at skubbe lidt til forældrene at skubbe lidt til forældrene 
og minde dem om, at deres og minde dem om, at deres 
børn var gamle nok til at børn var gamle nok til at 
starte i klub. starte i klub. 

Det gjorde de ved at lave Det gjorde de ved at lave 
en målrettet indbydelse, en målrettet indbydelse, 
hvor de indbød til Opstarts-hvor de indbød til Opstarts-
fest i børneklubben med en fest i børneklubben med en 
særlig velkomst for børn, særlig velkomst for børn, 
der ikke har været i klub-der ikke har været i klub-
ben før. ben før. 

Bevare relationen til 
familien i længere tid
”Indbydelsen gav vi til syv ”Indbydelsen gav vi til syv 
familier, som enten var til-familier, som enten var til-
knyttet LM Kids’ Legestue knyttet LM Kids’ Legestue 
i byen, eller som havde en i byen, eller som havde en 
relation til nogle af de klub-relation til nogle af de klub-
børn, vi har i forvejen,” siger børn, vi har i forvejen,” siger 
Helene D. Andersen.Helene D. Andersen.

”For nogle af dem er Lege-”For nogle af dem er Lege-
stuen deres eneste kontakt stuen deres eneste kontakt 
til kirken. Vi glæder sig over, til kirken. Vi glæder sig over, 
at de har lyst til, at deres at de har lyst til, at deres 
børn rykker op i Børneklub-børn rykker op i Børneklub-

ben, for så kan vi bevare ben, for så kan vi bevare 
kontakten til familien noget kontakten til familien noget 
længere.”længere.”

Hun tror, det er en fordel, at Hun tror, det er en fordel, at 
Legestue, Børneklub, Junior-Legestue, Børneklub, Junior-
klub og LMU alle organisato-klub og LMU alle organisato-
risk er en del af LMBU-Røn-risk er en del af LMBU-Røn-
ne. For så bliver man inden ne. For så bliver man inden 
for det kendte – bare i en for det kendte – bare i en 
anden klub – når man skifter anden klub – når man skifter 
fra Legestue til Børneklub.fra Legestue til Børneklub.

Derudover sendte de også Derudover sendte de også 

Helene D. Andersen glæder sig over en dejlig dag efter boble-Helene D. Andersen glæder sig over en dejlig dag efter boble-
træf i byen sammen med Ruben Due Pedersen, der er leder i træf i byen sammen med Ruben Due Pedersen, der er leder i 
LM’s juniorklub i byen.LM’s juniorklub i byen.

indbydelsen til de børn, der indbydelsen til de børn, der 
kommer i klubben i forve-kommer i klubben i forve-
jen, for at fortælle dem, at jen, for at fortælle dem, at 
de skulle regne med, at der de skulle regne med, at der 
kom nogle nye. Nogle af de-kom nogle nye. Nogle af de-
res forældre har givet det vi-res forældre har givet det vi-
dere, så indbydelsen ad den dere, så indbydelsen ad den 
vej er nået længere ud.vej er nået længere ud.

Lettest, hvis nye børn 
begynder på samme tid
Lederne for børneklubben Lederne for børneklubben 

i Rønne havde et mål om, i Rønne havde et mål om, 
at der skulle være ti børn i at der skulle være ti børn i 
klubben i efteråret. Allerede klubben i efteråret. Allerede 
første gang – til Opstarts-første gang – til Opstarts-
festen – kom der ti børn, og festen – kom der ti børn, og 
efterfølgende er der kom-efterfølgende er der kom-
met et par mere.met et par mere.

”Det var en helt ny oplevel-”Det var en helt ny oplevel-
se med så mange nye børn se med så mange nye børn 
lige efter ferien. Vi har aldrig lige efter ferien. Vi har aldrig 
prøvet noget lignende,” siger prøvet noget lignende,” siger 
Helene D. Andersen.Helene D. Andersen.

”Første gang var der også ”Første gang var der også 
fem forældre. Nogle børn er fem forældre. Nogle børn er 
imidlertid hurtige til at sige, imidlertid hurtige til at sige, 
at de ikke behøver komme at de ikke behøver komme 
med mere, så derfor er vi lidt med mere, så derfor er vi lidt 
færre voksne nu.”færre voksne nu.”

Helene D. Andersen un-Helene D. Andersen un-
derstreger, at det er lettest derstreger, at det er lettest 
og bedst for alle, hvis nye og bedst for alle, hvis nye 
børn begynder på samme børn begynder på samme 
tid. Både for de nye børn og tid. Både for de nye børn og 
deres forældre, for de børn, deres forældre, for de børn, 
der kommer i Børneklubben der kommer i Børneklubben 
i forvejen, og for dem som i forvejen, og for dem som 
lederne.lederne.

”Det er altid lettere at ”Det er altid lettere at 
komme som ny, hvis der er komme som ny, hvis der er 
andre nye. Man kommer andre nye. Man kommer 
hurtigere til at føle sig tryg, hurtigere til at føle sig tryg, 
hvis man ikke bare skal hvis man ikke bare skal 
passe sig ind i det, alle de passe sig ind i det, alle de 
andre kender, ligesom det er andre kender, ligesom det er 

lettere at have mor eller far lettere at have mor eller far 
med de første gange, hvis med de første gange, hvis 
andre også har det,” siger andre også har det,” siger 
hun og tilføjer, at de andre hun og tilføjer, at de andre 
børn også vil undre sig, hvis børn også vil undre sig, hvis 
nogen kommer i december nogen kommer i december 
og har forældre med. og har forældre med. 

”På det tidspunkt har de jo ”På det tidspunkt har de jo 
lært systemet at kende, så lært systemet at kende, så 
hvorfor skulle det dog være hvorfor skulle det dog være 
nødvendigt?”nødvendigt?”

Introduktionsuger 
gør det lettere for alle
Nogle uger, hvor de introdu-Nogle uger, hvor de introdu-
cerer klubben for nye, gør cerer klubben for nye, gør 
det også lettere for de ”gam-det også lettere for de ”gam-
le” børn, forklarer Helene D. le” børn, forklarer Helene D. 
Andersen.Andersen.

”For eksempel kan de ”For eksempel kan de 
bedre forstå, at nu synger bedre forstå, at nu synger 
vi sangen langsomt, for at vi sangen langsomt, for at 
alle kan lære fagterne, at vi alle kan lære fagterne, at vi 
forklarer, både hvad bøn er, forklarer, både hvad bøn er, 
og at vi først spiser, når vi og at vi først spiser, når vi 
har sunget en takkesang,” har sunget en takkesang,” 
siger hun.siger hun.

”Den indgang får børn, ”Den indgang får børn, 
der begynder alene, ikke på der begynder alene, ikke på 
samme måde. Selv om vi samme måde. Selv om vi 
selvfølgelig gør, hvad vi kan, selvfølgelig gør, hvad vi kan, 
for at det skal være nemt for at det skal være nemt 
for barnet at komme med i for barnet at komme med i 
gruppen.”gruppen.”

Ny sangbog lærer børn at huske bibelvers udenad

I arbejdsudvalget for LM I arbejdsudvalget for LM 
Kids kom de fem medlem-Kids kom de fem medlem-
mer til at tale om, hvor man-mer til at tale om, hvor man-
ge bibelvers de kan udenad, ge bibelvers de kan udenad, 
fordi de lærte dem ved at fordi de lærte dem ved at 
synge som børn. synge som børn. 

Det fortæller et af med-Det fortæller et af med-
lemmerne, Andreas Peters-lemmerne, Andreas Peters-
Lehm fra St. Lyngby.Lehm fra St. Lyngby.

”Vi oplever også, at der ”Vi oplever også, at der 
blandt børn i dag mang-blandt børn i dag mang-
ler bibelvers-kendskab, og ler bibelvers-kendskab, og 
derfor vil vi gerne gen-opel-derfor vil vi gerne gen-opel-
ske, at børn lærer bibelvers ske, at børn lærer bibelvers 
udenad,” siger han.udenad,” siger han.

Det blev til den nye sang-Det blev til den nye sang-
bog bog Vi synger bibelvers, Vi synger bibelvers, 
som som blev lanceret på LM’s blev lanceret på LM’s 
Landslederkursus på Lø-Landslederkursus på Lø-
gumkloster Efterskole den gumkloster Efterskole den 
17.-19. september.17.-19. september.

30 bibelvers 
Vi synger bibelversVi synger bibelvers består  består 

HELENE D. ANDERSEN  Det var en helt ny 
oplevelse med så mange nye børn lige efter ferien. 
Vi har aldrig prøvet noget lignende
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Vi synger 
bibelvers

LM Kids oplever, at børn mangler kendskab til bibelvers, som de kan falde tilbage på senere i livet

af 30 sange. De er alle ci-af 30 sange. De er alle ci-
teret ordret, som de står i teret ordret, som de står i 
1992-oversættelsen af Bi-1992-oversættelsen af Bi-
belen, sådan at børnene kan belen, sådan at børnene kan 
genkende dem, når de læser genkende dem, når de læser 
dem der, fortæller Andreas dem der, fortæller Andreas 
Peters-Lehm.Peters-Lehm.

De begyndte med at brain-De begyndte med at brain-

storme over gode bibelvers, storme over gode bibelvers, 
som de så skar ned i antal som de så skar ned i antal 
med hård hånd.med hård hånd.

”Det gjorde vi dels for at ”Det gjorde vi dels for at 
gøre det overskueligt og dels gøre det overskueligt og dels 
for at gøre bogen overkom-for at gøre bogen overkom-
melig i pris,” siger han.melig i pris,” siger han.

”Vi har udvalgt nogle vers, ”Vi har udvalgt nogle vers, 
som er gode for børn at lære som er gode for børn at lære 
og have med i livet og tænke og have med i livet og tænke 
tilbage på. Oftest er det jo tilbage på. Oftest er det jo 
sådan, at man falder tilbage sådan, at man falder tilbage 
på det, man har lært i barn-på det, man har lært i barn-
dommen, når man står i si-dommen, når man står i si-
tuationer, hvor man oplever tuationer, hvor man oplever 
lidt uro.”lidt uro.”

Da versene var udvalgt, Da versene var udvalgt, 
var der en stor opgave med var der en stor opgave med 
at fi nde folk, der kunne skri-at fi nde folk, der kunne skri-
ve melodier til teksterne. ve melodier til teksterne. 

”Vi spurgte bredt ud. Nogle ”Vi spurgte bredt ud. Nogle 
meldte sig – andre er blevet meldte sig – andre er blevet 
prikket, men de fl este har prikket, men de fl este har 
skrevet melodier før.”skrevet melodier før.”

LM Kids-udvalget har lyt-LM Kids-udvalget har lyt-
tet alle melodier igennem tet alle melodier igennem 
og forholdt sig til dem, og de og forholdt sig til dem, og de 
har også alle været i gang har også alle været i gang 
med at lave fagter til san-med at lave fagter til san-
gene på små videoer, som er gene på små videoer, som er 
blevet sendt rundt, så alle blevet sendt rundt, så alle 
kunne give deres mening til kunne give deres mening til 
kende om dem.kende om dem.

Resultatet er blevet meget Resultatet er blevet meget 
bedre, end Andreas Peters-bedre, end Andreas Peters-
Lehm havde forestillet sig, Lehm havde forestillet sig, 
og nu håber han bare, sang-og nu håber han bare, sang-
bogen bliver brugt.bogen bliver brugt.

Personlig sangbog
Sangbogen er sat op med Sangbogen er sat op med 
noder og akkorder og er iIlu-noder og akkorder og er iIlu-
streret med tegninger, som streret med tegninger, som 
børnene kan farvelægge, så børnene kan farvelægge, så 
de kan få deres egen per-de kan få deres egen per-
sonlige sangbog.sonlige sangbog.

Ved alle sangene i sang-Ved alle sangene i sang-
bogen er der en QR-kode, bogen er der en QR-kode, 

der fører ind til en indsun-der fører ind til en indsun-
get version af sangen på LM get version af sangen på LM 
Kids YouTube-kanal.Kids YouTube-kanal.

Det er forskellige børne-Det er forskellige børne-
klubber, der har indsunget klubber, der har indsunget 
sangene med fagter, og man sangene med fagter, og man 
kan for eksempel bruge dem kan for eksempel bruge dem 
som forsangere. Andreas som forsangere. Andreas 
Peters-Lehm opfordrer Peters-Lehm opfordrer 
klublederne til at gå ind og klublederne til at gå ind og 
se YouTube-videoerne nogle se YouTube-videoerne nogle 
gange, så de lærer fagterne. gange, så de lærer fagterne. 

På tværs af generationer
Den nye sangbog, der kan Den nye sangbog, der kan 
købes på LMBU’s webshop, købes på LMBU’s webshop, 
er lavet til de alleryngste. er lavet til de alleryngste. 
LM Kids-udvalget håber LM Kids-udvalget håber 
imidlertid, at andre synger imidlertid, at andre synger 
med, så børn og voksne syn-med, så børn og voksne syn-
ger sammen. ger sammen. 

”Vi synger bibelversVi synger bibelvers er et  er et 
tiltag, som LM Kids er kom-tiltag, som LM Kids er kom-
met med for at binde LM met med for at binde LM 

sammen på tværs af ge-sammen på tværs af ge-
nerationer,” siger Andreas nerationer,” siger Andreas 
Peters-Lehm.                  Peters-Lehm.                  klkl

Andreas Peters-Lehm glæ-Andreas Peters-Lehm glæ-
der sig over, at bibelvers-der sig over, at bibelvers-
sangbogen nu er en realitet.sangbogen nu er en realitet.
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”Når jeg fortæller, at jeg er ”Når jeg fortæller, at jeg er 
kristen, spørger folk ofte: kristen, spørger folk ofte: 
”Er du udlænding?” Den al-”Er du udlænding?” Den al-
mindelige holdning i Tyrkiet mindelige holdning i Tyrkiet 
er nemlig, at en tyrker skal er nemlig, at en tyrker skal 
være muslim.”være muslim.”

Det siger Gülsüm, der er Det siger Gülsüm, der er 
vicedirektør for den kristne vicedirektør for den kristne 
tv-station SAT-7 Türk i Istan-tv-station SAT-7 Türk i Istan-
bul.bul.

Hun medvirkede ved en vi-Hun medvirkede ved en vi-
sionsdag for SAT-7’s partne-sionsdag for SAT-7’s partne-
re og venner, som blev holdt re og venner, som blev holdt 
i LM’s missionshus i Køben-i LM’s missionshus i Køben-
havn den 17. september.havn den 17. september.

Visionsdagen var arrange-Visionsdagen var arrange-
ret og tilrettelagt af Norea ret og tilrettelagt af Norea 
Mediemission.Mediemission.

Religion handler 
om identitet
Ed Brown er generalsekre-Ed Brown er generalsekre-
tær i Stefanus Foundation, tær i Stefanus Foundation, 
der er en organisation, der der er en organisation, der 
har som formål at bringe har som formål at bringe 
håb til forfulgte kristne i håb til forfulgte kristne i 
hele verden. Han fortalte om hele verden. Han fortalte om 
en oplevelse, der bekræfter en oplevelse, der bekræfter 
Gülsüms ord om, at kristen-Gülsüms ord om, at kristen-
dommen betragtes som no-dommen betragtes som no-
get fremmed i Tyrkiet. get fremmed i Tyrkiet. 

”En ung mand fortalte sin ”En ung mand fortalte sin 
far, at han var konverteret far, at han var konverteret 
til kristendommen. Fade-til kristendommen. Fade-
rens reaktion var at spørge: rens reaktion var at spørge: 
’Hvordan kan du forråde dit ’Hvordan kan du forråde dit 
land?’” sagde han.land?’” sagde han.

”Det viser, at for mange ”Det viser, at for mange 
tyrkere handler religion om tyrkere handler religion om 
mere end tro. Det er en iden-mere end tro. Det er en iden-
titetsmarkør.”titetsmarkør.”

Bringer håb ind i 
en verden uden håb
SAT-7 Türk blev oprettet i SAT-7 Türk blev oprettet i 
2007, og det er den eneste 2007, og det er den eneste 
kristne tv-kanal, der har kristne tv-kanal, der har 

Styrker de få kristne i Tyrkiet
Den kristne tv-station SAT-7 arbejder sammen med Norea Mediemission om at give undervisning 
og forkyndelse, der er relevant i en muslimsk kultur. Deres målgruppe er særligt børn og kvinder

sendetilladelse på den rege-sendetilladelse på den rege-
ringsstyrede kommunikati-ringsstyrede kommunikati-
onssatellit Türksat, fortæller onssatellit Türksat, fortæller 
Gülsüm, der har været med Gülsüm, der har været med 
siden oprettelsen.siden oprettelsen.

”Dengang var vi omkring ”Dengang var vi omkring 
syv personer, og nu er vi syv personer, og nu er vi 
60. Vi er alle kristne, men vi 60. Vi er alle kristne, men vi 
kommer fra forskellige tros-kommer fra forskellige tros-
samfund,” siger hun og tilfø-samfund,” siger hun og tilfø-
jer, at tv-stationen er under jer, at tv-stationen er under 
konstant udvikling. konstant udvikling. 

”Vi laver programmer for ”Vi laver programmer for 
børn, unge og kvinder. Det børn, unge og kvinder. Det 
er både undervisning og er både undervisning og 
forkyndelse. Gennem dem forkyndelse. Gennem dem 
forsøger vi at bringe håb ind forsøger vi at bringe håb ind 
i en verden uden håb.”i en verden uden håb.”

 Hun erkender, at det kan  Hun erkender, at det kan 
være en udfordring som kri-være en udfordring som kri-
sten at tale ind i en mus-sten at tale ind i en mus-
limsk kultur, og at SAT-7 limsk kultur, og at SAT-7 
stadig har meget at lære. stadig har meget at lære. 

”Heldigvis er det daglige ”Heldigvis er det daglige 
arbejde drevet af lokale, arbejde drevet af lokale, 

der er opmærksomme på, der er opmærksomme på, 
hvordan man kommunike-hvordan man kommunike-
rer ind i kultur og samfund,” rer ind i kultur og samfund,” 
siger hun.siger hun.

”En måde at vise respekt ”En måde at vise respekt 
over for andres tro på er, at over for andres tro på er, at 
vi taler om Jesus og om tro, vi taler om Jesus og om tro, 
men ikke om andre religio-men ikke om andre religio-
ner.”ner.”

Misinformation om  
kristendommen
Gülsüm fortæller også, at Gülsüm fortæller også, at 
der er meget misinforma-der er meget misinforma-
tion om kristendommen i tion om kristendommen i 
Tyrkiet, og meget af det har Tyrkiet, og meget af det har 
historiske grunde.historiske grunde.

”De fl este mennesker tror, ”De fl este mennesker tror, 
at kristendommen er impor-at kristendommen er impor-
teret fra Vesten. Derfor laver teret fra Vesten. Derfor laver 
vi også programmer om vi også programmer om 
kristendommens historie i kristendommens historie i 
Tyrkiet, hvor vi blandt andet Tyrkiet, hvor vi blandt andet 
fortæller, at Paulus levede fortæller, at Paulus levede 
og gik her,” siger hun.og gik her,” siger hun.

SAT-7 sender kristent satellit-tv på både arabisk, persisk og tyrkisk til store dele af Mellem-SAT-7 sender kristent satellit-tv på både arabisk, persisk og tyrkisk til store dele af Mellem-
østen. Her er det fra SAT-7 PARS’ studier på Cypern. østen. Her er det fra SAT-7 PARS’ studier på Cypern. 

”Hvis mennesker accep-”Hvis mennesker accep-
terer historien, kan de også terer historien, kan de også 
bedre acceptere os.”bedre acceptere os.”

En af vejene til at for-En af vejene til at for-
klare om kristendommens klare om kristendommens 
historie er programmer fra historie er programmer fra 
syv forskellige menigheder syv forskellige menigheder 
i Tyrkiet.i Tyrkiet.

Med til misinformatio-Med til misinformatio-
nerne om kristendommen nerne om kristendommen 
er også påstande om, at er også påstande om, at 
kristne har fi re forskellige kristne har fi re forskellige 
bibler, og at Jesus ikke er bibler, og at Jesus ikke er 
Guds søn.Guds søn.

”I forsøget på at komme ”I forsøget på at komme 
noget af det til livs fortæller noget af det til livs fortæller 
vi igen og igen, hvad vi tror vi igen og igen, hvad vi tror 
på,” siger Gülsüm.på,” siger Gülsüm.

Stor efterspørgsel 
efter bøn og forbøn
Ud over programmer med Ud over programmer med 
undervisning og forkyndelse undervisning og forkyndelse 
sender SAT-7 også program-sender SAT-7 også program-
mer om og med bøn – ikke mer om og med bøn – ikke 

GÜLSÜM   En måde at vise respekt over for 
andres tro på er, at vi taler om Jesus og om tro, 
men ikke om andre religioner

SAT-7

Et kristent satellit-tv-netværk, der blev grundlagt i 1995. Et kristent satellit-tv-netværk, der blev grundlagt i 1995. 
De sender på arabisk, persisk og tyrkisk i 25 lande i De sender på arabisk, persisk og tyrkisk i 25 lande i 

Mellemøsten og Nordafrika sammen med omkring 50 Mellemøsten og Nordafrika sammen med omkring 50 
lande i Europa. lande i Europa. 

Der er programmer 24 timer i døgnet alle ugens dage. Der er programmer 24 timer i døgnet alle ugens dage. 

kun i Tyrkiet, men også i de kun i Tyrkiet, men også i de 
andre lande i Mellemøsten. andre lande i Mellemøsten. 

”Mennesker, der lever i ”Mennesker, der lever i 
et område, der konstant er et område, der konstant er 
præget af krig og terror, føler præget af krig og terror, føler 
stor håbløshed. De længes stor håbløshed. De længes 
efter håb og ringer og skriver efter håb og ringer og skriver 
ind for at bede om forbøn,” ind for at bede om forbøn,” 
fortæller Gülsüm.fortæller Gülsüm.

Hun understreger, at det Hun understreger, at det 
ikke kun er kristne, men ikke kun er kristne, men 
mennesker fra forskellige mennesker fra forskellige 
religioner, der ringer el-religioner, der ringer el-
ler skriver og stiller mange ler skriver og stiller mange 
spørgsmål som ’Hvor er Gud spørgsmål som ’Hvor er Gud 
nu?’ ’Gemmer han sig? ’nu?’ ’Gemmer han sig? ’

”Man søger efter svar, og ”Man søger efter svar, og 
SAT-7 har oprettet et særligt SAT-7 har oprettet et særligt 
program på de sociale me-program på de sociale me-
dier, hvor de forsøger at give dier, hvor de forsøger at give 
svar på de mange spørgs-svar på de mange spørgs-
mål.”mål.”

En platform for alle  
etniske grupper
Ligesom SAT-7 giver plads Ligesom SAT-7 giver plads 
til, at mennesker fra for-til, at mennesker fra for-
skellige religioner kan stille skellige religioner kan stille 
spørgsmål, er også en ræk-spørgsmål, er også en ræk-
ke etniske grupper repræ-ke etniske grupper repræ-
senteret på tv-stationen.senteret på tv-stationen.

 ”Vi er en platform for alle  ”Vi er en platform for alle 
– for eksempel har den ar-– for eksempel har den ar-
menske patriark et program menske patriark et program 
på SAT-7,” siger Gülsüm.på SAT-7,” siger Gülsüm.

En anden, der af og til la-En anden, der af og til la-
ver programmer på free-ver programmer på free-
lance-basis, er Soner Tufan. lance-basis, er Soner Tufan. 
Han er leder af Radio She-Han er leder af Radio She-

ma, som Norea Mediemis-ma, som Norea Mediemis-
sion samarbejder med.sion samarbejder med.

Socialt pres fra naboer, 
familie og venner
Gülsüm fortæller, at indtil Gülsüm fortæller, at indtil 
nu har myndighederne ikke nu har myndighederne ikke 
været et stort problem for været et stort problem for 
de kristne i Tyrkiet.de kristne i Tyrkiet.

”Den modstand og for-”Den modstand og for-
følgelse, de udsættes for, følgelse, de udsættes for, 
skyldes socialt pres fra skyldes socialt pres fra 
naboer, familie og venner,” naboer, familie og venner,” 
siger hun.siger hun.

”Men hvis man siger ”Men hvis man siger 
åbent, at man er kristen, er åbent, at man er kristen, er 
der visse job, man ikke kan der visse job, man ikke kan 
få. Det afhænger af de men-få. Det afhænger af de men-
nesker, der skal ansætte nesker, der skal ansætte 
en, og derfor skjuler mange en, og derfor skjuler mange 
den del af deres identitet og den del af deres identitet og 
lader sig ikke registrere som lader sig ikke registrere som 
kristen.”kristen.”

Det betyder, at man ikke Det betyder, at man ikke 
ved nøjagtigt, hvor mange ved nøjagtigt, hvor mange 
kristne der er i landet, men kristne der er i landet, men 
Gülsüm vurderer, at det er Gülsüm vurderer, at det er 
færre end én procent.færre end én procent.

Under coronapandemien Under coronapandemien 
har det været ekstra svært har det været ekstra svært 
for de kristne at holde sam-for de kristne at holde sam-
men. SAT-7 har forsøgt at men. SAT-7 har forsøgt at 
hjælpe blandt andet gen-hjælpe blandt andet gen-
nem programmer med fæl-nem programmer med fæl-
les bøn.les bøn.

”Lige nu er der roligt, og ”Lige nu er der roligt, og 
kirkerne er åbne igen efter kirkerne er åbne igen efter 
corona. Vi må håbe, det va-corona. Vi må håbe, det va-
rer ved,” siger hun.rer ved,” siger hun.
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Tak for mange gaver – nu er   
vi halvvejs
Godt på vej men ikke i mål. Det er nok den bedste måde at Godt på vej men ikke i mål. Det er nok den bedste måde at 
beskrive LM’s gavebudget på efter årets første otte måneder.beskrive LM’s gavebudget på efter årets første otte måneder.

I august modtog vi lidt over 1,1 millioner kroner i gaver. Og I august modtog vi lidt over 1,1 millioner kroner i gaver. Og 
selv om en del vedrører særindsamlingen til Etiopien, som selv om en del vedrører særindsamlingen til Etiopien, som 
er noget ekstra, er vi fortsat en anelse foran budget. Det er vi er noget ekstra, er vi fortsat en anelse foran budget. Det er vi 
meget taknemmelige for. Tak for, at der både var gaver til den meget taknemmelige for. Tak for, at der både var gaver til den 
sædvanlige drift og til særindsamlingen. sædvanlige drift og til særindsamlingen. 

Nu har vi så fi re måneder tilbage til at indsamle knap 50 Nu har vi så fi re måneder tilbage til at indsamle knap 50 
procent af gavebudgettet, som samlet er på 17 millioner procent af gavebudgettet, som samlet er på 17 millioner 
kroner. kroner. 

Vi har brug for din støtte – forbøn og økonomisk. Læs mere Vi har brug for din støtte – forbøn og økonomisk. Læs mere 
på www.dlm.dk/støt på www.dlm.dk/støt                     Johnny Lindgreen, resursechef                    Johnny Lindgreen, resursechef

Næsten 450.000 kroner i 
særindsamling til Etiopien
Det endelige resultat af særindsamlingen i forbindelse Det endelige resultat af særindsamlingen i forbindelse 
med oversvømmelsen på Mekane Yesus Seminary (MYS) med oversvømmelsen på Mekane Yesus Seminary (MYS) 
i Addis Abeba i Etiopien er landet på 449.790 kroner.i Addis Abeba i Etiopien er landet på 449.790 kroner.

”Jeg glæder mig over LM’ernes gavmildhed og hjerte for ”Jeg glæder mig over LM’ernes gavmildhed og hjerte for 
det etiopiske folk, selv om vi ikke længere har udsend-det etiopiske folk, selv om vi ikke længere har udsend-
te missionærer i landet,” siger generalsekretær Søren te missionærer i landet,” siger generalsekretær Søren 
Skovgaard Sørensen, der forklarer, at MYS er et meget Skovgaard Sørensen, der forklarer, at MYS er et meget 
centralt område for kirkens sunde lære. LM har i fl ere centralt område for kirkens sunde lære. LM har i fl ere 
omgange sendt lærerkræfter til stedet.omgange sendt lærerkræfter til stedet.

MYS blev ramt af en oversvømmelse den 17. august. MYS blev ramt af en oversvømmelse den 17. august. 
Otte personer døde, og skaderne forventes at løbe op i Otte personer døde, og skaderne forventes at løbe op i 
omkring 16 millioner kroner.  omkring 16 millioner kroner.                    kl                  kl



AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Det er en stor glæde at ”Det er en stor glæde at 
kunne fortælle, at vi nu har kunne fortælle, at vi nu har 
åbnet en ny butik i Dodoma,” åbnet en ny butik i Dodoma,” 
fortæller Bent Houmaa Jør-fortæller Bent Houmaa Jør-
gensen, der er direktør for gensen, der er direktør for 
Soma Biblia – LM’s littera-Soma Biblia – LM’s littera-
turarbejde i Tanzania.turarbejde i Tanzania.

Butikken åbnede 1. sep-Butikken åbnede 1. sep-
tember i nogle lejede bu-tember i nogle lejede bu-
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Ny kristen boghandel åbnet i Dodoma
Soma Biblia slog 1. september dørene op til endnu en bogbutik – denne gang i landets offi cielle hovedstad

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Lærer på LMH, forstander Lærer på LMH, forstander 
på Løgumkloster Efterskole, på Løgumkloster Efterskole, 
skoleleder på Johannessko-skoleleder på Johannessko-
len og landsformand i LM. len og landsformand i LM. 
Der står LM på en stor del af Der står LM på en stor del af 
Jens Peter Rejkjærs CV. Den Jens Peter Rejkjærs CV. Den 
30. august begyndte hans 30. august begyndte hans 
pensionisttilværelse, efter pensionisttilværelse, efter 
at han har brugt de sidste at han har brugt de sidste 
syv år som generalsekre-syv år som generalsekre-
tær i Brødremenighedens tær i Brødremenighedens 
Danske Mission (BDM), der Danske Mission (BDM), der 
historisk har haft et meget historisk har haft et meget 
tæt forhold til LM.tæt forhold til LM.

At han skulle omkring At han skulle omkring 
BDM, havde han ikke selv BDM, havde han ikke selv 
regnet med, men tiden i regnet med, men tiden i 
BDM har givet ham et nyt BDM har givet ham et nyt 
syn på mange ting, som han syn på mange ting, som han 
håber, LM kan drage nytte håber, LM kan drage nytte 
af.af.

”Havde jeg vidst, hvad jeg ”Havde jeg vidst, hvad jeg 
ved i dag, ville jeg have fo-ved i dag, ville jeg have fo-
kuseret mere på diakoni, da kuseret mere på diakoni, da 
jeg var landsformand.”jeg var landsformand.”

Det er ikke, fordi diakoni Det er ikke, fordi diakoni 
er fremmed for LM, tilføjer er fremmed for LM, tilføjer 
han og nævner Lugala Ho-han og nævner Lugala Ho-
spital i Tanzania, hvor LM spital i Tanzania, hvor LM 
var stærkt engageret fra var stærkt engageret fra 
1950’erne frem til 2002. Han 1950’erne frem til 2002. Han 
er også udmærket klar over, er også udmærket klar over, 
at LM’s missionærer i dag er at LM’s missionærer i dag er 
meget optaget af diakoni.meget optaget af diakoni.

”Men de store diakoni-”Men de store diakoni-
projekter hører fortiden til. projekter hører fortiden til. 
Jeg er blevet klar over, at Jeg er blevet klar over, at 
det diakonale arbejde fylder det diakonale arbejde fylder 
mere i den bibelske tanke-mere i den bibelske tanke-
gang, end det gør hos os i gang, end det gør hos os i 

LM. Sagen er også den, at LM. Sagen er også den, at 
antallet af mennesker, der antallet af mennesker, der 
kommer i kirken, der hvor kommer i kirken, der hvor 
BDM driver diakoni-projek-BDM driver diakoni-projek-
ter, er stigende. For de ser, ter, er stigende. For de ser, 
hvad vi gør, og det gør os tro-hvad vi gør, og det gør os tro-
værdige.”værdige.”

Alternativ fi nansiering
Egentlig var han lidt skep-Egentlig var han lidt skep-
tisk over for BDM’s fokus på tisk over for BDM’s fokus på 
diakoni, da han begyndte diakoni, da han begyndte 
som generalsekretær.som generalsekretær.

”Mange af de diakonale ”Mange af de diakonale 
organisationer i Danmark organisationer i Danmark 
blev oprettet af IM i forrige blev oprettet af IM i forrige 
århundrede, og forkyndelse århundrede, og forkyndelse 
gik hånd i hånd med diakoni. gik hånd i hånd med diakoni. 
I dag er forkyndelsen meget I dag er forkyndelsen meget 
lidt fremtrædende. Jeg var lidt fremtrædende. Jeg var 
ængstelig for, at BDM også ængstelig for, at BDM også 
kunne havne dér.”kunne havne dér.”

Den ængstelighed har Den ængstelighed har 
han lagt bag sig og håber i han lagt bag sig og håber i 
dag, at LM vil gå ind i fl ere dag, at LM vil gå ind i fl ere 
diakonale projekter. For dia-diakonale projekter. For dia-
koni er troens kropssprog, koni er troens kropssprog, 
mener han og henviser til mener han og henviser til 
Jesu møde med den lamme Jesu møde med den lamme 
mand, der blev fi ret ned mand, der blev fi ret ned 
gennem taget.gennem taget.

”Først får manden tilgivel-”Først får manden tilgivel-
se for sine synder – det er se for sine synder – det er 

troshjælp – og så bliver han troshjælp – og så bliver han 
helbredt for sin lammelse – helbredt for sin lammelse – 
det er livshjælp.”det er livshjælp.”

Men han håber også, at Men han håber også, at 
LM vil blive bedre til at tæn-LM vil blive bedre til at tæn-
ke over alternative fi nansie-ke over alternative fi nansie-
ringsmuligheder til netop de ringsmuligheder til netop de 
diakonale projekter. Han har diakonale projekter. Han har 
nemlig oplevet, at de dan-nemlig oplevet, at de dan-
ske udviklingsorganisatio-ske udviklingsorganisatio-
ner gerne vil støtte kirkeligt ner gerne vil støtte kirkeligt 
udviklingsarbejde. BDM fi k udviklingsarbejde. BDM fi k 
sammenlagt seks millioner sammenlagt seks millioner 
kroner til to projekter sidste kroner til to projekter sidste 
år, og han har stadig til gode år, og han har stadig til gode 
at opleve, at projektmidler-at opleve, at projektmidler-
ne kommer med et krav om, ne kommer med et krav om, 
at man skal nedtone, at man at man skal nedtone, at man 
er kirke.er kirke.

”Derfor er min grundlæg-”Derfor er min grundlæg-
gende tanke, at udviklings-gende tanke, at udviklings-
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organisationerne skal have organisationerne skal have 
lov til at støtte vores diako-lov til at støtte vores diako-
niprojekter, hvis de vil. Så niprojekter, hvis de vil. Så 
kan vi bruge gavepenge på kan vi bruge gavepenge på 
direkte mission.”direkte mission.”

Støt et projekt
Det er ikke kun udviklings-Det er ikke kun udviklings-
organisationerne, som Jens organisationerne, som Jens 
Peter Rejkjær oplever har Peter Rejkjær oplever har 
været villige til at støtte været villige til at støtte 
BDM’s arbejde. Det har Y’s BDM’s arbejde. Det har Y’s 
Men’s klubberne, der er ud-Men’s klubberne, der er ud-
sprunget af KFUM, også.sprunget af KFUM, også.

”De er hammergode til ”De er hammergode til 
at samle penge ind, og jeg at samle penge ind, og jeg 
har fl ere gange skrevet til har fl ere gange skrevet til 
forskellige klubber og fået forskellige klubber og fået 
25.000 kroner til et afgræn-25.000 kroner til et afgræn-
set projekt – renovering på set projekt – renovering på 
et missionssted eller lig-et missionssted eller lig-

nende.”nende.”
Men pengene behøver Men pengene behøver 

ikke komme udefra, slår han ikke komme udefra, slår han 
fast. Han har selv fået LM’s fast. Han har selv fået LM’s 
internationale missions-internationale missions-
arbejde ind under huden i arbejde ind under huden i 
sin barndoms missionshus sin barndoms missionshus 
i Skjern. Men han oplever i Skjern. Men han oplever 
ikke, at LM’s forsamlinger ikke, at LM’s forsamlinger 
har samme gejst for dette har samme gejst for dette 
arbejde i dag, og det må der arbejde i dag, og det må der 
laves om på, mener han.laves om på, mener han.

”International mission må ”International mission må 
aldrig blive et tillæg til alt aldrig blive et tillæg til alt 
det andet, vi gør. Derfor må det andet, vi gør. Derfor må 
informationsniveauet hæ-informationsniveauet hæ-
ves, ikke mindst gennem et ves, ikke mindst gennem et 
personligt møde med mis-personligt møde med mis-
sionærer og andre, der er sionærer og andre, der er 
optaget af og vidende om, optaget af og vidende om, 
hvad der sker i de lande, LM hvad der sker i de lande, LM 

arbejder i.”arbejder i.”
Han opfordrer til, at man Han opfordrer til, at man 

udregner, hvad nogle klart udregner, hvad nogle klart 
afgrænsede projekter ko-afgrænsede projekter ko-
ster. BDM har et børnehjem ster. BDM har et børnehjem 
for handicappede. Her har for handicappede. Her har 
de regnet ud, at driften af et de regnet ud, at driften af et 
af hjemmets fem huse ko-af hjemmets fem huse ko-
ster 50.000 kroner om året. ster 50.000 kroner om året. 
Det konkrete prismærke har Det konkrete prismærke har 
fået både private, virksom-fået både private, virksom-
heder og menigheder til at heder og menigheder til at 
sponsorere et hus.sponsorere et hus.

”Måske kan LM udfordre ”Måske kan LM udfordre 
nogle forsamlinger på dette, nogle forsamlinger på dette, 
så de sætter penge af til et så de sætter penge af til et 
projekt eller for eksempel projekt eller for eksempel 
støtter halvdelen af lønnen støtter halvdelen af lønnen 
til deres kontaktmissionær.”til deres kontaktmissionær.”

Fortsætter i LM
Nu er pensionisttilværel-Nu er pensionisttilværel-
sen begyndt for Jens Peter sen begyndt for Jens Peter 
Rejkjær, men han føler sta-Rejkjær, men han føler sta-
dig en stor drivkraft til at dig en stor drivkraft til at 
fortsætte arbejdet. Havde fortsætte arbejdet. Havde 
BDM’s kontor ligget lidt tæt-BDM’s kontor ligget lidt tæt-
tere på hjemmet i Hillerød, tere på hjemmet i Hillerød, 
havde han nok også fortsat, havde han nok også fortsat, 
siger han.siger han.

Først og fremmest håber Først og fremmest håber 
han at bruge mere tid med han at bruge mere tid med 
sin familie, men det løn-sin familie, men det løn-
nede arbejdsliv bliver ikke nede arbejdsliv bliver ikke 
lagt helt på hylden, for den lagt helt på hylden, for den 
66-årige Hillerød-borger er 66-årige Hillerød-borger er 
blevet ansat på 30 procent blevet ansat på 30 procent 
som afdelingskonsulent som afdelingskonsulent 
i Nordsjællands Afde-i Nordsjællands Afde-
ling. Desuden håber han ling. Desuden håber han 
at kunne bidrage i LM på at kunne bidrage i LM på 
frivillig basis på fl ere andre frivillig basis på fl ere andre 
områder.områder.

Som generalsekretær for Som generalsekretær for 
BDM var Jens Peter Rejkjær BDM var Jens Peter Rejkjær 

på fl ere tjenesterejser til på fl ere tjenesterejser til 
Tanzania for at se arbejdet.Tanzania for at se arbejdet.

JENS PETER REJKJÆR   Det diakonale arbejde 
fylder mere i den bibelske tankegang, end det gør 
hos os i LM

Diakoni er troens kropssprog. 
Det må gerne fylde mere for os

Tidligere landsformand i LM Jens Peter Rejkjær er netop blevet pensioneret efter syv år i 
Brødremenighedens Danske Mission. Han håber, LM kan nyde godt af hans erfaringer derfra

tiks- og lagerlokaler centralt tiks- og lagerlokaler centralt 
i byen og er nu Soma Biblias i byen og er nu Soma Biblias 
sjette boghandel i landet.sjette boghandel i landet.

Og efterspørgslen på Og efterspørgslen på 
kristne bøger og bibler er kristne bøger og bibler er 
stor, siger direktøren, der stor, siger direktøren, der 
fortæller, at der allerede i fortæller, at der allerede i 
dagene op til åbningen kom dagene op til åbningen kom 
folk og spurgte, hvornår man folk og spurgte, hvornår man 
kunne købe noget.kunne købe noget.

”Der fi ndes ingen kristne ”Der fi ndes ingen kristne 
boghandler i Dodoma, der boghandler i Dodoma, der 

har det store udvalg, vi har har det store udvalg, vi har 
i Soma Biblia, eller som har i Soma Biblia, eller som har 
det samme serviceniveau og det samme serviceniveau og 
professionalisme. De andre professionalisme. De andre 
bogforlag og -butikker i byen bogforlag og -butikker i byen 
har budt os velkommen og har budt os velkommen og 
udtrykt glæde over, at udval-udtrykt glæde over, at udval-
get af kristen litteratur nu get af kristen litteratur nu 
bliver væsentligt forøget.”bliver væsentligt forøget.”

Et strategisk mål
LM har ikke tidligere haft LM har ikke tidligere haft 

missionsarbejde i Dodoma, missionsarbejde i Dodoma, 
der ligger midt i landet vest der ligger midt i landet vest 
for Dar es Salaam, men for Dar es Salaam, men 
Soma Biblia har et stykke Soma Biblia har et stykke 
tid haft byen i kikkerten som tid haft byen i kikkerten som 
sit næste strategiske mål.sit næste strategiske mål.

Det er en by i kraftig vækst, Det er en by i kraftig vækst, 
og med den nye butik i byens og med den nye butik i byens 
centrum ser de gode mulig-centrum ser de gode mulig-
heder for fortsat at være en heder for fortsat at være en 
af landets førende distribu-af landets førende distribu-
tører af kristen litteratur.tører af kristen litteratur. F
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AF KARIN BORUP RAVNBORG

23-årige Mehdi sidder i sin 23-årige Mehdi sidder i sin 
lejlighed i Højbjerg ved Aar-lejlighed i Højbjerg ved Aar-
hus og smiler bredt. Han er hus og smiler bredt. Han er 
fl ygtning fra Iran, men har fl ygtning fra Iran, men har 
fået midlertidig opholdstil-fået midlertidig opholdstil-
ladelse i Danmark.ladelse i Danmark.

Flugten hertil var hård for Flugten hertil var hård for 
den unge iraner, der som den unge iraner, der som 
teenager blev adskilt fra teenager blev adskilt fra 
sine forældre og storebror sine forældre og storebror 
og sendt alene ud af landet. og sendt alene ud af landet. 
Alligevel er han ikke rodløs Alligevel er han ikke rodløs 
og klamrer sig heller ikke til og klamrer sig heller ikke til 
sit nye liv i Danmark. Han sit nye liv i Danmark. Han 
har nemlig fået et helt nyt har nemlig fået et helt nyt 
hjem i sin nyfundne tro på hjem i sin nyfundne tro på 
Gud som sin himmelske far.Gud som sin himmelske far.

”Uanset om jeg bor i Iran ”Uanset om jeg bor i Iran 
eller Danmark, er det bare eller Danmark, er det bare 
et midlertidigt opholds-et midlertidigt opholds-
sted. Jeg ved, at mit rigtige sted. Jeg ved, at mit rigtige 
hjem er hos Gud,” siger han hjem er hos Gud,” siger han 
på fl ydende dansk med en på fl ydende dansk med en 
umiskendelig snert af aar-umiskendelig snert af aar-
husiansk dialekt. husiansk dialekt. 

Mehdi var kun 16 år, da Mehdi var kun 16 år, da 
han måtte fl ygte over hals han måtte fl ygte over hals 
og hoved fra sit hjem i Irans og hoved fra sit hjem i Irans 
hovedstad, Teheran. Hans hovedstad, Teheran. Hans 
familie var kristen, hvilket familie var kristen, hvilket 
indebar en stor risiko i et indebar en stor risiko i et 
muslimsk domineret land, muslimsk domineret land, 
men for ham selv betød men for ham selv betød 
troen ikke rigtig noget.troen ikke rigtig noget.

”Jeg må være ærlig og sige, ”Jeg må være ærlig og sige, 
at jeg ikke gik så meget op at jeg ikke gik så meget op 
i det. Om man var muslim i det. Om man var muslim 
eller kristen, det var jeg li-eller kristen, det var jeg li-
geglad med. Det betød ikke geglad med. Det betød ikke 
noget. Hver gang mine for-noget. Hver gang mine for-
ældre ville snakke med mig ældre ville snakke med mig 

Mit rigtige hjem er hos Gud
Selv om iranske Mehdi Khoshqalp har fået ophold i Danmark, ved han, at adressen kun er midlertidig

om det, sagde jeg bare: ’Jeg om det, sagde jeg bare: ’Jeg 
kommer lige om to sekun-kommer lige om to sekun-
der’. Men i stedet for løb jeg der’. Men i stedet for løb jeg 
ud og spillede fodbold el-ud og spillede fodbold el-
ler gik op på mit værelse og ler gik op på mit værelse og 
spillede computer. Jeg var jo spillede computer. Jeg var jo 
bare en teenager,” siger han.bare en teenager,” siger han.

Du må fl ygte nu
Derfor var det da heller ikke Derfor var det da heller ikke 
Mehdi selv, men hans far, Mehdi selv, men hans far, 
der besluttede for ham, at der besluttede for ham, at 
han skulle fl ygte.han skulle fl ygte.

”Min far og jeg var ude ”Min far og jeg var ude 
i byen en dag sammen og i byen en dag sammen og 
shoppe. Så fi k han et mo-shoppe. Så fi k han et mo-
bilopkald fra naboen om, at bilopkald fra naboen om, at 
politiet var inde i vores hus, politiet var inde i vores hus, 
og min mor og storebror var og min mor og storebror var 
derhjemme. Min far skyndte derhjemme. Min far skyndte 
sig at få mig i sikkerhed et sig at få mig i sikkerhed et 
andet sted i Iran. Fra den andet sted i Iran. Fra den 
dag kom jeg aldrig mere dag kom jeg aldrig mere 
hjem.” hjem.” 

Mehdi levede et par må-Mehdi levede et par må-
neder i skjul, og en dag kom neder i skjul, og en dag kom 
hans far pludselig og sagde: hans far pludselig og sagde: 
”Nu skal du rejse.””Nu skal du rejse.”

”Han græd, og jeg græd. ”Han græd, og jeg græd. 
Han sagde, han ville sende Han sagde, han ville sende 
mig af sted langt væk. ’Ikke mig af sted langt væk. ’Ikke 
fordi, jeg ikke elsker dig, fordi, jeg ikke elsker dig, 
men fordi jeg vil beskytte men fordi jeg vil beskytte 
dig,’ som han sagde. Og så dig,’ som han sagde. Og så 
gik han meget hurtigt, fordi gik han meget hurtigt, fordi 
han begyndte at græde igen han begyndte at græde igen 
og ikke kunne holde det ud og ikke kunne holde det ud 
længere. Han lovede, han længere. Han lovede, han 
ville hente min familie, og at ville hente min familie, og at 
de ville komme bagefter og de ville komme bagefter og 
fi nde mig. Men det er ikke fi nde mig. Men det er ikke 
sket. Jeg har hørt noget om, sket. Jeg har hørt noget om, 
at de har været i fængsel, at de har været i fængsel, 
men jeg ved faktisk ikke, om men jeg ved faktisk ikke, om 
de er i live, eller hvad der er de er i live, eller hvad der er 
sket med dem.”sket med dem.”

Flugten hertil fortæller Flugten hertil fortæller 
Mehdi ikke meget om. Lige-Mehdi ikke meget om. Lige-
som mange andre fl ygtninge som mange andre fl ygtninge 
holder han detaljerne for sig holder han detaljerne for sig 
selv – både for at holde de selv – både for at holde de 
svære minder på afstand og svære minder på afstand og 
for at beskytte andre, så op-for at beskytte andre, så op-
lysningerne ikke skal falde i lysningerne ikke skal falde i 
de forkerte hænder. Men det de forkerte hænder. Men det 
var ikke let, forsikrer han, for var ikke let, forsikrer han, for 
en teenager som ham, der en teenager som ham, der 
ikke før havde været uden ikke før havde været uden 

for landets grænser.for landets grænser.
I Danmark blev han sendt I Danmark blev han sendt 

til et asylcenter på Ærø for til et asylcenter på Ærø for 
uledsagede mindreårige. uledsagede mindreårige. 
Her var der nogen, der tog Her var der nogen, der tog 
sig af ham, og det var også sig af ham, og det var også 
her på Ærø, han for første her på Ærø, han for første 
gang fi k et personligt for-gang fi k et personligt for-
hold til kristendommen. hold til kristendommen. 

”Det var december måned ”Det var december måned 
tæt på jul, da jeg kom til tæt på jul, da jeg kom til 
asylcenteret, og vi blev alle asylcenteret, og vi blev alle 
sammen inviteret hen i kir-sammen inviteret hen i kir-
ken. Vi forstod intet af, hvad ken. Vi forstod intet af, hvad 
de sagde. Men så var det, de sagde. Men så var det, 
jeg mødte Birthe,” fortæl-jeg mødte Birthe,” fortæl-
ler han. ler han. 

Gud blev min far
Birthe var kirkesanger og Birthe var kirkesanger og 
viste en særlig interesse for viste en særlig interesse for 
den 16-årige dreng, der som den 16-årige dreng, der som 
den eneste blandt fl ygt-den eneste blandt fl ygt-
ningene kom fra et kristent ningene kom fra et kristent 
hjem. hjem. 

”Vi begyndte at snakke om ”Vi begyndte at snakke om 
kristendommen. Dengang kristendommen. Dengang 
var jeg noget afvisende, var jeg noget afvisende, 

Mehdi har efterladt alt i Mehdi har efterladt alt i 
Iran– også sin familie. Men Iran– også sin familie. Men 

han glæder sig over, at de han glæder sig over, at de 
skal ses igen hjemme hos skal ses igen hjemme hos 

deres himmelsk far.deres himmelsk far.

for jeg følte, jeg havde tabt for jeg følte, jeg havde tabt 
hele mit liv på grund af den hele mit liv på grund af den 
kristne tro, og at det var der-kristne tro, og at det var der-
for, jeg blev nødt til at fl ygte for, jeg blev nødt til at fl ygte 
og blive adskilt fra min fa-og blive adskilt fra min fa-
milie. Men så snakkede vi milie. Men så snakkede vi 
om det stille og roligt. Hun om det stille og roligt. Hun 
fulgtes med mig til kirke et fulgtes med mig til kirke et 
par gange og oversatte til par gange og oversatte til 
engelsk, så jeg kunne for-engelsk, så jeg kunne for-
stå, hvad der blev sagt. Hun stå, hvad der blev sagt. Hun 
fandt også en bibel på farsi fandt også en bibel på farsi 
til mig og begyndte at un-til mig og begyndte at un-
dervise mig lidt i, hvad der dervise mig lidt i, hvad der 
stod i den.”stod i den.”

Vendepunktet kom, da Vendepunktet kom, da 
Mehdi en dag læste i Bibe-Mehdi en dag læste i Bibe-
len om Gud som far.len om Gud som far.

”Det gjorde meget stort ”Det gjorde meget stort 
indtryk på mig, for jeg har indtryk på mig, for jeg har 
en meget speciel og tæt en meget speciel og tæt 
relation til min far. Han har relation til min far. Han har 
altid været en helt særlig altid været en helt særlig 
person for mig, og det er person for mig, og det er 
ham, jeg savner allermest. ham, jeg savner allermest. 
Det er ikke, fordi jeg ikke Det er ikke, fordi jeg ikke 
også savner min mor og min også savner min mor og min 
storebror, men det er noget storebror, men det er noget 
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TEMA MIDLERTIDIGT OPHOLD

MEHDI KHOSHQALP   Nu har jeg fundet en far, som 
både er min far og min fars far. Det gør på en eller anden 
måde savnet lidt mindre

 
Hvis jeg ikke når 
at se mine foræl-
dre og min familie 
igen her på jor-
den, er jeg sikker 
på, at vi nok skal 
møde hinanden 
igen. I sidste ende 
har vi jo alle sam-
me adresse. Det, vi 
oplever nu, er bare 
en midlertidig ad-
skillelse

Mehdi KhoshqalpMehdi Khoshqalp

særligt med min far. Så jeg særligt med min far. Så jeg 
spurgte Birthe: ’Det med, at spurgte Birthe: ’Det med, at 
Gud er vores far – hvad skal Gud er vores far – hvad skal 
det betyde?’” det betyde?’” 

Mehdi blev mere og mere Mehdi blev mere og mere 
nysgerrig og personligt in-nysgerrig og personligt in-

volveret i troen, og da han volveret i troen, og da han 
senere kom til Holstebro, gik senere kom til Holstebro, gik 
han til dåbsundervisning og han til dåbsundervisning og 
blev senere døbt i Nørre-blev senere døbt i Nørre-
landskirken. Han var også landskirken. Han var også 
elev et år på Børkop Bibel-elev et år på Børkop Bibel-
skole, som alt sammen har skole, som alt sammen har 
været med til at styrke hans været med til at styrke hans 
kristne tro.kristne tro.

”Nu har jeg fundet en far, ”Nu har jeg fundet en far, 
som både er min far og min som både er min far og min 
fars far – og en, som både fars far – og en, som både 
kan beskytte ham og mig. På kan beskytte ham og mig. På 
den måde er der en kontakt den måde er der en kontakt 
mellem os – nemlig vores mellem os – nemlig vores 
fælles far i himlen. Det gør fælles far i himlen. Det gør 
på en eller anden måde sav-på en eller anden måde sav-
net lidt mindre.”net lidt mindre.”

Midlertidig adskillelse
I dag bor Mehdi i Aarhus, I dag bor Mehdi i Aarhus, 
hvor han læser HF og des-hvor han læser HF og des-
uden arbejder i en elektro-uden arbejder i en elektro-
nikforretning. Han har også nikforretning. Han har også 
for nylig været på et Al Mas-for nylig været på et Al Mas-
sira-lederkursus og drøm-sira-lederkursus og drøm-
mer om en dag at få tid nok mer om en dag at få tid nok 
til at lede sin egen gruppe af til at lede sin egen gruppe af 
muslimer, som han kan dele muslimer, som han kan dele 
evangeliet med. evangeliet med. 

”Det skal nok komme,” ”Det skal nok komme,” 
som han siger.som han siger.

”Nu har jeg fundet mit ”Nu har jeg fundet mit 
endelige hjem,” siger han og endelige hjem,” siger han og 
mener ikke den store lejlig-mener ikke den store lejlig-
hed i Højbjerg, som gør, at hed i Højbjerg, som gør, at 
han er nødt til at tage ekstra han er nødt til at tage ekstra 
lange arbejdsvagter for at få lange arbejdsvagter for at få 
råd til huslejen.råd til huslejen.

”Vi er her på jorden en tid, ”Vi er her på jorden en tid, 
og en dag skal vi være hjem-og en dag skal vi være hjem-
me hos Gud. Det er også me hos Gud. Det er også 
en kæmpe trøst for mig, for en kæmpe trøst for mig, for 
hvis jeg ikke når at se mine hvis jeg ikke når at se mine 
forældre og min familie igen forældre og min familie igen 
her på jorden, er jeg sikker her på jorden, er jeg sikker 
på, at vi nok skal møde hin-på, at vi nok skal møde hin-
anden igen. I sidste ende har anden igen. I sidste ende har 
vi jo alle samme adresse. vi jo alle samme adresse. 
Det, vi oplever nu, er bare en Det, vi oplever nu, er bare en 
midlertidig adskillelse.”midlertidig adskillelse.”

Det midlertidige ophold Det midlertidige ophold 
her på jorden minder også her på jorden minder også 
Mehdi om, at vi ikke skal Mehdi om, at vi ikke skal 
sætte vores lid til jordiske sætte vores lid til jordiske 
ting.ting.

”Da jeg fl ygtede fra Iran, ”Da jeg fl ygtede fra Iran, 
måtte jeg efterlade alt, hvad måtte jeg efterlade alt, hvad 
jeg ejede. Jeg havde intet jeg ejede. Jeg havde intet 
med mig fra min far eller med mig fra min far eller 
min familie. Alt, hvad jeg min familie. Alt, hvad jeg 
har i dag, er noget, jeg selv har i dag, er noget, jeg selv 
har samlet op. Det har ikke har samlet op. Det har ikke 
været nemt, men det er så-været nemt, men det er så-
dan, det er. Og sådan er livet dan, det er. Og sådan er livet 
også – ligesom en rejse. Vi også – ligesom en rejse. Vi 
kan ikke tage noget med kan ikke tage noget med 
os herfra. Det er der heller os herfra. Det er der heller 
ikke brug for hjemme i vores ikke brug for hjemme i vores 
rigtige hjem. Der har vi jo alt rigtige hjem. Der har vi jo alt 
det, vi skal bruge,” siger han.det, vi skal bruge,” siger han.

 
Livet er ligesom en 
rejse. Vi kan ikke 
tage noget med os 
herfra. Det er der 
heller ikke brug 
for hjemme i vores 
rigtige hjem. Der 
har vi jo alt det, vi 
skal bruge

Mehdi KhoshqalpMehdi Khoshqalp
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Hjem er, hvor familien er
Missionærfamilie i Cambodja vil hellere følge Guds kald end slå mentale rødder

AF KAJA LAUTERBACH

Familien Hansen har et lille Familien Hansen har et lille 
postkort stående ved deres postkort stående ved deres 
spisebord, hvor der står: spisebord, hvor der står: 
”Home is where you are”. ”Home is where you are”. 

”Det udtrykker det, vi som ”Det udtrykker det, vi som 
familie lever efter, nemlig familie lever efter, nemlig 
at ’hjem’ for os ikke handler at ’hjem’ for os ikke handler 
så meget om mursten eller så meget om mursten eller 
land, men i større grad om, land, men i større grad om, 
at vi gør det sammen som at vi gør det sammen som 
familie,” uddyber Jesper familie,” uddyber Jesper 
Hansen og tilføjer, at hans Hansen og tilføjer, at hans 
kone, Sara, engang sagde til kone, Sara, engang sagde til 
ham, at ”jeg tror, jeg kan bli-ham, at ”jeg tror, jeg kan bli-
ve glad for at bo alle steder, ve glad for at bo alle steder, 
så længe du bare er der”. så længe du bare er der”. 

Arbejde på Guds hold
Familien Hansen, der ud Familien Hansen, der ud 
over Sara og Jesper også over Sara og Jesper også 
tæller Gustav på 11 år og tæller Gustav på 11 år og 
Johanne på otte år, fl yttede Johanne på otte år, fl yttede 
til Cambodja i marts måned. til Cambodja i marts måned. 
Her er de missionærer for Her er de missionærer for 
LM og arbejder i organisati-LM og arbejder i organisati-
onerne Daughters og Flame.onerne Daughters og Flame.

I alt har de boet fi re ste-I alt har de boet fi re ste-
der de seneste ti år. Først i der de seneste ti år. Først i 
København da de oplevede København da de oplevede 
et kald til at være i byen og et kald til at være i byen og 
være en del af en menighed, være en del af en menighed, 
så et års tid på Zanzibar, så et års tid på Zanzibar, 
hvor de var udsendt af Dan-hvor de var udsendt af Dan-
mission, og efter det fl yttede mission, og efter det fl yttede 
de til Karlslunde. de til Karlslunde. 

”Det oplevede vi et meget ”Det oplevede vi et meget 

tydeligt kald til. I Køben-tydeligt kald til. I Køben-
havn havde vi igennem fl ere havn havde vi igennem fl ere 
år bedt for muligheden for år bedt for muligheden for 
at leve tæt sammen med at leve tæt sammen med 
en anden familie både for en anden familie både for 
at dele liv og leve i mission at dele liv og leve i mission 
sammen som familier, og sammen som familier, og 
her lykkedes det endelig her lykkedes det endelig 
at fi nde to nabohuse, hvor at fi nde to nabohuse, hvor 
vi netop kunne etablere et vi netop kunne etablere et 
sådant fællesskab,” siger sådant fællesskab,” siger 
Jesper.Jesper.

Han fortæller, at motivati-Han fortæller, at motivati-
onen for at fl ytte til Zanzibar onen for at fl ytte til Zanzibar 

Alt, hvad vi ejer, skal bruges til at ære Gud og tjene vores næste, siger missionær Flemming Hansen

Gud skal i centrum – ikke dig selv

En dag kommer en mand lø-En dag kommer en mand lø-
bende hen til Jesus og spør-bende hen til Jesus og spør-
ger, hvd han skal gøre for at ger, hvd han skal gøre for at 
arve evigt liv. Jesus svarer: arve evigt liv. Jesus svarer: 
Sælg alt, hvad du har (Mark Sælg alt, hvad du har (Mark 
10,21).10,21).

”Det er en speciel situa-”Det er en speciel situa-
tion, og det betyder ikke, at tion, og det betyder ikke, at 
man som kristen ikke må eje man som kristen ikke må eje 
noget. Gode møbler og an-noget. Gode møbler og an-
dre ting er ikke automatisk dre ting er ikke automatisk 
ensbetydende med, at man ensbetydende med, at man 
er gerrig. Det kan også være er gerrig. Det kan også være 
noget, man er blevet velsig-noget, man er blevet velsig-
net med gennem et langt net med gennem et langt 
liv og tjeneste,” siger mis-liv og tjeneste,” siger mis-
sionær Flemming Hansen. sionær Flemming Hansen. 
Han er undervisningsleder Han er undervisningsleder 
på det Lutherske Retræte- på det Lutherske Retræte- 
og Missionscenter i Iringa og Missionscenter i Iringa 
i Tanzania, som LM og den i Tanzania, som LM og den 

tanzaniske lutherske kirke tanzaniske lutherske kirke 
driver i fællesskab.driver i fællesskab.

”Men Jesus peger på no-”Men Jesus peger på no-
get, der er vigtigt for man-get, der er vigtigt for man-
den og også for os andre. den og også for os andre. 
Nemlig at man ikke kan tje-Nemlig at man ikke kan tje-
ne både Gud og Mammon.” ne både Gud og Mammon.” 

Flemming Hansen forkla-Flemming Hansen forkla-
rer uddybende, at manden rer uddybende, at manden 
havde prioriteter i livet, der havde prioriteter i livet, der 
gjorde, at han ikke kunne gjorde, at han ikke kunne 
følge Jesus. De stod mellem følge Jesus. De stod mellem 
ham og Gud. ham og Gud. 

”Det, Jesus egentlig sagde ”Det, Jesus egentlig sagde 
til ham, var, at han måtte til ham, var, at han måtte 
skære den arm af, som hin-skære den arm af, som hin-
drede ham i at komme ind drede ham i at komme ind 
i Guds rige,” siger han med i Guds rige,” siger han med 
henvisning til Jesu ord i henvisning til Jesu ord i 
Matt 5,30.Matt 5,30.

”På samme måde skal vi ”På samme måde skal vi 

forbindelse godt kunne have forbindelse godt kunne have 
tænke sig, at nogle havde tænke sig, at nogle havde 
sagt det til ham.sagt det til ham.

Gud og medmennesket
Hvordan undgår man, at det Hvordan undgår man, at det 
materielle kommer til at stå materielle kommer til at stå 
mellem en og Gud?mellem en og Gud?

”Det sker ved at have Gud ”Det sker ved at have Gud 
og ikke sig selv i centrum og og ikke sig selv i centrum og 
takke for hans velsignelser,” takke for hans velsignelser,” 
siger Flemming Hansen.siger Flemming Hansen.

”Meningen er, at vi skal ”Meningen er, at vi skal 
ære Gud og tjene næsten. I ære Gud og tjene næsten. I 
alt skal Gud have æren, og alt skal Gud have æren, og 
vores medmenneske skal vores medmenneske skal 
have første prioritet. Det have første prioritet. Det 
gælder opmærksomhed, tid, gælder opmærksomhed, tid, 
penge.”penge.”

Den tidligere frimenig-Den tidligere frimenig-
hedspræst peger på, at hedspræst peger på, at 

og Cambodja egentlig er den og Cambodja egentlig er den 
samme. samme. 

”Det er en blanding af ”Det er en blanding af 
gerne at ville arbejde med på gerne at ville arbejde med på 
Guds hold, samt muligheden Guds hold, samt muligheden 
for eventyr, og derudover op-for eventyr, og derudover op-
lever vi på mange måder, at lever vi på mange måder, at 
det er Guds gave til os.” det er Guds gave til os.” 

Færre mentale rødder
Særligt for Jesper er det en Særligt for Jesper er det en 
meget, meget udfordrende meget, meget udfordrende 
tanke at forestille sig at tanke at forestille sig at 
skulle bo det samme sted i skulle bo det samme sted i 

Familien Hansen på deres terrasse i Phnom Penh.Familien Hansen på deres terrasse i Phnom Penh.

30 år.30 år.
”Men i endnu højere grad ”Men i endnu højere grad 

tror jeg, vi tænker, at det er tror jeg, vi tænker, at det er 
mere udfordrende at skulle mere udfordrende at skulle 
slå mentale rødder end slå mentale rødder end 
fysiske rødder,” siger han fysiske rødder,” siger han 
og forklarer, at de med det og forklarer, at de med det 
mener, at de håber, at deres mener, at de håber, at deres 
liv aldrig går i stå og ikke be-liv aldrig går i stå og ikke be-
væger sig, sådan at de kom-væger sig, sådan at de kom-
mer til at tænke tilbage på mer til at tænke tilbage på 
et liv, hvor det ene år lignede et liv, hvor det ene år lignede 
det forrige, som lignede det det forrige, som lignede det 
forrige, som lignede … forrige, som lignede … 

”I stedet håber jeg, at vi ”I stedet håber jeg, at vi 
er i udvikling både som in-er i udvikling både som in-
divider, som familie og som divider, som familie og som 
disciple af Jesus, der ønsker disciple af Jesus, der ønsker 
at være med til at sprede at være med til at sprede 
hans rige,” siger han.hans rige,” siger han.

Materialistisk modpol
Sara og Jesper Hansen er Sara og Jesper Hansen er 
helt med på, at det ikke kun helt med på, at det ikke kun 
er geografi sk, man står i er geografi sk, man står i 
risiko for at hamre sine telt-risiko for at hamre sine telt-
pløkke meget fast.pløkke meget fast.

”Heldigvis har vi aldrig ”Heldigvis har vi aldrig 
gået så meget op i materiel-gået så meget op i materiel-
le ting eller brugt ret mange le ting eller brugt ret mange 
penge eller tid på dem. For penge eller tid på dem. For 
eksempel har vi aldrig dyr-eksempel har vi aldrig dyr-
ket at have de rigtige møb-ket at have de rigtige møb-
ler, det rigtige tøj eller det ler, det rigtige tøj eller det 
perfekte hus,” siger de og perfekte hus,” siger de og 
fortæller, at de på nogle om-fortæller, at de på nogle om-
råder næsten har forsøgt at råder næsten har forsøgt at 
være mod-kultur til materi-være mod-kultur til materi-
alismen og netop har været alismen og netop har været 
bevidste om ikke at have det bevidste om ikke at have det 
nyste af nyeste, det største nyste af nyeste, det største 
fjernsyn eller en lækker bil. fjernsyn eller en lækker bil. 

”I stedet prøver vi at sende ”I stedet prøver vi at sende 
et signal om, at vi hellere vil et signal om, at vi hellere vil 
bruge vores penge på andre bruge vores penge på andre 
ting end materielle goder. Vi ting end materielle goder. Vi 
vil hellere investere i men-vil hellere investere i men-
nesker eller oplevelser frem nesker eller oplevelser frem 
for materielle ting.”for materielle ting.”

Familierelationen består
Ægteparret Hansen un-Ægteparret Hansen un-
derstreger, at der også er derstreger, at der også er 

noget, der er svært ved at noget, der er svært ved at 
rejse rundt. Nemlig savnet rejse rundt. Nemlig savnet 
til menneskelige relationer til menneskelige relationer 
eller kendte elementer, som eller kendte elementer, som 
ikke altid kommer tilbage.ikke altid kommer tilbage.

”Familierelationer er hel-”Familierelationer er hel-
digvis blot et midlertidigt digvis blot et midlertidigt 
savn. Dem ved vi, at vi kom-savn. Dem ved vi, at vi kom-
mer til at have en relation mer til at have en relation 
til igen. Venskaber for både til igen. Venskaber for både 
børn og voksne er sværere, børn og voksne er sværere, 
for vi ved jo, at nogle relatio-for vi ved jo, at nogle relatio-
ner ikke vil blive genetab-ner ikke vil blive genetab-
leret, men roligt sive ud i leret, men roligt sive ud i 
sandet – og det kan da være sandet – og det kan da være 
hårdt at stå i,” siger de.hårdt at stå i,” siger de.

De glæder sig over, at det De glæder sig over, at det 
er en del nemmere at kom-er en del nemmere at kom-
munikere i dag end for blot munikere i dag end for blot 
20 år siden, og at mulighe-20 år siden, og at mulighe-
den for besøg fra venner og den for besøg fra venner og 
familie og rejser til Danmark familie og rejser til Danmark 
er betydeligt nemmere end er betydeligt nemmere end 
det var for missionærer for det var for missionærer for 
100 år siden.100 år siden.

De peger på, at det også De peger på, at det også 
kan være hårdt ofte at skul-kan være hårdt ofte at skul-
le genetablere sine netværk. le genetablere sine netværk. 

”Men heldigvis har vi ”Men heldigvis har vi 
oplevet både på Zanzibar oplevet både på Zanzibar 
og her i Cambodja, at det og her i Cambodja, at det 
er meget nemmere end i er meget nemmere end i 
Danmark. Der er på mange Danmark. Der er på mange 
måder en større åbenhed måder en større åbenhed 
over for nye mennesker, da over for nye mennesker, da 
mange kan genkende sig mange kan genkende sig 
selv i at stå i et nyt land selv i at stå i et nyt land 
helt alene og have bruge for helt alene og have bruge for 
nye relationer.”nye relationer.”
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JESPER HANSEN   Det er en meget, meget 
udfordrende tanke at forestille sig at skulle bo 
det samme sted i 30 år

fjerne det i vores liv, som fjerne det i vores liv, som 
forhindrer os i at følge Gud. forhindrer os i at følge Gud. 
Både i at blive kristen og i at Både i at blive kristen og i at 
tjene ham.”tjene ham.”

Gå hen og sælg ...
I den forbindelse tror Flem-I den forbindelse tror Flem-
ming Hansen, at kristne skal ming Hansen, at kristne skal 
blive bedre til at sige til hin-blive bedre til at sige til hin-
anden: Gå hen og sælg ...anden: Gå hen og sælg ...

”Vi skal være meget kon-”Vi skal være meget kon-
krete og hjælpe hinanden til krete og hjælpe hinanden til 
at få øje på det, der hindrer at få øje på det, der hindrer 
os i at leve 100 procent med os i at leve 100 procent med 
Jesus. Somme tider kan Jesus. Somme tider kan 
man nemlig bedre se andres man nemlig bedre se andres 
problemer end sine egne,” problemer end sine egne,” 
siger han.siger han.

Han erkender, at han selv Han erkender, at han selv 
nogle gange er gledet ind i nogle gange er gledet ind i 
et usundt mønster og i den et usundt mønster og i den 

”Vi skal hjælpe hinanden til ”Vi skal hjælpe hinanden til 
at få øje på det, der hin-at få øje på det, der hin-
drer os i at leve 100 procent drer os i at leve 100 procent 
med Jesus,” siger Flemming med Jesus,” siger Flemming 
Hansen.Hansen.

mennesket er sat på jorden mennesket er sat på jorden 
som forvalter af det, de har som forvalter af det, de har 
fået fra Herren.fået fra Herren.

”Og det skal vi gøre med ”Og det skal vi gøre med 
to formål: For at vi og andre to formål: For at vi og andre 
skal have det godt, og for at skal have det godt, og for at 
få folk med i himlen. Vi skal få folk med i himlen. Vi skal 
kun være her på jorden en kun være her på jorden en 
kort tid, men et andet sted i kort tid, men et andet sted i 
lang tid.”lang tid.”

Flemming Hansen minder Flemming Hansen minder 
om, at livet er et hele. om, at livet er et hele. 

”Der fi ndes ikke en Gud-”Der fi ndes ikke en Gud-
afdeling og en penge-af-afdeling og en penge-af-
deling. Det ryster mig, når deling. Det ryster mig, når 
kristne både i Danmark og i kristne både i Danmark og i 
Tanzania deler det op,” siger Tanzania deler det op,” siger 
han.han.

”Og så skal vi huske det, ”Og så skal vi huske det, 
som Paulus siger i 1 Tim som Paulus siger i 1 Tim 
6,10. Nemlig, at det er kær-6,10. Nemlig, at det er kær-

lighed til penge – ikke pen-lighed til penge – ikke pen-
gene i sig selv – der er roden gene i sig selv – der er roden 
til alt ondt og kan føre bort til alt ondt og kan føre bort 
fra troen.”                  fra troen.”                  klkl



Bibelens tredje valfartsfest minder 
os om, at alt kommer fra Gud

Bibelen fortæller både historisk og profetisk om løvhyttefesten som en fest, 
hvor Gud på en særlig måde velsigner mennesker

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINERAF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Alt i livet er midlertidigt. Alt, Alt i livet er midlertidigt. Alt, 
hvad vi har, er til låns fra hvad vi har, er til låns fra 
Gud, som elsker mennesker Gud, som elsker mennesker 
så højt, at han overøser os så højt, at han overøser os 
med gaver. Det markerer med gaver. Det markerer 
ingen bibelsk fest tydeligere ingen bibelsk fest tydeligere 
end løvhyttefesten, der i år end løvhyttefesten, der i år 
faldt fra den 20. til 27. sep-faldt fra den 20. til 27. sep-
tember.tember.

Det er ikke en fest, der Det er ikke en fest, der 
markeres i ret mange kirke-markeres i ret mange kirke-
lige sammenhænge, men på lige sammenhænge, men på 
Det gamle Testamentes tid Det gamle Testamentes tid 
var det en af årets største var det en af årets største 
fester. Festen markeres sta-fester. Festen markeres sta-
dig i dag ved, at jøderne bor i dig i dag ved, at jøderne bor i 
løvhytter til minde om, hvor-løvhytter til minde om, hvor-
dan Gud lod deres forfædre dan Gud lod deres forfædre 
bo i løvhytter undervejs fra bo i løvhytter undervejs fra 
Egypten mod det lovede Egypten mod det lovede 
land.land.

Festen er både en påmin-Festen er både en påmin-
delse om, at det er Gud, der delse om, at det er Gud, der 
sørger for mennesker, men sørger for mennesker, men 
også en påmindelse om, at også en påmindelse om, at 
vores nuværende hjem ikke vores nuværende hjem ikke 
er målet. ”Der venter Guds er målet. ”Der venter Guds 
folk en sabbatshvile” (Hebr folk en sabbatshvile” (Hebr 
4,9).4,9).

Glæde over Guds 
omsorg og gaver
Løvhyttefesten er en af de Løvhyttefesten er en af de 
tre bibelske valfartsfester i tre bibelske valfartsfester i 
Bibelen. Påsken og pinsen Bibelen. Påsken og pinsen 

er de to andre. Det var en er de to andre. Det var en 
fest til minde om ørkenvan-fest til minde om ørkenvan-
dringen, men også en fej-dringen, men også en fej-
ring af, at høsten var i hus. ring af, at høsten var i hus. 
Guds anvisning var, at folket Guds anvisning var, at folket 
skulle glæde sig for Her-skulle glæde sig for Her-
rens ansigt i syv dage. Det rens ansigt i syv dage. Det 
samme står der ikke om de samme står der ikke om de 
to andre valfartsfester, og to andre valfartsfester, og 
løvhyttefesten blev derfor løvhyttefesten blev derfor 
mere end nogen anden fest mere end nogen anden fest 
en glædesfest i Israel.en glædesfest i Israel.

Den kombinerede høstfest Den kombinerede høstfest 
og påmindelse om Guds og påmindelse om Guds 
omsorg under ørkenvan-omsorg under ørkenvan-
dringen tjener til at minde dringen tjener til at minde 
om, at alting kommer fra om, at alting kommer fra 
Gud. Det understreges også Gud. Det understreges også 
af løvhyttefestens placering af løvhyttefestens placering 
i året. Festen ligger omkring i året. Festen ligger omkring 
det tidspunkt, hvor regnti-det tidspunkt, hvor regnti-
den begynder. I Israel falder den begynder. I Israel falder 
der ikke regn fra midten af der ikke regn fra midten af 
foråret til midten af efter-foråret til midten af efter-
året. Midt i festlighederne året. Midt i festlighederne 
over den afsluttede høst, var over den afsluttede høst, var 
der altså også en indbyg-der altså også en indbyg-
get påmindelse om næste get påmindelse om næste 
år. For lader Gud ikke regnen år. For lader Gud ikke regnen 
komme, kan det selvsagt komme, kan det selvsagt 
have katastrofale følger for have katastrofale følger for 
landbruget.landbruget.

På den ene side skal men-På den ene side skal men-
nesket altså glæde sig over nesket altså glæde sig over 
Guds gaver. Derfor var det Guds gaver. Derfor var det 
også en fest med dans, sang også en fest med dans, sang 
og musik. Formentlig er det og musik. Formentlig er det 
den fest, der er tale om i den fest, der er tale om i 
Dom 21,19, hvor de ugifte Dom 21,19, hvor de ugifte 
piger fra Shilo plejede at piger fra Shilo plejede at 
danse.danse.

På den anden side er løv-På den anden side er løv-
hyttefesten også en påmin-hyttefesten også en påmin-
delse om ikke at blive som delse om ikke at blive som 
den rige mand, hvis mark den rige mand, hvis mark 
havde givet godt. Jesus ad-havde givet godt. Jesus ad-
varer mod at vægte jordens varer mod at vægte jordens 
skatte højere end Gud (Luk skatte højere end Gud (Luk 
12,21).12,21).

Skal minde om 
menneskers plads
Påmindelsen om, at ”alle Påmindelsen om, at ”alle 

gode gaver de kommer oven gode gaver de kommer oven 
ned”, er måske netop grun-ned”, er måske netop grun-
den til, at løvhyttefesten den til, at løvhyttefesten 
optræder på nogle steder optræder på nogle steder 
i Gammel Testamente, der i Gammel Testamente, der 
i særlig grad viser menne-i særlig grad viser menne-
skets placering i forhold til skets placering i forhold til 
Gud. Gud. 

At Gud er den højeste At Gud er den højeste 
autoritet ville stå klart for autoritet ville stå klart for 
den kommende generation den kommende generation 
hvert syvende år under løv-hvert syvende år under løv-
hyttefesten. Som foreskre-hyttefesten. Som foreskre-
vet i moseloven skulle hele vet i moseloven skulle hele 
loven nemlig læses op under loven nemlig læses op under 
festen hvert syvende år i festen hvert syvende år i 
gældseftergivelsesåret (5 gældseftergivelsesåret (5 
Mos 16,10-13).Mos 16,10-13).

Og ingen ville være i tvivl Og ingen ville være i tvivl 
om, hvor stor Gud egent-om, hvor stor Gud egent-
lig er, hvis de var til stede lig er, hvis de var til stede 
under Salomos indvielse af under Salomos indvielse af 
templet. Indvielsen skete templet. Indvielsen skete 
netop under løvhyttefesten netop under løvhyttefesten 
(1 Kong 8,2). Da Pagtens Ark (1 Kong 8,2). Da Pagtens Ark 
blev ført ind i templet, fyldte blev ført ind i templet, fyldte 
Herrens herlighed det som Herrens herlighed det som 
en sky i en grad, så præster-en sky i en grad, så præster-
ne ikke kunne udføre deres ne ikke kunne udføre deres 
hverv.hverv.

At den mægtige Gud ser At den mægtige Gud ser 
med vrede på menneskets med vrede på menneskets 
synd og overtrædelse, stod synd og overtrædelse, stod 
også klart for de folk, der også klart for de folk, der 
var til stede, da Ezra læste var til stede, da Ezra læste 
loven højt. De skulle gen-loven højt. De skulle gen-
tagne gange opfordres til tagne gange opfordres til 
glæde. Ezras oplæsning glæde. Ezras oplæsning 
skete efter det babyloniske skete efter det babyloniske 
eksil, da offertjenesten blev eksil, da offertjenesten blev 
genoptaget ved Guds alter. genoptaget ved Guds alter. 
Også denne genoptagning Også denne genoptagning 

af ofrene til Gud skete under af ofrene til Gud skete under 
løvhyttefesten (Neh 8).løvhyttefesten (Neh 8).

En kilde med levende 
vand
Også i Ny Testamente min-Også i Ny Testamente min-
der løvhyttefesten om, hvor der løvhyttefesten om, hvor 
stor Gud er, og at han sørger stor Gud er, og at han sørger 
for mennesker. I Joh 7,37 læ-for mennesker. I Joh 7,37 læ-
ser vi, hvordan Jesus trådte ser vi, hvordan Jesus trådte 
frem på festens sidste dag frem på festens sidste dag 
og proklamerede, at alle, og proklamerede, at alle, 
der tørster, kan få vand hos der tørster, kan få vand hos 
ham. Her proklamerede Je-ham. Her proklamerede Je-
sus, at han er opfyldelsen sus, at han er opfyldelsen 
af løvhyttefestens person-af løvhyttefestens person-
lige dimension. Gud vil give lige dimension. Gud vil give 
livets vand – Jesus – til den, livets vand – Jesus – til den, 
som tror!som tror!

Jesus talte ind i et konkret Jesus talte ind i et konkret 
ritual, hvor man bar en kruk-ritual, hvor man bar en kruk-
ke vand op fra Siloadammen ke vand op fra Siloadammen 
til templets alter som en bøn til templets alter som en bøn 
til Gud om at sende regn i det til Gud om at sende regn i det 
kommende år. Men også som kommende år. Men også som 
en stærk påmindelse om en stærk påmindelse om 
den tempelkilde, som Eze-den tempelkilde, som Eze-
kiel profeterer om, der skal kiel profeterer om, der skal 
vælde ud fra templet, fl yde vælde ud fra templet, fl yde 
ned i Det døde Hav og gøre ned i Det døde Hav og gøre 
det sundt og give frugttræer, det sundt og give frugttræer, 
der bærer frugt hver måned der bærer frugt hver måned 
(Ez 47). Her bliver der virkelig (Ez 47). Her bliver der virkelig 
tale om, at Gud giver en stor tale om, at Gud giver en stor 
høst!høst!

Igen og igen minder løv-Igen og igen minder løv-
hyttefesten altså menne-hyttefesten altså menne-
sker om, at det er Gud, der sker om, at det er Gud, der 
sørger for dem. Gud minder sørger for dem. Gud minder 
folket om deres stilling over folket om deres stilling over 
for ham, samtidig med at for ham, samtidig med at 
han minder dem om sin han minder dem om sin 

kærlighed ved at åbenbare kærlighed ved at åbenbare 
sig for mennesker.sig for mennesker.

Den profetiske   
dimension
Men det er ikke kun i til-Men det er ikke kun i til-
bageblik, at løvhyttefesten bageblik, at løvhyttefesten 
minder os om, at alting minder os om, at alting 
kommer fra Gud.kommer fra Gud.

Ud over tempelkilden, som Ud over tempelkilden, som 
Ezekiel ser, og den vældige Ezekiel ser, og den vældige 
høst, som den giver, bruger høst, som den giver, bruger 
Esajas også billedspro-Esajas også billedspro-
get fra løvhyttefesten til at get fra løvhyttefesten til at 
beskrive begivenheder, vi beskrive begivenheder, vi 
ikke har set opfyldt endnu. ikke har set opfyldt endnu. 
Esajas fortæller i kapitel 4, Esajas fortæller i kapitel 4, 
at Israel en dag vil tage imod at Israel en dag vil tage imod 
Herrens spire, der er et bil-Herrens spire, der er et bil-
lede på Jesus. Spiren er en lede på Jesus. Spiren er en 
oplagt reference til høst-oplagt reference til høst-
festen, men Esajas bruger festen, men Esajas bruger 
fl ere billeder fra løvhyttefe-fl ere billeder fra løvhyttefe-
sten. Han taler om landets sten. Han taler om landets 
frugt – en henvisning til hø-frugt – en henvisning til hø-
sten – Guds fysiske tilstede-sten – Guds fysiske tilstede-
værelse i en sky ligesom ved værelse i en sky ligesom ved 
Salomos tempelindvielse og Salomos tempelindvielse og 

en ”hytte, som kan skygge en ”hytte, som kan skygge 
mod heden om dagen og mod heden om dagen og 
give ly og læ mod skybrud give ly og læ mod skybrud 
og regn”.og regn”.

Og hos Zakarias er hen-Og hos Zakarias er hen-
visningen til løvhyttefesten visningen til løvhyttefesten 
helt tydelig, da profeten i helt tydelig, da profeten i 
kapitel 14 fortæller om en kapitel 14 fortæller om en 
fremtidig krig, hvor alle fol-fremtidig krig, hvor alle fol-
keslag angriber Jerusalem. keslag angriber Jerusalem. 
Alle de folkeslag, der er til-Alle de folkeslag, der er til-
bage, efter Gud har vundet bage, efter Gud har vundet 
krigen, skal hvert år drage krigen, skal hvert år drage 
op til Jerusalem ”og tilbede op til Jerusalem ”og tilbede 
kongen, Hærskarers Herre kongen, Hærskarers Herre 
og fejre løvhyttefesten.”og fejre løvhyttefesten.”

Høsten af 
Guds udvalgte
Som skrevet er løvhyttefe-Som skrevet er løvhyttefe-
sten blandt de tre såkaldte sten blandt de tre såkaldte 
valfartsfester. valfartsfester. 

I lyset af Ny Testamente I lyset af Ny Testamente 
ved vi, at påsken med lam-ved vi, at påsken med lam-
mets blod og udfrielsen af mets blod og udfrielsen af 
Egypten var et billede på, at Egypten var et billede på, at 
Jesus gav sit blod, opstod Jesus gav sit blod, opstod 
fra de døde og befriede en-fra de døde og befriede en-
hver, der tror, fra syndens hver, der tror, fra syndens 
slaveri. slaveri. 

Ny Testamente forkla-Ny Testamente forkla-
rer os også, at pinsen med rer os også, at pinsen med 
overrækkelsen af De ti Bud overrækkelsen af De ti Bud 
og pagtslutningen ved Si-og pagtslutningen ved Si-
najs bjerg fi k sin profetiske najs bjerg fi k sin profetiske 
opfyldelse, da Gud sendte opfyldelse, da Gud sendte 
Helligånden og skrev sin lov Helligånden og skrev sin lov 
ind i hjerterne hos enhver, ind i hjerterne hos enhver, 
der tror.der tror.

Løvhyttefesten har ikke Løvhyttefesten har ikke 
fået sin profetiske opfyl-fået sin profetiske opfyl-
delse endnu, hvor Gud på delse endnu, hvor Gud på 
en konkret måde handler til en konkret måde handler til 
frelse og velsignelse for sine frelse og velsignelse for sine 
troende. Men når løvhytte-troende. Men når løvhytte-
festen skal spille en rolle for festen skal spille en rolle for 
alle folkeslagene efter Jesu alle folkeslagene efter Jesu 
genkomst, kunne det tyde genkomst, kunne det tyde 
på, at der skal ske en særlig på, at der skal ske en særlig 
høst netop omkring denne høst netop omkring denne 
fest til glæde for Guds ud-fest til glæde for Guds ud-
valgte.valgte.

Således minder løvhytte-Således minder løvhytte-
festen ikke bare i tilbageblik festen ikke bare i tilbageblik 
på Gammel Testamente om, på Gammel Testamente om, 
at alt er til låns fra Gud. Nej, at alt er til låns fra Gud. Nej, 
festen minder også den tro-festen minder også den tro-
ende om, at Jesus kommer ende om, at Jesus kommer 
igen for at tage os med til et igen for at tage os med til et 
bedre sted:bedre sted:

”Og når jeg er gået bort og ”Og når jeg er gået bort og 
har gjort en plads rede for har gjort en plads rede for 
jer, kommer jeg igen og tager jer, kommer jeg igen og tager 
jer til mig, for at også I skal jer til mig, for at også I skal 
være, hvor jeg er” (Joh 14,3).være, hvor jeg er” (Joh 14,3).
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Overalt i Israel bygger men-Overalt i Israel bygger men-
nesker løvhytter til løvhyt-nesker løvhytter til løvhyt-

tefesten. Her er det ved Jof-tefesten. Her er det ved Jof-
fi huset i Jerusalem.fi huset i Jerusalem.

 
Gennem løvhytte-
festen minder Gud 
folket om deres 
stilling over for 
ham, samtidig med 
at han minder dem 
om sin kærlighed 
ved at åbenbare 
sig for mennesker

Nicklas Lautrup-MeinerNicklas Lautrup-Meiner

08 Nr. 16 | 1. oktober 2021

NICKLAS LAUTRUP-MEINER   Løvhyttefesten 
minder den troende om, at Jesus kommer igen for 
at tage os med til et bedre sted

 
Igen og igen min-
der løvhyttefesten 
mennesker om, 
at det er Gud, der 
sørger for dem

Nicklas Lautrup-MeinerNicklas Lautrup-Meiner

TEMA



09Nr. 16 | 1. oktober 2021

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det er ikke op til dommerne, Det er ikke op til dommerne, 
men til lægen at vurdere, men til lægen at vurdere, 
om et barn under 16 år er i om et barn under 16 år er i 
stand til at sige ja til køns-stand til at sige ja til køns-
behandling. Det har Storbri-behandling. Det har Storbri-
tanniens øverste domstol tanniens øverste domstol 
vurderet efter en appelsag. vurderet efter en appelsag. 
Den 1. december 2020 vur-Den 1. december 2020 vur-
derede Landsretten for Eng-derede Landsretten for Eng-
land og Wales ellers, at det land og Wales ellers, at det 
var ”højst usandsynligt, at var ”højst usandsynligt, at 
et barn under 14 ville være i et barn under 14 ville være i 
stand til at samtykke til hor-stand til at samtykke til hor-
monblokkere” – altså me-monblokkere” – altså me-
dicin, der sætter kroppens dicin, der sætter kroppens 
naturlige pubertet i stå.naturlige pubertet i stå.

Landsretten vurderede Landsretten vurderede 
også, at ”det er tvivlsomt, at også, at ”det er tvivlsomt, at 
et barn på 14-15 år kan for-et barn på 14-15 år kan for-
stå og vurdere de langsigte-stå og vurdere de langsigte-
de konsekvenser og risici af de konsekvenser og risici af 
hormonblokkere.”hormonblokkere.”

Sundhedspersonalet  
kan vurdere
Men 17. september blev Men 17. september blev 
denne afgørelse omstødt. denne afgørelse omstødt. 

”Retten kan ikke generali-”Retten kan ikke generali-
sere om personer i forskel-sere om personer i forskel-
lige aldersgruppers evne til lige aldersgruppers evne til 
at forstå, hvad der er nød-at forstå, hvad der er nød-
vendigt for dem for at være vendigt for dem for at være 
kompetente til at samtykke kompetente til at samtykke 

Ny landsleder for Indre 
Missions Ungdom

Daniel Præstholm fra Grindsted er ansat Daniel Præstholm fra Grindsted er ansat 
som ny landsleder for Indre Missions som ny landsleder for Indre Missions 
Ungdom (IMU) fra 1. oktober efter Niels Ungdom (IMU) fra 1. oktober efter Niels 
Hankelbjerg Mortensen, der har fået en Hankelbjerg Mortensen, der har fået en 
stilling som præst i Herning Bykirke.stilling som præst i Herning Bykirke.

Den nye landsleder, der er uddannet Den nye landsleder, der er uddannet 
teolog, er allerede kendt i IMU. Siden teolog, er allerede kendt i IMU. Siden 

2013 har han været ungdomskonsulent – en stilling, der 2013 har han været ungdomskonsulent – en stilling, der 
i 2017 blev udvidet til også at være undervisningskonsu-i 2017 blev udvidet til også at være undervisningskonsu-
lent. En af hans første opgaver som landsleder for IMU lent. En af hans første opgaver som landsleder for IMU 
er det årlige landsstævne for 13-19-årige, Event, som af-er det årlige landsstævne for 13-19-årige, Event, som af-
holdes i Vejle fra den 5.-7. november.                   holdes i Vejle fra den 5.-7. november.                   kbrkbr

Tidligere KFS’er i spidsen 
for Bibelselskabet
Cand.mag. i litteraturvidenskab og retorik, Johannes Cand.mag. i litteraturvidenskab og retorik, Johannes 
Baun, bliver fra 1. oktober ny generalsekretær for Det Baun, bliver fra 1. oktober ny generalsekretær for Det 
Danske Bibelselskab. Han afl øser Birgitte Stocklund Lar-Danske Bibelselskab. Han afl øser Birgitte Stocklund Lar-
sen, der forlader posten efter seks år.sen, der forlader posten efter seks år.

Johannes Baun har tidligere været forlagschef på Johannes Baun har tidligere været forlagschef på Kri-Kri-
steligt Dagbladsteligt Dagblad og litteraturredaktør ved  og litteraturredaktør ved WeekendavisenWeekendavisen. . 
Desuden var han fra 2006-2011 bestyrelsesformand i Desuden var han fra 2006-2011 bestyrelsesformand i 
Kristeligt Forbund for Studerende.Kristeligt Forbund for Studerende.

”Ingen bog har haft større betydning for vestlig kultur, ”Ingen bog har haft større betydning for vestlig kultur, 
dannelse og åndsliv end Bibelen. Ingen bog har haft stør-dannelse og åndsliv end Bibelen. Ingen bog har haft stør-
re betydning for mig. For Bibelen er et værk, man kan leve re betydning for mig. For Bibelen er et værk, man kan leve 
og dø på, men aldrig bliver færdig med. Man har altid no-og dø på, men aldrig bliver færdig med. Man har altid no-
get til gode,” siger den nye generalsekretær og fortsætter:get til gode,” siger den nye generalsekretær og fortsætter:

”Derfor glæder jeg mig enormt til at arbejde for at øge ”Derfor glæder jeg mig enormt til at arbejde for at øge 
kendskabet til Bibelen og alle de fortællinger, der både kendskabet til Bibelen og alle de fortællinger, der både 
former os som mennesker og som samfund.”                    former os som mennesker og som samfund.”                    kbrkbr

Høring om onlinepornos 
virkning på børn
Onsdag den 15. september holdt Folketingets Ligestil-Onsdag den 15. september holdt Folketingets Ligestil-
lingsudvalg en høring på Christiansborg omkring online-lingsudvalg en høring på Christiansborg omkring online-
pornoens påvirkning af børn og unge. Med i høringspa-pornoens påvirkning af børn og unge. Med i høringspa-
nelet af eksperter var Heidi Als Ringheim fra foreningen nelet af eksperter var Heidi Als Ringheim fra foreningen 
Mediesundhed for børn og unge.   Mediesundhed for børn og unge.   

Både blandt eksperter og politikere var der bred enig-Både blandt eksperter og politikere var der bred enig-
hed om, at onlineporno har dokumenterede skadelige hed om, at onlineporno har dokumenterede skadelige 
virkninger på børn og unge, og at der må gøres en indsats virkninger på børn og unge, og at der må gøres en indsats 
for at beskytte dem.for at beskytte dem.

”Jeg håber, det her får sat gang i en videre proces poli-”Jeg håber, det her får sat gang i en videre proces poli-
tisk,” sagde Venstres Heidi Bank, der er formand for Lige-tisk,” sagde Venstres Heidi Bank, der er formand for Lige-
stillingsudvalget.                   stillingsudvalget.                   kbrkbr

Markant retssag om 
kønsbehandling omstødt

Engelske læger kan vurdere, om mindreårige kan forstå 
konsekvensen af behandling, siger højesteret

til en behandling med hor-til en behandling med hor-
monblokkere.”monblokkere.”

Den vurdering skal sund-Den vurdering skal sund-
hedspersonerne i stedet hedspersonerne i stedet 
træffe, og det er man glade træffe, og det er man glade 
for på Tavistock-klinikken, for på Tavistock-klinikken, 
der rejste appelsagen:der rejste appelsagen:

”Dommen bekræfter eta-”Dommen bekræfter eta-
blerede juridiske principper blerede juridiske principper 
om respekt for vores sund-om respekt for vores sund-
hedspersoners evne til ak-hedspersoners evne til ak-
tivt og samvittighedsmæs-tivt og samvittighedsmæs-
sigt at engagere os i vores sigt at engagere os i vores 

Generalsekretær i NLM Øyvind Åsland afviser kritik som meget unuanceret 

Stormvejr om LM-samarbejds-
partner ikke slut endnu

Selv om et eksternt klage-Selv om et eksternt klage-
udvalg har frikendt Norsk udvalg har frikendt Norsk 
Luthersk Misjonssam-Luthersk Misjonssam-
bands (NLM) generalsekre-bands (NLM) generalsekre-
tær Øyvind Åsland i alle de tær Øyvind Åsland i alle de 
klagesager, der har omgivet klagesager, der har omgivet 
ham et helt år, er anklagerne ham et helt år, er anklagerne 
imod ham og NLM’s ledelse imod ham og NLM’s ledelse 
langt fra slut.langt fra slut.

I en længere kronik i avi-I en længere kronik i avi-
sen sen DagenDagen udtaler to tid- udtaler to tid-
ligere missionærer sig om ligere missionærer sig om 
en af de klagesager, som en af de klagesager, som 
generalsekretæren har væ-generalsekretæren har væ-
ret igennem. De påberåber ret igennem. De påberåber 

sig at tale på vegne af fl ere sig at tale på vegne af fl ere 
tidligere missionærer og tidligere missionærer og 
tegner et billede af Åsland tegner et billede af Åsland 
som en leder, der ikke lytter som en leder, der ikke lytter 
til sine medarbejdere, og af til sine medarbejdere, og af 
NLM’s ledelse som stærkt NLM’s ledelse som stærkt 
topstyret.topstyret.

Selv afviser Åsland ankla-Selv afviser Åsland ankla-
gerne og kalder dem ”meget gerne og kalder dem ”meget 
unuancerede”.unuancerede”.

Udvalg ikke uvildigt
Også det eksterne klageud-Også det eksterne klageud-
valg får kritik. Forfatter og valg får kritik. Forfatter og 
fi lmskaber Øystein Stene, fi lmskaber Øystein Stene, 

som er bror til Endre Stene, som er bror til Endre Stene, 
der første gang rejste kritik-der første gang rejste kritik-
ken af NLM offentligt, kriti-ken af NLM offentligt, kriti-
serer sammensætningen af serer sammensætningen af 
det eksterne klageudvalg.det eksterne klageudvalg.

Han peger på, at advoka-Han peger på, at advoka-
ten, der var formand for kla-ten, der var formand for kla-
geudvalget i offentligheden geudvalget i offentligheden 
har gjort sig til talsmand for, har gjort sig til talsmand for, 
at klagesager for ofte vindes at klagesager for ofte vindes 
af dem, der klager. Psykolo-af dem, der klager. Psykolo-
gen i udvalget har arbejdet gen i udvalget har arbejdet 
som rådgiver og konsulent som rådgiver og konsulent 
for NLM i en årrække, hvilket for NLM i en årrække, hvilket 
burde diskvalifi cere hende, burde diskvalifi cere hende, 

mener han. Og et tredje ud-mener han. Og et tredje ud-
valgsmedlem blandede sig valgsmedlem blandede sig 
tidligt i debatten på NLM’s tidligt i debatten på NLM’s 
side og kan derfor ikke være side og kan derfor ikke være 
uvildig, siger Stene. uvildig, siger Stene. 

Han kritiserer også, at ud-Han kritiserer også, at ud-
valgets rapport kun handler valgets rapport kun handler 
om det strengt juridiske, om det strengt juridiske, 
men ikke om de mere etiske men ikke om de mere etiske 
sider af ledelsen i NLM’s sider af ledelsen i NLM’s 
handlinger.handlinger.

NLM og LM har i årtier NLM og LM har i årtier 
haft et tæt samarbejde om-haft et tæt samarbejde om-
kring international mission i kring international mission i 
fl ere lande.              fl ere lande.              nlmnlm

patienter i beslutninger om patienter i beslutninger om 
deres sandhed og fremtid.”deres sandhed og fremtid.”

Eksperimenterer  
med børn 
Når Landsretten overhove-Når Landsretten overhove-
det udtalte sig om min-det udtalte sig om min-
dreåriges evne til at forstå dreåriges evne til at forstå 
konsekvensen af en køns-konsekvensen af en køns-
behandling skyldes det Kei-behandling skyldes det Kei-
ra Bell. Den i dag 23-årige ra Bell. Den i dag 23-årige 
kvinde ønskede sig som kvinde ønskede sig som 
14-årig at være en dreng og 14-årig at være en dreng og 

Keira Bell, der selv som 14-Keira Bell, der selv som 14-
årig påbegyndte hormon-årig påbegyndte hormon-
behandling, mener ikke, at behandling, mener ikke, at 
børn under 14 er i stand til børn under 14 er i stand til 
at forstå konsekvenserne af at forstå konsekvenserne af 
kønsbehandling.kønsbehandling.

undergik hormonbehandling undergik hormonbehandling 
og kirurgi. Siden fortrød hun og kirurgi. Siden fortrød hun 
og lagde sag an mod Tavis-og lagde sag an mod Tavis-
tock-klinikken, der hører un-tock-klinikken, der hører un-
der det britiske sundheds-der det britiske sundheds-
væsen. Hun mener, at børn væsen. Hun mener, at børn 
under 16 år ikke er i stand under 16 år ikke er i stand 
til at forstå konsekvensen af til at forstå konsekvensen af 
kønsbehandling.kønsbehandling.

I december 2020 vandt I december 2020 vandt 
hun rettens ord for, at børn hun rettens ord for, at børn 
under 16 år ikke kan give under 16 år ikke kan give 
samtykke til kønsbehand-samtykke til kønsbehand-
ling. Dette er nu omstødt. ling. Dette er nu omstødt. 

”Jeg er overrasket og skuf-”Jeg er overrasket og skuf-
fet over, at retten ikke udvi-fet over, at retten ikke udvi-
ste bekymring over, at børn ste bekymring over, at børn 
helt ned til ti år er blevet helt ned til ti år er blevet 
sendt på vejen mod sterili-sendt på vejen mod sterili-
sation,” siger hun til nyheds-sation,” siger hun til nyheds-
bureauet AFP og uddyber:bureauet AFP og uddyber:

”Særligt over, at afgørel-”Særligt over, at afgørel-
sen ikke tog livtag med den sen ikke tog livtag med den 
store risiko, som børn bliver store risiko, som børn bliver 
udsat for, ved at få kraftig, udsat for, ved at få kraftig, 
eksperimentel medicin.”eksperimentel medicin.”
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KEIRA BELL   Jeg er overrasket og skuffet over, at 
retten ikke udviste bekymring over, at børn helt ned til 
ti år er blevet sendt på vejen mod sterilisationKIRKE  

Abortmodstandere taber sag
26-årige Heidi Crowter og Maire Lea-Wilson har tabt en 26-årige Heidi Crowter og Maire Lea-Wilson har tabt en 
sag ved Storbritanniens landsret for at ændre landets sag ved Storbritanniens landsret for at ændre landets 
abortlov. De nuværende regler tillader abort frem til abortlov. De nuværende regler tillader abort frem til 
fødslen, hvis barnet er psykisk eller fysisk ”alvorligt han-fødslen, hvis barnet er psykisk eller fysisk ”alvorligt han-
dicappet”. Crowter er født med Downs syndrom, 33-årige dicappet”. Crowter er født med Downs syndrom, 33-årige 
Lea-Wilson er mor til en søn med Downs syndrom.Lea-Wilson er mor til en søn med Downs syndrom.

Crowter og Lea-Wilson mener, at den britiske abortlov er Crowter og Lea-Wilson mener, at den britiske abortlov er 
uforenelig med den europæiske menneskerettighedskon-uforenelig med den europæiske menneskerettighedskon-
vention, fordi den skelner mellem graviditeter med risiko vention, fordi den skelner mellem graviditeter med risiko 
for et såkaldt alvorligt handicap og andre graviditeter.for et såkaldt alvorligt handicap og andre graviditeter.

Dommerne mente dog, at de nuværende regler har en Dommerne mente dog, at de nuværende regler har en 
god balance mellem den gravide kvindes og det ufødte god balance mellem den gravide kvindes og det ufødte 
barns rettigheder.barns rettigheder.

Efter domfældelsen udtalte Heidi Crowter, at personer Efter domfældelsen udtalte Heidi Crowter, at personer 
med Downs syndrom bliver diskrimineret i skolen og på med Downs syndrom bliver diskrimineret i skolen og på 
arbejdspladsen – og nu også i livmoderen.                       arbejdspladsen – og nu også i livmoderen.                       nlmnlm
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Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

HOVED- OG TOTALENTREPRISER

UNDERVISER TIL 
PRÆSTESEMINARIUM

På Phnom Penh Bible School uddannes kommende På Phnom Penh Bible School uddannes kommende 
præster og ledere til kirken i Cambodja.præster og ledere til kirken i Cambodja.

Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske 
fagområder på bachelorniveau samt være mentor fagområder på bachelorniveau samt være mentor 
for nogle af de studerende. for nogle af de studerende.
Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksa-Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksa-
men og gerne erfaring med undervisning, ledelse men og gerne erfaring med undervisning, ledelse 
eller menighedsplantning.eller menighedsplantning.

Ansøgningsfrist: snarest muligt.Ansøgningsfrist: snarest muligt.

Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/ Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/
missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent  missionaer. Kontakt gerne missionskonsulent 
Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.Bent Olsen på bo@dlm.dk / 41 57 82 37.

TEOLOGISK UNDERVISER 
TIL KURSER I TANZANIA

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

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

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

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

Frederiksborg Apotek
S lotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels  Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
__________________________________

• LivogJob er STU uddannelse med bomulighed

Marianne og Jørgen Sulkjær 
forstanderpar
Tlf. 5444 1705    www.livogjob.dk     

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

Efterskolen Solgården     Hedemølle Efterskole    Skrødstrup Efterskole     Frøstruphave Efterskole

NYE 
VENNER

SOLID 
BIBEL-

UNDERVISNING

Tilmeldingen åbner  
d. 4. oktober kl. 17.00

KONFIRMANDKURSUS  /  2022
 TIL 

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

O L E  A N D E R S E N

På opdagelse i Bibelen
LogosMedia/Ordet & Israel | 192 sider | 199,95 kr.

O L E A N D E R S E N

MED ISRAEL
SOM GUIDE

TIL BIBELGL ÆDE

»Som læser tages man med på en række spæn-
dende dyk ned i bibeltekster fra både det nye 
og det gamle testamente, hvor forfatteren med 
sin viden om jødernes historie, kultur, sprog 
og traditioner åbner op for nye erkendelser og 
ahaoplevelser.«

T R O  & M I S S I O N

Filipskolen i København søger en dynamisk 
og visionær skoleleder med tiltrædelse pr. 
1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.

Drømmer du om at stå i spidsen for en kristen friskole med 
mange dejlige elever og et engageret personale? 
Og deler du ambitionen om at sikre et kristent fundament 
og et højt fagligt niveau på en rummelig friskole, hvor alle 
elever løftes med den faglighed og den personlighed, de 
hver især besidder? Så har vi et drømmejob til dig.

Ansøgningsfrist er den 14. november 2021.

Ansøgning uploades via www.unikrecruitment.dk, 
hvor stillingsopslaget er vist. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard på:

mk@unikrecruitment.dk
+45 2222 4000

Skoleleder 

Ring til LM’s telefonandagt

74 52 66 44
Ny andagt hver dag



AF OLE SOLGAARD

”Alle taler om dommedag – ”Alle taler om dommedag – 
undtagen præsterne!” undtagen præsterne!” 

Den avisoverskrift kunne Den avisoverskrift kunne 
Budskabets redaktion ikke Budskabets redaktion ikke 
sidde overhørig, da den fan-sidde overhørig, da den fan-
gede deres opmærksom-gede deres opmærksom-
hed. Derfor bærer det nyeste hed. Derfor bærer det nyeste 
nummer af magasinet præg nummer af magasinet præg 
af netop temaet af netop temaet Domme-Domme-
dagsstemningdagsstemning.

FN’s Klimapanel har for FN’s Klimapanel har for 
nylig igen udsendt en dy-nylig igen udsendt en dy-
ster rapport om verdens ster rapport om verdens 
skæve gang. Og pandemier skæve gang. Og pandemier 
og terror, der truer. Mange og terror, der truer. Mange 
frygter derfor fremtiden på frygter derfor fremtiden på 
denne klode. Men hvordan denne klode. Men hvordan 
forholder vi os som kristne forholder vi os som kristne 
egentlig til den undergangs-egentlig til den undergangs-
stemning?stemning?

Hvad er der bibelsk belæg Hvad er der bibelsk belæg 
for at sige om de sidste tider for at sige om de sidste tider 
og om dommedag? og om dommedag? 

Intentionen med temaar-Intentionen med temaar-
tiklerne er at lade noget af tiklerne er at lade noget af 
Bibelens realisme, alvor og Bibelens realisme, alvor og 
ikke mindst håb kaste lys ikke mindst håb kaste lys 
over det, vi oplever omkring over det, vi oplever omkring 
os for tiden, og det, vi kan se os for tiden, og det, vi kan se 
frem til.frem til.

Jorden går under
”Der er intet – intet af det, ”Der er intet – intet af det, 

inspiration            nærvær            holdning

DA GRUNDSTENEN TILDA GRUNDSTENEN TIL det andet tempel blev bygget,  det andet tempel blev bygget, 
fortæller Ezra, at mange af de ældre græd. De sam-fortæller Ezra, at mange af de ældre græd. De sam-
menlignede med Salomos tempel, som nybyggeriet menlignede med Salomos tempel, som nybyggeriet 
umuligt kunne stå mål med (Ezra 3,12).umuligt kunne stå mål med (Ezra 3,12).

Med 120 deltagere fordelt ud over kursets tre dage, Med 120 deltagere fordelt ud over kursets tre dage, 
lod selve antallet meget tilbage at ønske på dette lod selve antallet meget tilbage at ønske på dette 
års Landslederkursus på Løgumkloster Efterskole i års Landslederkursus på Løgumkloster Efterskole i 
weekenden den 17.-19. september.weekenden den 17.-19. september.

Kursets lave deltagerantal er ikke noget særsyn. Kursets lave deltagerantal er ikke noget særsyn. 
Antallet af deltagere ved lokale LM-arrangementer Antallet af deltagere ved lokale LM-arrangementer 
rundt omkring i landet viser mange steder samme rundt omkring i landet viser mange steder samme 
tendens. Som det fremgik af tallene i LM’s jubilæ-tendens. Som det fremgik af tallene i LM’s jubilæ-
umsskrift i 2018, er antallet af deltagere i LM’s ar-umsskrift i 2018, er antallet af deltagere i LM’s ar-
bejde blandt børn og unge også kraftigt reduceret bejde blandt børn og unge også kraftigt reduceret 
sammenlignet med antallet for en generation siden. sammenlignet med antallet for en generation siden. 
Statistikker over gavegivere til LM’s arbejde og abon-Statistikker over gavegivere til LM’s arbejde og abon-
nenter på nenter på Tro & MissionTro & Mission taler samme sprog. De vidner  taler samme sprog. De vidner 
om en høj gennemsnitsalder og spår om en fremtid om en høj gennemsnitsalder og spår om en fremtid 
med yderligere nedgang. Det gælder i øvrigt ikke bare med yderligere nedgang. Det gælder i øvrigt ikke bare 
i LM. Det gælder også andre tilsvarende missionsfor-i LM. Det gælder også andre tilsvarende missionsfor-
eninger.eninger.

DET VILLE VÆRE DET VILLE VÆRE uheldigt, hvis nedtryktheden over uheldigt, hvis nedtryktheden over 
det lave deltagerantal forplanter sig til de yngre gene-det lave deltagerantal forplanter sig til de yngre gene-
rationer i LM. De unge udgjorde en stor del af delta-rationer i LM. De unge udgjorde en stor del af delta-
gerne på Landslederkurset, og der er lykkeligvis unge gerne på Landslederkurset, og der er lykkeligvis unge 
mennesker i dag, som vil LM og engagerer sig i LM mennesker i dag, som vil LM og engagerer sig i LM 
som lønnede og frivillige. De skal ikke have ”det gamle som lønnede og frivillige. De skal ikke have ”det gamle 
tempel” hængende som en tung skygge over dem. tempel” hængende som en tung skygge over dem. 

For enhver, der kan huske tilbage på de dage, hvor For enhver, der kan huske tilbage på de dage, hvor 
der sad mange til LM’s møder og arrangementer, er der sad mange til LM’s møder og arrangementer, er 
det nok naturligt at reagere, som de ældre på Ezras det nok naturligt at reagere, som de ældre på Ezras 
tid. Men LM har for vigtig en sag til at ende som de tid. Men LM har for vigtig en sag til at ende som de 
synkende hænders klub. Det var trods alt kun 11, som synkende hænders klub. Det var trods alt kun 11, som 
Jesus sendte ud til verdens ender med evangeliet, Jesus sendte ud til verdens ender med evangeliet, 
den dag han for til himmels. Få dage før havde de væ-den dag han for til himmels. Få dage før havde de væ-
ret bange og gemt sig, og nogle tvivlede endda, da de ret bange og gemt sig, og nogle tvivlede endda, da de 
tog afsked med ham på Oliebjerget (Matt 28,17). tog afsked med ham på Oliebjerget (Matt 28,17). 

LM TÆLLER HELDIGVISLM TÆLLER HELDIGVIS en del fl ere, der er villige til  en del fl ere, der er villige til 
at gå på Guds bud end discipelskaren. Og kan Gud at gå på Guds bud end discipelskaren. Og kan Gud 
bruge tvivlende og bange disciple, kan han også bruge bruge tvivlende og bange disciple, kan han også bruge 
et LM i tilbagegang. For når Gud velsigner, afhænger et LM i tilbagegang. For når Gud velsigner, afhænger 
det ikke af, om man er mange eller få. Det vidner både det ikke af, om man er mange eller få. Det vidner både 
Bibelen og kirkehistorien om. Det afhænger derimod Bibelen og kirkehistorien om. Det afhænger derimod 
af Gud. Det er hans styrke og ikke vores, der er den af Gud. Det er hans styrke og ikke vores, der er den 
afgørende.afgørende.

Lad os derfor frimodigt gå på hans bud, uanset om Lad os derfor frimodigt gå på hans bud, uanset om 
vi er mange eller få, med budskabet om ham til den vi er mange eller få, med budskabet om ham til den 
næste generation. De har også brug for Jesus!næste generation. De har også brug for Jesus!

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

De synkende 
hænders klub?
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LEDER 

Nicolai Winther-Nielsen:Nicolai Winther-Nielsen:
Læseguide til Læseguide til 
Gammel TestamenteGammel Testamente
Kolon 2021Kolon 2021

200 sider – 199,95 kroner200 sider – 199,95 kroner

Gammel Testamente ud-Gammel Testamente ud-
gør mere end tre fjerde-gør mere end tre fjerde-
dele af Bibelen, men for dele af Bibelen, men for 
mange nutidige bibellæ-mange nutidige bibellæ-
sere er det også den mest sere er det også den mest 
ukendte og samtidig mest ukendte og samtidig mest 
udfordrende del.udfordrende del.

Målet med denne læseguide er at skabe overblik og frem-Målet med denne læseguide er at skabe overblik og frem-
hæve vigtige pointer i de enkelte skrifter. Guiden tilstræber hæve vigtige pointer i de enkelte skrifter. Guiden tilstræber 
desuden at udpege de større bibelske sammenhænge, så desuden at udpege de større bibelske sammenhænge, så 
læseren undervejs opnår en fortrolighed med teksterne og læseren undervejs opnår en fortrolighed med teksterne og 
en evne til at grave dybere og gøre nye overraskende opda-en evne til at grave dybere og gøre nye overraskende opda-
gelser.gelser.

Disponeringen af materialet og den koncentrerede infor-Disponeringen af materialet og den koncentrerede infor-
mation hjælper læseren til hurtigt at kunne orientere sig, når mation hjælper læseren til hurtigt at kunne orientere sig, når 
tiden ikke rækker til brug af mere omfattende og dybtgående tiden ikke rækker til brug af mere omfattende og dybtgående 
hjælpemidler.hjælpemidler.

BOGOMTALER 

Svend Åge Jacobsen:Svend Åge Jacobsen:
Se, jeg gør alting nytSe, jeg gør alting nyt
Luthersk Missions Bibel-Luthersk Missions Bibel-
skoles Elevforening 2021skoles Elevforening 2021

187 sider – 125,- kroner187 sider – 125,- kroner

En grundig, sammen-En grundig, sammen-
hængende og opbyggelig hængende og opbyggelig 
gennemgang af hele Jo-gennemgang af hele Jo-
hannes’ Åbenbaring.hannes’ Åbenbaring.

For mange bibellæsere For mange bibellæsere 
er Johannes’ Åbenbaring er Johannes’ Åbenbaring 
svær at forstå. Sådan svær at forstå. Sådan 
har det også været for har det også været for 
forfatteren til denne forfatteren til denne 
bog, Svend Åge Jacobsen. Men han har bog, Svend Åge Jacobsen. Men han har 
brugt et liv på at læse den og bede om lys over den. Der er brugt et liv på at læse den og bede om lys over den. Der er 
stadig en del, han ikke forstår. Men han har fået lys over det stadig en del, han ikke forstår. Men han har fået lys over det 
væsentlige. Bibelens sidste bog er en vejledning til frelse. væsentlige. Bibelens sidste bog er en vejledning til frelse. 
Den er en hjælp for den kristne menighed til at blive bevaret Den er en hjælp for den kristne menighed til at blive bevaret 
i troen på Jesus i denne verdens sidste tid frem til målet i i troen på Jesus i denne verdens sidste tid frem til målet i 
Himlen. Sådan bliver Johannes’ Åbenbaring udlagt og forkla-Himlen. Sådan bliver Johannes’ Åbenbaring udlagt og forkla-
ret i denne bog.ret i denne bog.

Dommedagsstemning

som sker lige nu – der kom-som sker lige nu – der kom-
mer bag på Gud. Han har mer bag på Gud. Han har 
alle ting i sin hånd,” skriver alle ting i sin hånd,” skriver 
Manuel Vigilius, der er kom-Manuel Vigilius, der er kom-
munikationschef i en stor munikationschef i en stor 
rådgivningsvirksomhed – og rådgivningsvirksomhed – og 
fortsætter:fortsætter:

”Guds ord viser os den ”Guds ord viser os den 
sandhed og virkelighed, der sandhed og virkelighed, der 
kan kalibrere vores indre kan kalibrere vores indre 
kompas, bringe os i vater kompas, bringe os i vater 
og give ære til Gud og hans og give ære til Gud og hans 
løfter; som kan gøre vores liv løfter; som kan gøre vores liv 
til et stærkt vidnesbyrd om til et stærkt vidnesbyrd om 
Guds virkelighed for dem, Guds virkelighed for dem, 
som er ’udenfor’”.som er ’udenfor’”.

DBI-rektor Børge Haahr DBI-rektor Børge Haahr 
Andersen belyser temaet Andersen belyser temaet 
ved at pege på nogle doms- ved at pege på nogle doms- 
og frelsestegn i ”de sidste og frelsestegn i ”de sidste 
tider”. tider”. 

Og MF-lektor Leif Ander-Og MF-lektor Leif Ander-
sen benytter både Bibelen sen benytter både Bibelen 
og malerkunsten, når han i og malerkunsten, når han i 
artiklen artiklen Dommen er i Gode Dommen er i Gode 
hænderhænder peger på det kon- peger på det kon-
trastfyldte i dommedag.  trastfyldte i dommedag.  

Mange andre artikler
Ud over temaartiklerne in-Ud over temaartiklerne in-
deholder magasinet også deholder magasinet også 
refl eksioner, vedkommende refl eksioner, vedkommende 
forkyndelse, artikler om forkyndelse, artikler om 
blandt andet pengeforbrug blandt andet pengeforbrug 
og medvandring samt bog-og medvandring samt bog-
anmeldelser.anmeldelser.

Temaartiklerne i dette nummer af Budskabet lader noget af Bibelens 
realisme, alvor og ikke mindst håb kaste lys over det, der sker i verden

Fordybelse     Analyse     Inspiration     

BUDSKABET

TEMA: 
DOMMEDAGSSTEMNING

BUDSKABET 4/2021

8
De sidste tider – domstegn og frelsestegn 26

Når forkyndelsen dumper 30
En anden Gud?

4/2021

Én artikel fra hvert nummer af Budskabet udgives Én artikel fra hvert nummer af Budskabet udgives 
som gratisartikel. som gratisartikel. 

Som noget nyt kan du ikke bare læse artiklen – men Som noget nyt kan du ikke bare læse artiklen – men 
du kan faktisk høre den. du kan faktisk høre den. 

Fra dette nummer kan du Fra dette nummer kan du 
høre Manuel Vigilius’ artikel høre Manuel Vigilius’ artikel 
”Jorden går under, og det er ”Jorden går under, og det er 
helt som forventet”.  helt som forventet”.  

Det tager 12 minutter – Det tager 12 minutter – 
så det passer lige sammen så det passer lige sammen 
med en gåtur eller en hurtig med en gåtur eller en hurtig 
opvask!opvask!

Find den på budskabet.dk.Find den på budskabet.dk.
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Befolkningen i Siem Reap lider
Cambodja er igen hårdt ramt af corona, og store dele af stor-Cambodja er igen hårdt ramt af corona, og store dele af stor-
byen Siem Reap er lukket ned, hvilket gør det sværere for byen Siem Reap er lukket ned, hvilket gør det sværere for 
mange og øger fattigdommen, fortæller en af LM’s udsendte.mange og øger fattigdommen, fortæller en af LM’s udsendte.

Aktivitetscenter i Mongoliet
I Mongoliet er der et stort behov for aktiviteter for de lokale I Mongoliet er der et stort behov for aktiviteter for de lokale 
børn efter skole. NLM har startet et tiårigt projekt, der skal børn efter skole. NLM har startet et tiårigt projekt, der skal 
afhjælpe det sammen med de lokale kristne.afhjælpe det sammen med de lokale kristne.

facebook.com/discipel247facebook.com/discipel247dlm.dk/nytdlm.dk/nyt dlm.dk/nytdlm.dk/nyt
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Kontakt 44 51 73 37
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Ivan Jakobsen
Ivan Jakobsen

Katrine Vigilius er blevet særligt glad for sandheden om, at Katrine Vigilius er blevet særligt glad for sandheden om, at 
Gud er god. Det betyder nemlig, at hun ikke behøver at søge Gud er god. Det betyder nemlig, at hun ikke behøver at søge 
sin glæde og lykke andre steder.sin glæde og lykke andre steder.
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