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Forsiden
Foto fra Father’s Home

John Nielsen
Missionsforstander

L E D E R

For tiden har vi en række bolde i luften, 
som handler om, hvad Missionsforbun-
det er for en størrelse. 
Tanker om et ny navn, der kommunike-
rer bedre til den ikke-indforståede har 
længe været til debat. 
Spørgsmål om hvad der definerer, hvem 
der er præst i Missionsforbundet, og 
hvad vi lægger i ordinationen af præster, 
er også oppe at vende i disse måneder. 
På Inspirationsdøgnet i januar satte vi 
fokus på, hvad der præger kulturen i 
kirken og kirkens mulighed for at præge 
kulturen i samfundet. 
Endelig skal nævnes en rundrejse til 
alle menighedsrådene i 2019, hvor vi på 
såkaldte dialogmøder drøftede, hvad 
der opfattes som værende Missionsfor-
bundets dna. 
Alt dette og meget mere som sker i lo-
kalmenighederne og på nationalt plan er 
med til at definere os og gøre os til det, 
vi er. Men hvor bevidste er vi egentlig 
om vores identitet?

Ikke typisk Missionsforbundet?
På sidste års rundtur til menighedsråde-
ne hørte vi flere steder menighedsråds-
medlemmer sige ”Vi er ikke en typisk 
missionsforbundsmenighed”. 
Når vi spurgte ind til, hvad der lå bag 
denne kommentar, var svarene stort set 
enslydende og lød noget i retningen af 
dette: ”Vi er en menighed sammensat 
af mennesker fra forskellige baggrunde. 

Nogen har baggrund i det lutherske, 
andre i karismatiske kirker, og nogen er 
opvokset i Missionsforbundet, så vi er en 
meget sammensat menighed. Men her 
oplever vi, at der er plads til os alle. Der 
er plads til at være her med de holdnin-
ger, vi hver især har. Der er bredde og 
rummelighed”.

Forenet i Kristus
Men er ovenstående, der omtales som 
værende en ikke-typisk missionsfor-
bundsmenighed, ikke netop det der er 
typisk for os? Missionsforbundet er et 
kirkesamfund, der lægger vægt på enhe-
den i Kristus. Vores dogmatik kommer til 
udtryk i en overbevisning om, at alle der 
tror på Kristus og følger ham, kan være 
kirke sammen. 
Det skaber en kirke, der samler os i al 
vores forskellighed i og omkring Kristus. 
Det skaber en kirke, der efter bedste 
evne forsøger at favne, ligesom Jesus 
gør. 
Pionererne kaldte det ”Guds børns en-
hed”. Det er typisk Missionsforbundet.

Typisk 
Missionsforbundet

Velkommen til
SENIORLEJR I VIRKSUND

Mandag 27. april – fredag 1. maj

Kontakt Ketty Søgaard: 4062 3536

Velkommen til
FERIE- OG ARBEJDSUGE

På Efterskolen Lindenborg

Mandag 29. juni – fredag 3. juli 

Kontakt Peter Götz: 2635 0416
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Efterskolen Lindenborg har besluttet at 
udvide deres missionsfokus, til udover 
at gælde for arbejdet i Rumænien også 
at gælde for det arbejde, der foregår i 
Ghana.

Er der noget, som kan forandre et ungt 
menneskes syn på tilværelsen, så er det 
at se livsbetingelserne under fremmede 
himmelstrøg. Vi ved det fra tidligere be-
søg på vores missionsfelter. De er ikke 
helt de samme, når de kommer hjem.

Med baggrund i et samarbejde mellem 
efterskolen, MBU og Ghana-udvalget sen-
der Efterskolen Lindenborg i april måned 
volontører og viceforstander, Kim Hinge 
med på en 10-dages tur til Ghana. Volon-
tørerne er Fransine R. Østergaard, Karen 
Mathilde W. Kristiansen, Mie B. Søgaard, 
Nathan Z. Bonderup og Benjamin Gohr. 
Først skal de sammen med Tina Moelmer 
Jensen og Christel Goetz fra Ghana-ud-
valget besøge Father’s Home, og derefter 
skal de – guidet af Ruben Kattner fra 
Ghana-udvalget – møde jævnaldrende i 

Takoradi samt besøge nogle spændende 
steder i Ghana.

Undervejs skal de unge volontører be-
skrive og filme deres iagttagelser, således 
at de efter hjemkomsten kan viderefor-
midle deres overraskelser, nye viden og 
oplevelser på Father’s Home med efter-
skolens elever, så også de får et indtryk 
af ”den store verden”.

Der er flere gode formål med en sådan 
rejse. For det første vil det give de unge 
helt unikke oplevelser, for det andet vil 
Father’s Home nyde godt af flere nye ven-
ner, og for det tredje vil det betyde øget 
kendskab blandt unge til international 
mission. Det er vigtigt, at vi får overdraget 
kærligheden til missionsarbejdet til den 
unge generation.

Dersom der er menigheder/ungdoms-
klubber, som ønsker besøg af nogle af 
volontørerne efter deres hjemkomst, kan 
det sikkert arrangeres med efterskolen.

Volontører fra Efterskolen 
Lindenborg rejser til Ghana

Faste støtter 
er velkomne
Alle bidrag batter. I Ghana-udvalget, 
sender vi mange penge til børnehjem-
met. Vi er meget taknemlige for ethvert 
bidrag. Vi har ikke mange faste støtter, 
så hvis du går og overvejer, om det 
kunne være noget for dig, at blive fast 
støtte, vil vi meget gerne appellere til 
dette. Man kan få skattefradrag på op til 
16.600 kroner om året (2020-takst). Ved 
at oplyse dit cpr-nummer, er det mod-
tageren af din støtte, der indberetter din 
støtte til skat.

Hvis du ønsker at støtte Father’s Home 
– med et engangsbeløb, eller ved at 
blive en fast donor, kan du overføre 
penge til følgende bankkonto eller 
betale via mobilepay.

Bank: Reg.nr.: 2374  Konto: 0370 11070  
Mærkes: Ghana

MobilePay: 67125 
Mærkes: Ghana

G H A N A

Aftensmaden 
fra hønsefarmen 
gøres klar
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Af John Nielsen
Missionsforstander

Her er der noget for hele familien. Bør-
nene vil elske at være på stævne, og for-
ældrene får mulighed for en uges ferie 
sammen med vennerne fra menigheden 
eller fra den anden ende af landet. 
Her er nogle glimt af den store oplevel-
sespakke, som vil udfolde sig på årets 
stævne:

Koncert med Arvid Asmussen
Stævnet begynder 
søndag eftermid-
dag. Allerede 
samme aften er 
der koncert med 
Arvid Asmussen, 
der gennem en 
årrække har præ-
get den danske 
lovsang og salme-
sang.
Koncerten er 
tilbedelse med dryp fra Arvid Asmus-
sens personlige historier. Repertoiret er 

en blanding af kendte og nye sange og 
salmer fra bl.a. Arvid Asmussens seneste 
tre albums, ”Nye salmer fra dagligstuen”, 
”Vers for vægtere” og ”Made and saved 
for the light”.

Kvindenetværk og møde for mænd
Et særligt tilbud 
til kvinder er en 
sædvanlig del af 
stævnet. Nyt i år er 
at også mændene 
får sit eget møde. 
Oplægsholder på 
dette møde er Ru-
ben Knudsen, der 
leder netværket 

”Mand og Mand Imellem”. Han siger:
Jeg har en passion for os mænd, at vi 
må blive det maskuline væsen Gud har 
skabt os til at være, hverken mere el-
ler mindre. Mand og Mand Imellem er 
ikke en klub for ynkelige mænd. Snarere 
tværtimod: Mand og Mand Imellem er 
et værksted, hvor modige mænd sætter 
hinanden stævne, og ærligt deler liv med 
hinanden. 

Ruben Knudsen vil tage udgangspunkt 
i de fire arketyper, som groft set ud-
trykker de fleste mænd. Hver eneste 
arketype er unik, men det kan hjælpe os 
mænd til at se os selv i et nyt lys, tage 
ansvar for familie, børn og ægtefælle 
samt være mere modig bl.a. til at for-
midle troen i hjemmet.

Victor John
Victor John er en 
indisk præst, der 
hver dag våger at 
leve livet modigt. 
På trods af for-
følgelse har han 
opbygget en stor 
Jesusbevægelse 
i det nordlige Indien. Hvert år kommer 
tusindvis af mennesker til tro gennem 
denne tjeneste og mange nye menighe-
der bliver plantet. Det sker ved at have 
et stort fokus på discipelskab.
Selvom Victor John står midt i en vækkel-
se i Indien, kender han også til skandina-
viske forhold. Han er svensk gift, og op-
holder sig derfor hver sommer i Sverige. 

S O M M E R S T Æ V N E

Årets bedste ferieuge 
– Sommerstævne på Lindenborg
Ferie, afslapning, fællesskab og ny inspiration til hverdagskristendom – det må være årets bedste ferieuge! 
Og det er hvad Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg byder på
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Med erfaring fra vækkelsen i Indien og 
med stor forståelse for den europæiske 
kultur vil Victor John tale om, hvordan 
vi kan være frimodige kristne, der deler 
evangeliet med vores medmennesker. 

Egil Svartdahl
Egil er i Norge 
mest kendt som 
”TV-Pastoren” 
på Norges TV2. 
Her har han 
gennem en 
årrække lavet 
en lang række 
programmer om tro og livssyn. Så han 
har om nogen bragt troen ind i nord-
mændenes stuer. 
Han har også været præst i mange år, 
blandt andet i frikirken Filadelfia i Oslo.
Egil har bl.a. skrevet bogen ”Giv det vide-
re”, som handler om udfordringerne i og 
kaldet til at give menigheden og ledelsen 
af den videre til den opvoksende gene-
ration. Dette emne har vi bedt Egil om at 
pakke ud for os. Og da Egil samtidig er 
en fantastisk taler og kommunikator, har 
vi nogle spændende møder med ham 
foran os! 

Sebastian Stakset
Sine kun 34 år 
til trods har den 
svenske evange-
list og musiker 
Sebastian Stakset 
levet et begiven-
hedsrigt liv. På 
godt og ondt. Han 
skiver om sig selv: 
”Da jeg mødte Je-
sus, var jeg på vej 
til at tage mit eget liv. Jeg var kriminel på 
fuld tid, misbruger, kendt rapper, løgner, 
voldsmand og et fuldstændig ødelagt 
menneske, som havde mistet alt. Men 
Jesus forvandlede mit liv fuldstændig. I 
dag er jeg fri! Mørkets lænker er brudt, 
fængselsmurene er brudt ned”! 
Nu brænder Sebastian for at nå ud med 
evangeliet til denne ødelagte verden. 
Hans budskab er stærkt, og han vil helt 
sikkert udfordre os alle, hvad angår mo-
det til at dele troen!

Karl Martin
Karl Martin udfordrer til at følge Jesus 
med stor frimodighed. Han er tidligere 
menighedsplanter og seniorpræst i en 
stor frikirke i Edinburgh. Tjenesten er 

nu international 
som undervi-
ser, coach og 
forkynder. Han 
har udgivet 
flere bøger, bl.a. 
Lead i 2017 om 
lederskab som 
efterfølgelse af 
Jesus. Han siger 
”Jeg har haft mange møder med Gud 
og har taget mange beslutninger igen-
nem livet, så jeg ser discipelskab som en 
daglig aktivitet. Det handler om bevidst 
at vælge at være Guds partner i det, han 
gør – både i mit liv og i verden”. 

Og alle de andre
Buketten af tilbud er stor på stævnet. Se 
det store overblik i stævnebrochuren, 
som du får i din kirke. Udover oven-
nævnte vil du på stævneplakaten også 
møde navne som tryllekunstneren Hans 
Jørn Østerby, politibetjenten Vlado, 
kendt fra TV programmet Politijagten, 
Anne Ågård, præst i Vineyard, Cornel 
Pascu, missionær i Rumænien, politi-
keren Isabella Arendt samt en række 
præster fra Baptistkirken og Missions-
forbundet. 
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Af Brian Kjøller
Formand for 
Forbundsrådet

I forbindelse med Forbundsrådets arbej-
de med kommunikation opstod tanken 
igen. Derfor har der siden 2017 været 
arbejdet med dette spørgsmål - men 
holdningerne til, hvad det nye navn skal 
være, er mange. Det har været en lang 
vandring, hvor vi har taget os god tid til 
at lytte.

Vores samtaler med menighedsrådene i 
2019 har vist, at der er et tydeligt ønske 
om en navneændring. Mange har på 
disse møder udtrykt, at ordene mission 
og kirke er vigtige i vores selvforståelse. 
Derimod var der ikke en gennemgående 
og tydelig begejstring for navnet Evange-
lisk Frikirke.
På den baggrund foreslår 
Forbundsrådet derfor en 
navneændring til Missionskir-
ken Danmark. 
Selvom vi af en række gode 
grunde i første omgang pe-
gede på Evangelisk Frikirke, 
ser vi også mange gode 
grunde til, at vores kom-
mende navn kunne blive 
Missionskirken Danmark.

Seks grunde til at 
Missionskirken Danmark 
er et godt navn:

Det skaber kontinuitet i 
forhold til vores nuværende 
navn, fordi ordet mission 
bevares. Den historiske sam-
menhæng mellem det gamle 
og nye navn vil være tydelig.
Det tydeliggør, at vi er et 
kirkesamfund, fordi ordet 
forbund skiftes ud med kirke.
Det fortæller, at vi er et kirkesamfund i 
Danmark, men ikke at vi er specielt dan-
ske og kun for etniske danskere.
Det beskriver vores selvforståelse, kald 
og eksistensberettigelse: At være en 
kirke i mission.
Det forbinder os med vores søsterkirke 
og samarbejdspartner i Norge, som i 
2016 valgte at skifte navn fra Det Norske 
Misjonsforbund til Misjonskirken Norge. 
Det betyder, at MBU kan blive ved med 
at hedde MBU, og at spejderne fortsat 
kan kalde sig MS spejdere.

Missionskirken Danmark vil signalere, 
at vi ikke navngiver os selv med et eks-
klusivt bibelsk begreb eller et teologisk 
synspunkt, der afgrænser os fra andre 
kristne. Derimod værner vi om ordet 
mission, som forbinder os med alle krist-
ne og forpligter os på at være i mission. 

Missionskirken Danmark vil signalere 
ønsket om at være en kirke, der er sig 
bevidst på sin opgave - sin mission - i 
tiden og i samfundet. 

Et andet forslag
Lige efter vores repræsentantskabsmø-
de i sommeren 2019, kom der et konkret 
navneforslag fra Strandvejskirken i Hum-
lebæk: Frie Kirkers Fællesskab. 
Derfor vil der ved årets repræsentant-
skabsmøde den 20. juli blive mindst to 
forslag at vælge mellem. 
HUSK at fristen for andre forslag fra 
menighederne er den 20. april.

Fra Det Danske Missionsforbund 
til Missionskirken Danmark
Ønsket om at give Det Danske Missionsforbund et nyt navn har levet længe 
og blev forsøgt allerede for mange år siden
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Af Brian Kjøller
Formand for Forbundsrådet

På repræsentantskabsmø-
det sidste sommer sagde 
jeg, at vi i Forbundsrådet 
ikke var modløse, men 
optimistiske – og troede 
på ’menigheder som lever 
og vokser’. Vi er kun blevet 
bekræftet i dette på vores 
tur rundt i landet.

Lytterunde
Vi havde nogle oplæg og spørgsmål med 
os – men kom mest for at lytte. Og vi 
hørte mange gode svar og kommentarer 
på hvordan man oplevede dagligdagen i 
menigheden:
•	 Limen i kirkelivet er Guds børns enhed. 
•	 Vi er en helt almindelig ikke-sekterisk 

frikirke. En almindelig, ualmindelig 
kirke. 

•	 Hvis vi er en vækkelsesbevægelse er 
bevægelsen gået i stå. 

•	 Vi vil gerne række ud - har håb for 
vores by - ønsker at se mennesker 
komme til tro.

•	 Vi vil hinanden og sætter pris på mis-
sionsfelterne, lejre og stævner, MBU, 
Missionsforstanderen, fællesskabet på 
tværs af menigheder, præstebyttedag, 
Sekretariatet, osv. 

Plads og rum til forskellighed
Flere sagde, at de nok ikke var en typisk 

Missionsforbunds menighed, for de 
samlede mange som fx havde en fortid 
i andre kirker. Andre prioriterede det 
lokale samarbejde med øvrige kirker og 
missionshuse i byen fremfor andre Mis-
sionsforbunds menigheder.
Men det er jo netop en af de væsentlig-
ste dele af vores DNA – Guds børns en-
hed med plads og rum til forskellighed, 
og samarbejde med alle der vil! Det gør 
vi for at løse den store opgave med at nå 
vores byer, vores land og vores verden 
for Guds rige.
Ikke alle ser vækst og vækkelse i deres 
menighed for tiden, men alle har den 
største længsel efter at se det ske.  Der 
er så sandelig håb for vores menigheder 
og vores byer.  
Et sted blev der sagt, at ’menighederne 
skal ønske at få børn sammen i betyd-
ningen: Gå sammen om at plante nye 
menigheder’.

Rundtur til 
menighederne
I 2019 har John Nielsen, Peter Götz og jeg været på 
tur rundt til alle menighedsrådene om vores fælles 
DNA, vores identitet, værdier og eventuelt nyt navn

Menigheder, der lever og vokser
Det varmer langt ind i sjælen at se, at 
vi deler den samme ild for Guds børns 
enhed og længsel for at se folk komme 
til tro, at mission lokalt, nationalt og 
internationalt er vores klare kendetegn 
og opgave.
Visionen om, at vi skal se menigheder, 
der lever og vokser (og bliver flere).
Det har været enormt værdifuldt for 
Forbundsrådet og kommunikations-
teamet, at have den tætte kontakt til 
menighedsrådene og andre deltagende 
nøglepersoner. 
Vi er forbundne, og kan blive til meget 
mere inspiration og glæde for hinanden. 
Det bliver et af mine fokuspunkter for 
2020 og videre frem.

Brian Kjøller DDM menigheder i Danmark 
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Af Christel Goetz

I Misionsforbundets fire missi-
onsudvalg taler vi fra år til år om, 
hvilket år det er. I år er det Ghana-
år. Sidste år var det Thailands-år. 
Næste år er det Grønlands-år, og 
derefter Rumæniens-år.

Tjek hjemmesiden 
I anledningen af Ghana-året ligger der noget særligt 
materiale på Missionsforbundets hjemmeside, som kan 
bruges ved gudstjenester, børnekirker og andre arran-
gementer. Du kan for eksempel finde en videoprædiken 
fra Francis – lederen af Father’s Home, eller en hilsen fra 
Douglas, som var et af de første børn der kom til 
børnehjemmet, og nu er daglig leder af hønsefarmen. 
Der er også en informationsvideo til børn, og andre 
gode ting. Følg dette link: 
https://www.fathershome.dk/info-materialer
 
Skoleprojektet
FN har 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Mål 
nummer fire handler om ”kvalitets-uddannelse”. 
Tidligere var der fokus på, at børn i hele verden skulle 
have mulighed for at gå i skole. Dette mål er i høj grad 
lykkedes i Ghana. Mere end 90 procent af alle piger og 
drenge har mulighed for at gå i skole. Men skolegangen, 
kan have meget forskellig kvalitet, og det er en væsentlig 
pointe mange steder at få løftet niveauet af læring.

Fokus på de mindste
Det er derfor virkeligt spændende, at bestyrelsen på 
Father’s Home, har prioriteret at starte en lokal skole. 
Skolen åbnede sine døre i september 2019. Det behov, 
Father’s Home har fået øje på, gælder først og fremmest 
de helt små børn. Altså skole for den aldersgruppe der 
i Danmark går i børnehave. De forventer, at alders-
gruppen på skolen vokser i takt med, at børnene bliver 
ældre. 

G H A N A

Det begyndte som et børnehjem og blev snart også til et hjem for unge studerende. Så kom landbruget med en hønsefarm til, og 
senest er en lokal skole skudt i gang. Father’s Home ligner et sted, hvor tingene gror. Ghanaudvalget giver os her nogle inspirerende 
indblik i hverdagen

Father’s Home i Ghana
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Det begyndte som et børnehjem og blev snart også til et hjem for unge studerende. Så kom landbruget med en hønsefarm til, og 
senest er en lokal skole skudt i gang. Father’s Home ligner et sted, hvor tingene gror. Ghanaudvalget giver os her nogle inspirerende 
indblik i hverdagen

Father’s Home i Ghana
Skolen er både skole for de 
mindste børn på Father’s Home 
og for andre lokale børn. 
I Ghana-udvalget er vi begejstre-
de over. at Father’s Home med 
deres værdisæt kan præge skole-
gangen. Det er et mål, at skolen 
på sigt kan løbe rundt af sig selv, 
eftersom der betales skolepenge 
for at gå på skolen.

Nadja og Mette
I september og oktober 2019 var 
Nadia og Mette i Ghana som volon-
tører. Nadia havde hørt om Father’s 
Home ved en gudstjeneste i Thisted 
og oplevede at få det sted på sit 
hjerte. Nadia havde ikke svært ved at 

lokke Mette med, og det har været et godt ophold, både 
for volontørerne og for de børn og voksne der er tilknyt-
tet Father’s Home. 
Volontørerne var med ved skolens opstart og har efter-
følgende givet os i Ghana-udvalget noget feedback, som 
vi kan bruge i vores sparring med personalet på Father’s 
Home.

Bestyrelsesmøde i april 2020
Partnerskabstanken er den bærende idé i Missions-
forbundets internationale arbejde. Det er vigtigt, at det 
er et partnerskab, og at det primære ejerskab ligger 
lokalt, hvor behovet gør sig gældende. 
I Ghana-udvalget praktiseres dette på den måde, at vi 
som udvalg har én plads i bestyrelsen og er med til et 
årligt bestyrelsesmøde på Father’s Home. 
I år er det Tina Moelmer Jensen og Christel Goetz, der 
skal afsted i begyndelsen af april måned. Det har 
imidlertid udviklet sig til, at vi er en større delegation, 
som rejser sammen. Udover en gruppe fra Efterskolen 
Lindenborg, drejer det sig også om den tidligere volon-
tør i Ghana, Mette og Christels datter, Anna, på 3 år.
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I forbindelse med bestyrelsesmødet i 
april på Father’s Home er vi mange, der 
skal afsted, og vi har plads til op til 23 kg 
per kuffert. 
Det vil være af værdi for Father’s Home, 
at vi medbringer nogle af de nedenstå-
ende ting. 
Du er også meget velkommen til at give 
et bidrag, for hvilket vi kan handle lokalt. 
Du finder kontonummer og mobilepay 
nummer sidst i artiklen. Mærk gerne din 
donation med det du ønsker at bidrage 
med, hvis du har et specifikt ønske – 
for eks. ”Ghana - Skolen” eller ”Ghana 
- Computere”, eller bare ”Ghana”. Ved 
sidstnævnte går din donation direkte til 
børnehjemmet.

Det ønsker man sig på den nye 
skole:
• Lego
• Dyr af plastik eller træ, biler, pusle-

spil med alfabetet eller tal
• Modellervoks (her vil det være mest 

relevant med en pengegave, så vi 

kan købe det lokalt)
• Legetøjs-lægeudstyr
• Spil med ord og tal
• Og andre relevante ting for et læ-

ringsmiljø blandt mindre børn

De ældre børn mangler computere
De store børn – og unge, der læser på 
videregående uddannelser, har stort be-
hov for computere. Hvis vi medbringer 
brugte computere, er det vigtigt, de er i 
en nogenlunde god stand. Ellers er det 
bedre med donationer til at købe brugte 
computere lokalt.

Kan du bidrage med noget 
af dette kan det sendes til eller 
afleveres hos:
Tina Moelmer Jensen, Th. V. Gardes Vej 
3, 9210 Aalborg SØ – Mobil 61 69 47 09
Christel Goetz, Glostrupvej 15, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj. – Mobil 50 65 67 69
Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 
26, 4000 Roskilde – Tlf. 49 12 10 40

Tjek dine skabe for noget 
der kan gøre andre glade

Generelt om at sende ting 
fra Nord til Syd
Der er to ting man særligt skal have for 
øje, når man sender genbrug fra rigere 
lande til fattigere lande. For det første 
er det vigtigt at have fokus på bæredyg-
tigheden. Af flere årsager. Det skal være 
muligt for modtageren selv at anvende 
og vedligeholde produkterne. Det er 
også en pointe, at modtagerlandet ofte 
ikke har de samme muligheder for af-
faldssortering, som vi er vant til. Derfor 
skal vi være opmærksomme på, at det, vi 
sender afsted, er i en så ordentlig stand, 
at det ikke hurtigt havner på en losse-
plads.  
Den anden pointe er, at ved at købe de 
ting, man mangler lokalt, støtter man 
landets økonomi og er på den måde 
med til at bidrage på to parametre, nem-
lig både med det konkrete produkt, til 
den konkrete modtager, ligesom det at 
handle lokalt, stille og roligt bidrager til 
landets egen vækst.

G H A N A Børn på Father’s Home
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Efterskolen 
diskuterer sine 
værdier

Af Peter Götz
 
Med små oplæg fra lærere, et særligt 
samtalespil udviklet af Anders Lausten, 
forstanderen, og mange kreative grup-
pesamtaler snakkede vi os igennem 
en masse af skolens værdier og grund-
holdninger.
 
Udgangspunkterne
Vi udfordrede blandt andet hinanden på 
sætninger fra skolens hjemmeside som 
disse:
• Vi mener, at ethvert menneske er 

værdifuldt ene og alene fordi, det er 
til og at vi ikke skal præstere for at 
blive elsket eller accepteret,

• Vi prioriterer at have tid til en snak. 
Vi forsøger at tage udgangspunkt 
i den enkelte og starte løsninger 
med udgangspunkt i den enkeltes 
situation.

• Vi har fokus på fællesskabet, fordi vi 
både vægter din personlige udvik-
ling og din evne til at spille ind i fæl-
lesskabet og være noget for andre. 
Det handler om at opdage sit eget 
og andres potentiale.

• Vi har en holdning til livet – og tror 
på en levende og aktiv Gud. Vi me-
ner, at troen er væsentlig i forhold 
til mange aspekter af livet, og vi 
opfordrer derfor alle til at forholde 
sig til de store spørgsmål i livet. Vi 
vil gerne være eksponenter for en 
autentisk, levende og selvvalgt  
kristentro.

Opholdet fandt sted på et godt hotel i 
Helsingborg og var dermed også et forkæ-
lelsesdøgn for skolens samlede personale. 
Og alle nød det!
Fredag over frokost lagde vi ud med 
gruppesamtaler på kryds og tværs inden vi 

klædte os om til en hyggelig aften med god 
mad. 
Lørdag	morgen	tog	vi	fat	på	flere	af	de	
store sætninger, som kan læses i skolens 
præsentationsmateriale. En af sektionerne 
blev udført som en ’walk and talk’ aktivitet:
 
Kristen tro
• Kristentro er værdier – ikke regler. 

Det er retningslinjer og rammer for 
et godt liv.

• Du skal ikke tro noget bestemt for 
at blive elev på Efterskolen Linden-
borg, men du kan forvente at møde 
medarbejdere og elever, for hvem 
kristentro er det livsgrundlag der 
giver formål og retning i livet.

• Kristentro er det grundlag som vi 
står på og laver efterskole ud fra.

• Kristentro er ansvar. Derfor enga-
gerer vi os, som efterskole, i vores 
verden – både i de ting der ligger 
lige foran os – men også helt kon-
kret i et støtteprojekt blandt fattige 
rumænske skolebørn.

Alle medarbejdere på Efterskolen Lindenborg var sammen med 
bestyrelsen sidst i januar på personaledøgn for at genopfriske og 
diskutere de basale værdier

Kreativt gruppearbejde

Samtalespil
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Af Bent Fodgaard
Formand for DDMs Grønlandsudvalg

Den grønlandske biskop udtrykker sin 
bekymring og siger, at de udefra kom-
mende aktører ikke mener, at kristen-
dommen har slået rod i Grønland. Hun 
siger, der ikke foregår nogen krig, men 
det er som at få en kniv i hjertet og har i 
forbindelse med et bispemøde i Køben-
havn udtalt, at det ikke er problemfrit, at 
der er andre kristne fraktioner i landet.  

Fakta
Der er flere forskellige menigheder i 
Grønland. I 14 byer er der INO kirker, 
hvoraf de to er dem, som Missionsfor-
bundet støtter, nemlig i Ilulissat og Uum-
mannaq. Derudover er der andre kirker 
i storbyen Nuuk – En færøsk kirke, Frel-
sens Hær, KFS og desuden Sømandsmis-
sionen, som er i flere af de større byer.

Missionsforbundets virke
Det Danske Missionsforbund har været 
en del af det kirkelige landskab i Grøn-
land gennem 40 år. 

Arbejdet startede som et værested/
klubarbejde for børn og unge. I 1995 
blev det så til en selvstændig menighed, 
som i 2005 sammen med frikirkerne i 
flere andre byer oprettede et netværk 
INO -  Inuunerup Nutaap Oqaluffia. Det 
betyder Det Nye Livs Kirke. 
Vi har et godt forhold til Den Grønland-
ske Kirke i Ilulissat, selvom man ikke kan 
sige, der er tale om et samarbejde.  
I byen er der stor respekt for det ar-
bejde, der er blevet gjort gennem årene, 
og mange børn og unge oplever, at 
Qupaloraarsuk klubben er et trygt og 
rart sted at komme. Flere af de voksne, 
som kommer i menigheden i dag, har 
gennem deres opvækst været en del af 
klubarbejdet.

Under pres
Den debat, som er opstået, sætter me-
nighederne under pres, og der er brug 
for forbøn i denne tid. Bed om forsoning 
mellem kirkerne i Grønland. Bed om 
forståelse og accept af forskelligheden, 
så der ikke opstår spændinger i de små 
samfund.

En artikel i Kristelig Dagblad den 14. januar har sat gang i en større debat om forholdene mellem 
Den	Grønlandske	Folkekirke,	Frikirker	og	kirkelige	foreninger,	som	findes	i	flere	byer	i	Grønland

Hilsen fra 
menighederne 
i Ilulissat og 
Uummannaq 
Selvom vi er langt henne på året i 2020, 
vil vi alligevel sige jer alle en stor tak for 
julehjælpen, som gjorde stor lykke i de 
mange hjem. Der blev uddelt 35 jule-
poser, som skyldtes en stor gave fra 
genbrugsbutikken i Vadum.
Det er dejligt at få lov til at gøre en for-
skel for de hjem, som ikke har så me-
get at købe ind for til jul. Juleposerne 
blev uddelt i kirken søndagen før jul, og 
menighederne udtrykker stor taknem-
lighed for denne hjælp.
Fra Grønlandsudvalget vil vi takke for 
enhver gave som er kommet ind i løbet 
af året, både fra genbrugsbutikker, 
menigheder og privatpersoner. 
Det er med stor ydmyghed vi forvalter 
disse midler og vi glæder os over at 
være i tjeneste i Guds rige sammen 
med jer.

På Grønlandsudvalgets vegne
Bent Fodgaard

Har Den Grønlandske Kirke
 

MONOPOL?
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Vi holdt i 2019 julefester ni forskellige 
steder: Onesti, Poduri, Peceneaga Tul-
cea, Tg. Ocna, Cont, Sanduleni, Balane-
asa, Marcesti og Albele. Alle børnene 
har fået en julegave, som vi er meget 
taknemlige for. Hundredvis af børn og 
voksne har hørt budskabet om Jesus 
Kristus, og Guds Ord er blevet plantet i 
mange hjerter.

Jul i nyplantet romamenighed
En af de julefester, der gjorde særligt 
indtryk på mig, var mandag eftermid-
dag den 16. december i Tg. Ocna. Vi har 
fået kontakt med en stor og hjertevarm 
romafamilie der, som har 
plantet deres egen menig-
hed. De tager på skift til ud-
landet, for at tjene penge 
til at bygge en kirke. De er 
allerede kommet langt med 
projektet, men der er sta-
dig meget, der skal gøres. 
Indtil den nye kirkebygning 
er færdig, holder de alle de-
res gudstjenester oppe på 
loftet i deres eget hus, hvor 
de bor. Da vi ankom klok-
ken 14.00 til den planlagte 
julefest, blev vi straks vist 
op på det lille loft, der alle-
rede var pakket med både 
børn og voksne. Vi havde 
en fantastisk eftermid-
dag, hvor der til ære for det 
lille Jesus barn, blev sunget 
af lungers fulde kraft, så 
taget var lige ved at lette. 

Julefester i Rumænien
R U M Æ N I E N

For nogle blev julefesten stort set det sidste, de oplevede

På gyngende grund
På et tidspunkt, heldigvis hen mod af-
slutningen, blev jeg lidt nervøs, for idet 
at vi alle rejste os op for at synge et par 
sange mere, begyndte gulvet at gynge 
og give efter for vægten af de mange 
mennesker, vi var. Jeg var rigtig glad for 
at vi allerede havde aftalt, at gaveudde-
ling skulle foregå udenfor på grund af de 
snævre forhold.
Da vi, i god behold, kom udenfor og så, 
hvor mange vi var, var det slet ikke til at 
forstå, at vi havde været så mange på 
det lille loft. På vejen hjem var der en af 
pigerne, som vi havde med, der spurgte 
om vi så den gasflaske, der stod ved si-
den af brændeovnen oppe på loftet! Da 

sank vi lige en ekstra gang og følte for 
alvor, at det var et helt mirakel, at vi kom 
der fra med livet i behold.

Det skrøbelige liv
Allerede 2. juledag blev vi igen mindet 
om, hvor skrøbeligt livet er. To af de 
unge mennesker, der deltog i julefesten 
i Tg. Ocna, omkom i en alvorlig bilulykke 
på vej til Bukarest. Da vi sad der på det 
lille loft, var der ingen, der vidste, at det 
var en af de sidste oplevelser for de to 
unge mennesker, og vi er så taknemlige 
over, at noget at det sidste, de fik med 
her i livet, var evangeliet om vores Frel-
ser Jesus Kristus.

Uddeling af julepakker
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Føbe
Føbe er blevet kåret som årets 
bedste kristne roman i England 
2019. I Danmark har Kristeligt 
Dagblad givet den fem stjerner.
Forfatteren Paula Gooder er 
blandt Englands førende Pau-
lusforskere. Hun har en ph.d. 
fra Oxford, hvor hun også har 
undervist. I dag er hun ansat 
ved St. Paul’s Cathedral i Lon-
don med ansvar for teologi og 
undervisning.
Bogen tager sit afsæt i den per-
son, Føbe, der er nævnt i Pau-
lus brev til romerne (16,1-2).
Bogens sidste del indeholder 
omfattende noter og uddybende forklaringer til hvert kapi-
tel. De sætter fortællingen ind i en historisk, kulturel og ikke 
mindst teologisk sammenhæng på baggrund af den nyeste 
viden om Paulus og hans samtid.
 
Thomas Baldur skriver:
Det sker ikke tit, at jeg læser en bog på en enkelt dag. Men jeg 
kunne ikke lægge Føbe fra mig.
Paula Gooder formår med sin medrivende fortælling at give 
læseren følelsen af at være en flue på væggen, når kvinden 
Føbe ankommer til Rom, sendt i byen af Paulus selv for at for-
kynde og formidle hans vigtigste brev. Men mere end det giver 
Gooder et realistisk bud på, hvordan Paulus’ evangelium kan 
have udspillet sig i menneskers liv på forskellige samfundsni-
veauer.
Det er dygtigt gjort – og dybt inspirerende. Det er på den ene 
side gribende fiktion med en grad af helt legitim fortæller-
mæssig frihed. Men i bogens anden del viser Gooder gennem 
en række noter, at hvor hun gætter, er hendes gæt kvalifice-
rede og baseret på solid research.
Man kan nøjes med at læse roman-delen af bogen, eller man 
kan tage den mere faglige sidste del med og på den måde 
faktisk få to bøger i én.
Det er under alle omstændigheder særdeles anbefalelsesvær-
dig læsning, som både formidler viden, er åndeligt inspireren-
de, og stærkt underholdende.
 
Føbe
ProRex Forlag
Hardcover, 268 sider
Kr. 249,95

Når selv det gode liv 
gør ondt
Timothy Keller tager med bo-
gen I Smelteovnen, fat i et af 
livets helt store udfordringer: 
Det onde.
Først får vi en grundig gen-
nemgang af forskellige kultu-
rers forklaringer på og syns-
punkter om det ondes ophav 
og tilstedeværelse.
Det kræver en vis idéhistorisk 
interesse at blive hængende i 
disse kapitler. Men det er en 
glimrende baggrund for at belyse, hvor stor forskellen er her-
fra og til kristendommens syn på det ondes tilstedeværelse i 
vores verden og i vores liv.
 
Et vilkår
Vi kan ikke undgå det onde i verden, det er et livsvilkår, men 
vi kan tro på, at Gud ville – og vil – noget godt med sit skaber-
værk, og at han en dag fælder dom over det onde for sin el-
skede skabnings skyld. For det onde er grundlæggende Guds 
fjende, siger forfatteren.
Den kristne tro og vandringen med Kristus har mellem alver-
dens livssyn en helt særlig hjælp til os, der må leve med lidel-
sens dilemma, siger Keller:
Vist er Gud suveræn og herre over lidelsen, men samtidig 
lærer kristendommen som noget helt enestående blandt de 
store verdensreligioner, at Gud gjorde sig selv sårbar og un-
derlagde sig lidelsen.
Derfor er det ikke et mål for en Kristi efterfølger at slippe 
udenom lidelsen, men at få sin herres styrke til at gennemleve 
den. For mens vi må kæmpe og stride os gennem det værst 
tænkelige af død og ondskab og uretfærdigheder, lutres og 
renses vi – som guld i en smeltedigel. Og så kan vi endda, 
mens det gør ondt, glæde os over at være i Guds hånd.
 
De gribende fortællinger
Midt i alle de grundige overvejelser møder læseren adskillige 
beretninger fra det virkelige liv, hvor mennesker mødte nogle 
aldeles forfærdelige lidelser, kæmpede sig igennem dem – og 
kom ud af dem med en styrke de ikke havde før.
 
I Smelteovnen
Credo Forlag
Paperback med flap, 388 sider
Kr. 299,95



Sådan står der på bagsiden af den bog, 
der udkommer sidst i marts på Skrive-
forlaget, skrevet af Gunni Bjørsted.
Bogen, der er den sjette i Gunnis forfat-
terskab er nok den grundigste af dem 
alle. Det vidner de mange noter og hen-
visninger på de sidste sider blandt andet 
om. Der er mange, der har haft taleret 
undervejs i tilblivelsen af bogen. Lige 
fra Oldkirkens fædre til nutidens store 
teologer.
 
De tydelige udsagn om Skaberens hen-
sigt med sin verden, de klare teologiske 
ståsteder og de indimellem kontrover-
sielle synspunkter tegner billedet af en 
forfatter, der er afklaret og i balance 
med sig selv uden på nogen måde at 
være færdig.
 
Citat fra bagsiden
I det kristne budskab ligger, at bagom 
opløsning og sammenbrud ligger genop-
rettelse og en ny himmel og en ny jord.
 
Det har Skaberen selv lovet.
 
Det løfte – og den drøm, det aflejrer i 
os – kan helt konkret give os energi og 
mod på at leve kærligt og ansvarligt midt 
i kriser og undertiden tårnhøje behov.
Det er mit indtryk, at mange af os er 
blevet håbe-løse. Både troende og ikke 
troende. For den Jesus-troendes ved-
kommende er det paradoksalt, for netop 
Jesu liv og ord taler tydeligt om genop-
rettelse i dette ords mest gennemgri-
bende betydning.
 

Skabt godt! Skadet 
dybt! Elsket højt!
Og på grund af Skabe-
rens fortsatte og ufor-
beholdne kærlighed 
på vej mod genopret-
telse!
Sådan kan det men-
neskesyn og det 
grundlag for håb, som 
udfoldes i denne bog, 
sammenfattes:
Når det kristne håb for 
fremtiden har liv i os, 
inspirerer det til hand-
linger i nutiden. Men-
nesker med tro og håb 
bliver ikke ligeglade 
med livet her og nu – 
med politik, blomster, 
gode jokes, relationer, sport, nærvær …
Det kristne håb om genoprettelse af det 
gode, men skadede, skaberværk giver 
mod på at gøre en indsats. Både i for-
hold til det, der er forvredet i vort eget 
liv. Og i forhold til al ondskaben og de 
absurde nødsituationer i vores omver-
den.
For det, vi i sidste instans er på vej imod, 
er ikke ødelæggelse, men genoprettelse. 
Verden skal få det godt igen.
Frelse i kristen betydning er ikke at blive 
“frelst væk” fra skaberværket og det 
jordnære. Heller ikke at blive rykket bort 
fra at ’være mig’. Frelse er, at det, der er 
ødelagt, bliver helet. Skaberværket er 
noget uendelig godt og værdifuldt. For 
det er Guds.
 

Gunni Bjørsted slutter 
sin bog således:
Guds skabertanke er vores udgangs-
punkt og retning.
Guds skaberværk er godt.
På grund af syndefaldet er det skadet.
Det gode, men skadede skaberværk er 
vores kontekst.
Jesus personificerer og gennemfører 
Guds skabertanke.
Det genoprettede skaberværk er vores 
horisont.
 
På vej mod genoprettelse
Skriveforlaget.dk
Paperback, 244 sider
Kr. 199,-

B Ø G E R

Ny bog af Gunni Bjørsted

På vej mod genoprettelse
Verdens problemer er store. Men det kristne håb er 
større! Det skal vi have hentet frem fra gemmerne og 
støvet af, så vi kan genopdage, hvor omfattende og 
livsbekræftende det er
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os endnu tættere sammen. På den måde 
formåede Jeremias at være et afbræk fra 
en travl hverdag på arbejde eller uddan-
nelse, og et sted hvor man både kunne 
tale om alt det vigtige eller bare vejret. 

Hvem, hvad og hvordan
Temaerne, der blev behandlet, havde 
blandt andet titlerne, Hvem er jeg? Hvad 
tror jeg? og Hvordan leder jeg? De spændte 
bredt over emner som bibelbrug, vær-
dier, personlighedstyper og samarbejde. 
Selvom kurset er noget, der foregår i fem 
weekender over et helt skoleår, er fokus 
især på, hvordan man som deltager kan 
tage det, man lærer med hjem og bruge 
det i praksis. 
Dette skete blandt andet gennem sam-
taler med en mentor fra den lokale kirke, 
som tilknyttes deltageren. På den måde 
formåede Jeremias at være en udvik-
lingsproces, som varede hele året og ikke 
bare i løbet af de fem weekender. 

Omsat til praktik på 
Sommerstævnet
Som kulminationen på det hele lagde vi 
et stort arbejde i ungdomssporene på 
Sommerstævnet og kunne på den måde 
i fællesskab opleve at gøre en forskel 
og bruge de mange ting, vi havde lært 
og erfaret, idet vi gennem hele ugen var 
med til at lede andre unge. I dag bruger 
vi vores kompetencer, når vi laver teen-
agearbejde, børnekirke, sommerlejre 
og efterskole, og du skal ikke lede langt 
i Missionsforbundets kirker for at støde 
på os! 

Om at gå forrest 
og om at gå sammen

Henover fem weekender i skoleåret 18/19 snakkede, lyttede, lærte, 
grinede	og	klatrede	en	flok	unge	fra	BBU	og	MBU	sammen,	da	de	deltog	

på lederkurset Jeremias

Af Carla Gjerlev

Fælles var drømmen om at være med 
helt fremme, når der laves kirke både na-
tionalt og helt lokalt. ”Jeremias har været 
en fantastisk mulighed for at blive udru-
stet til lederskab og har, med en blanding 
af støtte og udfordring, dannet et godt 
fundament for at træde ind i teenage-

arbejde, som leder både i den lokale og 
nationale kirke”, udtaler Amanda Kvist, 
som var deltager på Jeremias 18/19 og 
tilføjer, at ”forløbet har rummet undervis-
ning med fokus på at forstå, hvem man 
selv er, så man kan lede andre. 
Derudover har Jeremias givet gode red-
skaber og refleksioner, som man kan 
tage med sig hjem til sin kirke og bruge i 
praksis”. 

Weekends over hele landet
Weekenderne blev afholdt i kirker landet 
over, og bestod af en blanding af god 
undervisning leveret af undervisere fra 
både Missionsforbundet og Baptistkir-
ken, sociale aktiviteter og ikke mindst 
deltagelse i gudstjenesten i kirkerne, hvor 
weekenderne blev afholdt. På den måde 
fik vi som deltagere, med vores undervis-
ning i bagagen, lov til at stille spørgsmåls-
tegn ved den måde, vi laver kirke på, men 
også et indblik i diversiteten i vores kir-
kesamfund samt en mulighed for at blive 
inspireret og selv bringe noget nyt med 
hjem til de kirker, vi kommer fra. 

Netværk og venskaber 
Alligevel er det ikke kun undervisningen, 
vi har taget med os hjem, og som vi tæn-
ker tilbage på med et smil. ”På de fem 
weekender, vi var afsted sammen, fik vi 
skabt netværk og venskaber, som vi kan 
bruge i fremtiden”, fortæller Fransine 
Østergård, som også var deltager på Jere-
mias 18/19. Hun fremhæver særligt op-
gaver som at dele sin troshistorie med de 
andre deltagere som noget, der knyttede 
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