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Forsiden
Nu kom vor pinseliljetid nu har vi 
sommer skær og blid

John Nielsen
Missionsforstander

L E D E R

Danmark befinder sig lige nu i en alvor-
lig krise ligesom resten af Europa og 
store dele af den øvrige verden. Pan-
demien Covid19, også kaldet Coronavi-
rus, sætter dagsorden for vores liv og 
færden. Hvordan det ser ud, når dette 
blad udkommer, kan ingen vide. Men 
når dette skrives, er Danmark lukket 
ned. Vores samfund ligner noget, vi ikke 
tidligere har set. Skoler og uddannelses-
institutioner er lukkede. Mange er sendt 
hjem fra deres arbejdspladser, og til og 
med vores kirker er lukkede. 

Samfundssind
Vores regering arbejder på højtryk med 
at lede landet i en krisetid. På sygehu-
sene er der stor travlhed, og sundheds-
væsenet beder om hjælp fra tidligere 
ansatte. Hele samfundet er ramt. Vi er 
alle i samme båd. Vi opfordres til at vise 
samfundssind. Statsministeren beder os 
om at tage sig af hinanden. Vi får at vide, 
at vi skal holde sammen ved at holde 
afstand. Det betyder, at mange menne-
sker bliver isoleret fra hinanden. 

Når sikkerhedsnettet brister
Lad os i denne situation ikke glemme, 
at krisetider kan blive Kristustider. Alle 
tider er naturligvis Guds tid. Men histo-
rien viser os, at kriser ofte leder menne-
sker til Kristus. Når vi bliver afmægtige, 
får vi brug for den almægtige. Når vi 
afskæres fra fællesskabet med hinan-
den, får vi brug for fællesskabet med 
vores skaber. Vi ved ikke, hvad denne 
krise vil føre med sig. At den vil komme 

til at præge vores samfund i lang tid 
fremover, er der næppe nogen tvivl om. 
At den vil få store økonomiske konse-
kvenser, tyder alt også på. Men hvem 
ved, om den måske også vil føre til, at 
langt flere end vi tidligere har set, vil 
begynde at søge Kristus. Midt i en håb-
løs tid har mennesker brug for håb. Når 
hverdagens sædvanlige sikkerhedsnet 
brister, må håbet findes et andet sted. 
Dybest set har alle mennesker brug 
for et håb, der holder under alle livets 
skiftende omstændigheder. Ingen andre 
steder end hos Jesus, findes der et håb, 
der holder gennem alt. 

Når kirkerne åbner igen
Min opfordring til kirkerne skal derfor 
være: Lad os forberede os på at tage 
imod søgende mennesker, når vi igen 
får lov at åbne vores kirker. Vi vil glæde 
os til at mødes med dem, vi plejer at se 
i kirken. Men lad os forberede os på at 
favne mange, vi aldrig tidligere har set. 
For krisetider kan blive Kristustider. Lad 
os bede om, at det må ske. 

Krisetider er 
Kristustider
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Af Brian Kjøller
Formand for Forbundsrådet

Nogle gange får man en fornemmelse af, 
at man er med i noget der er større end 
en selv. Ja at selve opgaven og visionen 
bæres af flere generationers drømme 
og bønner. Det er den fornemmelse, jeg 
sidder med, når jeg tænker på, hvad der 
skete i 2019.

Vækst begynder med gode rødder
Ved vores besøg i menighederne, blev jeg 
klar over, at vi alle bygger vores arbejde 
på det klare ønske om at se evangeliet 
forkyndt til tro, at vi er der for alle Guds 
børn, at livet kommer før læren, og at vi 
er menigheder i mission. Vores rødder fra 
starten af Det Danske Missionsforbund er 
intakte. Rødder er normalt usynlige, men 
uden dem intet liv – der er liv i Missions-
forbundet.
Visionen om at se menigheder, der lever 
og vokser, er vores pejlemærke, og her 
midt i visionsperioden har vi set på, om 
den stadig skal være gældende. Vi drøm-
mer om og tror stadig på det, som blev 
skrevet der. Der skal ikke herske tvivl om, 
at vi i forbundsrådet har et klart ejerskab 

og ansvar for visionens udfoldelse.
For at vi kan nå vores mål, er der brug for 
både frivillige, evner, tid, og økonomi. 

Imponerende opbakning
Vi kom ud af 2018 med et alt for stort 
underskud, og vores aktiviteter var reelt 
truet. I samarbejde med alle menighe-
derne, kom vi frem til en økonomisk gen-
opretningsplan, som giver os tro på, at vi 
både kan og vil det fælles arbejde. Særligt 
den ekstraordinære indsamling, hvor 
der kom cirka 197.000 kr. ind, var en stor 
økonomisk indsprøjtning, men mest af alt 
en stor og inspirerende mental vitamin-
indsprøjtning. 

Nyt navn, gammelt DNA
Processen om navneskift har også været 
et fokusområde i Forbundsrådet. Efter at 
have lyttet til mange dybt engagerede og 
aktive medlemmer er vi kommet frem til, 
at vores fælles kirkesamfund også skal 
have ordet ”Kirke” som en del af navnet, 
samt at vi vil bevare ”Mission”. Vi er et 
kirkesamfund i Mission her i Danmark 
– ”Missionskirken Danmark”. Arbejdet 
med navneprocessen har været lang, 
men nødvendig. Vi satte også fokus på 

vores fælles DNA, vores fælles værdier og 
identitet. Sidegevinsten ved arbejdet med 
DNA og værdierne kan vise sig at blive 
den største – det vil give afkast igen og 
igen til vores fælles bedste. 

Relationer til glæde og inspiration
Vi har mange gode samarbejdsrelationer 
internt i forbundet og eksternt, og vi i 
Forbundsrådet vil gerne være tættere 
på jer i menighederne, udvalgene og de 
forskellige netværk – bygge tætte og gode 
relationer, til fælles inspiration og glæde. 
2019 bød også på afslutningen af en 
smertelig proces med at udskille Løkken 
Frikirke. Vi håber, at vi aldrig skal opleve 
en sådan sag igen. Vi ønsker kun at se 
levende, sunde, evangeliske menigheder, 
som er deres mission bevidst.
Livet i Forbundsrådet er præget af, at vi 
deler liv, tro, og drømme. Der var des-
værre ikke kandidater til de to sidste 
pladser i rådet ved repræsentantskabs-
mødet i 2019, og selvfølgelig har dette 
også præget vores arbejde. Vi har været 
nødt til at prioritere vores opgaver og 
ressourcer. Det trækker store veksler på 
os, men vi er stadigvæk ved godt mod og 
er optimistiske. 

Der er en årsag 
til det, vi gør 

De ser glade ud, vores venner i Forbundsrådet, 
men der mangler stadig to personer
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Af John Nielsen
Missionsforstander

Som missionsforstander har jeg glæden 
af at samarbejde med mennesker, der 
brænder for mission i Danmark og med 
andre, der brænder for mission udenfor 
Danmarks grænser. Gennem hele Mis-
sionsforbundets historie har vi været 
optaget af mission, både i Danmark og 
internationalt. Vores fælles mission er 
nået til steder som Zululand, Kashmir, 
Japan, Venezuela, Kina, Congo, Thailand, 
Grønland, Ghana, Rumænien og Myan-
mar. 

Et kirkesamfund i mission
Hvorfor nævne dette i en årsberetning 
for 2019? Fordi vi er er kirkesamfund i 
mission, og vores mission bæres af to 
ben: Mission i Danmark og international 
mission. Begge er vigtige for os. 
Gennem Vision 2022, der også omsæt-
tes i international mission, har vi fået et 
større fokus på vores fælles ansvar for 
mission i Danmark. Det fokus har vi brug 
for og det skal vi fastholde de kommen-
de år, uden at mindske vores fokus på at 
bringe evangeliet ud over verden. 
Vi skal gå på begge ben! Vi skal sætte 
missionale fodspor i Danmark, og der 
hvor Gud sender os hen i hans store 
verden. Den ene mission udelukker ikke 
den anden. Mission i Danmark gør os i 

stand til at have international mission, 
og international mission bringer velsig-
nelse hjem til Danmark. 

Glæder og sorger
Året bød på både glæder og sorger. 
En konflikt internt i Løkken Frikirke og 
eksternt mellem menigheden og Mis-
sionsforbundet var smertelig. Desværre 
lykkedes det ikke at løse konflikten, som 
førte til, at Løkken Frikirke blev udmeldt 
af Det Danske Missionsforbund. 
Heldigvis bød året også på glædelige 
ting. Menigheden i Næstved fik en ny 
præst. Menighedsplantningen i Nørre-
sundby havde sin første dåb. Menighe-
den i Slagelse ledte en række buddhister 
i Skælskør til tro på Kristus. Menigheden 
i Haderslev kom i mål med menigheds-
udviklingsprocessen VITAL, og oplevede, 
at denne skabte nytænkning og frem-
tidstro i menigheden. 

Det økumeniske arbejde
Flere af Missionsforbundets menigheder 
meldte sig i løbet af året ind i Frikirkenet. 
På generalforsamlingen fik Missions-
forbundet en ekstra post, så både John 
Nielsen og Ruben Andersen-Hoel nu 
sidder i Frikirkenets bestyrelse. 
Danske Kirkers Råd arrangerede Him-
melske Dage, der med stor succes fandt 
sted i Kristi Himmelfartsweekenden i 
Herning. Otte tusinde mennesker fyldte 

Boxen til en aften, hvor evangeliet blev 
præsenteret på en flot og kreativ måde. 
Missionsforbundet var til stede på mar-
kedspladsen i Herning med en udstilling 
om vores arbejde. 
Samarbejdet med Baptistkirken i Dan-
mark kom endnu engang til udtryk gen-
nem årets Sommerstævne med temaet 
”GenOpdag det gode fællesskab”. 

Processer
Arbejdet som missionsforstander er 
præget af en række processer. Her vil 
jeg bare nævne nogle af disse:
- Planlægning af Sommerstævne er en 
vedvarende proces i 11 af 12 måneder 
om året. 
- Processen med navneændring og deraf 
følgende besøg hos alle menighedsråd i 
løbet af 2019.
- Menighedsudviklingsprocessen VITAL. 
To menigheder fuldførte denne i 2019, 
mens fem andre er undervejs.
- Processen med at fremme menigheds-
plantning.
- Processen omkring hvad ordination er, 
og hvem der kan ordineres som præst i 
Missionsforbundet. 
Vi er undervejs med mange ting. Vi er 
i mission, og vi bevæger os fremad på 
begge ben. Vi vil mission i Danmark, og 
vi vil international mission. 

Å R S B E R E T N I N G   F R A   M I S S I O N S F O R S T A N D E R E N

Kirkesamfund 
på to ben

I Missionsforbundet er vi optaget af mission – både nationalt og 
internationalt
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Af Jacob Muff

Det er nogle gange forundrende, hvor-
dan man ender med at se tilbage på et 
år, der endnu ikke føles overstået, da det 
er forsvundet overraskende hurtigt. 
Sagen er dog, at tid nok føles forskelligt 
for hver enkelt menneske, selvom vi alle 
har den samme mængde af det. Måske 
sidder du med en anden oplevelse – at 
året er gået overraskende langsomt.

Afgørende indsats 
Mission i Danmark (MID) har som opgave 
at motivere, facilitere og implementere 
visionen: 
”Menigheder, der lever og vokser”. 
Vi gør det, fordi vi tror på, at missionen i 
Danmark er altafgørende for Guds Riges 
komme i vores land. Vi tror på, at Missi-
onsforbundet kan være med til at bringe 
forvandling til Danmark, både igennem 
lokale initiativer i byen sammen med 
andre kirker, og igennem et nationalt 
engagement.

Tid skal forvaltes
2019 har været et spændende, men 
også udfordrende og hårdt år. Vi star-
tede sammen på inspirationsdøgnet i 

Grindsted, hvor temperaturen blev taget 
på Vision 2022 og de fem fokusområder: 
Socialt engagement
Netværk mellem menigheder
Menighedsudvikling
Kirkeplantning
Discipelskab 
Det var en god dag faciliteret af Bespoke, 
der professionelt udfordrer virksomhe-
der med strategi og vision. En af hoved-
pointerne, jeg tog med fra dagen, var, 
”hvad skal vi stoppe med, når vi starter 
noget nyt”? – Lærdom: Det er vigtigt, at 
tid og ressourcer bliver forvaltet vist. 
Den sandhed ramte os kort efter.
Vores team i MID indenfor Socialt En-
gagement meddelte i februar, at deres 
prioritet lå lokalt, og at de dermed ikke 
så sig i stand til at koordinere området 
nationalt. Det var et tab, men jeg vil 
alligevel opmuntre til at fortsætte det 
store arbejde, der gøres i menighederne 
indenfor socialt engagement. Jeg er fuld-
stændig overbevist om, at det er med til 
at gøre en forskel.

Inspiration til kirkeplantning
I april blev vi introduceret for MyLife af 
Dietrich Schindler på en inspirationsdag 
i Vanløse Frikirke. Her dukkede omkring 

Å R S B E R E T N I N G   F R A   M I S S I O N   I   D A N M A R K

MENIGHEDER
der lever og vokser

25 personer op, der alle havde interesse 
for og måske endda et kald til kirke-
plantning. Det var meget opmuntrende 
og lover godt for fremtiden, at nogle 
har denne interesse for kirkeplantning. 
Omslut gerne disse mennesker i bøn og 
overvej, om du skal tilslutte dig dem.
Det er også inspirerende at høre på 
DDM puls på sommerstævnet, hvordan 
Gud bruger arbejdet i Vital ude i vores 
menigheder. Blandt andet er vidnesbyr-
det fra Haderslev om, at der er sat en 
bygning til salg, fordi drømmen og visio-
nen om noget større er blevet tændt.

I 2020 vil vi i MID arbejde endnu mere 
på at fokusere vores tid og ressourcer 
mod de indsatsområder, vi tror vil have 
den største effekt for Guds Riges kom-
me i Danmark. 
Tak til alle der arbejder med.
Vi tror på, at Gud gør store ting, og at 
han lader os arbejde med på hans plan. 
Det er ikke en pligt men en mulighed. Vi 
er dem, vi er, med de personligheder og 
drømme som vi har, og vi passer alle ind 
i hans plan. 
Søg mit hjerte Gud, afslør mine tanker 
og motiver, brug mig og send mig – 
Amen.

Polardiagram for Vision 2022 
indsatsen
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Foreløbig Dagsorden
1. Valg af dirigenter
2. Godkendelse af Forbundsrådets årsberetning
3. Godkendelse af revideret årsregnskab 2019. 
4. Orienteringer
5. Drøftelse af kirkesamfundets virksomhed
6. Behandling af forslag 

Forslag om ændring af Det Danske Missionsforbunds navn. Der  
foreligger pt. 2 forslag. Se foreløbigt bilag. 
Da der er tale om ændring af Missionsforbundets love og vedtægter, 
kræves der et kvalificeret flertal for vedtagelse.

7. Forelæggelse af budget til godkendelse. 
a) Budget 2020 
b) Buget forslag 2021 – 2023 til orientering

8. Valg af medlemmer til forbundsrådet 
På valg er Jacob Ryborg Muff og Flemming Frandsen, der begge 
modtager genvalg.Der skal vælges 2 yderligere medlemmer til  
forbundsrådet. 
Valg af suppleanter

9. Eventuelt

Forslag til kandidater eller beslutninger, der ønskes behandlet på årets 
repræsentantskabsmøde skal være forbundsrådet i hænde senest den 
20. april 2020. 

Ved udsendelse af den endelige dagsorden i maj vil der blandt andet 
blive medsendt endelige bilag om forslagene til navneændringen, samt 
beskrivelse af konsekvensrettelserne i resten af love og vedtægter.

På vegne af forbundsrådet, Brian Kjøller

R E P R æ S E N T A N T S K A B S M ø D E   I   D D M   2 0 2 0

Dagsorden
Missionsforbundets ordinære repræsentantskabsmøde afholdes mandag den 20. juli 2020 kl. 13:30 på 

Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, Lindenborg, 4000 Roskilde
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M E N I G H E D E R N E S   Å R S R E G N S K A B E R

M E D L E M S S T A T I S T I K
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Af Peter Götz

Det har været et stående spørgsmål, 
om mediecenteret, Fredens Stemme i 
Chiang Mai, kunne fastholde sin vækst 
efter at stifteren, Viggo Søgaard ikke 
længere er der til at bære visionen, ud-
vikle arbejdet og skaffe donationerne.

Mange radiostationer
Det ser nu ud til, at det nok skal gå. Med 
over 150 radiostationer, som har ladet 
sig registrere som brugere af Fredens 
Stemmes programmer, har mediecen-
teret særdeles godt fat i den oprindelige 
vision.
Udviklingen af TV-området har vist sig 
mere vanskeligt, for i Thailand som 
andre steder er det, vi kalder Flow-TV 
på vej til at blive overhalet af ny tekno-
logi, hvor folk streamer det, de vil se på 
håndbårne medier.
Det har Fredens Stemme naturligvis for 
længst opfanget. Det store TV studie 

bliver stadigt brugt, men det er nu mere 
til programmer, der bliver lagt på DVD 
eller på nettet, så de kan tages ned på 
forskellige enheder. 

Sociale medier
Der satses nu også på de sociale medier 
i en grad og i et omfang, der skaber 
mange, mange nye relationer. Hver ene-
ste dag kommer der ud af tilstedeværel-
sen på de sociale medier og på grund af 
radioprogrammerne, der bliver sendt fra 
stationer over hele landet i omkanten af 
50 henvendelser, som udtrykker ønsker 
om mere materiale, bøger, Bibler, korre-
spondancekurser, samtale, forbøn, etc. 

Økonomi
Det mest udfordrende for Fredens Stem-
me er økonomien. Vi er som bestyrelse 
meget vedholdende med at pege på de 
thailandske kristne og kirkerne som de 
naturlige donorer. Men det er ikke så 
enkelt. Af to årsager: Kirkerne har, såvel 
som medlemmerne, stort set ikke mere 
end lige til dagen og vejen. Dertil kom-
mer at givermønsteret, som vi kender 
det, slet ikke endnu er implementeret i 
den thailandske kristne kultur. Men Dr. 
Jariya, lederen af Fredens Stemme, ar-
bejder ihærdigt på denne sag.

Fængslerne
Vi har nu i en årrække været fascineret 
af Somwang, fangen, der mødte evange-

liet gennem Fredens Stemmes udsendel-
ser og i dag besøger ’sit gamle fængsel’ 
som fængselspræst. Somwang referer 
til Fredens Stemme og ’holdes kørende’ 
takket være donationer fra menigheden 
i Aalborg. 
Vi blev i begyndelsen af året meget be-
gejstrede, da et andet fængsel i samme 
region bad om at samme Somwang også 
ville besøge dem med sin undervisning 
og sine møder. Det gør han nu.
Og overraskelsen over at Fredens Stem-
me og Somwang sidst på året er blevet 
inviteret til et tredje fængsel med den 
’samme slags programmer’ har endnu 
ikke lagt sig.

Mae La
Vores venner i flygtningelejren i Mae 
La er på vej tilbage til deres fædreland. 
Hvad enten de ønsker det eller ej. Lige 
nu er lederne af Bibelskolen i gang med 
at etablere en ny skole på et stykke jord 
inde i Myanmar, som de købte sidst på 
året. Et af de første store projekter for 
dem er at bygge et anlæg til opdæmning 
af vand og få etableret en vand dreven 
generator der skal forsyne den nye skole 
med elektricitet.

Udvalget
Thailandsudvalget består af Stig Roswall, 
Tobias Nissen, Neel Götz, Mie Søgaard, 
Rajeeth Savarimuthu og Peter Götz

Å R S B E R E T N I N G   F R A   I N T E R N A T I O N A L   M I S S I O N

Thailand

Et mediecenter 
må følge med tiden

Fredens Stemmes medarbejdere leder 
morgensang på et kommunikationskursus

Peter G. blev fejret på Fredens Stemme
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Myanmar

Af Peter Götz 

Små landsbysamfund kommer på fode, 
blandt andet takket være mikrolån, kvin-
der får deres ret, børn får den omsorg 
de har brug for, mænd finder arbejde, 
freden finder vej.
Det går – om end langsomt – fremad i de 
små landsbysamfund hos Karénfolket. 
Vores samarbejdspartner i Myanmar, Ka-
rén Women Empowerment Group, KWEG, 
har i 2019 arbejdet støt og ufortrødent 
med at skabe en bedre hverdag for men-
nesker, og plante nye værdier i landsby 
efter landsby.

Danske udviklingspenge
Med hjælp fra Dansk Missionsråds Ud-
viklingsafdeling (DMRU) støtter vi KWEG 
så meget, vi kan i deres indsats for at få 
et sønderslået land på fode.
Alle rapporter vidner om, at der stadig er 
meget strid og mange væbnede kampe 
mellem de forskellige folkegrupper og 
regeringshæren. Gamle holdninger om 
at nogle er uønskede, lever i bedste vel-
gående trods det påståede demokrati, 
der skulle anerkende alle.

Udsatte kvinder
Thailandsudvalget besluttede sidste 
år at give KWEG en helt særlig hjælp til 
et område, de brænder meget for: At 
hjælpe kvinder, der er skændede og 
voldtaget, og som ikke selv har adgang 
til retssystemet.
Vi har lovet KWEG, at vi vil finansiere 
retssager for 20 kvinder om året i fore-
løbigt tre år. Udgiften for én retssag er 
gennemsnitligt 2.400 kr. Det svarer til, at 
man vil give 200 kr. om måneden i ét år.

Eden Ministry
Ved vores besøg i Yangon er vi også 
kommet ind i en god relation til et hjæl-
pearbejde, der kalder sig Eden Ministry. 
Det bliver drevet af et engelsk/dansk 
par, Lisa og Søren Samuelsen. Eden 
Ministry ’arbejder først og fremmest 
for frihed til dem, der er fanget i Asiens 
mange Red Light distrikter’. Før parret 
kom til Yangon havde de samme tjene-
ste i ti år i Kina. Et af deres støtteprojek-
ter er en smykkeproduktion, der også 
har adskillige distributører i Danmark.
Ved en tur til Yangon i efteråret, hvor 
Rajeeth Savarimuthu og Peter Götz be-

Det går fremad, 
men uendeligt langsomt

søgte KWEG og desuden også mødte det 
thailandsk/danske par, Merry og Imma-
nuel Fredensborg, besøgte vi også Eden 
Ministry. Her så Rajeeth en mulighed 
for at hjælpe vennerne med udvikling af 
en app, der vil kunne kortlægge de om-
råder i slummen, hvor de arbejder – og 
dermed gøre mange ting meget lettere. 
Det vil Rajeeth finde folk til på SDU, Syd-
dansk Universitet i Odense, hvor han i 
øvrigt for nylig er blevet professor.

En kasse med to låse, der 
bruges i alle mikrolånsprojekter

Mange huse i Yangon er meget forfaldne
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Af Tina Jensen og Jørgen Hansen

I 2019 støttede vi Father’s Home med 
562.000 kr. De 110.000 kr. af beløbet 
var projektpenge til etablering af en 
førskole. Resten kom fra genbrugsbutik-
kerne, faste støttepersoner, menigheder 
og engangsgaver fra venner af hjemmet. 
Vi takker for al støtte gennem forbøn og 
pengegaver.

Børn efterladt på banegårde
I årets løb bragte de sociale myndig-
heder fire små børn til børnehjemmet. 
Børn, som var efterladt i vejkryds, på 
banegårde og andre steder, hvor men-
nesker fik øje på dem og kontaktede 
myndighederne. 

Vi glæder os over, at Father´s Home 
har mulighed for at favne disse børn og 
give dem et varmt og værdigt liv. Det 
lykkedes at få fem andre børn tilbage til 
andre familier.
De unge, som tidligere var børn på bør-
nehjemmet, blomstrer og tager gode 
uddannelser, og i 2019 var der fire, som 
efter endt uddannelse har fået gode 
jobs og nu klarer sig selv.

Bestyrelsesmøde
I foråret deltog Trine Puggaard og Rikke 
Obasi i det årlige bestyrelsesmøde i Ta-
koradi. I samme forbindelse evaluerede 
Rikke tilstanden af det gartneri, som 
blev etableret i 2018 med projektpenge 
fra Danmark.

Å R S B E R E T N I N G   F R A   I N T E R N A T I O N A L   M I S S I O N

Ghana

Father’s Home 

Efterskolen Lindenborg 
bliver aktiv i Ghana
Under sommerstævnet afholdt Ghana-
udvalget, Francis Jackson (leder af Fa-
ther’s Home) og Anders Ohlsen (forstan-
der på efterskolen) et møde med henblik 
på fremtidigt samarbejde. Det er planen, 
at volontører og måske elever fra Lin-
denborg i årene fremover skal besøge 
børnehjemmet for at få indblik i liv og 
kultur under disse himmelstrøg.

Madbod på sommerstævnet
Under sommerstævnet 2019 etablerede 
Ghana-udvalget, efter idé fra – og under 
ledelse af – Christel Götz, en madbod, 
hvor vi solgte sandwichs og saft. Hel-
digvis fik vi god hjælp fra Francis og fra 
venlige sjæle på stævnet. Dette gav en 
god opmærksomhed på missionen samt 
et overskud på knap 6.000 kr. til børne-
hjemmet.

Ny førskole åbnet
I september åbnede Father´s Home de-
res planlagte førskole. Ved skolestart var 
17 børn indskrevet, og ved årsskiftet var 
der 25 børn. Til hjælp under opstarten 
havde vi udsendt to friske, unge volontø-
rer, Nadia Falksen og Mette Rasmussen, 
som udførte et godt arbejde.
Efter 16 års trofast tjeneste er Trine Pug-
gaard trådt ud af Ghana-udvalget. Vi er 
hende meget taknemmelige for hendes 
store indsats. I stedet er indtrådt Ruben 
Kattner fra København. Ruben er lærer 
og har erfaring fra tidligere ophold i 
Afrika. Således bestod udvalget ved års-
skiftet af Jørgen Hansen (koordinator), 
Christel Götz, Ruben Kattner og Tina 
Jensen.
Følg endelig med i arbejdet på www.
fathershome.dk og i Facebook gruppen.

Et hjem for omkring 85 forældreløse børn og unge i Ghana

Trine Puggaard modtog en flot 
tegning af sig selv, da hun takkede 
af efter 16 år med Father’s Home.
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Det seneste år har der i pressen været 
fokus på Grønland.
Det har blandt andet handlet om klima-
ændringer og nye lufthavne i Grønland.  
Men der har også været nogle afsløren-
de TV-udsendelser om fysiske overgreb 
på børn og unge. 
Det har specielt været om børnene i 
østgrønland, men også menighederne 
i Uummannaq og Ilulissat, som DDM 
støtter, oplever disse udfordringer, når 
de prøver at nå ud til familier, der lever 
under dårlige forhold. 

En kirke, der rækker ud 
til samfundet
Udfordringen som DDM påtog sig for 40 
år siden, at gøre en indsats i Ilulissat for 
børn og unge, som voksede op under 
vanskelige vilkår, har ændret sig, men 
der er stadig brug for en kirke, som ræk-
ker ud til det samfund, den er en del af. 
Vi ser nu, at næste generation begynder 
at komme i kirken i Ilulissat, og vi håber, 
at det arbejde, som Snespurveklubben 
fik etableret, fortsat må være en del af 
kirkens indsatsområder i de kommende 
år. 

Stabil tid
Livet i INO-kirken i Uummannaq er stabilt 
med det samme lederskab og nogen-
lunde samme antal mennesker til samlin-
gerne. I begge menigheder er økonomien 
tilfredsstillende. DDM støtter dog stadig 
med økonomiske midler, omend lidt 
reduceret.

Ansvar
Mange familier er under pres, og det er 
et stort ønske for både ledelserne og 
dem, som kommer i menighederne, at 
kunne videregive de kristne værdier til 
familierne i byen. Fokus er undervisning 
om at tage ansvar for egne liv, for bør-
nenes liv og for det samfund, man er en 
del af.

Støtte til lederskabet
Gennem året 2019 har der fra vores side 
været fokus på at støtte lederskabet i 
INO-kirkerne i Uummannaq og Ilulissat. 
Det er vigtigt, at lederne får hjælp til at 
udvikle deres kompetencer, så de dygtigt 
kan lede menighederne ind i arbejdet for 
deres by og dermed gøre en forskel. 
Medlemmer fra udvalget har været på 

Ilulissat, Grønland

Den nye generation 
begynder at ses i kirken

besøg i menighederne, og der har været 
afholdt lederkurser med Jens Petter Jør-
gensen fra Norge i samarbejde med de 
andre INO-kirker i Grønland. 

Modigt lederskab
Det er en stor glæde at opleve en sti-
gende grad af godt samarbejde med de 
andre INO-menigheder, og at vi dermed 
kan stå sammen om udfordringerne. I 
efteråret 2019 var missionsforstander 
John Nielsen en af underviserne på INO-
ledernes stævne i Sisimiut. Her udfor-
drede han med undervisning i modigt 
lederskab.

Udvalgets udfordringer
Som udvalg vil vi fastholde vores fokus 
med undervisning af lederne men også 
samtidigt følge udviklingen rundt om-
kring i Grønland. Er der nogle behov, der 
kalder på os? Hvordan med børnene på 
østkysten, som vi ikke må glemme?

Udvalget består af Andreas Elleby, Erik 
Mogensen, Jens Sørensen, Allan Hansen, 
Leif Skov, Hanne Jensen (fra 2020) og 
koordinator Bent Fodgaard.

Lovsangsgruppe i Ilulissat
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Å R S B E R E T N I N G   F R A   I N T E R N A T I O N A L   M I S S I O N

Rumænien

Et missionsfelt i vækst
Storm og udfordringer
Årsskiftet bød udover stormvejr også på 
svære udfordringer for vores teltkirke 
i Poduri. Bomuldsteltdugen revnede i 
stormen og lod sig desværre ikke re-
parere. Heldigvis har vi gode venner i 
Misjonskirken i Norge, og hurtigt lykke-
des det at få skaffet en ny teltdug. Den-
ne gang i nylon så den har øget hold-
barhed. Dugen er monteret, og kirken 
er igen i drift. Byens farverige menighed 
mødes og dyrker fællesskabet i kirken. 
Stor tak til de frivillige der tog særligt fat, 
da teltdugen igen skulle monteres på 
kirken. 

Bed for vort arbejde. Bed særligt for hele 
familien Pascu, at de må opleve velsig-
nelse over deres store indsats, bed for 
de mange børneklubber og for børnene. 
Bed for de mange menigheder, som 
hver især har udfordringer og allermest 
velsignelse. Bed for øget velstand i om-
rådet omkring Onesti. Mange er i så stor 
en nød, med sygdomme, der virker som 
uoverstigelige udfordringer. 
Tak til alle for støtten i året der er gået 
– tak at du også støtter med i den tid, 
som kommer. Husk at du også kan blive 
sponsor.

Af Kim Nissen, koordinator

Det er ikke nogen svær tjans, at være 
koordinator for et missionsfelt i Rumæ-
nien. For Dorthe og Cornel gør et meget 
stort og vellykket stykke arbejde. Og 
også 2019 har været et spændende år.

Nye menigheder og mange børn
Der er kontakt til seks-syv små og store 
menigheder, hvor Cornel med sine 
stærke lederevner går forrest og funge-
rer som mentor for de lokale præster. I 
disse menigheder kommer der virkelig 
mange kirkegængere. Og der er en del 
børneklubber, hvor Guds ord forkyndes 
og hvor børn og unge udfordres på de-
res kristne tro. 
Til årets julefester, som var fordelt på ni 
byer, var der omkring 800 børn der fik 
julegaver, som vi er meget taknemlige 
for støtten til. Hundreder af børn og 
voksne har hørt budskabet om Jesus 
Kristus, og Guds Ord er blevet plantet i 
mange hjerter.

Skolebørn
Vi har i mange år haft vores skolebørns-
projekt med visionen om, at ”at give 
børn i Rumænien en god begyndelse 
til et bedre liv” Her har vi støttet nogle 

familier så deres børn vedblev med at gå 
i skole. Rigtigt mange børn har herved 
igennem årene fået en ekstra chance. 
Mange har taget den. 
Nu udvider vi med noget endnu vildere. 
Vi har Tænkt stort.

Tænk stort
I de sidste tre-fire år er det blevet mere 
og mere aktuelt, at unge mennesker får 
en universitetsuddannelse.
Flere af de børn, vi har haft i skolepro-
jekt (specielt pigerne), ønsker at ud-
danne sig yderligere efter det lovpligtige 
skoleforløb. Der er mange af de unge, 
der har et meget stort potentiale og som 
har fået topkarakterer i grundskolen.
Vores vision gennem hele forløbet med 
Skoleprojektet er at dygtiggøre børn og 
unge for derigennem at
skabe en vej ud af fattigdommen. Nu 
ønsker vi at udvide den vision til også at 
gælde for universitetsstuderende. 

Vi ønsker at skabe mønsterbrydere
Vi er allerede i gang. Og vore studerende 
er ikke kun flittige og arbejdsomme. De 
er også fagligt meget dygtige. Så de får 
stipendier, der kan hjælpe dem økono-
misk. Læs meget mere herom på vores 
hjemmeside og følg os på Facebook. 

Ny teltkirke doneret fra Norge rejses og tages i brug
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Å R S B E R E T N I N G   F R A   M B U

Af Daniel Lundgaard
Formand for Missionsforbundets Børn og Unge

2019 var i MBU et år, hvor der blev tænkt 
nye tanker og delt ideer om fremtiden. 
Især fyldte én overvejelse meget: Tanken 
om en sammenlægning med BBU, Bap-
tistkirkens Børn og Unge. 

God samarbejdspartner
Ideen om en sammenlægning blev en 
inspiration for os til at overveje, hvem 
vi er, hvad vi vil og hvor vi er på vej hen. 
BBU har igennem en længere årrække 
været en af vores tætteste samarbejds-
partnere, da vi både laver lejrvirksom-
hed, ledertræning og drøfter livet som 
DUF-organisation sammen. På vores 
årsmøde i september talte vi om, hvor-
vidt ideen om en sammenlægning var 
noget, vi skulle arbejde videre med. Det 
var vores klare opfattelse, at der på års-
mødet var bred opbakning og stor tiltro 
til at samarbejdet med BBU er fremtiden 
for MBU – dog er tiden ikke inde til en 
decideret sammenlægning. 

Øget samarbejde
Derfor valgte vi gennem samtale med 

BBU at gå væk fra ideen om en sammen-
lægning, og i stedet fokusere på øget 
samarbejde med henblik på fremtiden. 
Vi regner med at kunne præsentere 
nogle af de spændende muligheder, 
det giver os, især omkring vores fælles 
ledertræning, vores lejrvirksomhed og 
sammenhængen på tværs af generatio-
nerne og arbejdsgrenene i vores arbejde 
i løbet af 2020. 

Det gode samvær
Et andet projekt, vi arbejdede med i 
2019 var ”Det gode samvær”, hvilket er 
et tværkirkeligt samarbejde med fokus 
på at få udviklet praktisk materiale om, 
hvad ledere i børne- og ungdomsarbej-
de skal være opmærksomme på, når de 
er sammen med børn og unge. 

Mange nye folk
2019 blev også et år, hvor vi arbejdede 
med både strukturen i ledelsen og fandt 
repræsentanter til alle vores arbejds-
grene. Her er det især glædeligt, at vi har 
fået Kristian Sloth ind som repræsentant 
for børneområdet – et område hvor vi i 
flere år har manglet folk. 
Sofie Baldur kom ind som ny formand 

for Ungdomsrådet, og sammen med 
Isak Guttesen og Carla Gjerlev, der også 
blev en del af Ungdomsrådet, gav det en 
masse ny energi til arbejdet med vores 
unge. 
Samtidigt har vi fået Benjamin Gohr 
Jensen ind som en del af forretningsud-
valget, hvor Benjamin har bidraget med 
et nyt og (mere) ungdommeligt pust ind i 
arbejdet sammen med Tobias Grønlund 
Nissen og undertegnede. 
Endeligt har det igen i år været en fornø-
jelse at holde vores BUS-møder rundt i 
landet hos jer i de lokale foreninger. Det 
er altid spændende at høre, hvad der rø-
rer sig i hverdagen, hvilke udfordringer I 
står overfor, og hvordan vi som national 
organisation kan være til hjælp. 
Det er naturligvis ikke kun, når vi er 
ude hos jer lokalt, vi gerne vil høre fra 
jer – I er altid velkomne til at tage fat på 
os, enten på sekretariatet, i rådene og 
i styrelsen, hvis I har tanker, spørgsmål 
eller kommentarer til MBUs arbejde, og 
vi glæder os til at se, hvordan vi sammen 
kan skabe de bedste muligheder for at 
føre børn og unge til tro på Gud.

HVAD VI VIL 
OG HVOR VI ER PÅ VEJ HEN

MBU årsmøde 2019
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Af Anders Lausten Ohlsen

Omstilling
Efterskolen er i udvikling og under foran-
dring på flere områder.
Det livgivende i efterskolen er vores 
elever, hvor vi i foråret 2019 sluttede 
skoleåret af med 73 skønne elever. Over 
sommeren skulle vi så omstille os til at 
byde 104 elever velkommen.

Arbejdsugen var en stor hjælp
I sommerferiens arbejdsuge fik vi en 
kolossal hjælp fra cirka 30 engagerede 
venner af skolen, der hjalp med maling 
træfældning, flisearealer, maling af elev-
værelser og klasseværelser, rengøring, 
oprydning og meget mere samt at få fire 
værelser i stadionhuset omdannet til 
elevværelser.

Det gode match
Elevoptaget har været et omdrejnings-
punkt i 2019. Vi forsøger at blive skarpere 
på, hvad Lindenborg kan tilbyde den 
enkelte og få skabt et godt ”match ”, så 
elever, forældre og vi som skole kan føl-
ges ad et helt efterskoleår.  Vi er på vej og 
arbejder ihærdigt på at skabe et stabilt 
elevoptag og et fuldt hold hele året.

Nye medarbejdere
I personalegruppen er der en del nye. I 
det sidste halvanden år har skolen budt 
velkommen til Solveig Mortensen, Kasper 
Rønnow, Heidi Jensen, Nynne Hansen, 
Kim Hinge og jeg selv. Det betyder, at nye 
skal mødes med erfarne og finde fælles 
fodslag, og det har alle været indstillet på.
På vores hjemmeside og andre steder 
kan I se, hvilken skole vi ønsker for 
eleverne.

Støtte til Rumænien
Vi er meget glade for vores relation til 
Rumænien. På en tur i april var vi ude 
at besøge vores fire skolebørn, som vi 
støtter. En af dagene besøgte vi Lidia, 
som vi har støttet gennem en årrække. I 
samtalen med Lidia og hendes familie og 
vores elever delte de deres drømme med 
hinanden for fremtiden. Det viste sig at 
drømme for en ung i Danmark og en ung 
i Rumænien ikke er så forskellige. Men 
det er vilkårene!

Tænk stort
I den samtale blev spiren lagt til, at efter-
skolen vil række mere ud ved at hjælpe 
Lidia og andre videre i et længere uddan-
nelsesforløb. Tiltaget har nu i samarbejde 

med Rumæniensudvalget samt Cornel og 
Dorthe fået navnet ”Tænk stort”. 
Foruden at fastholde vores forpligtigelse 
overfor de fire skolebørn, vil vi gerne i 
2020 støtte ”tænk stort” med et engangs-
beløb på 45.000 kr. Det skal være en 
kickstart til projektet, og en sikkerhed for 
de tre studerende som allerede er i gang.
Vi forpligter os i yderligere to år med 
15.000 kr. om året i 2021 og 2022 og 
håber meget, at Lidia bliver en af de kom-
mende studerende.

Godt elevhold
Vores elevhold på efterskolen har funger-
et godt fra begyndelse af. De var hurtige 
til at være opmærksomme på hinanden 
og på fællesskabet. De er aktive og gode 
at have med ”i byen”, når vi er på tur i 
Berlin eller på ski.
Vi glæder os over, at så mange vil Lin-
denborg og nyder vandet, udsigten, 
værelserne, boldspillet, musikken, fæl-
lesskabet og ikke mindst at finde sit ståst-
ed i de værdier vi holder skole på.

Å R S B E R E T N I N G

EFTERSKOLEN
Lindenborg Lærere og elever fra Efterskolen 

Lindenborg besøger familien Lucassi
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