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Forsiden
Aftenstemning ved sommerstævnet på 
Efterskolen Lindenborg

John Nielsen
Missionsforstander

L E D E R

”Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans 
velgerninger” Salme 103,2
Verden er fyldt af historier – fortællinger 
om, hvad mennesker har oplevet på 
godt og ondt. De dårlige og negative 
fortællinger har det af en eller anden 
grund med at hænge bedre fast i vores 
hukommelse. Lad os hellere fylde 
verden med den gode historie – en 
fortælling om, hvad Gud har gjort.
I vores kirker skal der være plads til at 
være menneske, og dermed plads til 
at dele livet med hinanden sådan som 
det er. Vi skal ikke kun give plads til den 
positive historie, men også til den van-
skelige livshistorie. Alligevel har vi måske 
på en særlig måde brug for at øve os i at 
fortælle den gode historie. Husker vi at 
dele med hinanden, hvad Gud har gjort? 

Gode fortællinger fra 
Missionsforbundet
På Sommerstævner skete der mange 
ting gennem hele ugen, og mon ikke der 
også er kommet en række gode historier 
hjem til din menighed. Et af stævnets 
arrangementer blev kaldt ”DDM PULS”. 
Her tog vi pulsen på Det Danske Mis-
sionsforbund og fik en fornemmelse 
af, at noget positivt rører sig iblandt os. 
VISION 2022, visionen om menigheder 
som lever og vokser, har vi efterhånden 
hørt om gennem nogle år. Men på årets 
stævne hørte vi ikke bare om visionen, 
men om de gode historier, som nu 
begynder at komme frem som en frugt 

af VISION 2022. Vi hørte blandt andet 
om mange nye discipel-grupper i me-
nigheden i København, om en kirke der 
er blevet for lille i Haderslev, om men-
nesker der oplever kald til at flytte til 
en ny by for at starte et trosfællesskab, 
om økonomisk velsignelse i Thisted som 
svar på bøn og faste, og om buddhister, 
som giver deres liv til Jesus i Skælskør. 

Den gode historie gør en forskel
Lad os fortsætte at dele den gode histo-
rie med hinanden, både i de lokale me-
nigheder og i det nationale fællesskab. 
Det er vigtigt, for den gode historie om, 
hvad Gud har gjort, skaber tro. Den 
fylder os med glæde og forventning. Den 
kalder andre til at tjene Gud, og vigtigst 
af alt: Den giver Gud ære. 
”Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans 
velgerninger”, og glem ikke at dele dem 
med hinanden.

DEL den 
gode historie
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Af Peter Götz

Forventningsfulde, usikre, spørgende, 
generte, beklemte, håbefulde. Alle 
følelser var der – og en del af dem uden 
på tøjet. Spørgsmålene var der også i 
massevis:
Hvem skal jeg dele værelse med – hvor-
dan ser mine lærere ud – hvem får jeg 
som kontaktlærer – kan jeg mon lide 
maden – vil jeg savne mine søskende 
– kan jeg undvære min hund og mine 
forældre?
 
En ny start
For mange unge er et efterskoleophold 
muligheden for en ny start. Måske har 
de sidste par år i Folkeskolen været lidt 
besværlige eller uinspirerende. Måske fik 
man valgt de forkerte venner. Måske fik 
man et image, man er ked af, eller måske 
blev man moppet.
 
Trinbræt til noget mere
For andre er et efterskoleophold stedet, 
hvor man fokuserer på det, man aller-
helst vil. Sang og musik f.eks. Dygtige 
lærere med specielle musikuddannelser 
kan udvikle eleverne både vokalt og på 
de musikinstrumenter, man kunne tæn-
ke sig - som solist eller i bands.

Et andet spor hedder idræt. Nogle af læ-
rerne er også veluddannede instruktører, 
der kan presse og udfordre og skabe 
udvikling både individuelt og i holdsport, 
primært fodbold og volleyball.
 
Holdning til livet!
Fra skolens hjemmeside kan man læse 
om skolens holdninger:
Du skal ikke tro noget bestemt for at blive 
elev på Efterskolen Lindenborg, men du 
kan forvente at møde medarbejdere og 
elever, for hvem kristentro er det livs-
grundlag, der giver formål og retning i 
livet.
 
Kristentro er det fundament, som vi 
står på og laver efterskole ud fra
Vi vil som skole og enkeltpersoner 
forsøger at kommunikere en autentisk, 
levende og selvvalgt kristentro og pege 
på muligheder for at være en del af et 
kristent fællesskab.

Kristentro er værdier – ikke regler
Det er retningslinjer og rammer for et 
godt liv. Værdier som kærlighed, tilgi-
velse, omsorg, respekt og engagement 
er vigtige for os, ligesom vores praksis 
i sprog, samvær, fællesskab og forvent-
ninger bygger på at ethvert menneske 

har uendelig stor værdi, er udtænkt og 
villet af Gud.

Kristentro er personlig stillingtagen 
Vi har ikke til formål at trække troen ned 
over hovedet på folk, men vi opfordrer til 
personlig stillingtagen i mange forskellige 
sammenhænge. Og vi vil udfordre med 
nogle af livets store spørgsmål.

Kristentro er fællesskab – med Gud 
og med andre mennesker
Derfor udfoldes troen bedst i fælles-
skaber – hvor den bliver udfordret af 
spørgsmål, hvor den bliver næret af at 
lære nyt, og hvor den finder tryghed i 
bekræftelse fra andre.

Kristentro er ansvar
Derfor engagerer vi os, som efterskole, 
i vores verden – både i de ting der ligger 
lige foran os – men også helt konkret i et 
støtteprojekt blandt fattige rumænske 
skolebørn.
 
Nye volontører
Det nye volontørhold består af Mie 
Søgaard, Karen Mathilde Woller Kristian-
sen, Nathan Saksik og Benjamin Gohr. 
De var alle fire elever på skolen i 2014-
2015.
 

Skolestart på Lindenborg
Efter nogle lidt skrøbelige år hvad angår elevtal, er der igen fuldt hus på efterskolen. 
Første mødedag var søndag den 11. august. 104 elever blev budt velkommen

M
ie Søgaard, voluntør, 

siger velkom
en til ny elev
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Hvem kan være præst i DDM
Sommerens årlige repræsentantskabsmøde med delegerede fra hver menighed var som altid fyldt af både 
store og små ting, der tilsammen udtrykker det fællesskab, vi kalder Det Danske Missionsforbund - DDM

VISION 2022
Motto: Menigheder, der lever og vokser
Fokusområder:
Discipelskab
Menighedsudvikling
Nye trosfællesskaber og menigheder
Socialt engagement
Netværk mellem menigheder

Af Peter Götz

Økonomi – vil vi for meget?
Fremlægningen af sidste års regnskab og 
budget for den kommende tid tog denne 
gang en hel del tid og viste et dejligt en-
gagement fra de lokale menigheder.
Bo Jørgensen, økonomisekretær, havde 
godt styr på de årsager og sammenhæn-
ge, der betyder at regnskabsåret 2018 
viser et betragteligt underskud.
Regnskabet var der naturligvis ikke så 
meget at gøre ved, men under drøftel-
sen af kommende års budget blev de-
batten ivrig.
Udgangspunktet var en række nedskæ-

ringer, så de penge, der kommer ind 
fra menighederne, passer til de engage-
menter, DDM har hjemme og ude.
De nedskæringer faldt ikke i god jord 
hos adskillige af mødets repræsentan-
ter. At skære i DDM-kontorets ressour-
cer, fastfryse missionsforstanderens løn 
og mindske pengestrømmen til interna-
tional mission var ikke populære tiltag.
Det bliver nu opgaven at finde løsninger, 
og de løsninger skal naturligvis primært 
findes i øgede bidrag fra menighederne 
til alt det gode fællesarbejde.
Repræsentanterne må hjem og tale 
med deres menighedsledelser, og For-
bundsrådet bliver bedt om at tænke 

budgetforslaget i gennem endnu en 
gang. Resultatet vil alt andet lige betyde 
en stigning på over ti % for den enkelte 
menighed. Det er godt at vi lever i en 
opgangstid.

Sommerens 
smukkeste stævne

S O M M E R S T æ V N E
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Visioner
Det er tydeligt, at der mange steder er 
god gang i Vision 2022, hvor vi som me-
nigheder inspireres til at være levende 
menigheder i vækst.
 
Ny Bibelskole
Gunni Bjørsted delte sin vision om at 
skabe et lærings- og erfaringsfællesskab 
for ledere i DDM og spurgte: Er det tid til 
at vi igen skaber en Bibelskole?
Anders Lausten Ohlsen bød omgående 
ind med faciliteter og forplejning på 
Efterskolen Lindenborg. Ideen faldt tyde-
ligvis i god jord hos mange.
 
Løkken
Selv om det denne gang rent juridisk 
nærmest var en formalitet at udskille 
Løkken Frikirke af vores fællesskab, ef-
terlader det alligevel en følelse af bedrø-
velse. Ingen fik sagt dette bedre end Leo 
Hansen, tidligere missionsforstander, 
der ved mødets afslutning mindede os 

om historien. Det er ikke første gang, 
at vandene skilles i vores lille kirkesam-
fund, men nogle gange fandt der senere 
både forsoning og ny forståelse sted.
 
MBU og BBU
Missionsforbundets Børn og Unge arbej-
der på mange områder tæt og godt sam-
men med Baptisternes Børn og Unge. Så 
godt, at overvejelserne går på, hvad det 
kan generere af kræfter og muligheder, 
hvis de to organisationer på en eller 
anden både trådte ind i et organisatorisk 
fællesskab.
Daniel Lundgaard, formand for MBU, 
understregede, at der endnu ingen be-
slutninger er taget, men undersøgelser 
og drøftelser er i gang og input fra alle 
sider er mere end velkomne.
 
Hvem kan være præst?
John Nielsen, missionsforstander, åb-
nede døren ind til en virkelighed, der 
rykker nærmere: At vi som kirkesamfund 

bliver nødt til at have et sæt retningslin-
jer for dem, der som præster og ansatte 
repræsenterer DDM. Det går ikke mindst 
på etik, hvor der i vores tid bliver stadig 
større afstand mellem vores synspunk-
ter om diverse standarder.
I dag har op imod halvdelen af vores 
menighedsansatte præster fravalgt at 
blive ordineret, hvilket formelt set stil-
ler dem uden for både forpligtelser og 
rettigheder. Men hvordan skal den ydre 
ramme så se ud?
Der arbejdes videre, mens der hentes 
inspiration fra både Frikirkenet og andre 
samfund.
I øvrigt kunne vi glæde os over, at alle 
menigheder i DDM, bortset fra en en-
kelt, for tiden har en ansat præst.
John Nielsen var også glad for et godt 

>>
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fællesskab mellem præsterne, både 
fagligt og åndeligt. Tre unge er for tiden 
under uddannelse til præster.
 
International mission
Mødet indeholdt naturligvis også input 
fra for vores fælles internationale mis-
sion.
Flemming Frandsen talte begejstret om 
de ildsjæle, der arbejder hårdt og enga-
geret for,  at vores indsatser i Grønland, 
Rumænien, Ghana, Thailand og Myan-
mar kan lykkes. Og ville man vide mere, 
var det blot at indfinde sig på torsda-
gens arrangement, hvor de enkelte 
missionsfelter kunne fortælle om deres 
indsats.
 

Efterskolen Lindenborg
Anders Lausten Ohlsen, forstander for 
Efterskolen Lindenborg var tydeligvis en 
glad forstander, der så frem til at byde 
over 100 elever velkomne på skolen i 
august. Fra bestyrelsen gav både Ruben 
Lundtoft, formand og Rikke Gjerlev, næst-
formand et par små hilsner. Øvrige besty-
relsesmedlemmer er Thomas Quistgaard, 
Rubin Fodgaard og Peter Götz.
To af de kommende volontører blev præ-
senteret, Mie Søgaard og Benjamin Gohr, 
begge fra Grindsted.
Forstanderen var glad for, at skolen fra 
2019 har valgt at afvikle sit repræsentant-
skabsmøde på et tidspunkt af året, hvor 
skolen er fuld af liv, lærere og elever.

Fire år mere – to mand færre
Det var tid til at tage stilling til, om John 
Nielsen skulle tage en periode mere som 
missionsforstander, nemlig fra 2020 til 

2024.
Det var John efter moden overvejelse 
indstillet på, og det var repræsentanterne 
tydeligvis også. Samtlige stemte for.
De to medlemmer af Forbundsrådet, 
der var på valg, Brian Kjøller og Bo Jør-
gensen fik ligeledes fuld opbakning til en 
toårig periode mere.
Rigtigt besværligt er det imidlertid, at 
Forbundsrådet i næste periode må nøjes 
med at være fem og ikke syv personer. 
Det vil de kunne mærke, og det vil me-
nighederne og fællesarbejdet kunne 
mærke. 

Ved mødets afslutning appellerede Brian 
Kjøller, der bliver rådets nye formand in-
derligt til menighedernes opbakning og 
forbøn: Vi er sårbare, men ikke modløse. 
Vi er få, men en stærk og god gruppe. Vi 
er optimistiske – og vi tror på menighed-
er, som lever og vokser.

>>

S O M M E R S T æ V N E
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Af Gunni Bjørsted

Når jeg som barn var med mine foræl-
dre til såkaldte ”teltmøder” med appel-
lerende sange af strengekoret og en 
”vækkelses-prædiken” af en gæstetaler, 
hørte jeg hver aften om, hvor vigtigt, det 
var ”at blive frelst”. Ellers gik man for-
tabt. Og tænk, hvis Jesus kom igen i nat 
for at hente de frelste, og man så ikke 
kom med? Den tanke kunne godt give 
hjertebanken.

Måden, man blev frelst på, var, at man 
i ”eftermødet” gik frem til taleren og 
sagde til ham, at man gerne ville give 
sit liv til Jesus. Måske fik han én selv 
til at bede ”frelses-bønnen”, eller også 
kunne man gentage efter ham. Det, man 
sagde var, at man bekendte, man var en 
synder, men at man troede på, at Jesus 
havde båret synderne op på korset. Og 
det ville man gerne tage imod. Og så var 
man frelst.

Der skete noget
Man kunne også blive frelst på som-
merlejre – efter stort set samme proce-
dure. Det blev jeg; som fjorten-årig på 
”Grænseborgen” i 1971. Én af de sidste 
aftner var jeg klar over, at nu skulle det 
være. Så jeg bankede på hos lejrpræsten 
og fik ham til at bede sammen med mig 
(samme lejrpræst, Erh. Nielsen, kom jeg 
for øvrigt til at afløse som præst i Aaben-
raa i 1982).
Det var en stor lettelse for mig. De 
seneste tre år indtil da havde jeg ofte 
været nervøs for ikke at være frelst. Min 
mor havde fortalt om én af mine store-
brødre, der var blevet frelst som 11-årig. 
Og det havde vist sat sig i mig, at fra den 

alder burde man være det. Nu kunne 
man ikke komme med på børnebillet 
længere.
Men der skete også virkelig noget ind-
vendigt i mig den aften, da jeg tog imod 
Jesus som min Frelser. F.eks. havde jeg 
indtil da ofte været enormt flov i skolen 
over at komme fra et ”missionsk” hjem. 
Nu stod jeg glad og gerne og frimodigt 
(som regel da) ved, at jeg var kristen.
Senere som ung lejrleder har jeg selv 
bedt med adskillige børn og teenag-
ere ”til frelse”. Og gennem mange års 
præstetjeneste har jeg fulgtes med 
en del på vejen til tro. Ikke mindst på 
Alpha-kurser. Og stadigvæk er det noget 
af det skønneste i livet at følges med 
medmennesker, der kommer ind i en 
relation med Jesus som Frelser og Herre. 
Jeg længes efter at komme til det langt 
mere igen.

Jesus som Frelser og Herre
Men hov: Sproget ændrede sig i oven-
stående afsnit! I stedet for ”at blive 
frelst” begyndte jeg at skrive ”på vejen 
til tro” og ”komme ind i en relation med 
Jesus som Frelser og Herre”. Samme 
sprogændring har gennem de senere 
år fundet sted i de fleste af vores kirker. 
For mange både unge og ældre vil kon-
tante frelsesappeller med advarsler om 
ellers at gå fortabt være ude af trit med, 
hvordan vi tænker.
Og nu er mine spørgsmål: Handler dette 
bare om ændring af sprogbrug? Eller er 
det også teologien, der forandrer sig? 
Og er det i så fald godt eller skidt?
Ja, noget af det har med sprog at gøre. 
”At være frelst” har så mange ind-
byggede risici for fejlassocieringer i sig: 
at være skråsikker, at føle sig bedre end 

andre...
Noget har også med ændring af teologi 
at gøre. Og jeg mener på ét væsentligt 
område til en bedre (og en tiltrængt 
bedre) teologi. Men hvis ikke vi passer 
på, mister vi også noget helt afgørende 
i den kristne tro, hvis ikke vi fastholder 
indholdet i ”frelse” og ”at blive frelst”. 
For Jesus betyder: ”Herren frelser”. Og 
han kom for at frelse os fra vores synder 
(Matt. 1, 21).
Men hvad betyder det så at blive frelst? 
Hvad er frelse for noget?
Her mener jeg, der i vores missionske 
vækkelsesarv – blandt meget værdifuldt 
- ligger en fattig og forsimplet forståelse 
af frelse. At blive frelst handlede i høj 
grad om at få sin sjæl reddet fra at gå 
fortabt i helvede, og i stedet blive sikker 
på at komme i himlen. Det var et meget 
individualistisk og egentlig ret selvop-
taget anliggende. Frelse var at få en 
billet til Himlen; en forsikringspolice for 
evigheden.

Frelse som genoprettelse
Den bibelske indholdsfylde af ”frelse” er 
meget rigere og har et andet fokus. De 
hebraiske og græske ord, vi oversætter 
med frelse, handler om helhed, helbre-
delse, genoprettelse. Derfor lød det ofte 
til mennesker, der blev helbredt af Jesus, 
at ”din tro har frelst dig” = du er blevet 
rask; nu er du ikke spedalsk længere, nu 
er du holdt op med at bløde, nu kan du 
rejse dig og gå...
Frelse i bibelsk betydning er genopret-
telse af det skadede skaberværk, så livet 
igen bliver, som Gud skabte det til at 
være. Det er også derfor, frelse er noget, 
vi dels oplever begyndelsen på allerede 
nu, dels noget, vi venter på og er på vej 

Det er stadigvæk vigtigt ”at blive frelst”
Men hvad vil dét sige?
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imod.  ”For nu er frelsen os nærmere, 
end da vi kom til tro. Natten er fremryk-
ket, dagen er nær...” (Rom. 13, 11-12).
Jeg synes, det er spændende at reflek-
tere over, hvad fangevogteren i Filippi 
mente med det, han spurgte Paulus og 
Silas om: ”I gode herrer, hvad skal jeg 
gøre for at blive frelst?” (Ap.G. 16, 30) 
Det spurgte han om i kølvandet på den 
dramatiske nat, hvor han først havde sat 
Paulus og Silas i det inderste fangehul. 
Ved midnat blev han så (måske) vækket 
af, at de sang lovsange til Gud, så de 
andre fanger vågnede og lyttede efter. 
Så kom der et kraftigt jordskælv, som 
gjorde, at alle fængslets døre sprang 
op. Og nu vågnede han i hvert fald. Han 
regnede som en selvfølge med, at 
fangerne nu var stukket af, og dermed 
stod han til dødsstraf. Derfor ville han 

begå selvmord. Man Paulus standsede 
ham ved at fortælle, at ”vi er her alle 
sammen”. Så når fangevogteren spurgte 
om frelse, tænkte han ganske givet ikke 
på noget med at komme i himlen; det lå 
helt udenfor hans græske tankehori-
sont. Og Jesus havde han formodentlig 
ikke hørt en lyd om endnu. Men han 
var blevet mødt af noget overvældende 
stort og godt. En livets og kærlighedens 
magt, der overvældede ham og traf hans 
inderste længsel.
Så: Hvad skal jeg gøre for at blive en del 
af det Godhedens og Genoprettelsens 
Rige, som her er på færde? Hvordan 
kan jeg blive modtager af og medarbe-
jder på den genoprettelse af verden, 
som åbenbart er mulig? (Jah, så langt 
tænkte fangevogteren nok ikke på det 
tidspunkt, men det kom han sikkert til 

Det er stadigvæk vigtigt ”at blive frelst”
Men hvad vil dét sige?

efterhånden...)
Svaret, fangevogteren i Filippi fik, var: 
”Tro på Herren Jesus, så skal du blive 
frelst...” Så er du med i Guds Rige. Så 
har du ladet dig involvere i Guds store 
”projekt genoprettelse af skaberværket”. 
Så har du åbnet dig for verdens Frelser 
og Genopretter. Så lader du dig træffe 
og præge af Himlen, der er livet, som det 
kommer fra Gud – uden skader, uden 
synd, uden død. At tage imod det er at 
blive født på ny, og en dag munder det 
ud i, at himlen og jorden bliver ny. ”Ham 
elsker I uden at have set ham, ham tror 
I på nu uden at se ham. men I skal juble 
med en uudsigelig, forklaret glæde, når I 
kommer frem til troens mål, jeres sjæles 
frelse” (1. Pet. 1, 8-9).

Frelse i bibelsk betydning er genoprettelse af det skadede skaberværk, så livet igen bliver, som Gud skabte det til at være
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Af Peter Götz

Wow, hvilken uge! To lande, tre dage i 
mission, fem nætter væk hjemmefra, 40 
timer i en bus, 3065 kørte kilometer, og 
utallige liv rørt af Jesus. 

Grænser blev rykket
Vi kørte til Berlin og startede vores tur 
med et team møde, hvor Gud allerede 
her begyndte at forme disse teenagere 
og arbejde i deres liv. Som ledere kunne 
vi se grænser blive rykket og barrierer 
blive brudt, men meget lidt vidste vi om, 
hvilken indflydelse disse få dage ville 
få på denne konfirmandflok men også 
på os. Vi fik lov til at se dem vokse og 
håndtere nye udfordringer. Gud elsker 
at gøre, hvad vi tror er umuligt, og det er 
præcis, hvad han gjorde på denne tur. 

Dans drama og lovsang
Vi så hvilken indflydelse ”power time” 

og daglig andagt kunne have på hver af 
konfirmanderne, og hvad Gud kan gøre, 
når de tager et skridt i tro og beder for 
folk. Men vigtigst af alt oplevede de, at 
de kan gøre alt gennem Jesus, som giver 
dem styrke. Vi havde mange udfordring-
er undervejs, men hver gang viste disse 
unge mennesker dedikation, udholden-
hed og mod, og Gud var med os i alle 
situationer. 
Vi besøgte en skole, et Youth Center og 
et plejehjem for syge og ældre. Hvert 
sted fandt disse konfirmander en måde 
at fortælle om Jesus til de polakker, 
som vi var kommet for at møde, gen-
nem dans, drama, lovsang, bibelvers og 
Helligånden delte vi Bibelens budskab til 
både unge og gamle, syge og raske. Som 
ledere oplevede vi at se hver konfir-
mand bidrage med noget helt unikt, idet 
de brugte de gaver, som de hver især er 
blevet velsignet med af Gud.
Hver aften havde vi et møde i den by, 

Missionstur med konfirmander 
Konfirmanderne fra Vestermarkskirken i Grindsted fik en stor oplevelse på deres rejse til Polen

som vi havde besøgt i løbet af dagen. 
Her oplevede vi trofast Guds nærvær fra 
start til slut. 

I fast tillid til Gud
På denne tur er konfirmanderne blevet 
eksempler på hvilken indflydelse, vi kan 
have på andre mennesker, når vi er 
modige nok til at træde ud og stole fuldt 
ud på Gud. Vi er også blevet mindet om 
den velsignelse, som det er for andre, 
når et velfungerende team rejser ud, i 
fast tro og tillid til Gud, for at dele det 
gode budskab. 
Gennem den lange køretur, møderne og 
tiden vi har brugt sammen er et stærkt 
bånd og et trygt fællesskab blevet skabt. 
Vi har oplevet at blive rørt af Helligån-
den, og alle 17, som var afsted, har 
oplevet at blive brugt af Gud og være en 
velsignelse for hvert af de mennesker, 
som vi har mødt på vores tur. Hvilken 
fantastisk oplevelse! 

Elleve konfirmander fra 
Grindsted på tur i Polen
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Af Peter Götz

Vi håbede på, at vi med mere end 30 
tilmeldte deltagere ville nå langt, men 
havde slet ikke forudset, at vi ville kunne 
klare så meget på så kort tid.
 
Opgaverne
Der blev løst en masse opgaver, som 
måske ikke sådan lige er til at doku-
mentere, hvad angår rengøring, hjælp i 
køkkenet, vinduespudsning inde og ude, 
nedfejning af spindelvæv osv.
Og så var der de fire malerhold, der gik 
i gang, når et af de to klargøringshold 
havde taget hylder ned fjernet senge og 
tapet af. Det blev til maling af 36 værels-
er, som eleverne nu allerede har ind-
taget og fire store undervisningslokaler i 
hal-bygningen.
Der blev malet udendørs, slået græs og 
skrænter med buskrydder på alle mulige 
og umulige steder, mange træer og hegn 
fik en ansigtsløftning, med opstamning 
og fjernelse af småkviste, der har givet 
området et helt nyt løft.

Et større fliseareal op til Bakkehuset blev 
pillet op og lagt på plads igen i nyt grus 
efter at en masse rødder var fjernet.
Bede blev møjsommeligt renset, ødelag-
te Troltex plader i hallen blev udskiftet, 
og forstanderparret fik sig et stakit ud til 
vejen.
 
Aftenerne
Det blev desuden til fire hyggelige af-
tener. Simon Hoel, præst i Roskilde Vine-
yard fortalte om at være kirke for efter-
skoleelever. Kim Hinge, viceforstander, 
sang sammen med os fra efterskole-
sangbogen og delte sin vision for at 
være på en efterskole. Det historiske 
sted, Tadre Mølle, blev besøgt og en 
aften med forstanderparret til en ekstra 
lille kulinarisk oplevelse blev det også til.
 
Fællesskabet
De mange timer i et arbejdsfællesskab 
med definerede opgaver og klare mål 
var den bedst tænkelige ramme for fæl-
lesskab og et væld af samtaler – sådan 
som den slags altid er.

Arbejdsuge på Lindenborg
Beundringsværdige, brave og begavede medarbejdere gjorde det igen

Køkkenets altid gode og rigelige mad var 
prikken over i-et.
 
Vi gør det igen næste år: 
Mandag den 29. juni til fredag den 
3. juli – UGE 27.

Elis og Bohart jævner vejen for andre

Nina Marie var på malerholdet

Side 11· Udgives af Det Danske Missionsforbund · missionsforbundet.dk



Af Bent Fodgaard

Menighederne i Ilulissat og Uumman-
naq, som DDM samarbejder med, kend-
er til børn med store problemer, som de 
gerne vil hjælpe. 
Det kræver veluddannede ledere med 
de rette kompetencer. Derfor fokuserer 
vi i DDM på relevant undervisning for at 
hjælpe lederne, så de i større grad mag-
ter ledelsesopgaverne selv. 
Det er afgørende for, at de kan nå både 
børn og voksne med evangeliet i ord og 
gerning.

Regelmæssige besøg
Vi besøger jævnligt menighederne i Il-
ulissat og Uummannaq for at samtale, 
undervise og prædike, ligesom vi fortsat 
støtter disse økonomisk. 
I foråret har DDM afholdt ledertræning 
med relevant undervisning i Ilulissat for 
ledere fra INO-kirkerne i hele Nordgrøn-
land – succesen med over 30 deltagere 
skal gentages. Det skete i samarbejde 
med organisationen af Grønlands frie 
menigheder: INO. Dette samarbejde ser 
vi som en styrkelse af alle INO-kirkers 
lokale arbejde.

Frugt
Under vores sidste besøg til Ilulissat 
mødte Bodil og jeg nogle frugter af 
mange års indsats i kirken: Både en 
voksen, som i sin barndom oplevede et 
trygt sted at være, når mor og far svig-
tede i hjemmet, og børn af to tidligere 
trofaste medlemmer – jo, arbejder nyt-
ter og bærer frugt.

Grønland sommeren 2019
I medierne har der det seneste år været fokus på, at alt for mange børn vokser op under alt for dårlige forhold. 
Grønland har bedt Danmark om hjælp

G R Ø N L A N D

Bent Fodgaard besøgte Ilulissat 
i forsommeren 2019
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Af Erik Mogensen

Hvordan kan det være, at I har fået 
den idé at rejse til Ilulissat?
Amanda: Vi er teologistuderende og 
regner med at blive bachelorer næste 
forår. I efteråret 2019 har vi ingen fag på 
studiet. Vi kunne godt tænke os på sigt 
at være aktive i mission i Danmark eller 
udlandet, og ville derfor gerne bruge det 
semester på at være ude for at lære no-
get nyt om det. Så vi spurgte Gud, hvor 
vi skulle tage hen, og det har resulteret i, 
at vi i næste uge rejser til Ilulissat i et års 
tid! Det skete på nogle pudsige måder, 
der kom f.eks. en mail…

Anfinn: Ja, vi kan dele en ”sjov” oplevelse 
om, hvordan vi er blevet sporet ind på 
Missionsforbundet. Jeg har som yngre 
været spejder i Missionsforbundet i 
Odense og var derfor kommet til at stå 
på en mail-liste for Missionsforbundets 
spejdere. Vi var på det punkt i proces-
sen, hvor vi følte os ledt af Gud mod 
Grønland. Det eneste, vi kendte til på 
Grønland var Sømandsmissionen, så det 

var den vej vores tanker gik, og hvis ikke 
andet skete, ville vi sende en ansøgning 
der til. 
Men der gik ikke mere end en dag eller 
to, så søgte jeg på vores computer efter 
mails fra vort boligselskab ”DAB”, og 
der kom en håndfuld frem. Men så var 
der også en mail fra DDM, som omhan-
dlede deres arbejde i Grønland. Det var 
bare en WAU-oplevelse! Der må dog 
have været en fejl i søgemaskinen, for 
i mailen fremgik ingen steder kombi-
nationen ”DAB”, hverken forlæns eller 
baglæns! – vi skulle åbenbart se den mail 
fra DDM! Det var sådan, vi fik sporet os 
ind på DDM og tog kontakt til grønlands-
udvalget.

Amanda, du havde en oplevelse, 
der specifikt sporede jer ind på 
Ilulissat?
Amanda: Vi havde jo tænkt, at vi tager af-
sted et ½ år, men nu havde vi jo talt med 
grønlandsudvalget, og det gik lidt hurtigt 
med at sige: ”ja, vi tager afsted et år”, for 
hvor skulle vi egentlig hen på Grønland 
og var det nu rigtigt? Om aftenen bad 

jeg: Åh, Gud giv os mere klarhed over 
disse forhold. 
Næste dag skulle vi en tur til Hillerød, og 
da S-toget standsede i Virum, sagde en 
mand på sædet bag os: ”Hvad sker der 
i Virum??” Jeg vender mig om og siger: 
”Det ved jeg faktisk ikke”. Men vi snakker 
lidt videre, og han fortæller, at han har 
haft en udstilling af billeder i Virum, bill-
eder fra Ilulissat, hvor han havde boet i 
et år. Det tog jeg som en fin bekræftelse: 
det er helt rigtigt med Ilulissat i ét år! Ja 
det var bare den vej, det gik – sådan var 
det!

Tak for støtte
Allan Hansen, grønlandsudvalget: Det er 
to spændende personer, som vi er rigtig 
stolte over og glade for at kunne sende 
til Grønland. Men husk nu at bede for 
dem, for de har begge et studie, de skal 
gøre færdig til foråret og et børne- og 
menighedsarbejdede, som alt sammen 
skal passes ind i en travl hverdag. Der 
bliver nok at se til.

Hvordan kalder 
Gud mig til tjeneste?
Interview med volontørerne Anfinn og Amanda Helmsdal, 
hvordan det kan ske…

G R Ø N L A N D Amanda og Anfinn, volontører 
på vej til Grønland
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Af Erik Mogensen

Hvad er jeres uddannelse og 
almindelige arbejde i Ilulissat?
Pele: Jeg er uddannet som murer i Haslev 
men arbejder som bygningsarbejder 
med mange forskellige håndværksfag.
Grete: Jeg har arbejdet som pædagog på 
plejehjemmet, men efter en blodprop i 
hjernen er jeg nu pensionist.

Hvad er jeres opgaver 
i menigheden?
Pele: Vi er begge med i ældsterådet og 
leder lovsangen ved vore gudstjenester.
Grete: Vi skriver også egne sange, som vi 
synger i kirken.

Hvordan arbejder menigheden?
Pele: Der er altid gudstjeneste om 
søndagen med cirka 40 deltagere og 
bedemøde om onsdagen, hvor cirka 20 
deltager. Vi prøver at have børnearbejde 
om søndagen og samling for teenagere 
om fredagen. Desuden er det en stor 
opgave at tage imod mennesker, der øn-
sker forbøn. Dem beder vi for hjemme 
eller i kirken.

Hvad har menigheden 
af planer for fremtiden?
Pele: Vi vil utrolig gerne nå ud til de små 
bygder omkring Ilulissat med evangeliet.

Gæster fra Ilulissat
På sommerstævnet havde vi besøg af Pele og Grete Rosing. Erik Mogensen havde en snak med dem

G R Ø N L A N D

På hvilke måder kan DDM 
fortsat samarbejde med jer?
Pele: Vi har meget brug for at få mere 
undervisning, som vi fik her i foråret 
2019. Ingen af os i ledelsen har jo fået 
bibelundervisning eller lært noget om 
at lede en menighed. Vi vil gerne blive 
dygtigere til række ud til vores by.
Men vi vil også meget gerne have hjælp 
til børne- og teenagearbejdet. Vi drøm-
mer om at kunne åbne en klub nogle 
timer en eller flere eftermiddage og på 
den måde blive en trygt sted, hvor børn 
kan lide at komme. Amanda og Anfinn er 
svar fra Gud på den bøn.

Grete og Pele Rosing, Ilulissat
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Af Peter Götz

Stævnets missionseftermiddag havde i 
år fundet vej til et telt, hvor præsenta-
tionen af missionsfelternes engagement 
blev delt om i en afdeling med korte og 
præcise præsentationer og en anden del 
med hyggelig caféatmosfære og inter-
views.
 
Ghana overtager stafetten
Efter et år, hvor der især har været fokus 
på Thailand og Myanmar, overtager Gha-
na nu stafetten og vil i det kommende 
konferenceår bruge alle givne anled-
ninger til at fortælle om alle de skønne 
børn og unge, som de får betroet.
Det var som altid berigende og op-
muntrende at møde Francis, der for 
18 år siden stiftede Father’s Home i 
Takoradi i Ghana. Varm, nærværende 
og opmærksom. Ikke mærkeligt at alle 
børn (og hans medarbejdere) elsker den 
mand.
 
Besøg fra Grønland
Fra Ilulissat havde vi besøg af Grethe og 
Pele Rosing. De sang for os, og Pele for-
talte opmuntrende om arbejdet i deres 
by og om det, de beder om må udvikle 
sig. Omtrent 40 personer deltager i 
kirkens gudstjenester hver søndag og til 
bedemøderne kommer der omkring 20. 
Tankevækkende!
 
Volontører
Både felterne i Grønland og i Ghana kan 
se frem til få volontører fra Danmark i 
den kommende tid.
Til Grønland rejser parret Anfinn og 

Amanda Helmsdal: Deres dagligdag 
vil bestå af et bredt engagement i me-
nigheden, men med særligt fokus på 
Børn og Unge.
Ghana får glæden af at se Mette og Na-
dia i to måneder. Deres opgave bliver at 
hjælpe til med hjemmets seneste initia-
tiv en førskole for 2-4 årige.
 
Rumænien
Rapporterne fra Rumænien og Thailand 
vidnede om god og sund vækst, hvor 
mange mennesker får hjælp til en ny 
tilværelse både fysisk og åndeligt.
Dorthe og Cornel Pascu har travlt som 
altid. For tiden er det opmuntrende 
for dem, at forskellige mødeaktiviteter 
rundt på egnen lige så stille er ved at 
blive til reelle menighedsplantninger.
Skoleprojektet, der giver mange børn en 
mulighed for at gå i skole er stadigvæk 
en vigtig opgave, der desuden skaber 
mange kontakter.
 
Thailand
Fra Thailandsudvalget var det mest 
iøjnefaldende nok fortællingen om vores 
engagement i Myanmar. I samarbejde 
med organisationen KWEG er vi både 
for indsamlede midler og for penge fra 
Dansk Missionsråds Udviklings afdeling i 
stand til at hjælpe mange mennesker til 
et bedre liv.
Mediecenteret Fredens Stemme er hele 
tiden i udvikling og vores støtte til dette 
arbejde giver god mening. Samtidig er 
vores indsats på nu to fængsler i Nor-
døst og vores engagement i flygtninge-
lejren aktiv og god.

Mission er vores hjerteblod
Mission fylder meget i vores hjerter. Det er en brand, som tændtes 
pinsedag og som gjorde Jesu efterfølgere til ildsjæle

Flemming Frandsen, missionssekretær

Ulrik Skovgaard, eftermiddagens vært

Jens Sørensen, Grønlandsudvalget

Tobias Nissen og Rajeeth Savarimuthu, 
Thailandsudvalget
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Af Jørgen Hansen

USB-nøgle til alle menigheder
For at opmuntre til fokus og støtte i me-
nighederne har Ghanaudvalget udleve-
ret en USB-nøgle med billeder, videoer 
med videre, som informerer om Ghana 
og Father’s Home børnehjemmet.
Informationsmaterialet kan også hen-
tes på www.fathershome.dk - der er 
både noget til børn og til voksne. Nye 
brochurer er også udsendt til menighed-
erne.

Studerende i Ghana mangler 
computere
I det kommende år vil der være om-
kring 22 unge fra Father’s Home, som 
skal studere forskellige steder i Ghana. 
En computer er i den forbindelse en 
nødvendighed, og der er desværre ni af 
dem, som ikke har en sådan og derfor 
skal låne sig frem. Vores første projekt 

er derfor at indsamle 30.000 danske 
kroner til køb af computere i Ghana. 
Hvis du giver 3.000, skal vi 
gerne sende dig et billede 
af studenten ved overræk-
kelsen. Det er en opbakning, 
som giver stor glæde. Mærk 
din gave “Ghana pc”.

Stor TAK fra Francis
Vi havde fornøjelsen af Fran-
cis’ besøg under hele som-
merstævnet. Han grundlagde 
Father’s Home for 18 år 
siden efter et højskoleophold 
i Kolding. Han fik lejlighed til 
at præsentere arbejdet for 
forældreløse børn og unge 
både for Base Camp, Urban 
Camp og Fusion Camp. Det 
var til stor opmuntring for 
ham at deltage. Nu er han 
tilbage i Ghana, og mens 

G H A N A

Nyt missionsfokus 
i det kommende år
Under sommerstævnets missionsarrangement skiftede vi fokus fra Thailand til Ghana. På billedet bliver de-
pechen overdraget fra Thailandsudvalgets til Ghanaudvalgets repræsentant

dette skrives afholdes en ungdomslejr 
for cirka 70 unge, hvor han underviser.

Stig Roswall overrækker 
depechen til Tina Mølmer Jensen 

Francis Jackson, stifter og leder af Father’s Home 
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Af Christel Götz

Nadia hørte om Father’s Home ved en 
Gudstjeneste i Thisted, og har siden 
haft på hjerte, at hun gerne ville afsted. 
Mette har tidligere – med sin efterskole – 
rejst i Sydafrika, Swaziland og Tanzania, 
så da Nadia fortalte hende om Father’s 
Home, gav det rigtigt god mening for 
hende, at de kunne tage af sted som 
volontører sammen. Pigerne er glade for 
børn og har begge erfaring med ledelse. 
De er studenter, og holder sabbatår. 

Opgaver
Pigernes opgave på Father’s Home bliver 
først og fremmest at hjælpe til ved op-
starten af førskolen. Skolen starter op 
for første gang i september i år, og hen-
vender sig til børn i 2–4 års alderen. Der 
vil både være børn fra Father’s Home, 
ligesom skolen også er en skole for børn 
i lokal-området. Nadia og Mette skal 
bo på børnehjemmet i Anto, så de vil 
udover skoletiden også være sammen 
med børnene, når de har fri. 

Følg Nadja og Mette
Hvis du kunne tænke dig at følge med 
i pigernes oplevelser, kan du følge Fa-
ther’s Home på Instagram og Facebook, 
hvor pigerne kommer til at dele nogle 
billeder og oplevelser. Efter rejsen vil det 
ligeledes være muligt at invitere Nadia 
og Mette til et arrangement i jeres kirke.

To volontører rejser 
til Father’s Home
Nadia og Mette rejser som volontører til børnehjemmet Father’s Home i Ghana. 
De rejser i september, og skal være der i to måneder

Nadja (tv) og Mette
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Andagtsbøger er sammenlignet 
med mange ting. Én af dem er det 
vitamintilskud som mange af os 
tager. Noget vi gør hver dag og som 
fremmer det, som kroppen allerede 
selv har i sig.
En andagtsbog har evnen til at 
stimulere tanken og fastholde den 
på de værdier, som jeg ønsker, skal 
være gældende for mig. Den har 
evnen til at stille mig spørgsmål, 
korrigere, inspirere og vise vej.

 
Far og datter
365 dage med Gud er skrevet af en yderst kreativ nordmand, 
Jarle Waldemar, og hans datter Rebecca. Jarle er kendt som 
underviser, kunstner og forfatter. Han lever og ånder for at 
bringe evangeliet til børn og teenagere. Gennem sang, musik 
og trylleri i kreative andagter ved familiegudstjenester og i 
koncerter formidler han tro og liv til mange. Sprudlende og 
livsglad.
Med 365 dage vil vi opmuntre og udfordre dig til at leve det liv, 
som Gud har til dig, siger far og datter. Vi beder om, at du dag 
for dag må lære ham bedre at kende, der elsker dig højest af 
alle – Gud din himmelske far. Han vil dig det bedste, og han er 
på din side. Gud velsigne dig.
 
Klassisk
Bogens opstilling er som andagtsbøger flest. Et ord fra Bibelen 
til hver dag og en kommentar, som det tager max. to minutter 
at læse. Kort og enkelt.
Med Rebecca (født 2002) som medforfatter er bogens sprog 
og tankesæt ungdomssikret. Den taler med sit enkle sprog ind 
i teenagerens liv i en fase, hvor både troen og tilliden til Gud 
skal finde sin form. Refleksionerne er ikke specielt originale og 
moderne, vel snarere grundlæggende sunde og velafprøvede.
En god gave til teenageren som på denne måde kan blive for-
trolig med at bruge Bibelen. Handy format, lidt mindre end en 
A5 side.
 
365 dage med Gud
376 sider, softcover med flap, handy format 
Forlag ProRex
Kr. 199,95  

PG

B Ø G E R

Carsten Hjort Pedersen er en flittig 
skribent og forfatter til adskillige 
bøger. Han er førstelektor i pædago-
gik og leder af Kristent Pædagogisk 
Institut.
Hjorth Pedersen kredser meget na-
turligt som regel om kommunikation 
og pædagogik. Således også i denne 
bog, Påvirk med respekt.
Vi påvirker hinanden, uanset om vi 
vil det eller ej. Neutralitet er en umu-
lighed. Hvad enten vi er lærere, for-

ældre, pædagoger eller forkyndere, så påvirker vi, også når vi 
ikke ønsker at gøre det. Og når vi ønsker at påvirke følger der 
ofte sidebudskaber med, som vi slet ikke selv opfatter.
Efter nogle grundteser om påvirkning, både den bevidste og 
den ubevidste, hjælper forfatteren os ind i en række gode re-
fleksioner om påvirkningens mekanismer, dens faser og ansig-
ter. Hvornår overtræder vi, fordi vi vil for meget? Og hvornår 
svigter vi, fordi vi bliver bange for at påvirke?
 
Religiøs ekstremisme
Et kapitel i bogen er viet til påvirkning i religiøse kredse. Den 
er muligvis velment, både den vi møder i dag og den, der tid-
ligere kom til udtryk i de strenge pietistiske miljøer, men som 
oftest er og var den hverken respektfuld eller frugtbar.
 
En god strategi
Carsten Hjort Pedersen har hele tiden læreren, forældrene, 
klubmedarbejderen, forkynderen og pædagogen for øje. Også 
når han foreslår en fire-strenget strategi, der begynder med 
bevidstgørelse og fortsætter med selvindsigt, empati og mo-
denhed.
Der er mange gode overvejelser og mange redskaber, der 
både klæder os på, men også giver os mod til at påvirke – med 
respekt.
Jeg ønsker at gøre op med tanken om, at vi gør andre en tje-
neste ved ikke at ville dem noget. Først og fremmest fordi vi 
derved bliver agenter for den relativisme, som i forvejen er alt 
for dominerende, siger Carsten Hjort Pedersen.
 
Påvirk med respekt
175 sider, softcover med flap
Forlag LogosMedia
Kr. 149,95      PG

Den daglige dosis Respekt
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Jens Petter Jørgensen fra Norge gæster Oasehøjskolen 
sidst i september

Jens Petter Jørgensen er et kendt ansigt mange steder i det 
danske kirkeliv. Nu kommer han til Oasehøjskolen den 30. 
september for at undervise. Det sker på et specielt tilrette-
lagt åbent kursus, hvor alle har mulighed for at deltage.
Jens Petter har skrevet bogen med samme titel: Stærk nok 
til at være svag. Med udgangspunkt i sin egen troshistorie 
understreger han vigtigheden af at turde stå ved sin egen 
historie, også den del af historien som indeholder svaghed 
og afmagt. Det at turde omfavne sig selv og stå ved sin egen 
sårbarhed, giver plads til at Guds kraft kan folde sig ud.
På kurset vil Jens Petter undervise om dette paradoks, og 
skabe en tryg ramme hvor vi udfordres til at tale ærligt om 
vores svagheder. Det er hans erfaring fra sin egen trosvan-
dring, at det netop er i mødet med ens egen svaghed, at Gud 
får mulighed for at vise sin kraft og styrke. Eller som Paulus 
udtrykker det: Når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.
 
Fakta om kurset
Sted: Oasehøjskolen, Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup
Kursusleder: Peder Poulsen
Dato: Man. 30. sept. kl. 11:00 – fred. 4. oktober kl. 11:00
Tilmelding: steen@oasehojskolen.dk – tlf.:2240 6858
Pris: Kr. 2.500 (+ kr. 300 for enkeltværelse) – prisen er inkl. 
kost, logi og uv materialer.
 
Fakta om underviser:
Siden 1997 har Jørgensen undervist ved Ansgar Teologiske 
Høgskole i Kristiansand. Desuden er han hyppigt brugt som 
forkynder, sjælesørger og underviser i hele Skandinavien.
 

Bogen Hindupræst møder Je-
sus er både gribende og even-
tyrlig på en måde, så den er 
svær at slippe. Den er letlæst, 
fordi den på en jordnær måde 
beskriver forfatterens liv med 
mange skønne detaljer. Og så er 
oversætteren dygtig.
Rahil Patel, der senere blev en 
højt rangerende hindupræst, 
blev født i en indisk familie i 
London.
 
I et væld af begivenheder over 

hele verden følger vi Rahil Patel, der qua sin placering i det 
hinduistiske hierarki blev omgivet af en helt overstrømmende 
luksus, betalt af rige forretningsmænd. Og samtidig hører vi, 
hvad hans hjerte fortæller ham. For dedikationen og troen på 
det han stod for falmede mere og mere. Langsomt men sik-
kert øgedes tiltrækningen til den kristne tro:
Det, jeg havde oplevet på mine mange rejser, havde åbnet 
mine øjne for, at det guddommelige ikke kunne indeholdes i 
en statue eller en guru. Inderst inde vidste jeg, at jeg havde en 
hemmelig kærlighedsaffære med en fremmed gud.
 
Grænsen krydses
Efter en periode med alvorlig sygdom vidste Rahil, at hans 
tyve år som hindupræst skulle afsluttes. De orange gevandter 
blev afhændet og de fornødne procedurer gennemført.
Nogen tid derefter, fortæller Rahil, satte han kursen mod en 
smuk anglikansk kirke i London: Jeg anede ikke, at mine næste 
skridt ville ændre mit liv for altid. Da jeg kom ind i kirkens skib, 
mærkede jeg en utrolig fred sænke sig over mig. En fred jeg 
aldrig før havde kendt; en fred jeg energisk havde efterstræbt, 
men aldrig fundet. Jeg kunne ikke forstå dybden i dette nær-
vær, kunne ikke placere det, men det føltes bare så godt, så 
rigtigt.
 
Hindupræst møder Jesus
304 sider, paperback
Forlag ProRex
Kr. 199,95

PG

En hemmelig 
kærlighedsaffære

Stærk nok 
til at være svag



Af Hannah Tinggaard

I år var temaet ’I dit 
lys’, hvor bibelverset 
Johs. 8,12 havde in-
spireret os. Det jeg, 
som lejrchef, altid 
glæder mig til, er at 
få fejet benene væk 
under mig, når jeg oplever, hvor fantas-
tiske lederne er, og hvor mange lysår 
de nærmest går for at være der 100% 
for teenagerne! 

Engagement
Deres engagement ses i alt fra præsen-
tationen af temagrupper, fællesskabet 
ved måltiderne, til programpunktet 
’Lær en Leder’, vandrundbold, ’Beach 

Day’, festaftenen med temaet ’Sensa-
tion White’ og den festlige stemning i 
caféen. 

Aftenmøder med fokus på Gud
Til aftenmøderne var der fokus på Guds 
nærvær og relationen mellem Ham og 
os, hvor lederne stod klar med forbøn 
og lyttende ører under lovsangen. Til 
underholdningen med temaet ’Lejrbål’, 
hvor kreative og sjove hjerner i leder-
flokken stod bag. Og hver aften stod en 
leder klar med en aftenandagt til ’God-
nat Gud’. 
Når jeg kigger rundt på teenagerne og 
hygger med dem, mærker jeg, at de er 
ovenpå, føler sig set og elsker at være 
afsted på Crossroadz. 

M B U

Crossroadz
Uanset hvor mange Crossroadz jeg har været på (var med første gang i 2005), må jeg nive mig 
selv i armen hver gang teenagelejren slutter, fordi det har været endnu en pragtfuld uge! 

Vi giver tilbage, hvad vi selv fik
Vi ledere gør det, fordi noget og nogen 
engang på Crossroadz gjorde en for-
skel i vores teenageår. Vi arrangerer 
Crossroadz hvert år, fordi vi håber på, 
at mange teenagers vil holde sommer-
ferie sammen med os. Vi gør det, fordi 
vi som ledere bliver en familie, hvis 
vigtigste opgave er at se den enkelte 
teenager, elske og være sammen med 
dem. Og vi gør det, fordi vi tror på, at 
på Crossroadz bliver der givet os en 
mulighed for at vise, hvem Gud også er. 
Hvor Gud kan få lov at virke i teenag-
erne såvel som lederne. 
Gud har givet os mennesker en tid at 
forvalte – og den tid bruger vi hjertens 
gerne sammen med jeres teenagere på 
Crossroadz.
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