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l e D e r

tirsdag den 16. november er der kom-
munal – og regionsrådsvalg. Det er alle 
stemmeberettigede borgers mulighed 
for indflydelse. På stemmesedlen sæt-
tes et lille kryds med stor betydning. Det 
er ikke et ligegyldigt valg. Det betyder 
noget, hvem der leder vores kommuner 
og regioner. gå derfor hen og afgiv din 
stemme. 

Mængden af partier, lokallister og kan-
didater, der tilbyder sig, er stor. I håb 
om at blive valgt, forsøger de at få din 
opmærksomhed med løfter om, hvad de 
kan gøre for dig. Velmenende politikere 
får det til at lyde som om, at et kryds ved 
dem vil gøre dit liv så meget bedre. Ved 
et opslag på kommunernes landsfor-
enings hjemmeside bliver man mødt af 
overskriften: ”Dit kryds ved kommunal-
valget gør en forskel for din hverdag”. 

At udfaldet af valget får betydning for 
min og alle andres hverdag, er der selv-
følgelig ingen tvivl om. Det er jo det, der 
er meningen med at vælge nogle til at 
lede. Men netop derfor sætter mange 
vælgere sit kryds ud fra en overbevis-
ning om, hvordan de selv kan få mest 
muligt ud af det. som så mange andre 
gange i tidens samfund sættes individet 
i centrum. Politikkerne får det til at lyde 
som om, det hele handler om ”mig”, og 
vi går derfor hver især til stemmeboksen 
for vores egen skyld. 

En	stemme	for	fællesskabet
Den holdning må udfordres. I stedet 
for at være optaget af, hvem ”jeg” skal 
stemme på, for at ”jeg” kan få mest mu-
ligt ud af det, vil det være en god kristen 
tankegang at overveje, hvem ”jeg” skal 
stemme på for at fællesskabet kan få 

mest muligt ud af det. lad os ikke bare 
tænke på vores eget. Men på det fælles 
bedste. Buddet om næstekærlighed gæl-
der også i stemmeboksen. lad os afgive 
en stemme til gavn for fællesskabet. 

Buddet om 
næstekærlighed gælder 
også i stemmeboksen

John Nielsen
Generalsekretær

Årsmøde for menighederne i 
evangelisk frikirke Danmark 

lørdag den 21. maj i Vanløse frikirke
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n y H e D e r

Høstfest blev et 
tilløbsstykke

Der blev en fest, da mere end 300 personer fra de nordjyske 
menigheder mødtes til Høst- og takkefest i Vesterkirken i ste-
num søndag den 10. oktober. 
Ved formiddagens gudstjeneste prædikede generalsekretær 
John nielsen og Vesterkirkens lovsangsteam ledte den store 
forsamling i tilbedelse. 
I kirkens store sportshal var der dækket op til spisning efter 
gudstjenesten med helstegt pattegris og tilbehør. 
Eftermiddagens seminarer havde temaerne “Brændende hjer-
ter”, “Tunger af ild”, “Gå dig varm” og “Liv der fænger”.
Dagen var med til at styrke netværket mellem de nordjyske 
menigheder efter flere år uden et fælles arrangement for me-
nighederne.  Der var tydeligvis stor glæde over at mødes med 
hinanden. 

Vinterstævner 
Januar bliver en festlig måned. Det gør december naturligvis 
også. Men januar bliver noget særligt for alle, der er en del af 
Det Danske Missionsforbund. 
Når Rådhusklokkerne ringer det nye år ind, begynder et nyt 
kapitel i Missionsforbundets historie. for fra 1. januar hedder 
vi Evangelisk Frikirke Danmark. Det skal naturligvis markeres og 
fejres. 
Derfor inviterer vi til Vinterstævner både på Sjælland og i Jyl-
land. Og du er inviteret med. Vi vil dels markere det nye navn, 
men også bruge dagen til at råde bod på, at vi i to år ikke har 
kunnet mødes til Sommerstævne. Derfor kalder vi dagen for 
Vinterstævne. 

Bemærk	flytning
På grund af den store tilslutning til høstfesten i oktober har 
vi flyttet arrangementet fra Aalborg til Vesterkirken i Stenum. 
Vi forventer at se de mange, der deltog i efterårets nordjyske 
høstfest, men vi regner også med at mødes med mange fra de 
øvrige jyske menigheder. 

Missionsforbundets	vugge

Det er i øvrigt oplagt at mødes i stenum til markering af en så 
væsentlig milepæl i vores kirkesamfunds historie som et nav-
neskifte. Det var nemlig i Stenum at en række frie menigheder 
mødtes i 1888 og blev enige om at danne Det Danske Missions-
forbund. 
Forventningen om mange deltagere gælder naturligvis ikke 
kun i Jylland, men også på Sjælland. Vi håber, at mange fra 
Bornholm og de sjællandske menigheder vil sætte hinanden 
stævne i Birkebjergkirken. 

Program
Det bliver stort set samme program på Sjælland og i Jylland: 
En dag fyldt med inspiration til at være en kirke, der deler 
evangeliet med andre, og fokus på det, der kendetegner vores 
kirkesamfund: Tro, liv og fællesskab. 
Generalsekretæren, Landsledelsen, nogle af præsterne og en 
enkelt gæst fra et andet kirkeligt fællesskab vil give oplæg til 
refleksion omkring tro, liv og fællesskab. 
Der bliver stort kaffebord om eftermiddagen og fællesspisning 
om aftenen. Og når dagen slutter, har landledelsen sørget for, 
at alle menighederne får en synlig gave med sig hjem til brug i 
de lokale kirker.

Vinterstævner	i	Næstved	og	Stenum
Birkebjergkirken, Næstved:  
15. januar, kl.13.30-20.30 - for menighederne på 
Sjælland og Bornholm. 
Vesterkirken, stenum:  
29. januar, kl.13.30-20.30 – for alle menigheder 
i Jylland



Af Peter Götz 

Det er naturligvis ikke kun en intensiv 
annoncering på internettet, der har gjort 
udslaget. Den øgede tilstrømning har 
også at gøre med en god hjemmeside og 
stadig skarpere formuleringer angående 
skolens linjer: Idræt og musik. For ikke at 
nævne den mærkbare anerkendelse af, 
at vi er en skole, der mener noget med 
vores kristne værdier. Vi skaber en kul-
tur, hvor vi vil hinanden, vil den, der slås 
med det sproglige, vil den, der famler 
efter et ståsted, vil den, der blev moppet 
i sin gamle skole, vil den, der satser alt 
på at blive god i en idrætsdisciplin eller 
til musik. 
Adskillige elever fortæller, at deres nys-
gerrighed på kirke og tro blev vakt, da 
de gik til præst, og nu vil de gerne un-
dersøge det nærmere! For det kan de se 
på vores præsentationer, at de kan på 
denne skole.

Forbedringer
De store årgange af elever giver natur-
ligvis luft i økonomien til at vedligeholde 
og udvikle bygninger og fritidsarealer. 
Og selvfølgelig er der mange planer. at 
være til bestyrelsesmøder med skolens 
forstander, anders Ohlsen, er som regel 
at blive præsenteret for endnu en række 
gode ideer til optimering af skolen.

Senest er amfi området ned mod vandet 
taget under lup. Det skal rettes op og 
gøres mere brugervenligt. 
en omfattende renovering af den gamle, 
forfaldne gård, som man passerer på 
vej ned mod skolen, er på tegnebrættet. 
Den er egentlig mere sund, end man 
skulle tro og lykkes planerne, bliver der 
her nogle meget fine faciliteter for alter-
native og kreative undervisningsforløb.

Årsmøde	–	20.	maj
Vi glæder os til at byde repræsentanter 

UnDskylD, 
men vi har ikke flere pladser
En satsning på at gøre Efterskolen Lindenborg kendt i 50 km omkreds har virket over al forventning. Der 
er for længst fyldt op til næste skoleår, og om få uger er alle pladser for det efterfølgende år også optaget

fra alle menigheder velkomne til et fest-
ligt og informativt årsmøde fredag, den 
20. maj på efterskolen. Det er dagen 
før evangelisk frikirke Danmark holder 
årsmøde i Vanløse. så for mange vil det 
blive en god og indholdsrig weekend.

Lindenborg	Dage
efter i et par år at have haft den be-
rømte ’arbejdsuge’ lige før opstart af det 
nye elevhold, går vi tilbage til den gamle 
model. Vi ankommer søndag aften den 
26. juni, til en kop kaffe, får hilst og snak-
ket og smøger ærmerne op fra mandag 
morgen. allerede torsdag siger vi farvel 
til hinanden.

									Lindenborg	Dage	i	uge	26	
          fra søndag aften 26. juni 
          til torsdag 30. juni

Den gamle gård får nyt liv

Amfi-området skal bygges op
En skøn plads med skøn udsigt
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Interview med gruppen i Billund

Hvordan	er	visionen	for	at	forme	et	
fællesskab	i	Billund	opstået?
gennem en tid havde vi i Billund en 
smågruppe og en international klynge 
fra Vestermarkskirken, hvor der også var 
engelsktalende med. På et tidspunkt fik 
Torgunn den tanke, at det kunne være 
godt at starte en engelsktalende bibel-
gruppe op i Billund, og det gjorde vi for 
cirka syv år siden.

Hvad	tænker	I	er	de	særlige	
muligheder	–	og	de	særlige	
udfordringer	i	en	by	som	Billund?
Billund er hovedkvarter for lego. Des-
uden er der også andre selskaber som 
tiltrækker internationale medarbejdere. 
Derfor er der et stort internationalt 

miljø, der giver mange muligheder for at 
skabe et internationalt fællesskab.
Det er en udfordring at finde dem, der 
er interesserede i at være med i vores 
fællesskab, og også at få det organiseret 
på den bedst mulige måde.

På	hvilke	områder	håber	I,	at	jeres	
fællesskab	kan	yde	noget	til	byen	
og	dens	borgere?
Det kan vi ikke svare på endnu, så det 
spørgsmål vil vi gerne have lidt længere 
henne i forløbet.

Har	I	kontakt	med	andre	kristne	
grupper	i	og	omkring	byen,	med	
andre	foreninger	og	evt.	med	for-
skellige	kommunale	forvaltninger?
Vestermarkskirken i grindsted støtter 
os og står bagved os. Vi lejer kfUM og 

h å b   
f o r   d i n   

by
MAGASINET tager for tiden pulsen på Missionsforbundets lokale kirker 
og spørger ind til, hvad de håber for deres by – og hvad de kan gøre for at 
indfri noget af det håb. Hver måned spørger vi en ny lokal menighed

Et fællesskab 
tager form i Billund

kfUk’s lokaler til vores møder og har 
derfor et godt samarbejde med dem. 
Desuden har vi været i kontakt med 
byens bosætningskoordinator, som kan 
fortælle til andre, at vi er der, hvis nogle 
spørger til dette. 

Hvad	kan	vi,	som	læser	dette,	
bidrage	med?
Vi har brug for mennesker, som beder 
for os – og gerne nogle, der flytter til Bil-
lund for at hjælpe os.
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Af Peter Götz

Landsledelsen lægger imidlertid stor og 
tydelig vægt på, at vores kerneværdier 
forbliver de samme. Den egenart, som 
vores kirkesamfund i alle år har haft 
som en spiller i dansk kirkeliv, ændrer 
sig ikke. Og det særpræg, der gennem 
tiden har fået mange fra andre kirker 
til at føle sig hjemme i den bredde, som 
kendetegner os, skal der ikke røres ved. 
Men formuleringerne bliver enklere og 
mere mundrette.

Frelse
et af de gamle slogans er Synderes Frelse. 
Det var et udtryk, der blev til i en tid, 
hvor vores forfædre syntes, at den per-
sonlige tro og efterfølgelse af kristus var 
blevet borte. Både i forkyndelsen og i 
hverdagen. Derfor blev der lagt vægt på 
at være troende og sat fokus på den vir-
kelighed, at et menneske er en synder, 
der gennem omvendelse og tro får del i 
guds frelse.
Dette grundlæggende perspektiv får nu 
i en moderne udgave den korte og præ-
cise formulering: trO.

Liv	eller	lære
Hønen eller ægget. Hvad kommer først? 
Mange vil hævde at kun en sund lære 
kan afføde et sundt liv. Derfor må læren 
komme før livet. andre vil mene, at mødet 
med kristus til forvandling og efterfølgelse 
er begyndelsen på det, der efterhånden 
også bliver til indsigt og teologisk afklaring: 
Lære. Et godt eksempel på det sidste kun-
ne være Jesu disciple, der vel i udgangs-
punktet havde en noget ’forkert’ lære om 
gud, men gennem vandringen med me-
steren fik et nyt syn på deres himmelske 
far, en ny forståelse og en ny ’lære’.
For Missionsforbundet har det været vig-
tigt at skabe fællesskaber, hvor livet med 
hinanden og med Jesus skulle være åbent 
og fordomsfrit, så en fælles vandring og 
indsigt derefter kunne opstå – uanset 
medbragt bagage. 
samtidigt har vi anerkendt at gode, kloge 
og gudfrygtige mennesker ved læsning 
af den samme Bibel er nået til forskellige 
standpunkter. Det har vi valgt at rumme 
– og se som en rigdom. Og sådan blev det 
et af vores slogans: Livet over læren – el-
ler: Livet før læren. Med afgørende fokus 
på lIV.

Enhed
Missionsforbundet blev til i en tid 
(1888), hvor der var et markant opbrud 
i kirkelige kredse. Det var kun nogle 
få årtier efter at vi med grundloven af 
1849 fik religionsfrihed i landet. Tænk 
på det!
Indre Mission var stadig under udform-
ning, de første døbere (baptister) havde 
slået rod som en meget levedygtig kir-
kelig retning, Metodisterne og frelsens 
Hær fandt fodfæste – og altså også 
’frimissionen’, der kom til at hedde Det 
Danske Missionsforund.
I dette hellige kaos blev det vigtigt for 
vores forfædre at finde ind til det, de 
oplevede som afgørende, og det var 
’guds børns enhed’ – med inspiration 
fra Jesu bøn om at ’de, der siden kom 
til tro på ham alle måtte være ét. En 
enhed, som vi i dag ofte kalder fælles-
skaB.

sådan kom det til at gå, at vi i fremti-
den, når vi skal sætte fokus på vores 
særpræg, vil fremhæve ordene:

trO – lIV – fællesskaB 

Som det for længst er sket i Norge og i Sverige bliver navnet Missionsforbundet nu også lagt i graven i 
Danmark til fordel for et navn, der kommunikerer bedre til vores omverden: evangelisk frikirke Danmark

FÆLLESSKAB
LIV

TRO

Nyt navn og gamle værdier
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Af Peter Götz

fra tid til anden sniger det spørgsmål 
sig ind hos nogle af os, om det nationale 
fællesskab nu også er så vigtigt. Kunne vi 
ikke lige så godt som menigheder være 
på egen hånd – og så da også lige spare 
de omkring 10 procent af vores indtæg-
ter, som vi sender til fællesarbejdet?

Familie
Det viser sig dog, når samtalen går lidt 
dybere, at der gennem årene er opstået 
en samklang, en fælles forståelse af nogle 
basale værdier, som man ikke bare så 
nemt løber fra. 
Med al respekt for de andre, så har hver 
enkelt kirkefamilie et grundlæggende 
DNA, som skiller sig ud. Et særpræg og en 
egenart, der ikke uden videre er til salg. 
Det er ikke et spørgsmål om bedre eller 
ringere, men noget, der ligger dybt i os. 
en klangbund, der resonerer vores måde 
at være kirker og fællesskab på.

Åndsfællesskab
For de fleste, der har sin gang i en lokal 
kirke, er der længe imellem, at man mø-
der familien i de andre kirker – og man 
mærker ofte, at både stil og udtryksform 
godt kan være noget forskellig fra ens 
egen. Men så alligevel har vi noget særligt 
tilfælles. Det med Guds børns enhed fx, 
og Livet før Læren. Det med pladsen og 
rummeligheden og anerkendelsen af, at 
vi kan og må have forskellige opfattelser 

om dette og hint. Et åndsfællesskab, en 
ideologisk samhørighed der ikke uden 
videre lader sig bryde.

Organisation
Bag ved alle vores små og lidt større loka-
le kirker er der en organisation, der bety-
der langt mere for sammenhængskraften 
mellem os, end vi til daglig aner.
Mange af de menigheder, der i dag ’kører 
fint’, har i perioder været i bølgedale, 
hvor den store familie var altafgørende 
for overlevelsen.
Fælles stævner til inspiration og opmun-
tring for alle, ledertræning, støtte og råd-
givning til unge, der tager præsteuddan-
nelse, møder og samlinger for de aktive 
præster, lovsangsseminarer, vejledning 
og til tider konfliktløsning i menigheder, 
udarbejdelse af salmebøger på tryk og di-
gitalt, udvikling af menigheder, nye tros-
fællesskaber og så videre er bare nogle 
få af de mange ting, som ’apparatet bag 
vores menigheder’ varetager – og som i 
daglig tale hedder landsarbejdet – eller 
fællesarbejdet. 

Børn	og	Unge
Missionsforbundets Børn og Unge er rent 
formelt en selvstændig organisation, og 
økonomisk skarpt adskilt fra Missionsfor-
bundet. Alligevel holder vi i fælles regi alt 
fra børnelejre, teenagelejre og ungdoms-
lejre foruden træning for og oplæring af 
vores unge ledere. Dertil kommer vores 
fælles opgave omkring Efterskolen.

International	Mission	på	
tre	kontinenter
På en helt særlig måde har vi fælles 
hjerteblod omkring vores Internationale 
Mission.
Vores missionsfelter, som findes på tre 
kontinenter, ville slet ikke opleve den nu-
værende inspiration, økonomiske støtte 
og moralske opbakning, hvis ikke vi som 
kirkesamfund i fællesskab samlede os 
om at støtte, fremme og vedligeholde de 
mange ekstraordinært gode initiativer. 
Det betyder, at vi planter evangeliet så 
mange steder og i så mange menne-
skers liv hver eneste uge, at det næsten 
ikke er til at forstå. Hver eneste dag er 
der mennesker, der begynder en ny van-
dring med deres skaber, fordi de mod-
tog en omsorg, hørte de gode nyheder 
eller blev hjulpet åndeligt og socialt ind i 
en ny sammenhæng.

Tak for det nationale fællesskab – og tak 
til jer, der tager vare på det!

Kan vi undvære 
kirkesamfundet?
Det Danske Missionsforbund er en af landets nationale 
frikirker – et trossamfund – med lokale menigheder fra 
Nordjylland til Bornholm

Landsledelse anno 2021
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Af Bodil og Bent

På	knæ
Efter en fantastisk smuk flyvetur fik 
vi endnu engang lov til at gense det 
smukke, kolde Grønland, som har fyldt 
og betydet så meget i vores liv. Jens Jere-
miassen tog imod os i lufthavnen. første 
stop var i Ino kirken i Ilulissat.
Den allerførste dag dumpede ældste-
rådet ind forbi én efter én. Det var et 
dejligt gensyn. Ældsterådet afholdt be-
demøde hver dag i denne uge på knæ 
for Herren. Efterårssæsonen var så småt 
gået i gang, og der var brug for tid til for-
nyet indvielse og overgivelse til Herren.
Der er en del unge, som kommer i me-
nigheden. Det er virkelig spændende. 
Vær med til at bede for dem. Det er 
nyomvendte unge, som kun ønsker at 
tilhøre Jesus. Også flere midaldrende 
par er blevet døbt og har sluttet sig til 
menigheden. 

Nye	i	ledelsen
Vi har mødt flere, som på én eller anden 
måde tidligere har været klubbarn eller 
andre, som for en tid kom i menigheden. 
Det er bare så trosstyrkende, når der 
findes brød på vandet så længe efter, 
det er kastet. Jf. Prædikerens Bog 11: 1 
Kast dit brød på vandet, du finder det igen 
efter lang tid.
Man bliver virkelig så glad og taknemlig, 
når man på den måde oplever, at guds 
ord er levende.
Der blev afholdt møder med ældsterå-
det, og der bliver på mange områder 
gjort et godt stykke arbejde. 
Der blev afholdt årsmøde, hvor Jacob 
på 25 år blev indsat i ledelsen sammen 
med grethe, Monika og Juliane.

Nye	volontører
Jesper og Eileen fra Grindsted, et nygift 
par, kommer herop som volontører og 
vil bruge nogle måneder her i tjeneste. 

Det er så fantastisk. sammen med sik-
kisoq, som for en tid bor i kirken, skaber 
det et godt grundlag for at genstarte 
et ungdomsarbejde. Bed for de unge 
mennesker her, som er kommet til tro 
og i gang med at lære Jesus at kende. 
Børnekirken er så småt i gang igen med 
10-15 børn. Det er et drømmescenarie 
af muligheder.

Regine
en kvinde ved navn regine blev døbt til 
én af de gudstjenester, som vi deltog i. 
Det var en vidunderlig oplevelse, og hun 
aflagde et meget stærkt vidnesbyrd, før 
hun blev døbt. lovsangsgruppen stod 
ved kanten af dåbsbassinnet og spillede 
op til lovprisning. Man følte det som om, 
vi stod ved Himlens port. Der var gang i 
den, og selv de ældre dansede rundt.

Uummannaq
Vi rejste videre nordpå til Uummannaq 

I n t e r n a t I O n a l   M I s s I O n   -   g r ø n l a n D

Bent og Bodil Fodgaard har sendt nogle nyhedsglimt fra deres første besøg i Grønland efter Coronatidens start

Udflugt til hytten i Kangersuneq
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for at besøge menigheden der. som altid 
røres vores hjerter af gensyn med men-
nesker og natur. ane Marie stod udenfor 
heliporten og tog imod os. 
Også her blev der afholdt årsmøde, 
hvor samtalen gik på fremtiden. selvom 
det var en lille forsamling, var der op-
timisme at spore. Man ønsker virkelig 
at møde mennesker med frelsen ved 
Jesus kristus. Det at holde sammen på 
menigheden og række ud til byen er den 
samme udfordring, som vi kender fra 
Danmark.
en stor opmuntring er det, at Hans, Ju-
liane Margrethe, amalie og ane Marie 
har stillet sig til rådighed som ældste i 
menigheden. Vær med til at bede for 
dem at de må få kræfter og visdom til at 
varetage menighedens trivsel.

Gode	mennesker	på	vej
Johannes Wille er en ældre evangelist, 
som besøger menigheden i Uumman-
naq på ubestemt tid. Han er et fantastisk 
menneske, som virkelig har et kald til at 
nå mennesker med guds ord. Han kan 
prædike, synge og så er han fingernem. 
Den første dag, han var her, snedkerere-
de han en flot talerstol. Det var et ønske, 
som menigheden har haft i lang tid. Vi 
håber, den vil være platform for, at Guds 
ord bliver forkyndt til liv og tro. 
Det var en stor opmuntring til gudstje-
nesten at møde to unge mænd, som 
hver for sig søger mere styrke til at tjene 
Jesus.

Mimik på 20 år er fisker og forsørger sin 
kæreste og lille datter. Han havde længe 
søgt efter Jesus, som en åndelig virke-
lighed. Han fik kontakt sidste år med 
den lille Ino menighed, er blevet døbt 
og ønsker oprigtigt at lære Jesus bedre 
at kende. Det er bare så skønt, og man 
bliver så opmuntret af det. Vi fik lov til at 
bede for ham.

Pele på 28 år er trofast til gudstjenester-
ne og ønsker virkelig at leve et nyt liv. Vi 
bad for ham.
Disse to unge mænd er en del af fremti-
den i Grønland. Vær med til at bede for 
dem, at de må udvikles og modnes som 
stærke unge forbilleder.
Det ser ud som om, arbejdet stille og 
roligt bygges op. Ino Kirken i Uumman-
naq er en dejlig oase i byen, og byen 
viste sig fra sin allerpæneste side med 
højt klart vejr. 
et højdepunkt var det også, da de unge 
mænd sammen med de tre andre under 
gudstjenesten lagde hænderne på os og 

velsignede os. Vi kan ikke udtrykke i ord, 
hvad det betyder for os.

Der er en del af jer, der har købt en an-
part og kan bo i kirken i Uummannaq én 
uge. Udnyt det. Tag derop og glæd jer 
selv og menigheden. kontakt grønlands-
udvalget for flere oplysninger.
I skrivende stund nærmer mørketiden 
sig i Grønland, og som én af de ældre 
udtrykte det: Mørket påvirker os, og vi 
har sådan brug for at søge Jesus som 
verdens lys. Bed om at mørket må vige 
for lyset.

Menighedsråd i Uummannaq
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I en serie af artikler stiller MAGASINET skarpt på dokumentet, TRO TIL TIDEN, der udkom i 2013. 
Med fokus på nogle af de helt centrale emner, som vores kristne tro og hverdag  indeholder, 

forsøger dette dokument at præsentere de byggeklodser, som de  allerfleste af os i vores lokale 
menigheder efter to års dialog kunne være enige i  som bærende elementer.

Af Jørgen Hansen, Sorø
  
TTT	som	værdisæt
I Frikirken, Sorø har vi valgt, at Tro Til 
Tiden er vores værdisæt. Vi synes ikke, 
tingene kan udtrykkes bedre, og hvorfor 
så opfinde nye ord og hensigter.
I Tro Til Tiden er der en klar konstatering 
af, at kristus er det altafgørende pejle-
mærke, og at det derfor er Ham, vi som 
troende følger efter. Og ja, han sagde da 
også meget, som undrede, provokerede, 
udfriede, genoprettede og så videre, men 
det som for alvor rykkede ved menne-
sker, var hans handlinger. Og det skal vi 
gøre ligeså i vores tid. Handling i tiden.
 
Værdier	skal	omsættes	i	handling
Hvis en virksomhed har en værdi, som 
hedder respekt for kunder, men som i 
det daglige ræs faktisk viser det mod-
satte, så giver det bagslag. Dårlige ople-
velser glemmes ikke. Så var det næsten 
bedre, hvis man ikke havde lovet noget.
Her midt i valgkampen giver politikere 
masser af useriøse løfter, som de inderst 
inde godt ved, de ikke kan indfri. Også 

det giver bagslag i form af politikerlede.
Ord uden handling er tomme. Ord er kun 
handlingens skygge. ”Du er, hvad du si-
ger”, hævder nogle. ”Du er, hvad du gør”, 
ville passe bedre. ”sand efterfølgelse af 
Jesus kristus udmønter sig i en solidarisk 
og næstekærlig livsstil”.
 
Troværdighed
Frelsens Hær er et af de mindste kir-
kesamfund i Danmark, men næst efter 
folkekirken sikkert det bedst kendte. 
Hvorfor? Fordi de igennem mere end 100 
års sociale aktiviteter bliver opfattet tro-
værdige i forhold til samfundets svageste.
Missionsforbundet er også et lille kirke-
samfund. Bevidst vælger vi dog at bruge 
cirka halvdelen af budgettet til interna-
tionalt arbejde for de svageste. Det giver 
mening. et mål for os som menigheder 
kunne være at lade en større del af bud-
gettet blive til gavn for det omkringlig-
gende samfund.
 
Hvorfra	kommer	væksten?
Kommer den fra forkyndelse eller diako-
ni? Rigtigt ja, selvfølgelig begge, men kun, 

HanDlIng i tiden 
hånd i hånd med trO til tiden
De fleste institutioner og dermed også kirker har formuleret et sæt værdier, som skal afspejle deres tilgang 
til samfundet. Der ligger ofte rigtig gode intentioner bag et sådant værdisæt, og det kan hjælpe med at holde 
fokus på og signalere, hvad man har at byde på ud over selve virksomhedsformålet

hvis de følges ad. Dejligt at nogle menig-
heder nu går foran med socialt arbejde 
som familienetværk og lignende. Tak! Det 
er til stor inspiration.
 
Livet	og	læren
”Livet i Gud er før læren om Gud. Læren 
om gud udmøntes af livet i gud…”
Kaj Munk har en sætning i en prædiken-
samling, der siger det godt: ’at vidne om 
Gud er at leve, så man gør livet dyrebart 
for andre, og det gode styrkes i dem’.
 
Og så til billedet. Under en rejse for nylig 
besøgte vi verdens største ortodokse 
kirke i Beograd. Byggeriet begyndte i 
1935! Prøv at Google Sava-kirken. Den er 
kæmpestor og flere steder belagt med 
guld og sølv. Det ser ud til, at det vil lyk-
kes at få den færdig inden for et par år. 
Bliver man betaget?  På en måde ja, men 
også harm. Tænk at bruge så mange 
ressourcer på en prestige helligdom. 
fejltagelsen blev åbenbaret bare to gader 
derfra, hvor jeg kom til at se den tiggende 
kvinde i øjnene.

Kostbare monumenter for kirken på bekostning af samfundets svageste signalerer selvoptagethed og lukkethed. Her Sava katedralen i Beograd og en tiggerkvinde to gader 
derfra
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Rosemond skriver, at de tre babyer 
(Rockson, Nhyiraba og Lordina), som i 
indeværende år er blevet bortadopteret 
ved hjælp af de sociale myndigheder, 
alle har det godt i deres nye familier. 

Farmen
På farmen går det også godt med både 
æg, høns og grøntsager. De har nu ansat 
en ny manager til at stå for farmen. Han 
hedder edward kotoka og har stude-
ret økonomi. Han er ikke vokset op på 
father’s Home (fH), men de har støttet 
både ham og hans yngre bror, Samuel, 
så de har kunnet tage en universitetsud-
dannelse.

Skolen
FH’s skole, FHACE, er i fin vækst. De for-
venter, at de næste skoleår kan tilbyde 
undervisning op til 4. klasse. De har i år 
været nødt til at afskedige to lærere på 
grund af manglende engagement. I ste-
det har de ansat Jennifer. 

Jennifer
Jennifer har stu-
deret Human re-
source på univer-
sitetet. efter ud-
dannelsen var det 
svært for hende at 
få arbejde, og i en 
periode ernærede 
hun sig ved at lave 
smykker, som hun solgte. Det kunne 
hun ikke leve af i længden, så nu under-
viser hun 1. klasse på FHACE og hygger 
sig med at lave smykker i sin fritid.

Jennifer skriver: 
Jeg har i nogen tid haft lyst til at undervi-
se, og jeg foretrak at gøre det på FHACE 
i stedet for på en anden skole, som jeg 
ikke kender. fH støttede mig i at få min 
viden, så jeg synes, det er godt, at jeg 
nu kan bruge mine evner til at hjælpe i 
denne organisation.
Indtil videre har det været rart at under-
vise her. Børnene er skønne, og jeg er 
glad for at undervise dem. Især nu hvor 
jeg også kan inkludere brug af video, går 
det godt, og børnene nyder min under-
visning.

Gloria
Nogle læsere vil 
måske kunne 
huske gloria. 
Gloria flyttede 
ind på fH, da hun 
var 14 år. Indtil 
da havde hun 
boet alene med 
sin far, men da 
han kom ud for 
en voldsom arbejdsulykke, kunne han 
ikke drage omsorg for gloria. Det kunne 
fH, og de har hjulpet hende til en ud-
dannelse og har nu ansat hende i FHACE 
som skolesekretær.
Gloria har studeret filosofi og sociologi 
på universitetet i accra. efter endt ud-
dannelse var hun i National Service hos 
de sociale myndigheder. 

Gloria skriver: 
At være en del af de ansatte ved FHACE 
har fra dag et været fantastisk. Jeg er 
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Det vokser på father’s Home
På Father´s Home går det rigtig godt

Af Tina Moelmer Jensen

blevet båret på en oplevelse af entu-
siasme. alle har behandlet mig rigtig 
godt, og der er en gensidig respekt for 
alle uanset den enkeltes plads i organi-
sationen.
Jeg valgte at arbejde for FHACE frem for 
andre organisationer, fordi jeg gerne 
ville arbejde som sekretær i en uddan-
nelsessammenhæng. Her kunne jeg 
få en erfaring med sekretærarbejdet i 
tillæg til det, jeg lærte, da jeg i min tid i 
National Service arbejdede som sekretær 
og socialrådgiver for de sociale myndig-
heder.
FHACE har lært mig at være tålmodig i 
forhold til børn – og at være mor.

Vi glæder os over, at det går så godt 
med både børn, unge og organisationen 
som helhed, og vi ser frem til, at det til 
februar igen kan lade sig gøre at rejse 
ud og besøge dem efter to års Covid-
nedlukning. Vi har brug for med egne 
øjne at se det hele gro!

gloria nr. 2 fra v. og Jennifer, nr. 4 
fra v. i accra med nogle venner
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Helstøbt

alene overskriften fanger mig. Midt i mit 
moderne kaotiske og fragmenterede liv 
er der næppe et mål, der er større for 
mig end at blive helstøbt.
Det er en interessant rejseguide, den 
kendte psykolog David G. Benner tager 
os med på i denne bog, mens han peger 
på, hvordan videnskabelig og psykolo-
gisk indsigt sammen med vores åndelige 
fordybelse kan føre os i retning af at 
blive helstøbte personligheder.
Bennet har adskillige bøger bag sig, alle 
med det mål at finde frem til et ægte og 
genuint liv med sig selv og sin gud. for-
laget Boedal har udgivet fem af dem.
 
Forfatterens fortælling om sig selv giver 
et godt indblik i hans egen rejse. Det gør 
bogen troværdig: Jeg har bevæget mig 
fra at være en dogmatisk fundamental-
ist til at være en kristen, som tror med 
ydmyghed, mens jeg rejser gennem livet 
sammen med andre, uanset hvilken tro 
de har – eller ingen tro har. Jeg har æn-

dret mig fra at være en, hvis primære 
identitet lå i at være sammen med folk 
af samme observans som mig selv, til at 
være en, der føler dyb solidaritet med 
alle.
 
Benners indsigt i et menneskes kringelk-
roge er overvældende stor og hans evne 
til at sætte jordnære ord på denne ind-
sigt er iøjnefaldende god:
At være menneske er at være udspændt 
mellem eksistensens to store pola-
riteter. Vi er støv og ånde, materie og 
ånd, guddommeligt Dna og fødder af 
ler, endelige og uendelige, ubetydelige 
og af uvurderlig betydning, krop og sjæl, 
hjerne og sind, maskine og bevidsthed. 
At være menneske er at leve i spændin-
gen mellem disse modsætninger.
 
Sammen med de gode analyser og 
grundige iagttagelser får vi vist nogle 
bæredygtige stier på vejen mod 
helstøbthed, men også nogle vigtige 
advarsler om de veje, der nok er pop-
ulære i vores tid, men slet ikke ender det 
rigtige sted.
Det gælder individualismen, tribalismen 
(det at definere sin identitet ud fra sin 
egen ’stamme’ og ekskludere andre) og 
perfektionismen. alle tre veje spejler til 
fulde populærkulturen og endda også 
megen nutidig kristendom, mener Ben-
ner.
I stedet peger den 60-årige forfatter på 
rigdommen i visdomslitteraturen, hvor 
den findes både i og uden for kristne 
traditioner, på viljen til at leve inklud-
erende, på ønsket om at lære, vokse 
og tjene sammen og på at tro med yd-
myghed.
 
Helstøbt
David	G.	Benner
Hardback,	202	sider
Forlaget	Boedal
Kr.	249,95

YFC i DK 
1948 - 2021

I mere end 70 år har Youth For Christ 
Danmark søgt at være en tydelig 
stemme for evangeliet blandt danske 
unge. Bevægelsen har konstant 
arbejdet på at være ‘Geared to the 
times’ og har gennem årtierne givet 
hundredtusinder af unge i Danmark  
en fair mulighed for at møde kristen 
tro i øjenhøjde. Det er der blevet en 
bog ud af, som Peter götz har samlet 
og redigeret.
 
Bogen kan ikke købes på traditionel 
vis, men gives dem, som vil være med 
til at skrive de næste kapitler i YFC 
Danmarks historie. Den sendes til alle, 
som allerede har eller ønsker at op-
rette en givertjeneste til YFC Danmark. 
Man bestemmer selv hvor meget, man 
ønsker at støtte med månedligt/årligt, 
og kan selvfølgelig stoppe betalinger-
ne, når man ønsker det. 
klik her og læs mere.
 
Geared	to	the	Times,	YFC
Redigeret	af	Peter	Götz
Hardback,	102	sider

B O g a n M e l D e l s e r
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