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L E D E R

Ingen tvivl om, at troen lever i bedste 
velgående i Missionsforbundet. Vi er 
menigheder, der består af mennesker, 
der tror på Jesus Kristus som frelser og 
Herre. Vi er et fællesskab af personligt 
troende. Troen på Gud fejler ikke noget 
hos os. Alligevel våger jeg at spørge: 
Hvordan står det til med troen? For hvad 
nu hvis vi skifter det lille ord på ud med 
til?  

Vi tror på Gud! 
Vi tror på Gud som skaber og frelser. 
Vi tror på Gud, fordi Jesus gik på korset 
i vores sted. Mange af os tror på Gud, 
fordi vi på et tidspunkt i vores liv fik et 
møde med Jesus, som fødte troen i os. 
Siden har vi troet på Gud. Troen på Gud 
retter sig dermed mod noget, som er 
sket engang i fortiden.  

Har vi tro til Gud? 
Tro er imidlertid mere end en forank-
ring i fortiden, ligesom tro er mere end 
en overbevisning om et evigt liv. Tro er 
noget aktivt, som Jesus udfordrer os til 
at udfolde i hverdagen. Gud er ikke bare 
fortidens eller fremtidens Gud. Han er 
Gud, den almægtige i dag og i morgen. 
Derfor kan vi have tro til Gud.  

Troens forventning 
At have tro til Gud er at have en forvent-
ning om, at Gud griber ind, at Gud gør 
noget nyt, at han forandrer en situation, 

et miljø, en menighed, en by, ja, et land. 
Mens troen på Gud retter sig mod det, 
Gud allerede har gjort, udtrykker troen 
til Gud en længsel og en forventning om, 
at Gud skal gøre noget i dag eller i nær-
meste fremtid.   
Der hvor troen til Gud kommer til ud-
tryk, vil der være en forventningens 
glæde. Når en sådan forventning får 
plads i vores menigheder, vil de fyldes 
af liv. Der, hvor der er en forventning 
til, at Gud vil gøre noget midt iblandt 
os, vil mennesker komme til. Troens 
forventning er smittende. Den samler os 
omkring Kristus. Den leder os ind i bøn 
om Guds indgriben, og den leder os ud i 
tjeneste for Gud og mennesker.  

Menighedens tro 
Hvordan står det til med din tro? Hvor-
dan står det til med troen i den menig-
hed, du er en del af? 
Hvad har I tro til Gud for?

Hvordan står det 
til med troen? 

Side 2  · Udgives af Det Danske Missionsforbund · missionsforbundet.dk



Af Jacob Muff

Kære alle der læser med, I er hermed 
inviteret - og jeg håber på at se jer til en 
dag, jeg har store forventninger til vil 
blive inspirerende.

Ved du, at du har indflydelse
Før jeg går videre vil jeg gerne stille et 
spørgsmål: ”Er du bekendt med, at du har 
indflydelse? Også selvom du ikke umid-
delbart er leder! Hvis du tror på, at du 
kan være med til at påvirke folk omkring 
dig, både positivt og negativt, så er inspi-
rationsdøgnet 2020 noget for dig!

Håbet for dagen er 
at vi som Det Danske Missionsforbund vil 
blive bevidste om, hvordan kulturen er i 
vores kirker, og hvordan vi som individer 
eller grupper – bevidst eller ubevidst - er 
med til at påvirke den. 

Temaet for dagen er 
Kulturen i Kirken og Kirken i Kulturen. Kul-
tur er i sin grundform, det modsatte af 
natur. 
Natur er noget, der er, noget Gud har 
skabt omkring os og i os. Natur er noget 
der i udgangspunktet ikke er præget af 
mennesket. Kultur er derimod noget vi 
skaber, noget der opstår imellem os, og 
omkring os, på grund af os. 

Derfor vil vi gerne vil tage dette emne op: 
At blive medejere af kulturen – både i og 
omkring kirken.

Indholdet for dagen har 
til opgave at prikke til den opfattelse vi 
allerede har af kirkens kultur. 
Lovsangsbandet vil spille dørene op fre-
dag aften. Undervisningen denne aften af 
Flemming Mølhede fra Vineyard, vil dan-
ne basis for lørdagens program. Flem-
ming vil tale om ’hvad god kirkekultur er’.

Kirke i kulturen
Lørdagsprogrammet åbnes af Mikael 
Wandt (FirkirkeNet) med emnet: Hvordan 
kan kirken virke ind i den omkringliggen-
de kultur - med særligt fokus på hvordan 
vi kan være med til at påvirke det sam-
fund, vi er placeret i.
Resten af programmet om lørdagen 
kommer til at være præget af det mere 
konkrete arbejde med kulturen. Nogle få 
erfaringer og refleksioner ved egne DDM 
kræfter og ellers et startskud for work-
shops.

Guds Rige og kirkens kultur 
Ved disse workshops er drømmen, at 
alle deltagere kommer til at opleve, at 
der findes forskellige måder at influere 
kulturen på. Om det er individuelt, i grup-
per fx lovsangsgruppen, menighedsrådet, 

kaffeholdet, velkomstteamet mm, eller 
om det er en aftalt indsats af hele kirken 
gennem en vision og strategi, så KAN vi 
bygge med på Guds rige gennem kirkens 
kultur.

Der vil efter disse workshops være mulig-
hed for over kaffen, at mødes og snakke 
om hvad du skal tage med hjem. Dagen 
lukkes af med lovsang og andagt. 
Der vil være forplejning hele dagen, så 
det skal du ikke tænke på. Og hvis ikke 
for andet - kom for det.

Praktisk
Stedet bliver Vanløse Frikirke. Hvis nogen 
har brug for overnatning på bedste lejr-
vis, er der rum til det. 
Andre muligheder: Danhostel Copenha-
gen Bellahøj – 5 min med bil (ca. 500,- for 
dobbeltværelse. Cirka 700 kroner for 4 
personer). Cabinn City Hotel – 15 min 
metro. (cirka 700 kr. for dobbeltværelse). 
Alternativ: Overnatning ved venner og 
bekendte.

Afsluttende: Jeg tror personligt på, at vi 
skal være med til at inspirere hinanden – 
og denne dag er en af vores gode mulig-
heder for dette nationalt. 
Vi i udvalget for Mission i Danmark, MiD, 
glæder os gevaldigt til dette døgn sam-
men med jer. Tak at du læste med.

Kulturens medejere
Invitation til Inspirationsdøgnet 2020 – 24.-25. januar 2020

Planer mislykkes, når der ikke er holdt råd, med 
mange rådgivere lykkes det. Ordsp. 15,22
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Af Jacob Ryborg Muff

Har du nogensinde tænkt over hvad 
det vil sige at ’leve og vokse’, eller har 
du ligesom jeg tænkt: ’Det giver da god 
mening at vores menigheder skal leve 
og vokse’?

Kontekst
Grunden til, at jeg stiller spørgsmålet, er, 
fordi jeg for nyligt er blevet introduceret 
for et begreb der hedder Thought Leader 
-  oversat tankeleder. 
Ideen er, at vi alle er ’ledere af den 
måde, vi tænker på’. Der er ikke nogen 
der kan læse dine tanker, men måske 
har tankerne relevans for andre, så der-
for skal du dele dem. 

Jeg har stiftet bekendtskab med retorik-
ken indenfor arbejdet med LinkedIn, 
som er en professionel Social Media 
Platform. Derfor vil jeg gerne dele mine 
tanker.

Får du ikke andet med 
fra denne artikel, så husk 
følgende: Dine tanker/re-
fleksioner kan være vær-
difulde for andre. Hold 
dem ikke tilbage, men 
brug dem til at inspirere 
andre, eller på at starte 
gode samtaler.

Vision 2022
De tanker, jeg gerne vil dele her, om-
handler ”menigheder der lever og vok-
ser” (Vision 2022). Og ligesom mange før 
mig har forsøgt at definere, hvad det vil 
sige at leve og vokse – vil jeg her give mit 
bud. 

At leve
Hvordan opstår livet? I 1. Kor. 15:22 står 
der skrevet, at alle skal gøres levende 
med Kristus. Alle mennesker ’døde’ med 
Adam, men vi skal blive ’levende’ med 
Jesus. 
Derfor er det essentielt, at Jesus er vores 
foregangsmand. Uden ham er vi ikke i 
sandhed levende - Jesus er udgangspunk-
tet. Personligt tror jeg, at mange ’eksiste-
rer’ i deres liv uden helt at ’leve’ det. 

Tanker om 
Missionsforbundets 
Vision 2022

Hvad vil det sige at leve og vokse? 

Jacob Ryborg Muff
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Jeg vil gerne appellere 
til, at du finder ud af, 
hvornår og hvordan du i 
din historie er blevet le-
vende, og hvordan Jesus 
inspirerer dig til at leve? 
Hvad er det for en sag du 
brænder for? 

Disse spørgsmål, synes jeg, er vigtige at 
stille sig selv, som enkeltperson såvel 
som kirke og arbejdsplads. 
Personligt håber jeg på at kunne prikke til 
status quo og inspirere mennesker til posi-
tiv forandring – både privat, i kirken og på 
arbejdet.

At vokse
I Vision 2022 er der sat et mål om 50% 
flere mennesker i og omkring kirken 
– ved antal gudstjenestedeltagere, be-
søgende og aktivitetsdeltagere. Alt sam-

Tanker om 
Missionsforbundets 
Vision 2022

men meget numerisk. 
Efter vores møde i MiD (Udvalget for 
Mission i Danmark) den 17. september 
kom jeg til at tænke på, om numerisk 
er den eneste måde at vokse på? Kon-
klusionen må være nej; Peter skriver, at 
vi må vokse i erkendelsen af Kristus (2. 
Pet. 3.18) og forstå vores frelsers nåde 
bedre. Vi kan vokse i troen på Gud og til-
liden til det, han vil gøre igennem os. Vi 
kan vokse i vores indflydelse på andre, 
og måske endda byen hvori vi hver især 
bor. Vi kan vokse i vores berøringsflade, 
ligesom Jabe beder Gud om at gøre 
hans område stort (Krøn. 4.9). Altså, kan 
vi vokse på mange andre måder end i 
antal. 

Drømmen og håbet
Jeg skriver med håbet om, at vi som 
mennesker og menigheder må indse, at 
Jesu bud ikke handlede om at blive flere 
til gudstjeneste, men om at alle måtte 
høre om ham. Vendt på den måde: Jo 
flere der hører om Jesus, des flere vil 

komme til gudstjenesterne. Ikke fordi vi 
som kirkesamfund vil vokse, men fordi 
vi som kirkesamfund vil leve lig Jesus og 
gøre ham kendt.
Så refleksionen herfra er: Visionen for os 
må være, at vokse i erkendelse og for-
ståelse af Jesus, og derudaf få lyst til at 
brede hans ord, og gode eksempel ud, i 
et større omfang end vi gør i dag. 
Drømmen er så, at den berøring og ind-
flydelse vi som kirker får i mødet med 
mennesker og byer skaber en numerisk 
vækst – ikke fordi at målet er flere men-
nesker i kirken, men fordi vi skal disciple 
nationer, byer, grupper og individer.

Bøn
Min bøn er, at Missionsforbundets 
menigheder bliver udfordret til tro og 
handling, med Jesus som forbillede, og 
derigennem vokser enten i antal eller 
indflydelse, med formålet at fremme 
Guds rige, hvor menighederne er repræ-
senteret.
Tak at du læste med!

Inspirationsdag i Aarhus
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Mest personligt blev det vel tilbage i 
2012, da jeg oplevede Gud talte til mig 
om at være med på et missionsteam, der 
holdt til på Kolding Internationale Høj-
skole. For at gøre en længere troshistorie 
kortere, så var det i mødet med fattig-
dom og nød på Filippinerne, at mit hjerte 
blev grebet af lysten til at gøre noget.
Derfor startede jeg i januar 2015 
“Hands&Feet” – Formålet var at sætte 
skub i hjertets længsel efter at gøre noget 
for mennesker i svære livsomstændig-
heder. Herigennem har jeg arbejdet på 
at møde menneskers fysiske behov, og 
samtidig gøre Jesus kendt”.

I min tid i Kolding lærte jeg, at vi skal 
stoppe med at gøre godt, bare fordi vi 
ikke helt ved, hvor det skal føre hen. Gud 
kan gøre meget med det lidt, vi gør, og 
han kan åbne døre, vi ikke havde regnet 
med, når vi tør træde ud. 
Jeg har set det, efter jeg var med til at 
lave GAVEN i Kolding Kirkecenter. Et ju-
learrangement, hvor vi gav gode gaver 
til børn fra et presset boligområde nær 
kirken. Mange familier blev opmuntrede, 
og vi fik mange positive tilbagemeldinger 
om, hvor hyggelig dagen havde været, 
hvor meget børnene havde nydt de for-
skellige aktiviteter i kirken, og om, hvor 

stor glæde gaverne havde skabt. Efter-
følgende er det blevet muligt for Kolding 
Kirkecenter at blive en del af lektiehjælp i 
boligområdet, og på den måde får kirken 
forsat berøringsflade med mange børn.

Nu er du ansat til et arbejde i din 
hjemby. En stor ”mundfuld”. 
Hvordan har du tænkt dig at gribe 
det an?
Det vil være en stor glæde men også en 
nødvendighed at samle nogle stykker, 
som har passion for at gøre en forskel 
for andre mennesker. Selvom jeg skal 
lede denne nye spændende tjeneste i 
’Bethaniakirken’, så vil jeg gøre kirken 
en bjørnetjeneste ved ikke at lave team, 
som oplever Guds nød i deres hjerter for 
at række ud til mennesker i forskellige 
livsomstændigheder. – Men som begyn-
delse vil jeg egentlig bare lande i menig-
heden og få tid til at sige ’hej - her er jeg’.

Har du et præference-område, 
som du ser som dit ’arbejdsfelt’?
Jeg er glad for venligheds-arrangementer. 
Altså arrangementer, hvor man gør no-
get godt for andre uden at få noget igen. 
Man behøver ikke nødvendigvis at være 
evangeliserende, men alligevel få præ-
senteret, hvorfor vi gør, hvad vi gør”.

Nyansættelse
Flere gange de seneste år har der i menighedsmøderne 
i Aalborg været forslag om, at menigheden skulle være 

aktiv i et evangelisk-socialt arbejde

Af Peder Mørch

I menighedsmødet i juni måned blev det 
besluttet, at ansætte Jakob Hyldgaard 
Engell på deltid til et sådan arbejde.
Jakob blev ansat fra 15. september. Han 
er 37 år og gift med Anette. I denne arti-
kel fortæller Jakob, kort om sin baggrund 
og sine ønsker for arbejdet.

Bred erfaring
Jakobs cv er langt og fortæller om hans 
engagement. Her skal nævnes: apoteker-
bud, højere handelseksamen, radiohand-
lerelev, sælger, salgsleder, højskoleop-
hold, steward på boreplatform, teamle-
der på højskole, handicaphjælper, utallige 
missionsture til Filippinerne, evangelisk-
socialt arbejde i Kolding m.m.m.

Hvordan er din interesse for 
evangelisk-socialt arbejde opstået?
Gennem min opvækst oplevede jeg mine 
forældre (Elin og Erik Engell-Hansen) 
have et hjerte for mennesker, der var på 
kanten af livet. Derfor har jeg ofte oplevet 
misbrugere af alkohol og stoffer besøge 
vores hjem. Da jeg var 11 år rejste jeg 
med mine forældre til Norge - de skulle 
lære, hvordan man drev et misbrugscen-
ter. Jeg gik i norsk skole - og fik en mere 
syngende dialekt. 
Da jeg var 15 år startede mine forældre 
“Sønderholm Centeret - Det levende 
håb”. Jeg boede der, og spiste, spillede og 
snakkede med alle dem, som var i be-
handling. Det var en god tid, og jeg følte 
mig altid tryg i omgivelserne.

Derfor har det at hjælpe mennesker væ-
ret tæt på mit liv, så længe jeg kan huske.

Jakob Hyldgaard Engell
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Af Jørgen og Tina, Ghana-udvalget

Tirsdag den 10. september slog Father’s 
Home dørene op for 18 børn mellem to 
og fire år. De begyndte i den splinternye 
førskole, og der kommer løbende flere 
til. 

Unik i Ghana
Skolen har både børn fra Father’s Home 
og fra byen. Det er en skole, som ikke 
ligner andre skoler, vi har set i Ghana! 
En skole med legeplads og legetøj, flotte 
pædagogiske malerier på muren om-
kring grunden, skolemøbler i lego-farver 
og tv-skærme til undervisningsbrug. 
Men vigtigst af det hele; dygtige lærere, 
som er bekendte med Father’s Home’s 
værdier og derfor driver en kristen skole, 
hvor de underviser børnene med en-
gagement og omhu og uden at slå bør-
nene! Dette er helt unikt på ghanesisk 
grund.

To volontører
Vi har fra Danmark sendt to volontører 
ud, Nadia og Mette fra Thisted, som an-
kom i begyndelsen af september for at 
hjælpe til ved skolestart. (I kan følge dem 
på Facebook, hvor de flittigt opdaterer.) 
De fortæller blandt andet, at de små 
undervises i engelsk ved hjælp af rim og 
remser. Det lokale sprog i området er 

’Fante’, men Ghanas officielle sprog er 
engelsk, og det sprog, undervisningen 
kommer til at foregå på, når børnene 
bliver lidt ældre. Det er vigtigt, at de 
bliver fortrolige med det, inden de skal i 
’rigtig’ skole.

Økonomien
Da Godthåbskirken i Odense blev solgt, 
blev der oprettet en pulje på en mil-
lion kroner til projekter i international 
mission, og heraf fik Ghana-udvalget 
bevilget 200.000 kr. til støtte til Father´s 
Home´s skoleprojekt. Pengene er blevet 

Drømmen 
er gået i opfyldelse! 

En flot førskole er begyndt i et fattigt kvarter

Af FN’s 17 verdensmål, vil skoleprojektet medvirke til 
opfyldelsen af følgende:

 • 1 Afskaf fattigdom

 • 3 Sundhed og trivsel

 • 4 Kvalitetsuddannelse

 • 8 Anstændige jobs

 • 17 Partnerskaber for handling

Det vil medvirke til god profilering af os som kirkesamfund, når 
vi deltager i de fælles bestræbelser på en bedre verden.

anvendt til:
Renovering af bygninger 50.000 kr. 
Inventar og legeplads 55.000 kr. 
Undervisningsmaterialer 25.000 kr. 
Personalelønninger i opstartsfase 
30.000 kr.
I 2. kvartal 2020 sender vi efter aftale de 
sidste 40.000 kr., som er øremærket til 
lærerlønninger.
Ifølge aftalen med bestyrelsen for 
Father´s Home, har vi hjulpet med øko-
nomi til oprettelse af skolen, men den 
videre drift, skal de selv få til at løbe 
rundt via elevindbetalinger.

Side 7· Udgives af Det Danske Missionsforbund · missionsforbundet.dk



Af Ole Bering

Meget hurtigt i samtalen kommer der et 
fotoalbum på sofabordet. 

Grønland
Med begejstring i øjne og stemme for-
tæller ægteparret om de to år, de fik 
i en lille bygd på Grønland. Frede var 
skoleleder og havde én grønlandsk med-
arbejder. De sort-hvide fotografier viser 
billeder af parret med to små børn midt 
i den grønlandske natur.
’Det var fantastiske omgivelser’, siger 
Christa. ’Da forstod jeg skabelsen’.
’Vi lærte hinanden endnu bedre at ken-
de og var afhængige af hinanden’, sup-
plerer Frede. ’Du gik ingen steder uden 
først at sige, hvilken retning du gik i, og 
hvornår du forventede at være tilbage’.
Der var et godt sammenhold i bygden, 
hvor der boede blot 180 mennesker. De 
to år satte sig uudslettelige spor i ægte-
parret.

Dåb i en fiskedam
Frede og Christa fremhæver også mange 
gode rejseoplevelser. 
Paradoksalt nok, for Christa følte sig 
oprindeligt meget knyttet til sin tyske 
hjemstavn, Ewersbach. 
Når familien kom ud til en destination 
gik de så vidt muligt ind i en lokal kirke. 
En særlig oplevelse fik de, da de i en 
juleferie samlede deres voksne børn i 
Thailand.  2. juledag var de med til en 
gudstjeneste i en stald. Der var nadver 
med saft og ”sticky rice” og derefter dåb, 
som foregik i en fiskedam.

Med glimt i øjet
På spørgsmål omkring deres lange liv 
sammen siger Frede med et glimt i øjet: 
’Det er gået forholdsvist godt’. Og det 
tror man på, når man mærker deres 
omsorg for hinanden. 
Christa var uddannet kontorassistent, 
men har prøvet kræfter med både 
tyskundervisning på Skæring skole og 
danskundervisning i Tyskland. Og ikke at 
forglemme de mange år som sekretær 
ved Det Danske Kulturinstitut i Tyskland. 
’Jeg var ganske godt tilfreds med min 
chef’, smiler Christa. For det var jo hen-
des mand!

Intet er forgæves
’Jeg tror, at der i alt, hvad vi gør og bliver 
til, er en ledelse bag’, siger Frede, da vi 
berører ’den røde tråd i livet’.
Et eksempel på dette er Børneklubben 
de havde som ungt par i Egå. Her kom 
mange børn, og hvad har de så fået med 
sig på deres livsvej? 
Frede og Christa oplever den glæde, 
at de mange gange i de senere år har 
fået respons fra nogle af børnene fra 
dengang. F.eks. har en medarbejder på 
Det kongelige Teater over for kollegaer 
demonstreret et vist Bibelkendskab. Det 
havde han da fået ’fra søndagsskolen 
om tirsdagen’!
’Engang imellem kan man tænke, at 
meget er forgæves, men det er det bare 
ikke’! siger Christa.

Guds særlige omsorg
’Har der været situationer, hvor I har ople-
vet Guds særlige hjælp og nærvær’?

’Mange’, svarer Christa og Frede i mun-
den på hinanden.
Engang på Grønland var lille Torkild syg 
og skulle på hospitalet’, fortæller Frede. 
’Lægen sagde, at vi bare skulle sende 
ham med et skib, men der kom jo aldrig 
skibe ud til den lille bygd. Da jeg så gik 
ud af døren, kom der uventet et skib 
rundt om pynten, og så kunne Torkild 
komme på hospitalet’!

Christa erindrer Guds nærvær, da deres 
hus i Egå brændte. 
Naboers hjælpsomhed var enestående, 

Lysglimt af et samliv
Christa og Frede Byg, hhv. 77 og 82 år, fortæller glimt fra 53 gode år, og 
hvordan de oplever at blive ældre sammen
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lige fra at sørge for vasketøj, bage boller 
til at møde op i campingvognen, som 
stod uden for brandtomten. ’Jeg har 
sjældent i mit liv ført så mange værdi-
fulde samtaler som i den periode’, siger 
Christa. ’En dag hvor jeg stod ved siden 
af det nedbrændte hus, kom der pludse-
lig en regnbue ovenover. Jeg stod midt 
på vejen og begyndte at sige ordene: 
’Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se 
den og huske på den evige pagt’. Så 
tænkte jeg: ’Det skal nok gå! Vi oplevede 
i disse situationer, at vi ikke var alene’.

At blive ældre sammen
På spørgsmålet om, hvordan det er at 
blive ældre sammen, giver begge udtryk 
for, at de må lære at acceptere, at kræf-
terne ikke længere slår til, men også, at 
de har meget at være taknemmelige for. 
Christas daglige bøn er: ’Giv mig kraft, 
bare for i dag’.
Christa og Frede oplever, at det er godt 
at kunne bede sammen og dele Guds 
ord. Det er skiftevis på dansk og tysk. 
Der er en berigelse ved at have begge 
sprog. De er desuden taknemmelige for, 
at de stadig har kontakt med venner i 

Hannover.
Omkring ’den røde tråd’ vendte parret jo 
tilbage fra Tyskland og ville bosætte sig 
i Løgstør, men Gud ville det anderledes, 
og de blev katalysatorer for den proces, 
der førte til dannelsen af Saralystkirken. 
Ægteparret mærker i det daglige, at 
rollerne er byttet om, og Christa er den, 
som må træffe beslutninger i mange for-
hold. Relationen og kærligheden er den 
samme, men Christa skal sætte sig ind 
i ting, ’hun ikke anede et kuk om’! Men 
som hun siger til Frede med et smil: ’Det 
skal vi nok klare, med Guds hjælp’.

Christa og Frede Byg
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Af Britta og Arne Hansen

Der ser lidt ramponeret ud, når man 
kommer til deres boligblok  i udkanten 
af Moinesti. Mange ting ligger og flyder. 
Der er ingen grønne plæner, kun sort 
jord med nogle store totter græs. Lige 
ved siden af blokken står en oliepumpe, 
den pumper døgnet rundt. 

Kontrasten
I en af disse boligblokke bor familien Mi-
hai. Det er en familie, der består af far, 
mor og ti børn. Den ældste pige er rejst 
til England, og far arbejder i Belgien. 
Kristina (mor) er alene med ni børn, hun 
har mere end nok at se til. Lejligheden 
består af to rum, køkken og badevæ-
relse ca. 70 kvadratmeter. 
Når man træder ind over dørtærsklen 
til dette hjem, møder man et helt andet 
syn end udenfor. Ni par sko i snorlige 
rækker i gangen, og skoletaskerne står 
velordnet oven på tøjskabet. Der er 
pænt og rent alle vegne. I hvert af de to 
rum, står der en dobbeltseng, hvor far, 
mor og børn skal sove. Det må være no-
get af et projekt at få ’ro i lejren’. Kristina 
fortæller, at selvom far arbejder i udlan-
det lige nu, er det en daglig kamp, at få 

pengene til at slå til, så alle kan få mad. 
Familien er meget taknemmelige for den 
hjælp de får gennem Missionsforbun-
dets Skoleprojekt.

Alene hjemme – træ og transport
I september rejste vi rundt og besøgte 
vores skolebørn i Rumænien, som altid 
er det en tur med både gode og mindre 
gode oplevelser. Mennesker der bor i 
ekstrem fattigdom, med sulten lurende 
hver dag, men også mennesker der på 
trods af livets barske omstændigheder, 
har styr på det meste, og lever et liv i 
værdighed.
Da vi besøgte familierne og hørte deres 
beretninger, var der tre ting der gentog 
sig mange steder:    

1. Mange er rejst. 
Næsten alle familier har et familie-
medlem i udlandet. Det skaber for det 
meste, en lidt bedre økonomi, men har 
store menneskelige omkostninger. Man 
skønner, at der er 9,5 mil. rumænere i 
Vesteuropa. 

2. Udgift til opvarmning er steget ekstremt. 
Et læs træ koster mellem 800 og 1000 kr. 
og de fleste familier bruger fem – seks 

læs træ på en vinter. I en familie hvor 
det i forvejen er vanskeligt, at få tingene 
til at nå sammen, er valget ofte at fryse. 

3. Transportudgiften til og fra skole er 
steget voldsomt de sidste år.
For mange af vores projektfamilier er 
det vanskeligt, at finde de ca. 300 kr. pr. 
barn pr. måned, for at få dem i skole. 
Når børnene begynder i 8 kl. må de til 
Onesti, og det er her, problemet opstår.

Universitetsprojekt
De dygtigste af vores unge skoleelever, 
er nu klar til at gå på universitetet. Det 
er på flere måder en stor udfordring, 
men hvis man klarer sig meget godt i 
skolen, er der bedre økonomiske mulig-
heder. 
De tager noget arbejde på en restaurant 
eller i en forretning, og så bor de flere 
sammen. På den måde minimerer de 
deres udgifter, men alligevel bliver det 
vanskeligt for dem. Derfor arbejder vi i 
Rumæniensudvalget med plan/projekt 
der kan motivere rigtig mange til at gå 
på universitetet.
Læs mere om arbejdet i Rumænien på 
www.helpromania.minisite.dk.

Skoleprojekt i Rumænien
I familien Mihai er der ti børn i et hus på 70 m2 med to rum, køkken og badeværelse. Faren arbejder i Belgien 
og den ældste datter er rejst til England. Tilbage er mor og ni børn
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Af Dorthe og Cornel

Vi føler os meget privilegerede over at 
bliver brugt af Gud i vores område. Vi 
har en dyb fred i vore hjerter. Vi ople-
ver, vi er det rigtige sted og har ingen 
planer om at vende tilbage til Danmark. 
       
Onesti
Menigheden i Onesti vokser. Vi holder 
gudstjeneste hver søndag formiddag i 
vores nye lokaler, som vi er meget tak-
nemlige for. Der er børne/teenageklub 
og kvindemøder hver onsdag. Guds 
Ord er altid i centrum og der er altid en 
varm atmosfære. Mange har intet arbej-
de og står i meget svære situationer. 
Doinita er en af de fantastiske kvinder 
i menigheden, som betaler en høj pris 
for at følge Jesus. Da hun tidligere på 
året blev døbt, blev hendes mand og 
svigermor meget sure på hende. Jeg 
(Cornel) er blevet advaret flere gange 
om, at han vil gøre mig ondt. For ca. 
en måned siden krævede han at blive 
skilt fra hende. Hun følger Jesus af hele 
hjertet, er meget trofast i sin beslutning 
og sulter efter Guds Ord. Hendes liv er 
blevet fuldstændig forandret. 
       

Poduri
Vi priser Gud for hans værk på dette 
sted. Mange mennesker er kommet 
til tro siden menigheden blev plantet 
i 2015, og over 40 personer er blevet 
døbt i Poduri og Onesti. Flere af de 
unge, som leder lovsang i dag, var for 
10 år siden, da vi besøgte landsbyen for 
første gang, bare nogle fattige og be-
skidte børn uden håb og fremtid. 
Evangeliet har forandret deres liv fuld-
stændigt. Menigheden samles i et telt 
som vi har fået fra nogle venner i Nor-
ge, men det er meget slidt, da vinteren 
er meget hård i Rumænien. 
Der er gudstjeneste hver søndag, hus-
grupper hver torsdag og børneklub 
hver fredag. Dorica og Alin er meget 
trofaste i deres tjeneste og gør et fan-
tastisk arbejde. Der er altid stor begej-
string i mødeteltet, alle er fyldt af glæde 
på trods af deres mange problemer. 
De er de gladeste og mest taknemlige 
mennesker, vi kender.
       
Caiuti
De fleste mennesker, som bor i Caiuti, 
tilhører romafolket. Vi har i en lang 
periode uddelt nødhjælp og evangelise-

ret her, og mange har hørt Evangeliet. 
Nogle af de nye troende er kommet i 
kontakt med en roma menighed i nær-
heden, og ilden har spredt sig endnu 
mere. Sidste år blev der plantet en 
menighed, hvor der er gudstjeneste tre 
gange om ugen. Alle er meget begej-
strede, og flere er blevet døbt i løbet af 
sommeren. Vi har hjulpet menigheden 
med 60 stole, som vi har fået fra vores 
venner i Norge. 

Besøg i andre menigheder 
og landsbyer
Vi er meget taknemlige for de mange 
åbne døre, Gud har givet os, så vi kan 
evangelisere og forkynde Guds Ord 
mange andre steder: Sanduleni, Albele, 
Balaneasa, Cont, Berzunti, Marcesti og 
Tulcea. 
Vi takker alle i Danmark for forbøn og 
støtte på alle måder. Bed for os som 
familie, for menighederne, børneklub-
berne og alle de steder, hvor vi ønsker 
at gøre en forskel. 

Vi føler os meget privilegerede
Rumænien, et land med mange muligheder, men også mange udfordringer. 
Der er over 10.000 landsbyer uden en evangelisk menighed

Dorthe og Cornel Pascu 
med en flok nye kristne
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Af Peter Götz
 
Vi har jo Bibelen at holde os til, har det 
lydt lige fra begyndelsen, så hvad skal vi 
med læresætninger og teologisnak. Men 
er det nu så enkelt?
 
Vranglærere
Da DDM så dagens lys i 1888 var der 
voldsomme stridigheder i det danske 
kirkelandskab. Og ikke nok med det; man 
tålte stort set ikke hinanden, hvis man 
ikke delte dåbssyn, nadversyn, bibelsyn, 
kvindesyn, opfattelsen af ’de sidste tider’ 
osv. For Bibelen advarer mod at have 
omgang med falske lærere.
Det vrimlede med små skrifter, der ad-
varede mod vranglærerne og forføriske 
fremmede synspunkter. Utallige familier 
blev splittet med uforsonlighed og bitter-
hed som følge.
 
Vision: Guds børns enhed
Ud af dette kirkelige skænderi trådte en 
stor, stovt og stærk skikkelse, Jens Jensen 

Maar med en vision om Guds børns en-
hed.
Han drømte om et fællesskab af troende, 
hvor man kunne få lov til at opfatte det 
forskelligt, der for ham var mindre væ-
sentligt f.eks. synet på dåb og nadver. 
Hen over forskellige synspunkter skulle 
man i stedet samles om Jesus Kristus 
som det enkelte menneskes herre og 
frelser.
Det skulle altså ikke være dogmatik og 
bekendelsesskrifter, der skulle være vo-
res centrum, men troen på Jesus Kristus. 
Vejledningen til et ret liv og et dybere liv 
i Gud skulle findes i Bibelen alene under 
Åndens vejledning. Bibelen skulle være 
rettesnoren, hed det.
 
Alle gør krav på Bibelen
Det var måske, når alt kommer til alt en 
holdning, der kan anfægtes, for hvem 
skal afgøre hvordan og med hvilke briller, 
Bibelen skal læses? Katolikken, luthe-
raneren og baptisten vil på afgørende 
steder nå til forskellige resultater i deres 
bibellæsning. Der er ingen af os, der 
læser Bibelen uden filtre. Vi har alle en 
baggrund, der farver os, og uden at vi ved 
det vil påvirke vores forståelse.
 
Skolelærdom
Jeg opdagede dette, da jeg i 1971 begynd-
te at læse teologi på Ansgar Teologiske 
Seminarium. Jeg havde valgt netop dette 
studiested, fordi det var kendt for at være 
et af de mest konservative studiesteder 
i Skandinavien på det tidspunkt. Så her 
kunne jeg vel være sikker på at bevare 
min uforbeholdne tillid til hvert eneste 
ord i Bibelen.
Det lykkedes på sin vis også, men på 
en ganske anden måde end jeg havde 
tænkt.
 

Hvem skrev til hvem og hvorfor?
Naturligvis pløjede vi os igennem både 
dogmatikker og kirkehistorie og teologi-
ens historie, og mange andre discipliner, 
der hører teologistudiet til. Men vi gjorde 
også noget andet.
Vi dykkede ned i de bibelske skrifter og 
begav os på vandring ind i den samtid 
og den historie, der knyttede sig til det 
enkelte skrifts tilblivelse. Vi studerede 
den politiske situation, som den antagelig 
havde været ved et brevs eller en bogs 
tilblivelse, vi læste mellem linjerne og 
sammenlignede med andre for at forstå, 
hvad der havde udløst et givent skrift. Vi 
forsøgte at samle viden om den enkelte 
forfatter og fik øje på forskellighederne 
i både hensigt og formål med skrifterne. 
Vi lagde mærke til, hvordan Gud lagde 
sin hånd på den ene og sit kald ind i den 
anden og inspirerede dem til at skrive til 
ofte en meget bestemt modtagergruppe.
Alt sammen for at spørge: Hvad ville Gud 
med dette, da det blev skrevet – og hvor-
dan kan og skal vi bruge det i dag?
 
Grundighed
Vi blev belært om, at hvis vi de næste 
mange år skulle kunne øse af Skriftens 

Bibelsyn og bibelbrug i menigheden
Dogmatik, læresætninger og bekendelsesskrifter med klare grænser mod anderledes tænkende og troende har 
aldrig haft så gode kår i Det Danske Missionsforbund

Græsk tekst med tekstapparat nederst
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ord til mennesker og menigheder, så 
måtte vi i det mindste lære at læse Det 
Nye Testamente på grundsproget, græsk. 
Og nu bliver det interessant.
For dér hvor vi troede, at Bibelen i hvert 
fald på grundsproget består af fuldstæn-
digt klippefaste formuleringer, der uden 
skygge af tvivl kan oversættes til et hvilket 
som helst sprog, blev vi meget klogere.
For det første er der (for nu at blive i Det 
Nye Testamente) et væld af samtidshisto-
riske forudsætninger, særlige forhold og 
adskillige faste formuleringer, der sagt og 
skrevet dengang gav indlysende mening, 
men skal oversættes meget varsomt og 
med en sund kritisk distance, når der 
både er lang tid og store kulturforskelle 
imellem.
Dernæst er der masser af begreber, ord 
og billeder, der ganske enkelt ikke findes 
på alle sprog.
 
Det græske testamente
Dog kom chokket måske især, da vi efter 
nogle semestre med græskundervisning 
for alvor skulle til selv at oversætte fra 
Novum Testamentum, som det græske 
nye testamente hedder. For hvad så vi?
Ikke kun sider med en græsk fortløbende 
tekst, men på hver eneste side forneden 
også et tekstapparat, hvor vi kunne læse 
os til forskellige mulige variationer af 
teksten – og dermed mulige nuancer til 
forståelsen.
For der findes slet ikke ét sammenhæn-
gende nyt testamente på græsk fra Mat-
tæus til Johannes Åbenbaringen. Der 
findes knapt nok ét sammenhængende 
skrift af de enkelte evangelier og skrifter.
Det vi har, er fragmenter og dele samlet 
fra forskellige steder genskrevet efter 
citat i forskellige årtier, som med kyndig 
hånd, sproglig indsigt, samtidshistorisk 

forståelse – og under Åndens vejledning, 
vil mange sige – er sat sammen.
 
Bibelbrug
Der er to pointer, som jeg gerne vil sikre 
mig står klart. Den ene er, at de bibelske 
tekster altid er blevet til i en sammen-
hæng, som i høj grad har været bestem-
mende for både indhold og formulering.
Derfor er bibeltroskab ikke blot at læse 
en tekst, som vi f.eks. har den på dansk 
i dag og så tage den for pålydende. Til 
bibeltroskab hører, at man arbejder med 
den situation, hvori teksten er blevet til 
og derefter spørger: Hvordan vil denne 
guddommelige sandhed se ud i min tid 
og i mit samfund?
 
Rom og Korint
Når du nærlæser Paulus’ breve, vil du 
se, med hvor stor forskel han skriver til 
menighederne. For de var vidt forskellige 
og i forskellige faser. Paulus har både til 
menigheden i Rom og til menigheden 
i Korint en liste over nådegaver og tje-
nester i menigheden, men de er relativt 
forskellige, for de to menigheder var 
ganske forskellige.
Hvor han til korinterne bruger stor plads 
(kap. 14) på at udrede tungetalens og 
profetiens gaver i forhold til hinanden, 
nævner han ikke tungetalens gave med 

Bibelsyn og bibelbrug i menigheden

et eneste ord til menigheden i Rom. 
Hvorfor mon? Vi ved det jo ikke med sik-
kerhed. Men i Korint vrimlede det med 
mennesker, der kom ud af religioner 
med megen mystik. For dem blev den 
nådegave, der unddrager sig forstanden, 
tungetalen, både eftertragtet og et tegn 
på stor åndelighed. Det irrationelle – og 
mystiske – havde høj prioritet – og det 
forsøger Paulus så i nævnte kapitel at 
skabe balance i. Det problem fandtes 
tilsyneladende ikke i Rom.
 
Ægthed
Den anden pointe er, at de bibelske 
skrifter ikke er skrevet med ført hånd. 
De er skrevet af mennesker med deres 
gudgivne muligheder, færdigheder og be-
grænsninger. De spejler både det sandt 
menneskelige og det sandt guddom-
melige. De viser eksempelvis, at forskel-
lige mennesker der nok var til stede ved 
samme begivenhed dog gengiver den 
forskelligt. Og dette er om noget det, der 
giver Bibelen sin sandhedsværdi. Den 
er ikke en konstruktion, der hævder at 
være Guds ufejlbarlige ord fra bogstav til 
bogstav, men dens forfattere vidner med 
stor ægthed og troværdighed om Gud 
og hans mål med sit skaberværk – og om 
hans inspiration til og i dem, der skriver.
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Mange skribenter
Bogens forfattere er hentet fra en bred 
skare af både folke- og frikirker, og 
fra hele landet – alle optagede af det 
samme spørgsmål, der handler om, 
hvordan man kan lave kirke for og med 
unge mennesker. De er båret af gode og 
dårlige erfaringer, som de gavmildt deler 
med læseren. Spørgsmålet om de unges 
forhold til kirken er presserende og re-
levant for enhver, som er optaget af at 
det kristne budskab skal gives videre til 
en ny generation, og ungdommen skal 
jo ikke bare være kirkens fremtid, men 
også dens nutid.

Forstå sin tid og unges 
referenceramme
De forskellige forfattere er optagede af 
at forstå den tid, vi lever i, for dermed at 
kunne forstå den referenceramme, som 

unge mennesker har til begreber som 
”synd” og ”nåde”. 
Ind i mellem savner jeg, at bogens me-
get forskellige bidragydere gør lidt mere 
ud af, hvad kristendommen i deres øjne 
har at tilbyde en ungdomsgeneration, 
som er digitale indfødte, og som ikke 
medfødt har en relation til kirke eller til 
Kristus.
Dog indeholder bogen som et vidnes-
byrd over forskellige veje at gå og over-
vejelser om ”hvordan kirke” både udfor-
dringer og opmuntringer til snart sagt 
enhver kirkelig tradition. 

Rum og relationer
Det er for eksempel bemærkelsesvær-
digt at få bekræftet, hvor vigtigt kirkens 
rum er for den unge generation – er det 
noget, vi tager med i vores overvejelser 
overhovedet? Og er vi halvgamle kirke-

B O G A n M E l D E l S E

Hvordan laver man 
kirke for unge
Det er en vildt spændende antologi, som ungdomsanalyse.nu står bag 
med bogen: Aldrig har jeg følt mig mere velkommen. Tyve års erfaringer 
fra arbejdet med unge og teologi

Lejrsted Lindenborg
Der er adskillige vinkler på processen omkring Lejrsted Lindenborg, der stadig 
skal afklares, og som vi med sikkerhed kan se vil tage flere måneder.
Lige nu søges der dispensation ved Kystdirektoratet, da den ønskede placering 
ligger lidt tættere på end de foreskrevne 300 m – til trods for at området er ud-
stukket som byggefelt.
 
Dernæst sendes prospektet til høring i kommunen. Det kræver sagsbehandling 
i teknisk afdeling og udvalg for Teknik og Miljø, samt formentlig en drøftelse i 
kommunalbestyrelsen. Herunder også nabohøring.
 
Så vi er undervejs – og må naturligvis gå den slagne vej.   Udvalget

gængere klar til at invitere de unge til at 
være medvirkende i at skabe gudstjene-
ste og kirke – noget, som bogens bidrag-
ydere næsten samstemmende peger på? 
Hvad betyder det for de kirkevante, at 
tidens præstationsramte unge længes 
efter relationer? 
Disse spørgsmål og mange flere gør, at 
antologien samlet fremstår relevant og 
aktuel.

Thomas Frovin, projektleder
Areopagos.  
Bestilles på info@cur.nu 
Tilbudspris: 200 kroner plus levering
Mærk din bestilling ”MBU”
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I sommers blev du døbt på stævnet. 
Hvordan har din vandring frem mod 
denne beslutning været?
Jeg tror, jeg hele tiden har vidst, der er 
mere mellem himmel og jord end som 
så. Som barn bad jeg til Gud, hvis et 
familiemedlem eller et af mine kæledyr 
var ved at dø.
Da jeg var i 14 års alderen, hvor de fleste 
bliver konfirmeret, var jeg ikke i tvivl om, 
at det skulle jeg også.
I denne periode begyndte jeg at spørge 
Gud om tegn på, at han eksisterede, og 
hvis han virkelig var der, hvorfor han så 
aldrig havde hjulpet mig i min skolegang, 
hvor jeg altid har følt mig alene.
 
Efterskole
Da jeg kom på Efterskolen Lindenborg i 
9. klasse, vendte mit liv lige 180 grader. 
Jeg gik fra at være den pige, ingen ville 
være sammen med gennem hele min 

skolegang til lige pludselig at have man-
ge venner. Glemmer aldrig den første 
dag, smilede så meget at jeg havde ondt 
i mine kinder om aftenen.
 
Volontørerne
Volontørerne på Lindenborg (Rasmus 
Smidstrup, Filip Kokkenborg og Samuel 
Koch Kjelgaard) havde arrangeret noget 
bibeltime om tirsdagen. Jeg tænkte: 
”Hvorfor ikke give det et skud”.
Fra hver tirsdag der gik, blev jeg stær-
kere i troen, gennem bibellæsning, fæl-
lesbøn og lovsang. Jeg prøvede at blive 
bedt for og mærkede bare Gud række 
hånden ud til mig.
 
Jeg blev spurgt, om jeg ville være med til 
børnelejr på Lindenborg. Jeg sagde ja og 
fik undervisning, som passede perfekt til 
børnenes - og mit niveau.
Jeg var på Crossroadz i de to år, jeg også 

Fransines 
skønne vandring 
til tro på Gud
Tidligere elev på Efterskolen Lindenborg fortæller om sin vej til tro og til 
den dag, hun blev døbt. Fransine er 20 år, vokset op i Kalundborg og bor 
nu i Roskilde

gik på Lindenborg, og hvor jeg fra efter-
skolen havde følte det lidt skræmmende 
med alle de folk og deres arme oppe 
i luften, så følte jeg derimod nu dragelse.
Jeg kunne mærke, at Gud bare ville mig, 
og jeg skulle springe ud i alt, hvad han 
og livet ville byde mig.
 
En opmærksom ven
Jeg fandt ikke rigtig en kirke, der pas-
sede mig efter tiden på efterskolen og 
troen gled længere væk, indtil Benjamin 
Gohr (min efterskoleven igennem to år) 
trak mig op igen. Han spurgte, om jeg 
ikke ville være leder på sommerstævnet 
2018. Igen sagde jeg bare jo da.
En fantastisk uge gik, og jeg mødte 
nogle fantastiske mennesker. Jeg fik et 
lift hjem fra en lederweekend af Astrid 
Brandt Stålander, dog med den betin-
gelse at jeg skulle med i kirke. Jeg tænkte 
’gratis lift så hvorfor ikke’.
Efter gudstjenesten satte lederne sig fra 
teenagegruppen (All in) sig sammen. Jeg 
satte mig hen til dem, for de var de ene-
ste, jeg rigtig kendte. Astrid spurgte så 
ud af det blå, om jeg ikke havde lyst til at 
være leder. Igen svarede jeg bare jo da.
 
Dåben – et ja til Gud
Efter to år i staben på sommerstævnet 
vidste jeg, at nu var det nu. Nu var da-
gen kommet til, at jeg skulle stå foran 
Gud og sige ja, og det gjorde jeg. Et JA 
som hele sommerstævnet nok kunne 
høre.
I forbindelse med min dåb ville jeg be-
grave min fortid, fordi den har været 
en stor byrde for mig. Det, at jeg kunne 
tage den med ud i vandet og ikke tage 
den op igen, gør, at når jeg i fremtiden 
møder nye mennesker, så vil jeg ikke 
holde mig tilbage, ikke tænke om jeg nu 
er god nok.
Fordi det er jeg, jeg er Guds barn!
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Seniorlejr 2020 - uge 18
Der er lagt gode planer for Missionsforbundets seniorlejr på 
Virksund Kursuscenter i dagene 27. april til 1. maj.
Fire skønne dage med ankomst mandag eftermiddag og hjem-
rejse fredag over frokost. Program med bibel og bøn, udfor-
drende aftner, sang og musik, natur- og kulturoplevelser og 
international mission. Og så alligevel både tid til den hyggelige 
snak, en lille morfar, og skønne måltider.
Brochurer udkommer allerførst i januar, hvorefter tilmelding 
kan ske. Vi forventer at tilmelding også kan ske via nettet nu.
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Sommerstævne 2020
Det store sommerstævne i de smukke omgivelser på 
Efterskolen Lindenborg løber i 2020 af stablen i uge 30.
Helt nøjagtigt i dagene: 
Søndag den 20. juli til lørdag den 25. juli. 
Tema: GenOpdag modet.
Hovedtalere: Karl Martin, Skotland og Victor John, Indien 
Stævnet er hvert år spækket med programmer for alle aldre 
og med en rigdom til mange sider af vores meget forskellige 
spiritualitet.
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Efterskolernes Dag
Der er meget fokus på efterskoler i denne tid. Aldrig har så 
mange i vores land valgt efterskolemodellen for 9. og/eller 10. 
klasse.
Det skyldes altså både tendensen over hele landet og desuden 
en dygtig markedsføring af Efterskolen Lindenborg, at der 
ved Efterskolernes Dag den sidste søndag i september blev 
skrevet 75 unge op som mulige elever i 20/21 og 21/22.
Det vrimlede med børn, forældre og sågar bedsteforældre (ca. 
400) i løbet af eftermiddagen. Rundvisninger, samtaler med 
lærere, forstanderens oplæg, gratis kaffe i flere afskygninger 
og lige så gratis velsmagende pizzaer lige fra stenovnen var 
nogle af dagens ingredienser.
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K O r T   n y T

Eva og Poul Johansen

Camilla i samtale med en ’kommende’ elev og hans familie


