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Helena på Father’s Home

John Nielsen
Missionsforstander

Når dette skrives, er det lige før den 
store kirkefestival, ”Himmelske Dage på 
Heden” begynder i Herning. Temaet for 
kirkefestivalen er ”Gå med”. 
Når Magasinet udkommer, er det lige 
før, at Sommerstævnet begynder på 
Lindenborg. Her er temaet ”GenOpdag 
det gode fællesskab”.
Det er to forskellige begivenheder og to 
forskellige temaer, og dog peger begge 
i samme retning. Det er, når vi vælger at 
”gå med”, at vi bliver en del af et fælles-
skab. 

Gå med Gud
En af Bibelens røde tråde handler om 
at vandre sammen. Det begynder alle-
rede i Edens Have, hvor Gud vandrede i 
haven sammen med Adam og Eva. Det 
fortsætter gennem utallige beretninger 
op gennem Det Gamle Testamente og 
ind i det nye, hvor Jesus inviterer os til at 
”gå med”, der hvor han går hen. ”Kom og 
følg mig”, siger han. 
For de første disciple blev det en van-
dring i Jesu fodspor på Galilæas og 
Judæas støvede veje. For os i dag bliver 
følgeskabet med Jesus en vandring i 
troens landskab. 

Gå med hinanden
Invitationen til følgeskab med Kristus, 
indebærer også at vandre sammen med 
andre mennesker. Tro er nemlig ikke en 
privatsag. Troens liv er skabt til at udfol-
de sig i et fællesskab med andre. Derfor 
lagde Jesus grunden til kirken, som er et 
fællesskab af mennesker, der går med 
Gud og med hinanden. I kirken finder vi 

nogen at ”gå med”. Vi vandrer sammen 
gennem små og store fællesskaber. Vi 
vandrer sammen, når vi deler liv i små 
grupper og når vi tilbeder sammen i 
gudstjenesten. 

Gå i tro
Appellen til at ”gå med” lyder mangfol-
dige gange i Bibelen. Vi udfordres til at 
gå i tro, og vi kaldes til at ”gå hen” og 
gøre mennesker af alle folkeslag til Kristi 
disciple. Det gør vi ved at invitere dem 
til at ”gå med” på troens vej og dermed 
blive hinandens medvandrere. 

Tid til at genopdage fællesskabet!
Årets Sommerstævne er tænkt som en 
anledning til at genopdage det gode 
fællesskab, at genopdage værdien af at 
være en del af en kirke. Tænk blot over 
disse spørgsmål:  Hvordan ville dit kri-
stenliv være uden den lokale kirke? Er du 
med til at styrke fællesskabet? Inviterer 
du andre til at ”gå med”, så de kan blive 
en del af ”det gode fællesskab”?
Når vi opdager, hvor vigtig kirken er for 
os, får vi lyst til at ”gå med” både Gud og 
hinanden.

L E D E R

Gå med
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Af Peter Gøtz

Bibeltimer med spørgetid, udfordrende 
foredrag, spændende missionsinforma-
tion, nyt fra Efterskolen Lindenborg, 
udflugt og sangkor som i gamle dage 
tilsat højt humør og god mad. Det var 
der alt sammen.

Uforanderlig Gud 
- og dog forandringens Gud! 
Ugens bibeltimer blev holdt af John 
Nielsen, missionsforstander. Den første 
dag tog han os med ind Skriften, der 
fra først til sidst understreger den evige 
Gud, hos hvem der ikke er skiftende 
skygge.
Siden kom vi igennem de mange steder, 
hvor Gud vitterligt skaber forandring og 
bruger sit folk til at ændre på det, der 
ikke er godt. Gud er både tidløs og så 
alligevel aktuel og tilstede i en hver 
situation og til enhver tid. Det giver 
mange forandringer både i vores liv og i 
vores menigheder.

Babettes gæstebud
Et af højdepunkterne opstod, da Erik 

Mortensen først førte os gennem salme 
85 og derefter tog os med til Babettes 
gæstebud. 
Det blev en ualmindelig god oplevelse. 
Den trak os både ind i evangeliets kerne 
om Guds ufattelige og uendelige nåde 
og barmhjertighed for derefter at lade 
os opleve samme budskab ved Babet-
tes bord, hvor atmosfæren af grænseløs 
godhed og skønhed lagt ind i hver ene-
ste ret mad både fik øjne og mund til at 
løbe i vand. 

Mission i Danmark og Sydøstasien
Efterskolens nye forstanderpar, Anja 
og Anders Lausten Ohlsen, der skynd-
somst havde forladt en pædagogisk dag 
på skolen for at være med i Virksund 
gav os et godt indblik i hverdagen på 
Lindenborg. Der sker så meget nyt i 
disse måneder, med nye ansættelser, 
nye mål for fremtiden, nye udsigter og 
en ny glæde over at en vigende elevtil-
gang er vendt til en helt fyldt skole fra 
august 2019.
Fra Thailand og Myanmar gav Neel 
og Peter Götz os indblik i et konstant 
voksende arbejde. Både mediecenteret 

Fredens Stemme, såvel som vores ind-
satsområder i fængsler, i flygtningelej-
ren og inde i Myanmar udvikler sig. 

Udflugt og indblik
Lejren bød på hele to udflugter. Den 
ene var en tur til det gamle Spøttrup 
Slot på en kold og blæsende forårsdag. 
En meget velholdt borg, med mange 
skønne detaljer. Interessant og oply-
sende.
Den anden var en tur på Caminoen 
med H.P. Olsen fra Aalborg. Med reflek-
sioner over pilgrimmens eftertænksom-
me vandring og beskrivende billeder 
fik vi indblik i et univers, der kun kan 
kalde længslen efter livets allerdybeste 
mening frem.

Lejrteamet
På lejrens festmiddag blev der sagt tak 
til dem, der i snart mange år har været 
de bærende kræfter i seniorlejrene: Erik 
Johansen, Vadum samt Lene og Kurt 
Rosted, Tåstrup. Tilbage er Neel og Peter 
Götz og Jørgen Hansen. Nye i teamet 
bliver Lena Hansen, gift med Jørgen og 
Ketty Søgård, Grindsted.

Virksundlejr for 
virksomme seniorer

Nogle succeser har deres tid og så falmer de. Sådan er det ikke med vores seniorlejre. De bliver 
ved med at danne ramme om et helt særligt og berigende fællesskab. I år for 27. gang

Hyggelige dage med 
højt humør
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Af Jørgen Hansen

Alle er velkommen i frikirken - toner det 
frem på stort set alle menighedernes 
hjemmesider.
Ikke desto mindre anvender Missions-
forbundets vejledende vedtægter for 
menighederne muligheden for at ude-
lukke medlemmer, som ”lever i åbenlys 
modsætning til kristen bekendelse” (§4 
stk. 4). De fleste menigheder har disse 
vedtægter, men for nogle få er det lyk-
kedes – og sikkert meget bevidst – at 
erstatte denne paragraf med en langt 
bedre formulering.

Hvem kaster den første sten?
I frikirkerne glemmer vi nogle gange 
at spørge: ”Hvem tør kaste den første 
sten”? Og hvis et medlem befinder sig 
i en livskrise, hænder det – sikkert ikke 
ofte, men det hænder – at andre med-
lemmer bliver så forargede, at dele af 
fællesskabet subjektivt indtager den 

Af Peter Gøtz

Hvis vi læser i Det Nye Testamente, som 
beskriver den tid, hvor de første kristne 
menigheder dannedes, er det tydeligt, at 
stort set alt er til diskussion. 

Korinth
Det kommer til syne mange steder, men 
ikke mindst i Korinth. 
I et virvar af mennesker, der mødes fra 
Øst og Vest med meget forskellig tro og 
vidt forskellige traditioner kommer Pau-
lus med en helt ny religion: Kristendom-
men – og de, der tester hans udsagn, 
oplever, at det er sandt.
Der er vitterligt en levende Jesus at 
møde. Der er vitterligt en åndelig vir-
kelighed, som er tilgængelig for alle og 
enhver. 

Et sandt virvar
Men samtidig må de erkende deres 
forskellighed, for der er dem, der bedst 
kan lide Paulus og dem, der foretrækker 
Apollos, dem, der mener, at kvinder må 
sige noget offentligt, og dem der mener, 
at kvinder kun er til brug derhjemme, 
dem der spiser kød og dem, der ikke 
gør det, dem (der med jødisk baggrund), 
fejrer Sabbat og dem, der ikke gør det. 
Der bliver afstand mellem de kvinder, 
der anlægger sig tidens frisurer (kort 
hår) og dem, der ikke gør det, mellem 
dem der tildækker deres hoveder (hijab) 
og dem, der ikke gør det, mellem dem 
der vil beholde deres ikke-troende ægte-
fæller, og dem, der mener man skal lade 
sig skille, dem der tror på kødets opstan-
delse og dem, der ikke gør det, osv., osv.

Derfor – fordi forskelligheden er så stor 
og meningerne så skarpe – bliver det et 
hovedanliggende for Paulus at tale om 
menigheden som en enhed – et legeme 
– en krop – hvor der er stor plads til 
forskellighed – og stort behov for gensi-
dig kærlighed og omsorg. Hvor alle har 
det svært, når én har det svært. Og alle 
glæder sig, når én glæder sig. For det 
er i denne gudskabte enhed, at styrken 
ligger!

Danmark
Da vores forfædre her i lille Danmark 
oplevede 1800-tallets vækkelser og skul-
le forme deres menigheder – der blev til 
missionsforeninger indenfor Folkekirken 
– eller frikirker udenfor, medførte det 
naturligvis også mange meningsudveks-
linger. Og de har været der hele tiden 
lige siden: 
Om dåb – om nadver – om påklædning 
– om hårlængde – om livsstil – om kvin-
dens plads – om mandens rolle – om 
rygning – om alkohol – om sminke – om 
kirkeordning – om Helligånden – om 
nådegaverne – om rytmisk musik – om 
gudstjenesteform – om ledelsesmo-
del – osv. Og alle har i deres tolkning af 
Bibelen fundet belæg for at deres syns-
punkter var de rigtige – og de andres 
forkerte.

Jesus alene
Der er kun én ting, der kan samle os, og 
det er Jesus Kristus. Han kalder os ind i 
det fællesskab, vi kalder menighed – 
eller kirke, de der er kaldt ud af verden 
for at tjene Gud i hans store mission: 
At nå verden.

Menighedsfællesskab 
eller meningsfællesskab
At vi i vores menigheder er uenige om mangt og meget er langt fra noget 
nyt. Det er nærmest bibelsk.

Åbne og sunde fællesskaber
Missionsforstanderen rammer plet, når han i sin leder i Magasinet marts ’19, opfordrer til åbne og sunde fællesskaber
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holdning, at vedkommende lever i mod-
sætning til kristen bekendelse.
Selv om det ikke nødvendigvis fører til 
en formel udelukkelse, så resulterer det 
i, at personen kan opfatte sig som ånde-
ligt og socialt udelukket. 
Selv om vi over for hinanden gentager, 
at vi alle er syndere, og ingen af os er 
perfekte, så ”stener” vi stadig hinanden 
under henvisning til Ordet, som i denne 
forbindelse er et skriftsted i bibelen, 
men IKKE er den praksis, som Jesus udø-
vede. Det kan komme til at virke, som 
om man kender det skrevne Ord bedre 
end Ordet, der blev kød, nemlig Kristi 
gerning.

Læse Bibelen eller ligne Jesus
Enhver kan være skriftklog. Det er kun 
et spørgsmål om at læse bibelen. Men 
ikke enhver kan ligne Jesus. For det er et 
spørgsmål om at forstå hans sindelag.
Indtil nu har frikirkerne kunnet holde 
vedtægterne internt, men i forbindelse 

med den nye lov om andre trossamfund 
og den deraf følgende oprettelse af et 
trossamfundsregister, er der krav om 
fuld offentlighed omkring vores vedtæg-
ter.
 Så i disse måneder offentliggøres der 
vedtægter fra Missionsforbundets me-
nigheder, hvoraf det fremgår, at vi kan 
udelukke nogle!
Hvad er det for et fællesskab? Et fæl-
lesskab, som vi ellers ynder at sam-
menligne med en familie. Det giver 
associationer til Jehovas Vidner, hvor 
”faldne” medlemmer udelukkes såvel af 
fællesskabet som af familien. John Niel-
sen skriver i sin leder om muligheden 
for at blive opfattet som et lukket fælles-
skab: Som frikirker må vi vise i praksis, 
at dette ikke er tilfældet.

Det kan gøres bedre
I Kronborgvejens Kirkecenter i Thisted 
har man fundet frem til en langt heldi-
gere formulering, som vi også vil indar-

Åbne og sunde fællesskaber
Missionsforstanderen rammer plet, når han i sin leder i Magasinet marts ’19, opfordrer til åbne og sunde fællesskaber

bejde i vores nye vedtægter i Frikirken, 
Sorø. Ordet udelukke er slet ikke brugt. 
I stedet kan et medlemskab bringes til 
ophør, hvis man er i åbenbar modsæt-
ning til menighedens grundlag og formål 
(som så fremgår andet sted i vedtæg-
terne). Her er det indirekte medlemmets 
egen beslutning at udmelde sig.

Plads til livskrisen
At udelukke et andet menneske af et 
kristent fællesskab er svært at forene 
med vores dybeste værdier, idet ingen 
af os kan påstå os fejlfri og syndfri. Men 
gaverne ved nadverbordet tilkommer 
heldigvis os alle – også den som er i livs-
krise eller har været så uheldig at blive 
”afsløret” i forhold, som af medkristne 
bedømmes som værre end de ting, som 
de endnu ikke selv er blevet afsløret i. 
Der er bare lige det, at den Kristus, som 
uddeler gaverne, ja han afslører alle for 
at kunne tilgive alle.

Plads til livskrisen

L I V E T   I   M E N I G H E D E N                    L I V E T   I   M E N I G H E D E N                    L I V E T   I   M E N I G H E D E N                    L I V E T   I   M E N I G H E D E N                    L I V E T   I   M E N I G H E D E N                    L I V E T   I   M E N I G H E D E N   
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Af Peter Gøtz

Der er stor spændvidde i de mange ting, 
man kan høre og se på årets sommer-
stævne, og der er iøjnefaldende gen-
nemtænkte programmer for alle aldre.
 
Daggæster
Når dette læses har de allerfleste af 
dem, der vil være med hele ugen for 
længst tilmeldt sig.
Men så er der jo en hel del andre, som 
ikke syntes, det passede ind i deres ka-
lender eller interesse eller familieplaner 
at bruge fem-seks dage på Lindenborg.
Og så kunne en dag eller to måske være 
en mulighed.
 
Gæst på to måder
Man kan vælge at komme på stævnets 
Gæstedag. Det er om tirsdagen (den 23.) 
og den dag er det gratis at deltage.
Man kan også vælge at være gæst en 
af de andre dage, og til det har stævnet 
noget, der hedder halvdagskort, og som 
giver frihed til at deltage om formid-
dagen eller eftermiddagen alt efter lyst 
og tid. Det købes i Informationen. Delta-
gelse i aftenmøderne er altid gratis.
 

Der er noget for alle
Du kan komme til at høre Norges tidli-
gere Biskop, Per-Arne Dahl, ofte kaldet 
Ytøya-præsten, fordi han trådte helt 
specielt i karakter ved den frygtelige 
massakre i Norge i 2011, og du kan høre 
mennesker, der måske slet ikke er kendt 
for noget som helst, men alligevel har 
noget helt særligt på hjerte, der kan 
blive til stor velsignelse for dig.
Du kan høre teologer, der studeret Bi-
belen og vandret med Gud i mange år 
– og du kan møde unge, der kun lige er 
begyndt som Jesu disciple, men hvis hvis 
hjerte er sat i brand.

Bliv gæst på sommerens 
store begivenhed
Sommerstævnet er stadig en stor og velbesøgt begivenhed for både baptister, missionsforbundere og ganske 
mange andre. Programmet er overdådigt

Dina Al-Erhayem
For arrangørerne er det i øvrigt noget af 
et scoop, at stævnet får besøg af skue-
spilleren og TV-værten, Dina Al-Erhayem, 
der med en ateistisk baggrund har fun-
det Jesus og i dag står med et tydeligt 
vidnesbyrd om ham. 

Tag pulsen på DDM
Det giver også god mening at deltage 
mandag formiddag kl. 10 på en samling, 
der hedder DDM PULS, hvis du gerne vil 
vide, hvor kirkesamfundet DDM bevæ-
ger sig hen i disse år.

VELKOMMEN
på Sommerstævnet 2019 i uge 30

21. – 27. juli
Vi glæder os til at se dig

 
Find os på nettet og se det store program:  Sommerstævne 2019
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Af Peter Gøtz

I slutningen af maj var det lille udvalg, 
som Østre Distrikt har udpeget til at 
arbejde med et muligt lejrsted igen sam-
let – og denne gang med adskillige nye 
boller på suppen.
 
Den gamle gård
Det viser sig nemlig, at den nye forstan-
der, Anders har store planer med den 
gamle og faldefærdige gård, som ligger 
på venstre hånd, når vi kører ned mod 
skolen. Den skal bruges af skolen, om-
bygget til et orangeri, med faciliteter til 
udeundervisning og andre pædagogiske 
tiltag. Samtidig er der gang i en dialog 
med andre potentielle brugere (fritids-
organisationer) med henblik på simpel 
overnatning og kortvarige ophold. Ste-
det skal stadig etableres med bad og 
toiletter, der også vil komme sommer-
stævnet til gode.
 
Syd for den store hal
Det betyder, at tanken om et lejrsted nu 
er flyttet til ned syd for den store hal – 
op imod det store stævneområde mod 
øst.
 

De første skitser går på en tre eller fire-
længet ’gård’ med en skøn atriumgård 
i midten. To store opholdsrum til hen-
holdsvis møder og spisning placeres, 
så de ved særlige anledninger kan slås 
sammen. Dertil kommer 20 værelser 
med plads til fire personer hver, et 
par mindre møderum, depotplads til 
sommerstævne og et depot til skolen. 
Udvendig forsynes lejrkomplekset med 
ekstra bad og toilet-faciliteter, der kan 
anvendes af sommerstævnegæster.
 
Det er altså kort fortalt tanken, at lejrste-
det både skal kunne gøre noget:
• for Efterskolen i form af depotplads 

og ekstra overnatningsfaciliteter ved 

Drømmen lever endnu
At planlægge og rejse et projekt, hvor mange spiller med tager naturligvis tid. 
Men drømmen lever i bedste velgående

særlige arrangementer,
• for Sommerstævnet, i form af ekstra 

værelser, opholdsrum, depot samt 
bade- og toiletfaciliteter,

• for lokale menigheder på Sjælland, 
der gerne vil holde weekends på 
stedet, 

• for lejre og kurser afholdt af Det 
Danske Missionsforbund på natio-
nalt plan.

 
Økonomi
Seneste opmuntring er, at MBU nu har 
givet tilsagn om en million, så alt taget 
i betragtning og lagt sammen, mener 
udvalget, at finansieringen af dette sted 
nu er nået halvvejen.

L E J R S T E D   L I N D E N B O R G
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Af Dorthe Pascu
       
Alt det Cornel har fortalt mig om ham 
og hans undervisning har gjort så stort 
indtryk på mig, at jeg flere gange har 
forslået Cornel at invitere ham til Onesti.

Så da Cornel fik at vide, at Eddie igen 
skulle undervise på Covington i år i maj, 
sagde jeg, at han skulle skynde sig at 
invitere ham til Onesti i den forbindelse, 
og til stor glæde og opmuntring for man-
ge sagde han ja, så fra 3. til 11. maj fik vi 
endelig hans besøg.

Grundig og kyndig
Det blev nogle helt fantastiske og lære-
rige dage. Aldrig har vi mødt så dybt og 
velbevandret et menneske i teologiens 
og Bibelens verden. Jeg tror ikke, man 
kan stille den mand et bibelsk spørgs-
mål, som han ikke kan give et velover-
vejet og kvalificeret svar på. Et hvert 
spørgsmål bliver besvaret yderst grun-
digt, der findes ikke korte svar for ham.

Vi havde møder og seminarer med Eddie 
mange timer hver eneste dag og aften 
for såvel teenagere, unge, kvinder og 
hele menigheden. Det fandt sted både i 
vores kirke i Poduri, i Albele og i private 
hjem. 

Bibelen er som en tallerken
Hver gang Eddie prædiker, taler han 
mindst 1,5 time. Det lyder måske af me-
get, med det er det på ingen måde. Man 
sidder som limet til stolen med fuldt 
fokus på, at sluge hvert eneste ord, me-
dens man hastigt følger med i den med-
bragte bibel. For som Eddie siger, lige så 
lidt som man kan sætte sig til bordet og 
spise et godt måltid mad uden tallerken, 
kniv og gaffet, lige så lidt kan man tage i 
kirke og modtage og ikke mindst forstå 
en prædiken uden sin bibel.

Vi har virkelig lært meget i de ni dage, 
vi havde sammen med Eddie, vi har for 
alvor forstået hvor vigtigt det er at den 
åndelige føde, vi får, er sund og dyb. Det 

Et fantastisk og   
               lærerigt besøg
I snart syv år har Cornel modtaget teologisk undervisning på Covington Bible Institute i Lugoj. 
En af hans undervisere gennem årene er Dr. Eddie Ildenfoso fra Los Angeles

er uhyggeligt hvor megen falsk lære, der 
findes i verden i dag, det er ikke alt, der 
foregår i Jesu navn, der er af det gode. 
Det er kun gennem nærstudie af Bibelen 
og sund bibelsk undervisning at vi kan 
lære at kende forskel.

Forandret for altid
Ni dage lyder måske ikke af så meget, 
men det var nok til at forvandle vores 
liv for altid, og jeg sidder tilbage med 
tanken, at hvor er Cornel privilegeret, 
at han har fået lov til at modtage Ed-
dies undervisning i så mange år. Det 
fantastiske er, at både jeg og hele vores 
menighed også for lov til at nyde godt af 
al den gode undervisning, som Cornel 
videregiver hver eneste søndag.

Men glæden slutter ikke her, for allerede 
nu kan vi med stor forventning se frem 
til at få besøg af både Eddie og hans 
kone hen mod slutningen af året.

Familien Pascu trækker ofte 
gæster til deres arbejde i form af 
undervisere og sangere. Her er 
de fotograferet efter en koncert 
sammen med et par sangere, 
Emina og Alin Timofte
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Af Dorthe og Cornel Pascu

Malina går i klasse med vores Jonathan, 
og hun kommer fra landsbyen Albele, 
hvor Cornel er vokset op.

Faren tog sit liv
For nogle år siden mistede hun sin far. 
Af ukendte årsager valgte han at gøre 
en ende på sit liv ved at kaste sig ud 
foran toget. Efterfølgende blev hendes 
mor syg af kræft, og for et par uger si-
den tabte hun kampen mod den hårde 
sygdom, og efterlod sig sine to piger. 
Morens sygdom og død tog så hårdt på 
pigernes mormor, at hun fik et slagtil-
fælde, som har gjort hende lam og ude 
afstand til at tale.

Den situation har rørt os dybt, så dybt, 
at da vi for en uge siden var i Albele 
med nogle venner fra Danmark bare 
måtte besøge familien. Det blev et stærkt 
møde med den hårdt prøvede familie. 
En af vores gæster fra Danmark, Lea, 
kunne alt for godt sætte sig i pigernes 
sted, fordi hun for tre års siden stod i en 
lignende situation, hvor hun også mi-
stede sin mor til kræft.

Alene i verden
Pigernes mormor kunne, svag som hun 
var, tydeligt genkende både Cornel og 
hans mor Elena. Hun var en af dem, som 
kom og opmuntrede i sin tid, da Cornels 
far omkom i en tragisk ulykke. 
Vi opmuntrede familien, så godt vi kun-
ne. Det gjorde det ikke lettere, at de ikke 
kender Jesus. Allerede næste dag blev 

vi kontaktet af familien igen, for i 
løbet af natten var pigernes mor-
mor død, kun to uger efter deres 
mors død. 
Nu står de alene tilbage med en 
alkoholisk morfar. Det er næsten 
ikke til at bære at tænke på. Piger-
nes onkel (deres mors bror) og 
tante bor lige ved siden af, men de 
har selv nok at kæmpe med, for 
den yngste af deres to sønner er 
handicappet og ligger hjælpeløst i 
sengen.

Malina på lejr
Vi vil så gerne støtte og opmuntre 
Malina og hendes storesøster. En 
af de bedste måder vi kan gøre 
det på er ved, at invitere dem til at 
komme med os på lejr i Voronet 
om to uger. Det vil være godt for 
dem, at komme lidt væk fra alt 
det svære der hjemme, og de vil 
få mulighed for at lære Jesus at 
kende. Jesus døde også for dem og 
ønsker at bære deres smerte for dem. Vi 
ønsker at være Guds redskaber til at nå 
de to piger med evangeliet, så de må få 
nyt håb for deres liv og fremtid.

Skoleprojekt
Vi har også taget Malina med i skolepro-
jektet, og med tårer i øjnene tog hun i 
går imod det nye tøj, vi købte til hende. 
Det er for netop sådan en pige, at skole-
projektet gør en forskel.

Der er så mange, der har brug for op-
muntring i svære og fortvivlede situa-

tioner. Vi har også en ung nybagt mor i 
Poduri på bare 17 år. Hendes lille søn er 
på sygehuset i Bacau, han er født med 
store komplikationer. Hans hjerne har 
ikke udviklet sig under graviditeten som 
den skulle, så det er meget tvivlsomt 
hvilken fremtid, der venter ham. Det er 
en stor prøvelse for den unge mor, som 
er ny i troen.

Hende vil vi også gerne opmuntre ved at 
invitere hende med på lejr. Vi håber, det 
lykkes at få disse tre piger med, det vil 
være så godt for dem.

Opmuntring er vigtig, 
når livet gør ondt

Nogle gange gør livet så forfærdelig ondt, at det slet ikke er til at forstå. 
Det er tilfældet lige nu for Malina på 16 år

Skolearbejdet i Rumænien giver 
nyt håb til mange hjem. Familien 
her hedder Dimma

Malina
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Af Jacob Muff
 
Jeg vil gerne dele no-
get der har ligget på 
mit hjerte et stykke 
tid. Det relaterer 
sig til meget af det 
arbejde, der gøres 

i Missionsforbundet, men her vil jeg 
gerne fremhæve Mission i Danmark og 
dermed også Vision 2022 – menigheder, 
der lever og vokser. For det er virkelig det, 
vi ønsker at se ske!
 
Herske
Lad mig lige skitsere rammen for dette 
indlæg: I 1. Mosebog kap. 1 vers 26 
(BPH) står der: Så sagde Gud: ’Lad os 
frembringe et levende væsen, der ligner os. 
Det skal herske…’
Gud skabte os til at ligne sig selv. Der-
efter beskrev han vores formål – at 
herske. Ikke umiddelbart sammen med 
ham men over det, han havde skabt. 
Han sagde ’lad os’ og ’det skal’.
 
Forvalte
Gud ønsker altså, at vi skal herske på 
jorden, som han hersker i himlen - med 
ham som læremester. Det er et forval-
terskab vi har fået betroet. Det handler 
ikke om magt men om, at vi har et an-
svar. Matthæus 16,19 (BPH): Det du sæt-
ter en stopper for på jorden, er der sat 
en stopper for i himlen. Man kan også 
vende den om og sige, det vi tillader på 
jorden, har vi også tilladt i himlen.
Gud har givet os forvalterret over hans 
rige på jorden. Vi går ikke ind til opgaven 
uden hjælp. Gud underviste Adam i pa-
radiset, og Jesus brugte meget tid på at 
beskrive Guds rige – så disciplene kunne 

samle stafetten op og gøre som Jesus 
havde vist det. Det skal vi fortsætte med.
 
Vigtig missionsindsats
Vi er sammen om mission, og vi er sam-
men i mission. Både det vi gør i udlandet 
og i hjemlandet. Vi har som kirkesam-
fund rigtig mange gode aktiviteter ud fra 
kirkerne. Det vil jeg gerne understøtte 
vigtigheden af og takke for det frivillige 
engagement, der driver det! - Det 
vi gør, får effekt i himlen.
 
Giv det videre
Vision 2022 - Menigheder, der lever 
og vokser handler om at tænde 
en ild i den lokale menighed. En ild, som 
fænger hos medlemmerne, der tænder 
deres næste. Dette kan være i familien, 
hos naboerne, i institutionerne, på ar-
bejdet og mange andre steder.
 
Relevant budskab til værdifulde 
mennesker
Jeg tror på, at mennesker er værdifulde, 
og jeg tror på, at budskabet om Gud 
er aktuelt og relevant i dag. Det skal vi 
binde sammen.

Vi arbejder med fem fokusområder, hvor 
målet er sunde missionale menigheder, 
der lever og vokser - hvilket vil sige, at 
mennesker omvendes til Jesus og får et 
fællesskab i kirken.
Vi vil gerne se dette ske igennem men-
nesker, som bringer Jesus med, hvor end 
de går, menigheder som tilbyder Jesus 
i den lokale kontekst og nationalt frem-
elske denne tendens. Har du en brand 

for Jesus? Ved du, at du har indflydelse 
omkring dig? Min opmuntring er, at du 
er/bliver bevidst om dette og tager det 
med dig.
 
Fokusområder
De fem områder, som vi arbejder med 
er Menighedsudvikling, Discipelskab, So-
cialt Engagement, Netværk Mellem Menig-
heder og Kirkeplantning.
 
Tak at du læste med.

Sammen om mission 
og sammen i mission

Jacob Muff er koordinator i Udvalget for Mission 
i DK. Han brænder for mission og ser en klar 
sammenhæng mellem vores mandat til at forvalte 
det skabte og til at bringe Guds Rige til udfoldelse.
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Af Helena Glyvradal

Father’s Home er et stort hjem med børn 
i alle aldre fra fire måneder til unge op til 
28 år. Cirka 85 i alt, som behandler hinan-
den med kærlighed, og ser sig selv som 
søskende. De er alle forældreløse.

Gæstfrihed og glade smil
Jeg blev fra alle mødt med stor gæstfri-
hed. Blev hentet i lufthavnen og kørt til 
børnehjemmet i Takoradi, en biltur på syv 
timer. Men selvom det var en lang biltur, 
var det en selvfølge, at jeg skulle hentes 
af børnehjemmets chauffør Isaac. Jeg 
blev modtaget med åbne arme sent om 
aftenen, og en nyredt seng ventede. 
Næste morgen vågnede jeg op til en 
masse glade smil, og jeg blev budt pænt 
velkommen af alle og fik en hurtig rund-
visning. Alle de unge bor på værelser 
sammen med to-tre andre. Her laver de 
lektier og slapper af, og tv-stuen er hjem-
mets samlingspunkt, især under en vigtig 
fodboldkamp. 
Selvom jeg ikke kendte et eneste ansigt, 
sørgede de alle for, at jeg havde det godt 
og følte mig hjemme. Trods generthed 
var de alle klar på en god snak om alt 
mellem himmel og jord, men især hvor-
dan vi gør tingene i skolerne i Danmark, 
og vores politik. 

En ny chance
I ungdomsafdelingen har alle de unge 
ugentlige pligter, som får hele huset til at 
fungere. De skiftes til at lave aftensmad 
sammen med husets mor, Rosemund, og 
har faste dage, hvor der skal gøres rent, 
vaskes tøj og alt andet praktisk. 
Det er tydeligt at se, at børnene på Fa-
ther’s Home har fået en ny chance i livet, 
hvilket de er evigt taknemmelige for. De 
har store håb og drømme for ikke kun 
dem selv, men også deres land. 
Flere af dem har mod på at forbedre 
deres land gennem politik, undervisning 
eller andet. Den hjælp, der er sendt fra 
Danmark, har gjort, at de tør drømme om 
en god uddannelse og fremtid. 

Mødre og fædre og hønsefarm
På hjemmet i Anto, som er for de helt 
små børn og nogle unge retarderede 
teenagere, er de delt op i fire familier 
med både mødre og fædre. Selv om de 
ikke er ældre, passer alle børnene godt 
på hinanden og hjælper til, hvor det er 
nødvendigt. Hver familie bor i en separat 
lejlighed i en stor bygning, så her løber 
børnene frit rundt og leger med hinan-
den. 
Et lille stykke bag deres lejligheder, ligger 
hønsefarmen, som med hjælp fra Dan-
mark har gjort det muligt at holde cirka 

3000 høns til salg af æg og slagtning. Til-
bage i 2015 var et hold fra Danmark nede 
og lægge en sti af cement, som gjorde 
det nemmere at færdes ude omkring de 
store hønsehuse.

Et stort indtryk
De 17 dage jeg tilbragte i Ghana har gjort 
et stort indtryk på mig. Jeg har fået øj-
nene op for det
store arbejde, som er blevet gjort af alle 
i Ghana og hjemme fra Danmark, hvilket 
også har 
givet mig en gejst til at hjælpe til i dette 
store projekt. 

Søskende uden at være det
På mit besøg på Father’s Home blev jeg 
utrolig rørt over den kærlighed, som alle 
børnene gav hinanden. At 85 børn og 
unge, som engang var fremmede for hin-
anden, nu ser sig selv som søskende og 
behandler hinanden derefter, har efter-
ladt et stort indtryk hos mig. Dette viser 
bare hvor fantastisk en mission Father’s 
Home er, og at det i den grad er det hele 
værd. Mit besøg på Father’s Home vil jeg 
aldrig glemme, og forhåbentligt får jeg en 
ny mulighed en gang.

Sådan 
oplevede 
jeg Father’s 
Home
I april rejste jeg til Takoradi i Ghana for at 
opleve børnehjemmet Father’s Home

Helena med Kwabena 
på Father’s Home
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Af Peter Gøtz

For et år siden fik Efterskolen Linden-
borg en ny forstander. Efter det er der 
meget naturligt også ansat nye lærere 
og senest en ny viceforstander.

Viceforstander
Ud af en ganske pæn bunke ansøgnin-
ger til stillingen som viceforstander, 
endte det med Kim Hinge, gift på 12. år 
med Anette, der er projektkoordinator i 
Ørslev/Sneslev Kirke, Ringsted. Sammen 
har de to piger på ni og fem år.
Kim, der i dag er 35 år, er vokset op i 
Sorø som en ud af fem søskende, hvor 
forældrene er Lena og Jørgen Hansen. 
Kim har selv været efterskoleelev (Efter-
skolen Øresund) og har nu i en årrække 
været lærer på Skovbo Efterskole i Bo-
rup på Midtsjælland. Han dimitterede 
fra Haslev Seminarium i 2009 med 
linjefagene, matematik, musik og hjem-
kundskab.
Siden har ledelse, engagement i bl.a. ad-
ministration og IT/AV, givet ham lysten til 
at søge en stilling som viceforstander på 
Efterskolen Lindenborg.

Unik skoleform
En efterskole er et hjem fyldt med liv, 
nærhed og forskellighed. Det skabes af 
både elever, forældre og medarbejdere. 
En unik skoleform, hvor det er muligt at 
komme helt tæt på de unge, udvikle og 

udfordre deres mind-set og gøre dem 
mere robuste, siger Kim. 

Bestyrelse
På et nyligt bestyrelsesmøde blev vi alle 
overbevist om, at der er mange gode 
takter på skolen midt i alle udfordringer-
ne. I en hilsen til medarbejderne siger 
bestyrelsen:
Det er en opmuntring endnu engang at 
høre, at der grundliggende er ’en god 
lim’ imellem jer som medarbejderstab. 
Det er SÅ vigtigt i tider med mange 
forandringer. Det er også spændende 
at høre om de mange overvejelser, der 
gøres, for at løfte skolen og dens aktivi-
teter i nye retninger.
Vi glæder os over de lyse udsigter med 
mange elever fra august i år – og at det 
bliver et godt skoleår for både elever og 
lærere

Bestyrelsen oplever sig selv som et godt 
team med Rikke Gjerlev og Rubin Fodga-
ard, der til daglig lever i skoleverdenen, 
med Thomas Quistgaard, der har den 
bedst tænkelige baggrund for at holde 
øje med økonomien, med Peter Götz, 
der har ansvar for kontakten til skolens 
bagland (skolekreds) og med Ruben 
Lundtoft som formand, der sammen 
med næstformanden, Rikke har den 
direkte kontakt med forstanderen og får 
os alle til at spille sammen. 

Vellykket repræsentantskabsmøde
Den. 29. maj blev skolens repræsentant-
skabsmøde afholdt – på skolen. Frem-
mødet var særdeles tilfredsstillende. 
Cirka 10 ud af 18 mulige menigheder 
havde sendt repræsentanter. Mødet gik 
godt med gode debatter om skolens 
mål, form, ideologi og hverdag. Særligt 
indtryk gjorde de elever, der havde 
været med i Rumænien og set en fattig-
dom, de ikke troede mulig.
Den forudgående udendørskoncert og 
efterfølgende koncert i hallen var en stor 
oplevelse for os alle. 

Sponsorløb for Rumænien
På skolens sponsorløb i april til fordel 
for Rumænien blev der løbet ikke min-
dre end 94.000 kr. ind.

Opsving for 
Efterskolen Lindenborg
Det ser ud som om mange sammenfaldende faktorer i denne tid kommer til at løfte vores efterskole ind i en ny 
tid. Til august ankommer godt 100 elever

Sponsorløb for Rumænien
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Af Thailandsudvalget

Karen Women Empowerment Group, 
KWEG, som DDM arbejder sammen 
med, har talløse fortællinger om 
kvinder og piger, som er blevet vold-
taget af en mand fra deres landsby, 
og som er tvunget til at leve videre i 
landsbyen, som om intet var sket. 
Der er nemlig ikke adgang til retssy-
stemet for en kvinde. Alt foregår på 
mændenes præmisser.
  
En ny kultur
For KWEG er det et mål, at over-
faldsmænd kan blive retsforfulgt. 
Ikke kun for at få straffet vold-
tægtsforbryderne, men også for 
at statuere eksempler i de små 
samfund, så holdningen til mænds 
uhæmmede dominans og overgreb 
kan ændres. 
  
Et nyt menneskesyn
En ny kultur af værdighed og et nyt 
menneskesyn for både kvinder og 
mænd, børn og voksne er påkræ-
vet. Derfor engagerer vi os i dette, 
lyder det fra DDM’s thailandsud-
valg.

Udsatte 
kvinder i 
Myanmar 
får hjælp
Kønsbaseret vold, misbrug og 
voldtægt er som en del af kulturen 
et enormt problem i mange mindre 
landsbysamfund i Myanmar

Voldtaget
Da Potato var 28 år gammel, blev hun 
voldtaget tre gange af samme mand, 
hvilket medførte en graviditet. Potato har 
tegnet det hele. Også hvordan hun den 
ene gang blev bundet.
Potato’s far anmeldte overgrebet til 
myndighederne, der i første omgang 
forsøgte at lukke sagen med begrundelse 
i Potato’s handicap. Det nægtede faren at 
acceptere. Han gik derefter til den lokale 
KWEG-gruppe og bad om hjælp. 
 
Støtte 
Lederen af KWEG-gruppen oplevede 
også, at myndighederne forsøgte at 
dysse sagen ned — med tilbud om en 
økonomisk ’godtgørelse’. Men familien til 
Potato holdt med støtte fra KWEG fast i 
deres krav om retsforfølgelse.
En retssag blev gennemført og overfalds-
manden blev dømt. Strafferammen er 
tre-fire år.

Hvem er KWEG?
KWEG er en NGO, der blev dannet 8. 
marts 2003. Organisationen har fra be-
gyndelsen engageret sig i at træne og 
dygtiggøre kvinder gennem mikrofinans 
projekter, uddannelsesstøtte, oplysning 
om sundhed, børns og kvinders ret, øko-
nomi, misbrug, menneskehandel, vold 
mod kvinder, handicappedes ret, vold-
tægt og voldtægtsforsøg. 
Deres vision er: To bring a brighter future 
for women and children. 
KWEG’s indsats foregår primært inden for 
en af de store folkegrupper, karenerne, 
der tæller cirka fem millioner i Myanmar. 
 
DDM går aktivt ind
Thailandsudvalget i Det Danske Missions-
forbund (DDM) ønsker - sammen med 
KWEG - at hjælpe  kvinder til en juridisk 
støtte. 
Vores mål er indtil videre ganske beske-
dent: At støtte 20 kvinder om året i tre år. 
Men det er dog en hjælp, der vil forandre 
ikke bare nogle kvinders liv men også de-
res familier og de samfund, hvor de bor.
Udgifterne for at give en kvinde adgang 
til en retssag koster gennemsnitligt det, 
der svarer til 2.400 danske kroner. 
For det beløb kan man dække transport 
og logi i byen, hvor retssagen skal foregå, 
sagsomkostninger, juridisk bistand og 
støtte til kvinden i løbet af sagen.  

For 2.400 kroner 
For 200 kroner om måneden i 12 må-
neder kan du og dine venner hjælpe 
en pige/kvinde i Myanmar til en juridisk 
hjælp.

Penge indsendes til DDM’s konto:
Reg. 2374  Konto: 0370110700
Mærkes: Voldsramte kvinder

Potato’s historie
I landsbyen Naing Thar Yar få timers kørsel fra Yangon bor en kvinde, 
der har været døvstum fra fødslen. Hendes navn er Potato

Foto: Kvinder fra forskellige 
landsbyer til fællesmøde
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John Nielsen, missionsforstander i DDM 
siden 2012, har skrevet en bog, der med 
sit iøjnefaldende indhold er en praktisk 
udfoldelse af DDM’s synodeudtalelse af 
1967. Med en uspoleret tro på kraften i 
Guds børns enhed tager John Nielsen, os 
med på en eventyrlig rejse. 
Hver eneste kapitel i denne livsbekræf-
tende og letlæste bog rummer både 
stor inspiration og adskillige praktiske 
redskaber til, hvordan din kirke kan blive 
en kirke for din by, når Guds børn finder 
sammen.

Som i Himlen således også i byen
John tror på, at en by ved de kristnes 
forenede bøn kan blive påvirket i alle lag 
og på alle niveauer. Guds nærvær i form 
af Guds Rige kan trænge ind og gøre en 
forskel, der er tydelig og målbar. Med 
et væld af eksempler fra andre steder i 
verden, hvor John har været, såvel som 

fra Aalborg får man syn for sagen, og tro 
på sandheden i dette udsagn.

Byen i centrum, bønnen i centrum
Bethaniakirken i Aalborg, hvor John var 
præst 1994-2012 gav i en årrække bøn-
nen en fremtrædende plads. Så frem-
trædende, at Bethaniakirken fik ord for 
at holde Store Bededag hver onsdag.

Historisk bog
Mikael Wandt Laursen, generalsekretær 
for Frikirkenet, kalder bogen historisk. 
Han har ikke før på dansk grund set en 
bog, der så tydeligt viser Guds hjerte for 
vores byer med eksempler på hvilken 
indflydelse kristne, der står sammen i 
bøn og handling, kan få. Den er et ’must 
read’ for alle præster og ledere og andre 
der vil noget med deres kirke, siger han.

Signalbakken
Historien om hvordan Signalbakken 
blev til byens bønnebjerg og hvordan et 
legendarisk rum i det gamle rådhus blev 
rammen om bedemøder er naturligvis 
interessant.
Men når alt er sagt, er det ikke ram-
mer og symbolik, der er vigtigt for John 
Nielsen, men det enkle faktum, at ’Gud 
ønsker, at hans kirke skal velsigne den 
by, hvor kirken er’. 
Han er også klar i mælet, når han siger, 
at kirkens største attraktion ikke er, hvad 
vi kan, og hvad vi gør, men Guds tilste-
deværelse blandt sit folk. 

Håb for din by
John Nielsen
200 sider, paperback
ProRex
Kr. 199,95

PG

B Ø G E R

Håb for din by Når ægteskab 
bliver til venskab
Lise og Fre-
derik Berg-
gren Smidt 
har været 
gift i godt 20 
år og som 
henholdsvis 
psykote-
rapeut og 
præst brugt 
mange timer 
som både 
undervisere 
og rådgivere for ægtepar.

Bedste venner
Med mange livsnære eksempler og be-
skrivelse af tosomhedens let genkende-
lige konflikter, bliver vi taget med ind i 
deres gode erfaring og livsvisdom.
Åbent og ukompliceret skiller de tingene 
ad og har i denne bog et hovedanliggen-
de: Dit ægteskab er en glimrende ramme 
for et enestående venskab.

Ikke kun ægtefæller
Det er nemlig i venskabet, slidstyrken 
ligger og skatten er gemt, siger forfat-
terne. Vi kan være ægtefæller, kærester, 
elskende uden at have fundet det dybe 
venskab frem. For det kommer ikke af 
sig selv. 
Det dybe venskab og oplevelsen af at 
være den eneste ene kommer, når vi slip-
per illusionen om at kunne forstå hinan-
den intuitivt og spontant. Det opstår, når 
vi løbende afstemmer vores forventnin-
ger til hinanden i en imødekommende 
atmosfære, og når vi sammen finder de 
nødvendige og livgivende kompromisser, 
der kan fremme venskabet i ægteskabet.

Ægteskabet, et enestående venskab
125 sider, hardcover
Forlagsgruppen Lohse
Kr. 149,95                                                  PG
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Er Bibelen Guds Ord? Ja, siger Mikael 
Tellbe, men hvad mener han, og hvad 
mener vi egentlig med det? At Bibelen er 
Guds ufejlbarlige ord stavelse for sta-
velse. At den indeholder Guds ord som 
en sum af begivenheder og talte ord. 
Eller at den bliver til Guds ord for os når 
vi læser den?

Bibeltroskab
Det har indtil videre ikke været en frem-
herskende mening, vi skulle være ve-
getarer, selv om skabelsesberetningen 
peger på det, eller at vi ikke må gå med 
tøj vævet af to slags garn, selvom for-
skrifterne givet gennem Moses tilsiger 
det. Så, i hvilken grad er det, vi læser, 
formet af tid og kultur og i hvilken grad 
er Bibelens tekster hævet over dette? 
Skal vi læse Bibelen som Guds Ord el-
ler menneskers ord? Eller kan vi gå en 
tredje vej: 
Læse Bibelen både som helligsskrift, 
og som historisk dokument, både med 
nærhed og med distance, både som 

åndelig læsning og med den refleksion, 
hvormed man altid læser historiske 
dokumenter.

Tro på Kristus før alt andet
Jeg tror på Bibelen, fordi jeg tror på 
Kristus, siger Tillbe. Det er helt fra be-
gyndelsen de kristnes vidnesbyrd, at det 
er ved troen på den opstandne Kristus, 

at livet i Gud findes. Det er ikke en tro på 
Bibelen, der fører mig til Gud, men en 
tro på Kristus. 
Men denne position mindsker ikke troen 
på Bibelen for forfatteren, der med utal-
lige gode eksempler hjælper os til en ny 
glæde over ’Guds Ord’ og til en frihed i 
at turde sige, at måske er Bibelen ikke 
fejlfri teknisk set, al den stund den er 
skrevet af mennesker, men den er stadig 
troværdig i alt hvad den påstår.

Bibelen både er og bliver Guds ord
Vi kan altså både tale om, at Bibelen er 
Guds Ord og at den bliver Guds Ord. 
Inspirationen standser ikke ved tilblivel-
sen af et givent skrift, mener Tilbe: Efter 
min mening er det ikke nok at bekende, 
at Bibelen er Guds Ord. Det afgørende 
er jo, at Bibelen bliver Guds Ord i vores 
liv. Med inspiration fra Karl Barth siger 
han: Guds Ord er ikke blot et dokument 
med begivenheder og læresætninger i 
datid, men en dynamisk begivenhed i 
nuet, når Gud lader Ordet – Jesus Kristus 

– blive en levende tiltale, en åbenbaring, 
i sit ord.

At læse, leve og gøre brug af Bibel-
en som Guds ord
Bogens første del hjælper læseren til at 
komme til afklaring med troen på Bibe-
len som Guds ord. 
Den anden del hjælper os til at finde 

ydmygheden frem. Den ydmyghed, der 
placerer os i Guds store historie fra 
skabelse til fuldendelse og som gør os 

lydhøre overfor vores Herre med 
evne til at høre Helligåndens røst.
I den tredje del uddyber forfat-
teren, at det er Kristus, hans død 
og opstandelse og troen på ham, 
der er nøglen for en bibellæser. 
Paulus henviser stort set aldrig 
til loven eller de ti bud, når han 
skal vejlede og irettesætte, men til 
Kristus. For det er med ham som 
centrum, at livet skal leves – og 
det er derfor også med ham som 

centrum, at Bibelen skal læses.

Hvad mener vi med, 
at Bibelen er Guds Ord? 
Mikael Tellbe
192 sider, softcover med flap
ProRex
Kr. 199,95          PG
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Genopdag Bibelen

Mikael Telbe er underviser på Sommerstævnet 2019. 
Han er Dr. Teol. og lektor ved Örebro Teologiska 
Högskole og Akademi for Lederskap og Teologi i Sverige. 
Han er præst i Evangeliska Frikyrkan og en inspirerende 
prædikant og underviser. Tidlligere bøger: Korsmärkt 

Gemenskab og Tilbake til Fremtiden: Vad vi påstår, tror og vet om 
tidens slut.
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Af Noah Bay Mogensen

Vi har afholdt dagen i en del år, og ar-
rangementet har løbende vokset sig 
større og større. Sidste år havde vi godt 
1000 deltagende børn og teenagere 
(ifølge deltager-armbåndene) plus ligeså 
mange forældre.
Det er en stor udfordring i forhold til 
medarbejdere på dagen, og derfor invi-
terer vi i år så mange som muligt til at 
komme og hjælpe os.
 
Søndag den 1. september kl. 13-17
Maxdag kommer i år til at finde sted 
søndag den 1. september fra kl. 13 til 17.
Børnene får mulighed for at prøve om-
kring 60 forskellige ting, blandt andet:
Rodeotyr, Hoppeborg, Bumper Balls, 
Brandvæsnet Lift, Banancykelbane, 
Skumudlægning, Køretur i veteran 
Brandbil, El-bilskørekort, Segboards, 
Segboard-gokarts, Mini-golf, Ponytræk, 

Skydetelt, Zorb Balls, Ansigtsmaling, 
Smart neglelak, Ballondyr, Mini-scooters, 
Plaits, Tatoveringer, Skydebane, Speed-
stacking, Bål, Snitte-område, Gladiator-
bane, Hestevognskørsel, Skattejagt med
metaldetektorer, Guldgravning, Fjern-
styrede speedbåde i vandkanaler, 
Fald-i-vand-maskine, Waterballs, Panna-
fodboldsturnering, Virtual Reality, FIFA-
turnering, Det muntre køkken, Fodbolds-
dart, Lego-værksted, Lasertag i mørke, 
Legefaldskærm, Boldeland, Sæbebobler, 
Briobaner, kæmpe vandkamp.
 
Hjælp til et vanvittig fedt 
arrangement søges
Vi har brug alle former for hjælp i week-
enden. Både til at sætte aktiviteterne op 
om lørdagen, til at stå ved aktiviteterne 
om søndagen, hjælpe til i køkkenet/ca-
féen, tage billeder, hjælpe med
oprydning osv.
 

Tag en weekend til Bornholm 
og hjælp til på Maxdag
Børne- og teenageklubberne i Baptistkirken, Missionskirken og Pinsekirken i Rønne arrangerer hvert år en stor 
gratis legedag for Rønne by

Gratis inklusiv sightseeing i bus om 
mandagen
Hvis du har lyst til at være med, så kan 
vi tilbyde gratis overnatning i en af 
kirkerne, mad hele weekenden og en 
sightseeing-tur i bus om mandagen.
Der er mulighed for at komme allerede 
fredag (den 30. august) og at blive her 
indtil tirsdag den 3. september.
En tur til Bornholm koster cirka 100 kro-
ner per vej fra København med Bornhol-
merbussen eller Kombardo-expressen.

Har du lyst til at være med eller vide mere?
Kontakt Noah på
Mail:   noah_bm@hotmail.com
Mobil: 3020 9823

Hilsen Maxdag-teamet
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