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l	e	D	e	r

Pandemien	forårsagede	en	lang	nedluk-
ning,	som	berørte	os	alle.	Nu	er	samfun-
det	heldigvis	ved	at	lukke	op	igen.	Det	
gælder	også	kirken,	selvom	vi	fortsat	er	
underlagt	visse	restriktioner.	
Men	hvordan	ser	den	kirke	ud,	som	på	
ny	åbner	sine	døre?	Hvad	har	pandemi-
en	gjort	ved	menigheden?	ligner	den	sig	
selv?	er	den	blevet	svækket	eller	styrket	
gennem	krisen?
Under	nedlukningen	var	kirkens	pres-
serende	spørgsmål,	hvordan	man	skulle	
være	kirke	i	en	krisetid.	Når	samfundet	
nu	langsomt	lukker	op	igen,	er	der	an-
dre	spørgsmål,	der	rejser	sig.	et	af	de	
umiddelbare	spørgsmål,	som	jeg	hører	
fra	mange	kirkeledere	er:	kommer	folk	
tilbage	til	kirken,	eller	har	de	fået	andre	
interesser?	svaret	på	det	spørgsmål	vil	
hurtigt	vise	sig	i	praksis.	

De store spørgsmål
Der	er	imidlertid	andre	spørgsmål,	som	
kræver	større	refleksion.	spørgsmål	som	
det	vil	være	oplagt	at	bruge	genåbnings-
tiden	til	at	overveje:	
Hvorfor er vi kirke?
svaret	på	det	spørgsmål	vil	give	kirken	

mening.	Ved	vi	ikke,	hvorfor	vi	er	kirke,	
giver	det	ingen	mening	at	være	det.	Men	
kender	vi	svaret	på	”hvorfor”	spørgsmå-
let,	vil	det	fylde	kirken	med	liv	og	glæde.	
Den	måde,	vi	forholder	os	til	det	spørgs-
mål	på,	er	så	væsentlig,	at	det	kan	være	
det,	der	afgør,	om	mennesker	drages	til	
kirken	eller	ej.	
Når	vi	kender	svaret	på,	hvorfor	vi	er	
kirke,	kan	vi	begynde	at	reflektere	over,	
hvordan	vi	skal	leve	det	ud	i	praksis.	
Hvordan være kirke	i	denne	tid?

Hvad sagde Jesus?
Det	enkleste	er	at	gøre,	som	vi	plejer.	
Men	kirkens	lange	nedlukning	giver	os	
anledning	til	at	gennemtænke	nogle	væ-
sentlige	spørgsmål.	Måske	er	der	noget,	
der	skal	genopdages.	Ikke	bare	fra	før	
Coronakrisen	men	fra	kirkens	allertidlig-
ste	kilder.	
Hvad	sagde	Jesus	om	den	kirke,	han	ville	
bygge?	Hvordan	så	kirken	ud	i	dens	spæ-
de	begyndelse?	Hvad	formede	kirken	og	
hvad	gav	kirken	liv?	
Tiden	er	en	anden,	og	vi	skal	forstå	at	
være	kirke	i	vores	tid.	Meget	har	foran-
dret	sig,	men	hensigten	med	Jesu	kirke	

er	uforandret.	Derfor	har	vi	meget	at	
lære	ved	at	studere	kirken	i	Bibelens	
gamle	skrifter.	

Jeg	skal	ikke	på	disse	få	linjer	forsøge	at	
give	svarene,	men	opmuntre	til	at	man	
i	menighedsråd,	i	smågrupper,	i	kirkens	
undervisning,	på	menighedsmøder	og	
menighedsweekends	arbejder	med	
disse	spørgsmål.	
lad	os	ikke	bare	være	optaget	af	gen-
åbning,	men	også	af	at	genopdage	Jesu	
plan	med	menigheden.	

John Nielsen
Generalsekretær

Hvorfor	og	hvordan	
være	kirke	i	dag?
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N	y	H	e	D	e	r

Ny	præst	i	Osted	frikirke
Den	1.	august	tiltræder	
39-årige	Charlotte	Willer	som	
ny	præst	i	Osted	frikirke.	
Hun	har	de	sidste	18	år	været	
engageret	i	regen/kristuskir-
ken,	der	er	en	Baptistkirke	i	
københavn.	De	seneste	fem	
år	har	hun	været	ansat	som	
præst	i	kirken	ved	siden	af	
en	stilling	i	BBU,	Baptisternes	
Børne-	og	Ungdomsforbund.	
Hun	sidder	i	sommerstæv-
nets	Programudvalg	som	

repræsentant	fra	BBU.	Charlotte	er	gift	med	simon.	Parret	har	
tre	børn	i	alderen	3	til	10	år.	familien	planlægger	at	bosætte	
sig	i	nærheden	af	kirken	og	har	derfor	sat	deres	hus	i	køben-
havn	til	salg.	
Charlotte	er	uddannet	pædagog	og	har	en	kandidat	i	pæda-
gogisk	psykologi.	Hun	bliver	ansat	i	en	75	procents	stilling	og	
planlægger	at	læse	teologi	ved	siden	af.	

Når	kirken	svigter
Med	frikirkenet	i	front	og	
i	samarbejde	med	en	lang	
række	kirkelige	organisa-
tioner	som	Indre	Mission,	
luthersk	Mission,	kfs,	
adventistkirken,	Metodist-
kirken	og	mange	andre	er	
Missionsforbundet	og	MBU	
medindbyder	til	konferen-
cen	Når kirken svigter. 
kirken	burde	være	et	trygt	
sted,	men	det	er	ikke	den	virkelighed,	alle	oplever.	Derfor	
holder	vi	en	fyraftenskonference	om,	hvordan	man	imødegår	
usunde	tendenser	og	krænkende	adfærd.	Målgruppen	for	
konferencen	er	kirkelige	ledere,	børne-	og	ungdomsmedarbej-
dere	samt	mennesker,	der	gennem	tiden	har	oplevet	skyggesi-
der	af	et	kristent	fællesskab.	
Medvirkende	ved	konferencen	er	blandt	andre:
•	 seniorkonsulent	i	Børns	Vilkår	Bente	Boserup:	Religiøst 

pres i børnehøjde
•	 Psykolog	og	forfatter	til	bogen,	Forklædt – pæne psykopater 

og deres ofre
•	 Irene	rønn	lind:	Når fællesskabet svigter
•	 leder	af	kristent	Pædagogisk	Institut,	Carsten	Hjorth		

Pedersen.	Påvirk med respekt.
konferencen	finder	sted	i	københavns	kulturcenter	den	30.	
august	kl.	16.00-20.00.	Der	bliver	mulighed	for	at	følge	konfe-
rencen	online.	læs	mere	her.

søsterkirker	
hårdt	ramt	af	Covid19

som	det	er	kendt	fra	medierne,	er	Indien	meget	hårdt	ramt	af	
Covid19.	Det	gælder	også	Missionsforbundets	søsterkirkesam-
fund,	som	vi	har	flere	af	i	Indien.	Gennem	vores	internationale	
netværk,	International	federation	of	free	evangelical	Chur-
ches,	har	vi	modtaget	rystende	beretninger.	

Mange døde
leder	af	Hindustani	Covenant	Church,	steven	David	skriver	i	
en	mail:	”Jeg	ser	livet	og	døden	så	tæt	forbundet,	som	jeg	al-
drig	før	har	set.	Vi	har	mistet	mange	menighedsmedlemmer,	
præster	og	kirkeledere	og	medlemmer	af	landsledelsen.	De	er	
døde	af	Covid19.	Jeg	oplever	som	leder	af	vores	kirkesamfund,	
at	jeg	nu	skal	forrette	begravelsen	af	nogle	af	dem,	jeg	har	lagt	
hænderne	på	og	ordineret	til	at	være	præster.	Vi	har	grædt	
så	meget,	at	vi	har	ikke	flere	tårer.		Men	vi	fortsætter	med	at	
hjælpe	og	opmuntre	de	syge	og	de	sørgende.”
lignende	meldinger	kommer	fra	pastor	anand	rai	fra	Hima-
layan	evangelical	free	Church:	”Mange	præster	og	troende	har	
mistet	livet	til	Covid19.	Vi	mangler	iltapparater	og	andet	nød-
vendigt	udstyr.	Pandemien	medfører,	at	fattigdommen	vokser	
dramatisk.	Mange	arbejder	som	daglejere,	men	kan	i	disse	ti-
der	ikke	få	nogen	indtægt.	Overalt	er	situationen	forfærdelig”.	

lad	os	huske	vore	trossøskende	i	Indien	i	vores	forbøn	i	denne	
meget	vanskelige	tid.	

Tilmeld	dig	her

https://www.naarkirkensvigter.dk/
https://book-gudstjeneste.dk/regionalt-sommerstaevne/
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Af Simon Holtti
Foreningskonsulent i MBU

De	svenske	landskaber	stryger	forbi	i 
vældig	fart ombord	på	arlanda	
expressen, mens jeg sidder og 
reflekterer	over	dagens	sidste	møde	
med	mine	nordiske	kolleger.	
Jeg	glæder	mig	over	den	"guldklump"	
vores	værter	Carina	Dernulf	og	Magnus	
sternegård,	hhv.	generalsekretær	og	vi-
cegeneralsekretær	i	svenske	equmenia,	
havde præsenteret	for	os.	
Guldklumpen	er en	bog,	som	Magnus	
har	skrevet	i	equmenia	regi, der nu	
bruges	som	grundbog	for	børne-	og	
ungdomsledere	i	hele	equmenia.

siden	da	har	MBU,	Missionsforbundets	
Børn og Unge	samarbejdet	med	BBU,	
Baptistkirkens	Børne- og 
Ungdomsforbund	om	at	få	bogen	ud	til	
vores	ledere.	
ProRex	hjalp	os	med	at	få	den	udgivet på 
dansk, den	blev	præsenteret	på	MBU’s	
og BBU's årsmøder	i	2020,	men	Corona	
restriktioner	satte	en	kæp	i	hjulet	på	
vores	store	planer	for bogens lancering.	
en	af	dem	der faktisk har læst bogen er	
den	nye	formand	for	MBU's 
lokalforening	i	sorø,	Inge	Overgaard	
Jakobsen.	Så jeg har spurgt Inge om 
hendes umiddelbare respons på bogen.

Hvilket indtryk sidder du tilbage 
med efter læsningen af bogen?
Opbygningen i bogen er systematisk og 
grundig. Den giver et godt overblik og det 
siger mig noget om, at den er godt gen-
nemarbejdet. Jeg finder ikke alene svar på 
det, jeg kan gruble over i forberedelserne 
til fx børnekirke, men bogen lærer mig 
også at finde ind i Guds nærhed og foku-
sere på den velsignelse, det er at være i 
tjenesten for børn og unge. 

Er der noget i bogen der blev til sær-
lig glæde, opmuntring eller 
velsignelse for dig?
Bogen er til stor glæde for mig. Jeg har 
faktisk arbejdet med ledelse af børn og 
unge i mange år, og jeg har aldrig mødt 
så nærværende litteratur til forberedelse 
og personlig inspiration, som jeg gør i Led 
med dit liv. Jeg oplever mig imødekommet 
og favnet, som børnekirkeleder.  
Det er tonen, jeg bliver opmærksom på i 
bogen, at det, jeg gør som leder og i mit liv, 
har uendelig stor betydning for ledelse af 
børn og unge. Jeg synes, at det er så vig-
tigt, at børn og unge ikke forsvinder ud af 
kirken, når de fx vokser ud af børnekirken. 
Det sker nemt, og jeg har set det mange 
steder, at menigheder ikke får integreret 
børn og unge i gudstjenesten ved at skabe 
relationer til ungdommen og påtage sig det 
ansvar, det er at lede og forpligte børn og 
unge i gudstjenesten. Det forhold tager Led 
med dit liv også op.

Mange spørgsmål og gode svar
Led med dit liv	prøver	at	besvare	et	væld	
af	spørgsmål,	som	fx:	
Hvorfor	leder	jeg?	
Hvordan	giver	jeg	plads	til	Gud	i	min	
hverdag?	
Hvordan	leder	jeg	som	Jesus,	så	andre	
vokser	i	kærligheden	til	Gud?	
Hvordan	leder	vi	børn	og	unge	som	et	
fællesskab?	og:
Hvordan	sikrer	vi,	at	børn	og	unge	ser	og	
forstår,	hvor	vigtige	de	med	deres	
erfaringer,	gaver	og	evner	er	for	vores	
fællesskaber?	

Det allervigtigste
Det	vigtigste	spørgsmål,	som	bogens	
forfatter	ønsker	at	svare	på,	er:	Hvordan	
lykkes	vi	som	kirke	med	at	give	det	bed-
ste,	vi	har,	en	levende	og	frelsende	tro	
på	Gud,	til	vores	børn	og	unge?

led	med	dit	liv		
Fire grundprincipper for at lede børn og unge

Bogens	svar	er,	at	vi	må	sikre	børns	
involvering	i	kirkens	liv	og	aktiviteter	og	
at	børns	tro	skal	forankres	i	fortællinger,	
relationer	og	oplevelser.	

Gennemtænkt og velfunderet 
Magnus	sternegård	formulerer	det	med	
fire	pædagogiske	grundprincipper,	som	
pakkes	ud	i	bogens	tre	hoveddele:	fire	
grundprincipper	for	at	lede mig selv, lede 
som kirke og lede børn og unge. De	fire	
principper	er	blandt	andet	baseret	på	
teorier	udviklet	af	religionspædagogen	
Ivy	Backwiths	og	teologen	lawrence	
richards,	fire	grundprincipper	for	kristne	
aktiviteter.	Derudover	trækker	bogen	på	
den	norske	teolog	erling	Birkedals	
forskning	og	langtidsstudie	af	tro	hos	
unge.	Hans	studie	viser	nemlig,	at	børn	
og	unges	gudstro	udvikles,	når	den	
forankres	kognitivt,	socialt	og	emotionelt.	
I	bogen, Led med dit liv,	præsenteres 
dette som grundprincipperne: 
Fortællinger, relationer, oplevelser og 
involvering. Dette sidste princip beskrives 
som den grundlæggende præmis for det	
kristne	fællesskab	og	helt	afgørende	for,	
at	vi	kan	forme	et	miljø,	hvor	børn	bliver	
set	og	hørt.	et	sted,	hvor	der	kan	opstå	et	
stort	inkluderende	“vi”.	

Involvering og medbestemmelse 
Magnus	sternegård	gør	en	dyd	ud	af	at	
forankre	bogen	i	anerkendt	forskning	og	
pædagogiske	teorier.	Helt	konkret	er	
sociologen	roger	Harts	"Deltagelses-
stige" teori	central	og	underbygger	
involvering, som grundprincip.	Teorien	
beskriver	grader	af	børn	og	unges	
medbestemmelse	i	egne	aktiviteter

Fortsættes næste side ...
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Faktaboks 
equmenia	er	en	kristen	børne-	og	
ungdomsorganisation	med	cirka	350	
lokalforeninger	i	sverige.	Den	er	equme-
niakyrkans	børne-	og	ungdomsarbejde,	
hvor	det	lokale	foreningsarbejde	foregår	
i	samarbejde	med	en	menighed.	Der	er	
cirka	30.000	aktive	ledere	og	medlem-
mer	i	equmenias	foreninger.	equmenia	
er	opstået	af	en	sammenlægning	af	
Missionsforbundets,	Baptistkirkens	og	
Metodistkirkens	børne-	og	ungdomsar-
bejde	i	sverige.

Led med dit liv
Pris:	249,95
forlag:	Prorex
forfatter:	Magnus	sternegård
Originaltitel:	led	med	ditt	liv
Oversætter:	Heidi	Bobjerg
format:	170	x	205	mm
360	sider	paperback	med	flap

Fortsat fra forrige side ...

og	hvordan	en	høj	grad	af	involvering	
og	medbestemmelse	øger	unges	moti-
vation	til	at	lære	nyt,	styrker	oplevelsen	
af	fællesskab	og	fremmer	viljen	til	at	
tage	ansvar	for	egen	læring.	

Når	børn	og	unge	involveres,	oplever	
de,	at	de	kan	påvirke	og	være	en	del	af	
aktiviteterne	-	deres	egne	liv.	som	kirke	
udfordres	vi	derfor	til	at	lade	børn	og	
unge	tage	del	i	menighedens	opgaver,	
blive	regnet	med,	få	lov	til	at	vokse	i	
deres	gaver	og	bidrage,	så	deres	gudstro	
bliver	deres	helt	egen.

Ikke kun oplære
Børn	og	unge	skal	erfare	fortællingerne	
fra	Bibelen	og	ikke	kun	høre	dem.	Tan-
ken	er,	at	vi	skal	gå	længere	end	bare	at	
oplære	børn	i	kristen	tro,	vi	skal	hjælpe	
dem	til	at	forbinde	tro	og	liv,	så	Bibelens	
fortællinger,	kirkens	fortælling	og	vores	
egne	fortællinger	er	med	til	at	forankre	
troen	i	børns	egen	virkelighed	og	liv.

Igennem	trygge	relationer	oplever	børn	
både	tilhørsforhold	og	tillid	i	et	fælles-

skab.	Det	er	grundlæggende	for	en	vok-
sende	tro.	Vi	kan	være	med	til	at	skabe	
sådanne	fællesskaber	ved	aktivt	at	op-
muntre	og	udfordre	børn	og	unge	til	at	
tage	skridt	i	tro.	
Målet	er	da,	at	børn	må	lære	at	skabe	
gode	relationer	til	Gud,	skaberværket,	
sig	selv	og	andre.	Det	lærer	de	blandt	
andet	ved	at	se	ledere	og	fællesskaber,	
der	lever	i	kærlighed	til	Gud,	sig	selv,	
andre	mennesker	og	skaberværket.
Ved	at	børn	og	unge	involveres	og	del-
tager	i	fx	gudstjenester,	bøn	eller	sang	
skabes	de	rum,	hvor	de	selv	kan	opleve	
Guds	nærvær.	

Hvem skal læse bogen?
Hvis	du	er	interesseret	i	både	praktisk	
viden	og	den	tilhørende	teori,	og	er	du	
leder	for	børn,	teenagere	eller	unge	mel-
lem	0	og	100	år,	så	henvender	bogen	sig	
til	dig.	Du	vil	blive	udfordret	til	at	reflek-
tere	over	dit	eget	liv	og	lederskab.	
Jeg	tror	dog,	at	man	får	allermest	ud	af	
bogen,	hvis	man	læser	bogen	sammen	
med	andre.	Her	bliver	Led med dit liv	et	
virkelig	godt	indspark	i	en	lokalforenings	
eller	menigheds	lederudvikling	-	den	
hjælper	dig	også	til	at	reflektere	over	
barnets	plads	og	rolle	i	din	menighed.
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Af Arne Hansen

I	2020	færdiggjorde	Cornel	Pascu	sin	
Masteruddannelse	i	Teologi.	formålet	
med	at	Cornel	fik	denne	uddannelse	
var,	at	han	selv	skulle	stå	stærkere	i	sin	
forkyndelse,	men	også	at	han	kunne	
give	noget	sin	lærdom	videre	ved	blandt	
andet	at	undervise	andre.	Cornel	har	
desuden	via	denne	uddannelse	fået	et	
stort	og	solidt	netværk	blandt	andre	
undervisere	og	forkyndere	i	rumænien.

Projekt bibel- og lederuddannelse
I	foråret	2021	udviklede	Cornel	sammen	
med	rumæniensudvalget	et	projekt,	der	
var	målrettet	de	mange	små	nystartede	
menigheder	i	Onesti	og	omegn.	Der	er	
blandt	ledere	og	forkyndere	store	behov	
for	grundig	bibelforståelse	og	indblik	i	
kristen	ledelse.	Disse	ledere	og	forkyn-
dere	har	for	det	meste	ikke	de	fornødne	
forudsætninger	eller	økonomiske	midler	
til	at	kunne	tage	en	uddannelse	på	en	
højere	læreanstalt.
Vi	ønsker	at	give	dem	et	solidt	grundlag	
for	at	kunne	træffe	beslutninger	funde-

ret	på	bibelske	principper.	Det	er	også	et	
mål	at	formidle	fællesskab,	samarbejde	
og	fælles	forståelse	de	enkelte	menighe-
der	imellem.	Vi	har	planlagt	to-tre	semi-
narer	om	året.	læs	mere	om	projektet	
her.

Første skridt er taget
sidste	lørdag	i	maj	var	omkring	30	le-
dere	og	forkyndere	fra	seks	menigheder	
forsamlet	i	vores	lokaler	i	Onesti.	Mihai	
Dumitrascu	var	hovedunderviser.	Mihai	
er	underviser	på	et	bibelinstitut	i	ru-
mænien,	han	er	selv	blevet	uddannet	på	
fuller	Theological	seminary	i	Usa.	Han	
underviste	i	”Den	bibelske	filosofi	om	
kristen	ledelse”.	Der	var	meget	fokus	på	
forskellige	tjenester,	og	at	Gud	ønsker	at	
bruge	alle	mennesker.
alle	deltagere	fik	en	mappe	med	ma-
terialer,	og	i	undervisningen	blev	der	
blandt	andet	brugt	PowerPoint.	semi-
naret	sluttede	med	to	timers	lovsang	og	
gudstjeneste.
Cornel	skriver:	Vi synes det har været en 
succes, og alle var begejstrede for under-
visningen. Vi er overbeviste om, at det har 
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en	drøm	er	realiseret		
været til stor velsignelse. Og vi vil gerne af 
hele vores hjerte takke for støtten.	
fra	Danmark	betaler	vi	fortæring,	mate-
rialer	og	eventuelle	transportudgifter	i	
forbindelse	med	disse	seminarer.

Vækkelse blandt romaer
På	hele	Balkan	er	der	vækkelse	blandt	
romaerne,	og	i	’vores’	område	oplever	
vi	det	samme.	flere	af	de	menigheder	vi	
henvender	os	til,	er	roma-menigheder.	
Ud	over	Poduri,	som	vi	har	støttet	i	læn-
gere	tid,	støtter	vi	roma-menigheder	i	
Tg.	Ocne,	Cont,	Caiuti,	en	hjemmeme-
nighed	i	Berzunti	og	på	sigt	(måske)	en	
menighed	i	Marcesti.	

Forsoning
De	mange	nyetablerede	roma-menig-
heder	har	vist	sig	at	have	stor	og	positiv	
indflydelse	på	lokalsamfundet.	Blandt	
roma-ledere	er	man	overbevist	om,	at	
det	er	kirkerne,	der	kan	skabe	forsoning	
og	hele	de	mange	sår,	der	er	opstået	
mellem	romaer	og	ikke-romaer.	Vi	øn-
sker	at	støtte	denne	gode	udvikling.
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Hver	gang	vi	har	kirkekursus	i	Vester-
markskirken,	så	er	”Tro	til	tiden”	en	del	
af	den	pakke,	de	nye	medlemmer	får	
med	hjem.	Vi	går	ikke	igennem	hæftet	
slavisk,	men	opfordrer	folk	til	at	nærlæse	
det	derhjemme.

Opmuntrende
Det	er	en	god	ting	at	nærlæse	dette	
hæfte	regelmæssigt	for	at	få	opfrisket	
elementer	af	vores	teologiske	ståsted	
som	kirkesamfund.	Man	bliver	opmun-
tret,	når	man	læser	disse	overordnede	
punkter	til	hver	overskrift,	som	indledes	
med	livet	i…	
De	peger	alle	tilbage	til	ét	af	vores	mot-
toer	i	Det	Danske	Missionsforbund:	Livet 
over læren.

Plads til bredde
selv	om	vi	har	nogle	grundlæggende	
byggesten	for	vores	tro	nedskrevet	i	
dette	hæfte,	så	kan	det	jo	komme	til	
udtryk	på	mange	forskellige	måder	–	
heldigvis.	Vi	er	enige	om	rammerne,	
men	vi	kan	godt	ind	i	mellem	overraskes	
over,	at	bag	vores	enighed	er	der	forskel	
på,	hvordan	vi	forholder	os	til	byggeste-
nene.	

Plads til ufuldkommenhed
Derfor	kan	livet	i	kirken	både	være	helt	
fantastisk	og	samtidig	svært	og	udfor-
drende	at	være	en	del	af.	Der	er	jo	in-
gen,	som	er	fuldkomne.	Vi	fejler	og	lærer	
henad	vejen.	
Jeg	tror,	at	kirken	i	udgangspunktet	er	
et	af	de	bedste	steder	at	være,	fordi	den	
er	indstiftet	af	Jesus.	Når	han	beriger	os	
med	sit	nærvær	og	menigheden	handler	
på	hans	befalinger,	så	opstår	der	noget,	
som	ikke	findes	andre	steder.	
kirken	er	ikke	blot	en	bygning,	men	et	
fællesskab	hvor	Jesu	ord	og	Helligån-
dens	nærvær	er	til	stede.	Mennesker	
bliver	mødt	direkte	af	Gud	og	gennem	
andre	mennesker	med	kærlighed,	om-
sorg	og	tilbud	om	medvandring.

Enestående
kirken	kan	noget,	som	ingen	andre	kan.	
Vi	skal	ikke	prøve	at	konkurrere	med	
andre	omkring	aktiviteter	eller	events	
men	koncentrere	os	om	det,	vi	som	
kirke	er	kaldet	til	at	være	og	gøre.	sam-
fundet	og	verden	skriger	efter,	at	vi	kan	
være	Guds	kirke	og	synliggøre	det	på	
en	måde,	som	ikke	kan	opleves	andre	
steder.
Alt, hvad Gud har skabt, længes efter at få 

del i den herlighed, som hans børn en-
gang skal få.	rom	8:19
kirken	er	ikke	fuldkommen,	og	der	vil	
være	uoverensstemmelser,	misforståel-
ser,	sårethed,	men	også	masser	af	tilgi-
velse,	nåde,	genoprettelse,	forsoning	og	
helbredelse.	

Et godt billede
Hjulet	er	et	godt	billede	på	kirken,	fordi	
inderst	er	navet,	som	symboliserer	
kristus.	Han	er	menighedens	Herre	og	
centrum.	egerne	er	alle	koblet	til	navet,	
som	illustrerer	alle	dem,	som	ønsker	at	
være	en	del	af	kirken	og	fællesskabet.	
Når	de	er	forbundet	til	fælgen	på	hjulet,	
så	kan	hjulet	få	fremdrift.	alle	er	nød-
vendige	for	at	skabe	fremdrift.	Når	nog-
le	eger	mangler,	kan	hjulet	blive	skævt	
og	ulige.	Dog	er	det	største,	at	de	eger	
som	er	tættest	på	navet	og	dermed	tæt	
på	Jesus	er	også	tæt	på	hinanden.	Vores	
primære	opgave	er	at	holde	os	tæt	til	
Jesus,	følge	efter	ham	og	handle	på	den	
tro,	som	frelser	os.

Verden	trænger	til	at	se	en	ufuldkom-
men	menighed,	som	elsker	Jesus,	og	
som	lader	hans	lys	skinne	på	vores	ofte	
fragmenterede	og	knuste	liv.	

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.

Magasinet har udfordret præst i Grindsted, Charley Stephansen, til at 
skrive om hans oplevelse af TRO TIL TIDEN

en	del	af	pakken	
til	nye	medlemmer
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Det	er	på	en	helt	særlig	måde,	teksten	
fra	Mattæus	kap.	25	om	dem,	der	får	
deres	herres	velsignelse,	fordi	de	havde	
reageret	på	deres	medmenneskers	nød,	
der	sætter	dagsordenen	for	os	i	disse	
dage,	når	det	gælder	Myanmar.
 
Angeline
Vores	nærmeste	medarbejder	i	yangon,	
angeline,	har	bragt	sig	selv	i	sikkerhed	i	
Thailand,	foreløbig	for	en	tre	måneders	
periode.
fordi	hun	er	engageret	i	et	hjælpearbej-
de,	kWeG,	der	har	kontakt	til	udlandet,	
er	hun	nu	en	fjende	af	systemet	–	og	
truet	på	sit	liv.	Hun	har	forladt	sin	mand	
og	søn	som	ikke	er	involveret	i	’uøn-
skede	organisationer’.	angeline	arbejder	
videre	med	kWeG	fra	Thailand,	så	godt	
hun	kan.
efter	en	karantæne	i	Bangkok	i	14	dage,	
hvor	hun	er	testet	negativ	for	Covid-19,	
kan	hun	nu	være	i	Thailand.	sådan	lyder	
nogle	uddrag	fra	rapporten,	hun	har	
sendt.
 
Merry og Immanuel
Vores	unge	par,	Merry	(fra	Thailand)	og	
Immanuel	fra	sønderjylland,	har	boet	
i	Mandalay	et	godt	stykke	tid.	De	har	
startet	et	arbejde,	som	de	kalder	always	
Hope.	efter	militærkuppet	organiserede	
de	et	bespisningsprogram.	Vi	sendte	
nogle	penge	til	dem	for	at	støtte	denne	
indsats.	siden	har	de	måttet	forlade	
Myanmar	og	befinder	sig	nu	–	efter	en	
karantæneperiode	i	Bangkok	–	i	Chiang	
Mai	hos	Merrys	forældre.	Merry	venter	
deres	fjerde	barn.
 
Flygtningesituationen
De	thailandske	myndigheder	tillader	

ikke	flygtninge	fra	Myanmar	at	komme	
ind	i	Thailand.	Deres	forklaring	er,	at	
de	er	bange	for	ikke	at	kunne	styre	Co-
vid-19	pandemien.
Det	betyder,	at	der	blandt	andet	i	de	
kæmpestore	skovområder	omkring	
flygtningelejren	i	Mae	la	hele	tiden	er	
en	lind	strøm	af	illegale	flygtninge.	Vores	
venner	i	Mae	la	lejren	er	begyndt	at	
sende	teams	ind	i	disse	skove	(jungle)	
for	at	komme	de	forfulgte	til	undsæt-
ning	med	rent	vand,	ris	og	grønsager,	
tæpper,	tøj,	medicin	osv.	De	mangler	
alt,	mange	er	syge,	dehydrerede	og	har	
blandt	andet	diarré.
 
Thailandsudvalget	har	sendt	en	dona-
tion	til	hjælp	til	indkøb	af	de	nødvendige	
ting.

Konfliktløsning
I	første	halvdel	af	december	holdes	der	
på	dansk	grund	en	konference	under	
emnet Conflict Transformation.
Det	er	Danida,	der	er	initiativtager	og	de	
har	hyret	nogle	solide	undervisere	hos	
Nordic	Consulting	Group:
•	 Mie	roesdahl,	som	de	seneste	25	

år	har	arbejdet	med Peacebuilding	
og Human Rights i	afrika,	asien	og	
europa.

•	 Bjørn	Nygaard,	der	både	vil	undervi-
se	og	være	konferencens	manager.	
Han	er	underviser	og	mediator	med	
stor	erfaring	fra Danish Centre for 
Conflict Resolution.

Vi	inviterer,	tilskyndet	af	Danida,	ange-
line	fra	yangon,	leder	af	kWeG	og	Wado,	
daglig	leder	af	Bibelskolen	med	mere	i	
Mae	la	flygtningelejr.

Myanmareridt
Jeg var sulten, tørstig, fremmed, nøgen, syg og i fængsel, 
og I ’så mine behov’…
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reN	–	fra	lov	til	nåde

Noget	af	det	mest	ødelæggende	i	et	fællesskab	er,	når	nåde,	
tilgivelse	og	barmhjertighed	bliver	erstattet	af	lov,	fordøm-
melse	og	løftede	pegefingre.	Uendelig	mange	mennesker	har	
slået	sig	alvorligt	på	de	kristne	miljøer,	der	var	bibeltro	på	en	
sådan	måde,	at	de	slet	ikke	fik	skilt	den	gamle	pagt	ud	fra	den	
nye	og	som	blandede	lov	og	nåde	sammen.
 
lis	Marie	Hollendsted	har	gjort	noget	godt	ved	at	skrive	denne	
bog.	Den	er	grundig	og	kommer	på	sin	egen	enkle	facon	langt	
omkring	i	grundlæggende	principper	for	den	kristne	tro.	Der	
er	meget	teologisk	gods	i	den,	og	en	tydelig	sjælesørgerisk	
erfaring.	Det	primære	tema	er nåden i	kristus	–	som	får	sin	
dybde	ved	at loven med	sin	hensigt	og	tidsbegrænsning	bliver	
rullet	ud	for	læseren.	Gode	udlægninger	af	romerbrevets	
refleksioner	om	at	være	under	loven,	men	i	kristus	blive	købt	
fri.	kunne	godt	minde	lidt	om	Watchman	Nee.
forfatteren	er	ikke	bange	for	at	mene	noget	og	for	at	afgøre,	
hvordan	diverse	passager	i	Bibelen	skal	udlægges.	Det	giver	
indimellem	en	fornemmelse	af,	der	kun	er	én	tolkning	på	
dette	eller	hint.
alligevel,	hvis	det	er	længe	siden	du	har	fordybet	dig	i	helt	ele-
mentære	og	afgørende	principper	i	det	gudsforhold,	der	alene	
tager	afsæt	i	Guds	grænseløse	nåde,	så	er	denne	lille	bog	be-
stemt	sine	penge	værd.	Også	for	en	ny	kristen,	der	skal	forstå	
sit	nye	univers,	er	der	noget	at	hente,	såvel	som	for	den	mod-
ne	kristen,	der	slider	med	fordømmelse	og	selvbebrejdelse.
 
Ren
Lis Marie Hollendsted
157 sider, paperback
Forlaget, Artos
kr. 149,00

PG

Hjemmeside	for	
brugte	kristne	bøger

Nyt liv til brugte bøger igennem bogigen.dk
 
Johnny	Hansen	har	altid	elsket	bøger.	I	mere	end	25	år	har	
han	handlet	med	nye	bøger	og	andre	kristne	ressourcer	på	
hjemmesiden artos.dk ved	siden	af	sit	præste-	og	underviser-
job.
 
Nu	lancerer	han bogigen.dk, altså	en	hjemmeside	med	fokus	
på	brugte	kristne	bøger.	Nogle	bøger	forældes	aldrig	og	en	10	
eller	100	år	gammel	bog	kan	indeholde	sandheder,	der	er	nye	
for	dig	og	som	kan	forandre	dig,	siger	han.
Bøger	har	vi	i	det	hele	taget,	så	vi	ikke	behøver	at	lave	alle	
fejlene	selv	-	siger	Johnny	med	et	smil	-	bøger	er	en	kilde	til	
visdom	og	skaber	helt	nye	universer	for	læserne.	Bøger	kan	
noget,	som	ikke	ret	meget	andet	kan.
Jeg	oplever	tit,	at	folk	efterspørger	bøger,	der	er	udgået	og	
samtidigt	har	de	mange	kristne	bøger	stående	på	hylden	der-
hjemme,	som	de	aldrig	får	læst	eller	læst	igen.	Det	er	oplagt	at	
give	dem	nyt	liv	hos	andre,	som	vil	sætte	pris	på	dem.

Syv tusinde titler allerede
Bogigen.dk har	Danmarks	største	oversigt	over	kristne	danske	
bøger	og	målet	er	en	total	opgørelse	over	alle	udgivelser	fra	
kristne	forlag	i	Danmark.	lige	nu	er	der	over	syv	tusinde	titler	
på	siden	og	er	bogen	ikke	på	lager,	kan	man	skrives	på	vente-
liste	og	så	prøver Bogigen at	skaffe	den.	Bøgerne	er	inddelt	i	
emner	og	der	er	en	udvidet	søgefunktion,	som	både	kan	søge	
på	forfatter,	titel	og	IsBN-numre.
 
skulle	nogen	have	lyst	til	at	donere	bøger,	som	andre	kan	få	
gavn	af,	er	der	en	kontaktformular	nederst	på	hjemmesiden.	
er	det	større	mængder	betaler Bogigen gerne	portoen.  

PG
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