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John Nielsen
Generalsekretær

En	af	de	vigtigste	forudsætninger	for	en	
frikirkes	liv	er	frivillige	medarbejdere.	
kirken	har	naturligvis	et	stort	behov	for	
præster	og	eventuelt	andre	ansatte,	som	
på	fuld	tid	eller	i	dele	af	sin	arbejdstid	
står	til	rådighed	for	den	lokale	kirke.	
Men	disse	tjenester	kan	ikke	stå	alene.	
Der	er	brug	for	frivillige	medarbejdere.	
Uden	disse,	dør	kirken.	De	frivillige	med-
arbejdere	udgør	i	høj	grad	menighedens	
livsnerve.	

Engagerede ildsjæle
Frivillige	medarbejdere	er	ofte	engage-
rede	ildsjæle.	Vi	har	nogle	gange	en	ten-
dens	til	at	bede	frivillige	om	at	udfylde	
ledige	poster	for	at	kunne	holde	kirkens	
program	kørende.	Derfor	sker	det	af	og	
til,	at	nogen	påtager	sig	en	opgave,	som	
de	ser	nødvendigheden	af,	men	som	de	
dybest	set	ikke	har	lyst	til.	Det	skaber	
ikke	glade	medarbejdere,	men	det	hol-
der	hjulene	i	gang.	
Der	er	dog	en	anden	og	bedre	vej	at	gå.	
Det	er	langt	bedre	at	slippe	ildsjæle	løs	
til	at	gøre	det,	som	de	brænder	for.	Det	
skaber	engagerede,	idérige	og	glade	
medarbejdere.	I	nogle	tilfælde	vil	det	
betyde	nye	tjenester	og	nye	aktiviteter	
i	og	ud	fra	menigheden.	Ofte	vil	det	
også	vise	sig,	at	der	faktisk	er	nogle,	der	

brænder	for	at	udfylde	de	ledige	poster	
i	de	aktiviteter,	der	allerede	findes.	Når	
mennesker	får	lov	at	tjene	med	det,	de	
brænder	for	i	gamle	og	nye	tjenester,	vil	
menigheden	blomstre.	

Blomstersamtaler
thomas	sjödin,	som	underviste	på	som-
merstævnet	for	nogle	år	siden,	fortalte	
om	”blomstersamtaler”	i	menigheden	i	
göteborg.	Det	var	samtaler,	som	menig-
hedens	ledelse	havde	med	menighedens	
medlemmer.	Målet	med	samtalerne	var	
at	finde	ud	af,	hvad	den	enkelte	brændte	
for	og	derefter	at	slippe	vedkommende	
løs	med	dette.	tankegangen	var,	at	hvis	
mennesker	tjener	med	det,	de	brænder	
for,	vil	de	blomstre.	Og	hvis	mennesker	
blomstrer,	vil	menigheden	blomstre.	

Mangfoldige tjenester
Hvilke	tjenestemuligheder	findes	der	
i	den	lokale	menighed?	svaret	på	det	
spørgsmål	bliver	ofte	for	snævert,	fordi	
det	gives	ud	fra	de	aktiviteter,	som	
kirken	måske	har	haft	gennem	mange	
årtier.	Der	er	ikke	i	udgangspunktet	no-
get	galt	med	disse.	Men	i	de	fleste	me-
nigheder	er	der	mennesker,	der	gerne	
vil	tjene	med,	men	som	ikke	føler,	at	de	
passer	ind	i	systemet.	

Vi	må	derfor	tænke	ud	af	boksen.	kir-
kens	mission	bør	ikke	kun	rumme	det,	
vi	plejer,	men	bør	til	enhver	tid	formes	
af	de	mennesker	som	gud	har	sat	sam-
men	i	den	lokale	menighed.	Mennesker	
som	er	udrustet	på	forskellige	måder	til	
mangfoldige	tjenester	i	og	for	guds	rige.	
lad	os	slippe	ildsjælene	løs	i	kirken.

Tak 
til	sidst	skal	nævnes	en	stor	tak	til	alle	
frivillige	medarbejdere.	Uden	jer	ville	
kirken	ikke	blomstre.	I	er	kirkens	livs-
nerve	–	og	dermed	guld	værd	for	kirken.	
tak	for	jeres	tjeneste.	

Frivillige	medarbejdere	
–	kirkens	livsnerve
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N	Y	H	E	D	E	r

Inspirations-	og	festdage

Den	første	januar	skifter	Det Danske Missionsforbund	navn	til	
Evangelisk Frikirke Danmark.	Det	skal	naturligvis	fejres.	Derfor	
inviteres	alle	til	to	inspirations-	og	festdage.	Den	første,	som	er	
for	menighederne	på	sjælland	og	Bornholm,	finder	sted	lørdag	
den	15.	januar	i	Birkebjergkirken	på	sjælland.	
Den	anden,	der	henvender	sig	til	alle	de	jyske	menigheder,	
bliver	i	Bethaniakirken	i	aalborg,	lørdag	den	29.	januar.	

Gamle slogans får ny formulering
arrangementerne	begynder	lørdag	eftermiddag	med	inspire-
rende	oplæg	omkring	tro,	liv	og	fællesskab.	Der	bliver	rig	anled-
ning	til	refleksion,	når	vi	kredser	omkring	disse	tre	ord,	der	er	
en	nyfortolkning	af	de	gode	gamle	slogans,	synderes frelse, livet 
over læren	og	Guds børns enhed.	Hvad	betyder	det	for	os	i	dag,	
og	hvordan	lever	vi	det	ud	i	praksis?	

aftenprogrammet	byder	på	en	musikalsk	fest	med	lovsang,	
forskellige	musikalske	indslag,	forkyndelse	og	en	markering	af	
navneskiftet.	Nærmere	informationer	følger	i	de	kommende	
måneder.	Men	sæt	allerede	nu	kryds	i	kalenderen.	

Menighedsplantning	
spirer	frem	i	Billund	

som	generalsekretær	
har	jeg	glæden	af	at	
møde	mange	men-
nesker	i	forskellige	
sammenhænge.	I	
sensommeren	var	
jeg	gæst	i	et	ameri-
kansk	hjem,	jeg	aldrig	
før	havde	besøgt.	
ganske	vist	stod	der	
New	York	på	deres	

oprindelige	adresse.	Men	nu	var	den	skiftet	ud	med	en	adresse	
i	legobyen,	Billund.	Jeg	var	inviteret	for	at	møde	lederskabet	i	
det,	der	begyndte	som	en	husgruppe,	men	voksede	sig	ud	af	
rammerne	og	nu	mødes	i	lejede	lokaler	under	navnet	Billund	
International	Fellowship.	
Med	et	voksende	fællesskab	bestående	af	mennesker	fra	for-

skellige	steder	i	verden	og	med	vidt	forskellige	kirkelige	bag-
grunde	var	jeg	tilkaldt	for	at	facilitere	en	samtale	om	værdier	i	
fællesskabet.	
På	initiativ	fra	torgunn	og	leif	skov	fra	Vestermarkskirken	i	
grindsted	blev	der	tilbage	i	2017	startet	et	trosfællesskab,	som	
bestod	af	otte	personer.	Nu	er	de	30	voksne	og	har	børnekirke	
under	alle	deres	møder.	

Guds børns enhed = fællesskab
Det	var	inspirerende	at	sidde	i	stue	sammen	med	tre	lederpar,	
som	satte	sig	det	mål,	at	fællesskabet	skal	udvikle	sig	til	at	
blive	en	egentlig	menighed.	Det	var	skønt	at	forklare	Missions-
forbundets	DNa,	der	med	Guds børns enhed	som	et	bærende	
element	kan	rumme	den	forskellighed,	som	gruppen	i	Billund	
repræsenterer.
Jeg	tror,	vi	kommer	til	at	høre	mere	til	denne	gruppe.	Måske	
kan	vi	en	dag	optage	Billund	Evangelical	Free	Church,	eller	
hvad	de	måtte	vælge	at	kalde	sig,	i	vores	kirkesamfund.	Husk	
dem	gerne	i	jeres	forbøn.	

sommerstævnet	er	tilbage	
i	2022	–	Uge	29

sidst	vi	mødtes	til	sommerstævne	var	i	2019.	Vejen	fra	dette	
stævne	og	frem	til	det	næste	har	været	belagt	med	forhindrin-
ger,	som	har	forårsaget	to	aflyste	stævner.	Men	vi	tror	nu	på,	at	
det	skal	lykkes	at	mødes	til	stævne	i	sommeren	2022.	
stævnet	begynder	søndag	den	17.	juli.	Bemærk	at	det	foregår	
i	uge	29.	For	de	som	var	med	i	2019	byder	2022-stævnet	på	et	
gensyn	med	svenskeren	Mikael	telbe.	Det	var	ham,	der	hen	
over	nogle	formiddage,	til	stor	glæde	for	mange,	underviste	ud	
fra	Første	korintherbrev.	
Næste	sommer	skal	han	lede	os	til	en	dybere	forståelse	af,	
hvad	det	vil	sige,	at	guds	rige	er	midt	imellem	os.	
Når	ferien	skal	planlægges,	så	husk	at	en	af	ferieugerne	skal	
hedde	uge	29	og	destinationen:	lindenborg.	



Af Peter Götz

Den	kendsgerning,	at	der	er	tydelige	
YFC-aftryk	i	en	række	nyere	kirkedan-
nelser	i	Danmark	-	og	i	Oase	bevægel-
sen	-	har	fanget	opmærksomheden	hos	
kirkehistoriker	og	professor	på	Menig-
hedsfakultetet	i	aarhus,	kurt	larsen.	
Med	hjælp	fra	pastor	emeritus	Mogens	
Jensen	satte	han	sig	for	at	samle	nogle	
af	de	historiske	brikker	og	give	det	vi-
dere	til	YFC,	hvor	landslederen	i	årene	
1980-1988	blev	bedt	om	at	samle	og	
redigere	stoffet	til	en	bog.	Den	udkom	i	
september	2021.
Hvis	man	læser	på	de	protestantiske	
kirkers	historie	op	igennem	1900-tallet,	
vil	man	få	øje	på	tilblivelsen	af	en	hel	
række	ungdomsbevægelser,	der	alle	
havde	det	til	fælles,	at	de	ville	nå	tidens	
unge	med	evangeliet	i	en	form,	der	var	
aktuel	og	relevant.	De	opstod	lige	før	og	
ikke	mindst	i	tiden	efter	2.	verdenskrig,	
og	det	var	primært	i	Usa,	det	skete:	
Navigatørerne	var	allerede	begyndt	i	
30’erne,	Youth	For	Christ	så	dagens	lys	
i	1944,	Campus	Crusade	i	1951,	Youth	
With	a	Mission	i	1960	og	Operation	
Mobilisation,	1961.	

Disse	organisationer	blev	på	mange	
måder	kirkens	forlængede	arm	overfor	
en	generation,	der	lige	så	stille,	men	
massivt,	var	på	vej	væk	fra	den	traditio-
nelle	kirke	og	dens	måde	at	være	kirke	
på.

Danmark
I	Danmark	blev	det	arkitekten,	thorvald	
Bryld,	der	i	1948	med	en	tværkirkelig	
bestyrelse	lagde	grunden	til	Youth	for	
Christ	under	det	danske	navn,	Ungdom 
for Kristus.
I	1957	holdt	YFC	International	sin	
verdenskongres	i	københavn	med	re-
præsentanter	fra	hele	27	nationer.	I	
ugerne	efter	kongressen	blev	mere	end	
30	danske	byer	i	provinsen	besøgt	af	
udenlandske	teams,	der	holdt	møder	
og	evangeliske	fremstød.	
Det	var	ved	begivenheden	i	københavn,	
at	de	syngende	Palermo	brødre	kørte	
op	gennem	strøget	i	en	stor	Mercedes,	
den	ene	sad	på	køleren	med	sin	har-
monika,	mens	den	anden	stod	med	sin	
guitar	i	bilens	soltag.
Fra	1961	og	til	allersidst	i	60’erne	hed	
den	dynamiske	og	utrættelige	leder	Mo-
gens	larsen,	godt	hjulpet	og	flankeret	
af	sin	lige	så	målbevidste	hustru,	Jytte.	
Det	vedvarende	arbejde	var	kampagner	
rundt	omkring	i	landet	og	månedlige	
stævner	i	københavns	Mercur	teater.
Iøjnefaldende	begivenheder	fra	denne	
tid	var	de	store	kampagner	i	tivolis	kon-
certsal	og	i	Odd	Fellow	Palæet.	Højde-

springeren	var	naturligvis	Billy	grahams	
besøg	i	Forum	i	1965.

Hippiernes tid
I	1970	deltog	Mogens	larsen	på	en	YFC	
Europa	kongres.	Her	lykkedes	det	ham	
med	en	helt	særlig	pondus	at	tale	Dan-
marks	sag	med	bøn	om,	at	YFC	Europa	
ville	kigge	på	mulighederne	for	at	puste	
nyt	liv	i	arbejdet.
Den	Europæiske	leder	george	Brucks	
hørte	kaldet,	besøgte	vores	land	og	
etablerede	kontakt	til	sognepræsterne,	
Hakon	Boysen	i	silkeborg	og	richard	
Møller	Petersen	i	Vejle.	sidstnævnte	kom	
til	at	blive	brobyggeren	mellem	Holland	
og	Danmark	og	fra	midten	af	70’erne	
kunne	YFC-hippierne	fra	Holland	ses	i	
gadebilledet	først	i	Vejle	og	siden	i	en	
række	andre	byer.

Kaffebarerne
Det	blev	afgørende	for	genetableringen	
af	YFC	i	Danmark,	at	den	første	model	
hed	tværkirkelige	kaffebarer.	Inspiratio-
nen	kom	med	stor	styrke	fra	Holland,	
der	i	1980	havde	hele	120	kaffebarer	
kørende	overalt	i	landet.	
Det	var	tiden,	hvor	nogle	få	madrasser	
på	gulvet	og	nogle	tomme	flasker	med	
dryppende	stearinlys	var	nok	til	at	få	den	
glade	og	givende	dialog	til	at	fungere.
Oven	i	dette	blev	YFC’s	påskefestival,	
OPstaND,	en	succes,	ingen	havde	drømt	
om,	og	som	varede	i	20	år.	Endelig	kom	
YFC’s	skolearbejde	til	at	sætte	bevægel-

YFC	i	Dk	i	mere	end	70	år
Det var ikke til at vide, hvordan det ville gå, trods håb og drømme. Men UFK, der senere blev til YFC, endte 
alligevel med at være et af de mere markante tværkirkelige initiativer i dansk kirkeliv i sidste halvdel af 
1900-tallet og ind i vores århundrede

Fart over feltet i en Rock Solid Klub
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sen	på	landkortet	på	hundredvis	af	sko-
ler,	gymnasier	og	i	kirker.	

Samarbejdet
Det	er	med	YFC	som	med	alle	andre	
såkaldte	parakirkelige	organisationer,	at	
der	hele	tiden	er	en	dialog	mellem	den	
brede	og	vidtfavnende	etablerede	kirke	
og	den	smalle	og	skarpe	organisation,	
der	blot	forsøger	at	indfri	nogle	få	mål.	
YFC	ville	nå	unge	på	unges	præmisser	
og	gjorde	en	dyd	ud	af	ikke	at	ville	være	
kirkedannede.	Det	skulle	vise	sig	at	være	
mere	vanskeligt	end	som	så.	
YFC	Danmark	skylder	både	utallige	kir-
ker	i	Danmark,	folkeskoler,	kommunale	
skoler,	aftenskoler	ungdomsklubber,	
osv.	stor,	stor	tak.	samarbejdet	i	begyn-
delsen	af	80’erne	med	Ungdom	med	
Opgave,	Campus	Crusade,	Evangelisk	
Børnemission	(nu	Børn	og	tro),	Qou	
Vadis	-	ikke	mindst	omkring	roskilde-
festivalen,	med	Hans	Werner	Morrell	
som	leder	-	var	uvurderligt.	at	synge	på	
Orange	scene	en	søndag	formiddag	i	
1980	med	et	kristent	band,	Oasis,	var	en	
fjer	i	hatten	for	den	lille	græsrodsorga-
nisation.

Når rammen bliver for snæver
De	sidste	af	de	syv	kaffebarer,	som	
YFC	etablerede	var	i	aarhus	midtby	og	
i	Åbyhøj.	Det	blev	kaffebaren	i	midt-
byen,	thunøgade,	der	efter	en	årrække	
sprang	ud	af	YFC’s	erklærede	mål	om	
ikke	at	være	kirkedannende.	De	måtte	
vedkende	sig,	at	efterhånden	som	fæl-
lesskabet	udviklede	sig	med	etablerede	
børnefamilier,	blev	det	nødvendigt	med	
et	menighedsfællesskab,	der	havde	
samme	grundtone	som	det	sted,	hvor	
mange	unge	var	kommet	til	tro	og	havde	
fundet	sig	til	rette.
Det	blev	begyndelsen	til	aarhus	Valg-
menighed	og	senere	også	det,	der	i	dag	
hedder	silkeborg	Oasekirke.	Herfra	er	
der	gået	rigtig	meget	inspiration	ud	til	
mange	flere	steder	i	landet,	som	har	
gjort	ikke	mindst	aarhus	til	sit	forbillede.

YFC i dag
YFC’s	lokalarbejde	er	udviklet	og	med	

det	som	grundstamme	er	der	blevet	
overskud	til	mange	andre	særlige	initia-
tiver.	Her	er	et	udsnit	af	det,	der	i	dag	
giver	arbejde	til	YFC’s	ti	medarbejdere:

•	 Lokalgrupper
12	lokalgrupper,	der	er	fordelt	i	alle	
regioner.	grupperne	bæres	af	lokale	
ildsjæle	med	vision	for	unge.

•	 Rock Solid
24	rock	solid	grupper,	hvor	
11-14-årige	har	det	sjovt	med	hinan-
den	og	får	en	enkel	forkyndelse.

•	 Wave
Programmer,	der	henvender	sig	til	
unge	i	gymnasiealderen	i	aarhus	og	
Odense	med	events,	fællesskab	og	
forkyndelse.

•	 Sonar Music
En	relancering	af	YFC’s	musikar-
bejde,	hvor	der	både	produceres	ny	
musik	og	holdes	koncerter	på	skoler	
og	for	konfirmander.	Desuden	er	

den	første	musikklub	med	træning	
af	unge	musikere	stiftet	i	aarhus,	og	
der	er	planer	om	flere	musikklub-
ber.

•	 Skaberværk
Et	netværk	og	en	træningsplatform	
for	unge	skabere,	som	gennem	pro-
jekter	og	virksomheder	ønsker	at	nå	
andre	unge	med	evangeliet.

•	 Laundry
En	digital	platform,	som	udgiver	
og	formidler	kristne	ressourcer	i	et	
sprog,	som	alle	unge	i	Danmark	kan	
forholde	sig	til.

•	 Værftet i Nexø
YFC’s	største	lokalgruppe	som	er	et	
skater-	og	legeland	med	omkring	
25.000	besøgende	årligt.

•	 Superkonfirmand
En	afdeling,	der	leverer	workshops	
og	koncerter	til	konfirmandhold	
primært	i	folkekirken.

Astronauten, Charles Duke, 
på Opstand i 1989
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by
MAGASINET tager for tiden pulsen på Missionsforbundets lokale kirker 
og spørger ind til, hvad de håber for deres by – og hvad de kan gøre for at 
indfri noget af det håb. Hver måned spørger vi en ny lokal menighed

Af Peter Götz/David Højgaard

Når du ser på den by, du bor i, hvad 
synes du så fungerer rigtigt godt?
Der	er	et	stort	grønt	område	ned	til	van-
det,	som	skaber	glæde	for	mange,	hvad	
enten	man	er	der	for	at	gå	en	tur,	grille,	
bade	eller	være	på	legepladsen.	Der	er	
mange	foreninger,	folk	kender	hinanden	
–	og	er	gode	til	at	samarbejde	og	hjælpe	
hinanden.

Hvad er Nordstjernens håb/drøm 
for byen? 
Hvordan bliver Nørresundby en 
bedre by at bo og vokse op i?
Når	man	er	iværksætter,	er	der	mange	
drømme,	som	man	har	lyst	til	at	reali-
sere,	men	der	er	for	tiden	to	drømme,	
som	vi	i	praksis	er	i	gang	med.

Bedre integration
Den	første	drøm	handler	om	nydan-

skere.	I	vores	familie	har	vi	to	børn,	som	
går	i	den	lokale	folkeskole	og	med	dem	
begge	har	vi	været	til	første	skoledag,	
når	de	startede	i	0.	klasse.	
Dér	var	det	tydelig,	at	nogle	nydanskere	
og	danskere	kendte	hinanden	og	faldt	
i	snak,	mens	andre	nydanskere	stod	
meget	isoleret	i	et	hjørne	i	skolegården.	
Man	kunne	ligefrem	se,	at	de	følte	sig	
udenfor	og	ingen	danskere	tog	initiativ	
til	at	gå	hen	og	sige	goddag.	

Vores	drøm	er,	at	de	nydanskere,	som	
ikke	kender	danskere,	må	få	danske	ven-
ner.	Vi	ønsker	at	præge	kulturen,	så	flere	
hilser	på	nydanskere,	tager	forbi	med	en	
seddel,	når	der	er	klassefest	eller	børne-
fødselsdag	og	besøger	dem.	
Vi	er	selv	i	gang	med	denne	opgave	og	
har	også	set,	at	nogle	familier	vi	har	
mødt	på	skolen	nu	også	kender	hinan-
den	og	er	begyndt	at	hjælpe	hinanden.	
Vi	drømmer	herigennem	også	om	at	

Vi har fået fat i David Højgaard, fra kirkeplantingen Nordstjernen – og stillet ham nogle spørgsmål om, hvad 
han håber på for den bydel, hvor han er præst

Fælles	om	tINg	-	fælles	om	lIVEt

kunne	bidrage	med	at	hjælpe	nogle	
nydanskere	til	at	få	et	arbejde.

Fælles om ting
Vores	anden	drøm	handler	om	Oikos-
tankegangen.	Oikos	betyder	hushold	
–	og	handler	om	en	udvidet	familie.	Prin-
cippet	er,	at	når	fx	to-tre	familieenheder	
bor	i	gå-afstand	fra	hinanden,	så	kan	
de	på	mange	forskellige	måder	hjælpe	
hinanden,	hvad	enten	det	drejer	sig	om	
børnepasning,	hjælp	til	studie,	lån	af	en	
bil	eller	en	printer.	
Når	man	lever	lokalt	og	tæt	på	hinanden,	
er	der	samtidigt	også	flere	ressourcer,	
som	gør,	at	man	i	fællesskab	kan	være	
noget	for	mennesker	i	lokalområdet.	
Nordstjernen	har	ikke	noget	organiseret	
socialt	arbejde,	men	vores	drøm	er,	at	
der	opstår	mange	små	Oikos’er		i	Nør-
resundby,	hvor	det	at	hjælpe	hinanden	
bliver	en	livsstil.	

Bydelsfest i Nørresundby
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Af Finn Kier-Hansen
 

Vild med vilje er	et	havemantra	i	tiden,	
som	inspirerede	min	hustru	og	jeg	til	at	
forvandle	100	m2	nedlagt	hønsegård	til	
et	meget	stort	hjørnebed	med	masser	
af	vilde	blomster.	Det	blev	rigtig	flot.	
Nu	er	efteråret	kommet,	og	skønheden	
er	anderledes.	Blomsterne	er	blevet	til	
frøstande,	og	en	ny	sæson	af	blomstring	
former	sig	på	den	indre	nethinde	som	
drømme	om	gensyn.
 
Vild med Tro Til Tiden
For	otte	år	siden	fik	Missionsforbundet	
en	fantastisk	125	års	jubilæumsgave,	
nemlig	en	stor	stak	byggesten. gennem	
flere	års	møjsommeligt arbejde	havde	
en	flok	dedikerede	frivillige	formuleret	
en	række	udsagn,	byggesten,	som	be-
skriver,	hvad	der	former	Missionsfor-
bundets	tro	til	tiden.
 

Dokumentet,	tro	til	tiden,	blev	vel	mod-
taget.	Det	gav	naturligvis	og	heldigvis	
anledning	til	samtaler,	hvor	ikke	alle	var	
enige	i	alt,	men	byggestenene	var	og	er	
fortsat	en	gave	til	kirkesamfundet.
Det	er,	efter	min	mening,	tid	til	at	finde	
byggestenene	frem	til	gensyn.	Det	var	
tiltrængt	for	mig	selv,	opdagede	jeg,	da	
redaktør	Peter	udfordrede	mig	til	dette	
skriv.	Jeg	havde	ærlig	talt	kun	en	fluffy	
fornemmelse	af	en	godt	indhold	i	min	
bevidsthed.
 
Endnu mere vild
genlæsningen	var	begejstrende!	Jeg	
vendte	den	ene	sten	efter	den	anden,	og	
jeg	sad	tilbage	med	fornemmelsen	af,	at	
dette	dokument	stadig	udtrykker	vores	
tro	lige	til	tiden.
Faktisk	var	det	udfordrende	at	færdiggø-
re	læsningen.	Ikke	fordi	det	er	langt	eller	
krævende.	Nej,	fordi	jeg	blev	hængende	
ved	”livet	i	guds	verden”,	det	første	sæt	
med	syv	byggesten.
De	syv	sten	er	helt	umådeligt	aktuelle	
og	vigtige	at	forholde	sig	til	i	denne	
epoke	af	verdenshistorien,	hvor	vi	får	
anskueliggjort	konsekvenserne	af,	at	
skaberværket	”på	alle	planer	er	inficeret	
af	synden”	(pkt.	5,	side	7).	klimatiske	og	

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.

stadig	tro	til	tiden
miljømæssige	forandringer	og	forvær-
ringer	truer	med	at	munde	ud	i	globalt	
sammenbrud,	og	menneskers	forvræn-
gede	evne	og	vilje	til	at	forvalte	efter	
guds	vilje	udstilles	til	det	ekstreme.
så	gør	det	godt	at	blive	erindret	om,	at	
”guds	skabende	kraft	fortsat	er	virksom	
i	hans	skaberværk”	og	at	denne	kraft	”er	
stærkere	end	enhver	anden	magt.”
 
Forvalterskab med byggevejledning
Det	er	håbefulde	ord!	De	taler	stærkere	
end	gretas.	stærkere	end	alle	de	andre	
engagerede	aktivister	og	politikere.	De	
ord	giver	tro	på,	at	vi	er	på	rette	vej,	på	
guds	vej.
Byggeklodserne	følges	af	en	byggevej-
ledning,	som	er	markant	mere	tilgæn-
gelig	og	forståelig	end	Ikeas!	Her	kan	du	
blandt	andet	læse	om	vores	gudgivne	
forvalteropgave:	”Den	indebærer	an-
svaret	for,	at	jorden	og	dens	ressourcer	
anvendes	på	en	forsvarlig	og	bæredygtig	
måde	og	at	plante-	og	dyreliv	værnes.”	
(s.	7).
Det	er	da	stadig	tro	til	tiden,	og	det	vig-
tige	dokument	anbefales	hermed	til	et	
vigtigt	gen(nem)syn.	Må	de	frø,	som	blev	
sået	for	otte	år	siden,	danne	nye	spirer	
til	eftertanke,	samtale	og	taknemlighed.
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Af Arne Hansen

Genbrug er tidens trend
Det,	som	begyndte	for	godt	30	år	siden	
som	et	projekt	for	ældre	hjemmegående	
kvinder,	fattige	og	lidt	specielle	perso-
ner,	har	i	den	periode,	der	er	gået	siden	
udviklet	sig	til	noget	af	det	mest	hotte,	
man	kan	tænke	sig.	
Mange	unge	mennesker	går	nu	ind	for	
genbrug.	alle	synes,	det	er	en	god	idé.	
Pludselig	stod	kirken	med	et	godt	udad-
vendt	projekt,	der	taler	til	mennesker	i	
vores	tid.	

Fem fluer
Ideen	med	en	genbrugsbutik	i	kirkeligt	
regi	er	simpelthen	genial.	
1.	 Den	danner	ramme	om	et	varmt	og	

naturligt	samlingssted.	
2.	 Den	hjælper	mange	til	et	socialt	

netværk,	de	ellers	ikke	ville	have.
3.	 Den	gør	det	muligt	at	handle	miljø-

bevidst	og	bæredygtigt.	
4.	 Den	genererer	en	masse	penge,	

glæde	og	velsignelse	til	mange	men-
nesker	i	store	dele	af	verden.

5.	 Den	er	et	fortrinligt	Ud	af	kirken	
projekt.

Anerkendelse
tylstrup	genbrug	er	en	ikke	særlig	stor	
butik	i	en	lille	Nordjysk	landsby.	Vi	har	
omkring	20	ansatte,	der	hver	især	gør	
deres	til,	at	projektet	lykkes.	
Via	god	information	om	hvad	hjælpen	
går	til	i	lokale	blade	og	et	velfungerende	
spejderarbejde	i	tylstrup	Frikirke,	er	der	
mange,	der	kender	til	kirkens	ulandspro-
jekter.	
Mennesker	i	tylstrup	anerkender	de	
projekter,	genbrugsbutikken	giver	penge	
til.	Det	betyder,	at	der	bliver	afleveret	
mange	fine	og	gode	sager	til	forretnin-
gen,	som	vi	så	kan	sælge.
I	de	sidste	fem	år,	har	tylstrup	genbrug	
doneret	i	underkanten	af	en	million	kro-
ner	fortrinsvis	til	DDM’s	Internationale	
arbejde.

Kirkeligt Projekt
Vi	går	varmt	ind	for	genbrugstanken	
som	et	kirkeligt	projekt.	Her	møder	man	
mange	fra	sit	lokalområde	og	taler	med	
mennesker,	man	ellers	ikke	ville	være	
kommet	i	snak	med.	
genbrug	peger	på	bæredygtighed,	og	
det	ser	ikke	ud	til,	at	den	trend	knækker	
de	næste	mange	år.

Af Svend Løbner, 
freelancejournalist

”Han	fører	mig	ud	i	
åbent	land!”	salmi-
stens	oplevelse	af,	
at	gud	åbner	nye	
perspektiver,	kan	jeg	
gøre	til	mine	efter	to	

år	som	redaktør	for	netmagasinet	Sam-
eksistens.	Jeg	har	mødt	en	underskov	af	
ildsjæle,	der	brænder	for	menneskeret-
tigheder,	og	en	hel	del	unge	muslimer,	
der	gør	op	med	deres	forældres	tolknin-
ger.	Det	har	givet	et	kritisk	tilbageblik	på	
den	frikirkelige	verden,	jeg	er	rundet	af.	
alt	sammen	har	ført	til	den	frygtelige	
opdagelse,	at	vi	kristne	i	al	vores	mis-
sionsiver	er	kommet	til	at	opdele	verden	
op	i	”os	og	dem”,	de	frelste	og	fortabte,	

genbrug	-	mere	
aktuelt	end	nogensinde
Et genbrugscenter er en helt særlig platform for det naturlige møde mel-
lem mennesker

SAMEKSISTENS																																																																
blev	øjenåbner	for	tidligere	frikirkepræst
Svend Løbner har gennem netmagasi-
net Sameksistens mødt en underskov 
af ildsjæle, der kæmper for retfær-
dighed, og en ny generation af unge 
muslimer, der beder kirken om hjælp. 
Det kalder på opgør med magelighe-
den, mener han

Britta på arbejde i 
Tylstrup Genbrug

Sameksistens.dk har mødt Ai Najei, der voksede op 
med vold, blev bandekriminel og endte i fængsel. 
Han vendte på en tallerken, da nogen gav ham 
anerkendelse og gad lytte til ham. 
(Foto: Screenshot fra Sameksistens.dk)
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og	dermed	har	distanceret	os	fra	de	
mennesker,	vi	ønsker	at	nå	med	guds	
kærlighed.	Derfor	kommer	vi	heller	ikke	
helt	ud	over	kanten	med	evangeliet	i	ord	
og	handling,	men	isolerer	os	i	flotte	kir-
kebygninger,	hvor	vi	plejer	os	selv,	mens	
vi	ikke	når	så	langt	ud	med	hjælp	til	de	
hjemløse,	de	syge,	flygtningene,	som	vi	
både	kan	og	bør.	

Ildsjæle og aktivister
Jeg	har	udenfor	de	mentale	kirkemure	
mødt	ildsjæle,	der	demonstrerer	mod	
racisme	og	kæmper	for	minoriteter.	En	
kræftsyg	talsperson	for	bevægelsen	sOs	
racisme,	der	kæmper	for	tre	familier,	
der	er	smidt	ud	af	deres	lejligheder	
på	Nørrebro	på	grund	af	regeringens	
såkaldte	ghettopakke.	I	min	redaktion	
sidder	en	psykolog	med	afghanske	rød-
der,	der	har	samlet	et	netværk	af	260	
psykologer	og	psykologstuderende	som	
kæmper	mod	diskrimination	og	samtidig	
specialiserer	sig	i	at	behandle	flygtninge-
traumer.	
På	mine	rejser	har	jeg	mødt	aktivister,	
som	advarer	gadens	unge	mod	bander	
og	opfordrer	dem	til	at	tage	en	uddan-
nelse	og	få	et	arbejde.	En	foredragshol-
der	var	selv	bandekriminel,	men	kom	ud	
af	det,	fordi	nogen	interesserede	sig	for	

ham	og	gav	ham	anerkendelse.	I	øvrigt	
en	dansker,	der	var	konverteret	til	islam.	
Et	interview	med	hende	afslørede	den	
rigide	racisme,	som	præger	mange	dan-
skere.	Da	hun	tog	tørklæde	på,	blev	hun	
med	det	samme	skubbet	til,	spyttet	på	
og	skældt	ud	på	gaden.	

Unge, åbne muslimer
Jeg	har	interviewet	unge	muslimer,	som	
ser	helt	anderledes	på	deres	tro	end	
deres	forældre.	En	datter	af	en	imam	
fortæller	mig,	at	”hvis	ikke	religion	kan	
gøre	mig	glad,	så	kan	jeg	ikke	bruge	
den	til	noget”.	En	kendt	debattør	med	
afghanske	rødder	opfordrer	kirken	til	at	
skabe	åbne	refleksionsrum,	hvor	unge	
muslimer,	der	står	i	dilemmaet	mellem	
islam	og	det	moderne	samfund,	kan	
blive	taget	alvorligt,	få	nye	input,	tænke	
frit	og	lande	et	sted	i	deres	erkendelse,	
hvor	de	finder	hvile.	
En	ung	muslimsk	mand	med	rødder	i	
Irak	beder	mig	om	at	publicere	et	de-
batindlæg,	hvor	han	skælder	sine	jævn-
aldrende	mænd	ud	for	at	lave	ballade.	
Manden	inviterede	mig	senere	til	at	
holde	et	oplæg	om	kristendom	for	sine	
1.000	følgere	i	en	Facebook-gruppe	om	
muslimer	i	det	multireligiøse	samfund.	

SAMEKSISTENS																																																																
blev	øjenåbner	for	tidligere	frikirkepræst

Hvad har vi gang i?
alt	dette	har	givet	mig	et	kritisk	tilbage-
blik	på	den	frikirkelige	tradition,	jeg	er	
rundet	af.	Hvad	har	vi	gang	i?	
gør	vi	som	dansk	udlændingepolitik	ser	
ud	i	øjeblikket,	hvor	det	handler	mere	
om	at	beskytte	os	selv	og	vores	egen	
velfærd	end	at	hjælpe	mennesker	i	nød?	
Det	håber	jeg	ikke.	Men	jeg	kan	konsta-
tere,	at	vi	bruger	helt	ufattelige	sum-
mer	på	bygninger,	præstelønninger	og	
lydanlæg.	Vi	er	rigtig	stolte,	hvis	vi	kan	
bruge	10	procent	af	kirkens	omsætning	
på	mission	–	som	altså	helst	skal	være	
evangelieformidling	gennem	opmun-
tring	og	nødhjælp.	
Det	burde	være	lige	omvendt.	Det	meste	
ud	af	huset,	og	kun	det	allermest	nød-
vendige	på	os	selv.	
”Han	har	ført	mig	ud	i	åbent	land,”	skri-
ver	salmisten,	og	sådan	har	jeg	det.	Jeg	
er	præst,	har	arbejdet	som	sådan	i	flere	
frikirker,	og	vil	gerne	vedblive	at	være	
præst.	Og	det	er	jeg	så	gennem	sam-
eksistens.	En	stemme	for	det	guds	rige	
består	af:	retfærdighed,	fred	og	glæde	i	
Helligånden.	

Læs Sameksistens.dk og modtag gratis 
nyhedsmails hver uge.
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Af Peter Götz

Det	har	i	en	årrække	været	strategien	
for	Fredens	stemme	at	finde	ord	og	
formuleringer	på	deres	evangeliserende	
indsats,	der	rammer	ind	i	den	buddhisti-
ske	kultur	og	tænkning.
 
Det	er	ikke	svært	at	høre	filosofien	fra	
mediecenterets	grundlægger,	Viggo	
søgaard,	når	han	indprentede	sine	stu-
denter	og	medarbejdere	altid	først	at	
stille	disse	spørgsmål:	
1.	 Hvem	er	din	tilhører?	
2.	 Hvor	er	din	tilhører?	
3.	 Hvad	har	din	tilhører	brug	for?	
4.	 Hvordan	vil	du	imødekomme	disse	

behov?
 
Ordsprogsprojektet – Voice of Wisdom -	
var	ét	af	de	projekter,	der	ramte	lige	
ned	i	den	thailandske	kultur	– Sharing 
Love –	at	dele	kærligheden	-	var	et	andet.	
I	2021	og	2022	bliver	der	satset	stort	på	
formuleringen Peace be with you	– Fred	
være	med	dig.
Det	er	ikke	en	konfronterende	stil,	for	
det	ville	aldrig	gå	i	den	kultur.	Men	den	
bærer	freden	med	sig	og	guds	kærlig-
hed	til	alle	mennesker.
at	denne	gennemtænkte	kommunika-
tionsstrategi	vækker	genklang	og	aner-

kendelse	ses	og	høres	på	mange	måder,	
blandt	andet	da	Fredens	stemmes	leder,	
dr.	Jariya	modtog	en	anerkendelsespris	
af	en	buddhistisk	organisation	for	det	
budskab,	som	Fredens	stemme	bringer.
I	en	mail	for	nylig	anmoder	dr.	Jariya	
så	inderligt	om	vores	forbøn,	mens	de	
producerer	radioprogrammer,	videoer,	
Facebook	indslag	og	også	er	aktive	på	
andre	platforme.	Bed om at det vi gør vil 
bære frugt, og at vi med vores budskab vil 
være i stand til at røre ved modtagernes 
hjerter.
 
Vedligehold
Ofte	er	vores	missionsindsatser	præget	
af	nye	initiativer	og	nye	modeller.	I	thai-
land	bygger	vi	videre	på	et	arbejde,	der	
begyndte	for	snart	70	år	siden	med	Elly	
Hansen,	der	satte	sine	fødder	i	smilets	
land	i	1952.
Bygningen	på	tre	etager,	der	udgør	ram-
men	omkring	Fredens	stemmes	produk-
tioner,	er	nu	16	år	gammel.	Den	trænger	
til	en	kærlig	hånd	og	ikke	mindst	at	blive	
malet.
Det	koster	mange	penge	–	og	som	det	så	
ofte	sker,	er	der	ikke	helt	sat	penge	nok	
af	i	budgettet	til	det	udvendige	vedlige-
hold.	Det	første	tilbud	fra	en	maler	lød	
på	90.000	kroner.	Vi	undersøger	alterna-
tive	tilbud.
 

Fred	være	med	dig
Trods massive udfordringer arbejder staben på Fredens Stemme ufortrødent 
på deres store projekt: Fred være med dig

Pandemien
Covid-19	situationen	er	stadig	problema-
tisk	i	thailand.	Det	er	ikke	allerværst	lige	
nu	fortæller	dr.	Jariya,	men	vi	skal	frem-
deles	passe	meget	på.	regeringen	kan	
ændre	sin	politik	til	hver	en	tid,	som	det	
skete,	da	de	tilbagekaldte	åbningen	af	
Bangkok.	skolerne	opfordres	til	at	tage	
elever	ind	igen	til	november.	at	modtage	
vaccine	er	stadig	noget	mange	frygter,	
men	det	går	lidt	bedre	nu.

Fra TV studiet på Fredens Stemme

Dr. Jariya er leder 
af Fredens Stemme 
på 10. år
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I	N	t	E	r	N	a	t	I	O	N	a	l			M	I	s	s	I	O	N			-			r	U	M	æ	N	I	E	N

Af Arne Hansen

I	Missionsforbundet	stiller	vi	hvert	år	
skarpt	på	et	af	vores	Internationale	mis-
sionsområder.	I	2021	-2022	er	der	spe-
cielt	fokus	på	vores	indsats	i	rumænien.

På	årsmødet	i	august	i	grindsted	fik	hver	
menighed	en	masse	info	med	hjem.	På	
det	medfølgende	UsB-stik	er	der	mange	
informationer	om	arbejdet	i	rumænien,	
og	en	masse	billeder	samt	nogle	videoer,	
der	vil	være	velegnet	til	information	om	
Mission	i	rumænien.	Hvis	der	er	brug	for	
det,	kan	vi	også	fra	rumæniensudvalget	
medvirke	ved	møder	eller	arrangemen-
ter	og	fortælle	om	arbejdets	mange	for-
greninger.

Skal man ikke helst være over 60 
år?
rumæniensudvalget	består	lige	nu	af	
kun	fire	medlemmer,	og	vi	arbejder	også	
uden	formand.	Vi	kunne	godt	ønske	os	
en	formand	og	et	par	medlemmer	mere	
til	udvalget.	
Ja,	men	er	mission	ikke	noget	med	lang-
varige	processer	for	mennesker,	der	har	
passeret	60	år?	
Nej,	at	arbejde	med	mission,	er	nok	

noget	af	det	mest	livsbekræftende,	
man	kan	bruge	tid	på.	at	arbejde	med	
skoleprojekter,	nødhjælp	og	menigheds-
dannelse	i	rumænien	har	givet	mig	så	
meget.	Jeg	har	fundet	min	plads	i	min	
tjeneste	og	fundet	glæde	i	at	se	tingene	
vokse	og	bære	frugt.	gud	har	i	denne	
tjeneste	givet	mig	et	væld	af	rige	velsig-
nelser.	Jeg	har	fået	en	masse	venner,	jeg	
ellers	aldrig	ville	have	kendt.	Mit	liv	ville	
være	meget	fattigere,	hvis	ikke	denne	vej	
var	blevet	åbnet	for	mig.

Invitation til et rigt liv
står	du	et	sted	i	dit	liv,	hvor	du	er	i	tvivl	
om,	hvad	din	tjeneste	er?	Mangler	du	
nogle	udfordringer	for	at	holde	gnisten	
oppe,	så	er	det	måske	mission	du	skal	
satse	på.	Måske	er	din	plads	i	rumæni-
ens-udvalget?

Menigheden i Onesti
I	september	2019	flyttede	menigheden	
i	Onesti	sine	gudstjenester	og	aktivite-
ter	til	nogle	meget	flotte	og	velegnede	
lokaler	–	på	lejebasis.	Vi	er	meget	glade	
for	at	holde	til	her.	Der	er	plads	til,	at	
menigheden	kan	vokse	og	meget	fine	
lokaler	til	børnearbejde	og	de	ugentlige	
kvindemøder.

Menigheden	i	Onesti	er	en	voksende	
menighed.	Der	kommer	mellem	40	og	
60	til	gudstjeneste.	Det	er	mennesker,	
hvoraf de	fleste	ikke	har	været	kristne	
i	mange	år.	Det	er	en	levende	og	sund	
menighed,	der	tager	sig	af	åndelige	
behov,	men	i	høj	grad	også	drager	om-
sorg	for	menneskers	daglige	materielle	
behov.	
Menigheden	er	lige	blevet	registreret	
som	en	offentlig	menighed,	og	der	er	
nedsat	en	ledelse,	der	varetager	ansva-
ret	for	menigheden.

Køb af ejendom til menigheden
lige	nu	er	den	store	udfordring,	at	ejen-
dommen	er	sat	til	salg,	og	hvis	den	bliver	
solgt	til	anden	side,	ved	vi	ikke,	hvor	vi	
skal	placere	vores	menighedsarbejde	i	
fremtiden.	
Derfor	har	vi	i	samarbejde	med	Misjons-
kirken	i	Norge	nedsat	et	hurtigt	arbej-
dende	udvalg,	der	skal	udarbejde	planer	
for,	hvordan	vi	skaffer	midler	til	køb	af	
ejendommen.
Det	vil	du	ganske	givet	høre	meget	mere	
om!	Ingen	vil	blive	overset,	for	alle	får	
mulighed	for	at	være	med	til	at	give	til	
projektet

at	arBEJDE	MED	MIssION
gIVEr	MENINg
At arbejde med mission, skoleprojekter, nødhjælp og menighedsdannelse i Rumænien, er nok noget af det mest 
livsbekræftende, man kan bruge tid på, siger Arne Hansen i denne artikel

Dorthe Pascu i ivrig samtale 
med	en	flok	unge
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Af Peter Götz
 
Jordan, du vandt pladsen som pedel 
på Efterskolen Lindenborg foran 
135 andre ansøgere. Det er jo en 
bedrift i sig selv. Men hvorfor søgte 
du jobbet?
 
Jeg	søgte	stillingen	på	opfordring,	for	jeg	
vidste	faktisk	ikke,	at	skolen	ledte	efter	
en	ny	pedel.	Jeg	er	uddannet	elektriker	
og	har	været	ansat	i	et	lille	firma	i	ros-
kilde	de	sidste	ni	år.	Jeg	søgte	jobbet,	
fordi	det	på	mange	måder	lignede	det,	
jeg	tidligere	har	lavet	i	udlandet.
 
Fortæl lidt om jer som familie – og 
fortæl os hvorfor I har opholdt jer 
i Honduras i en række år. Hvilken 
opgave havde I – og hvordan I endte 
dér?
 
som	familie	tæller	vi	seks	personer,	min	
dejlige	kone,	Merethe,	vores	ældste	
samuel	på	19,	sarah	på	16,	silas	på	13,	
og	vores	lille	silke-Maj	på	2½.
Vi	har	som	familie	været	udsendt	som	
missionærer	i	15	år	på	et	børnehjem	i	
Honduras.	Her	har	vi	været	med	til	at	
drive	stedet	på	ledelses	plan.

Merethe	var	primus	motor	på	opbygning	
af	en	skole	på	børnehjemmet	med	ind-
skoling,	udskoling	og	overbygning.	Jeg	
selv	var	med	til	at	køre	den	daglige	drift,	
det	vil	sige,	ny	byg,	projekter/teams	fra	
udlandet,	ansvarlig	for	en	drengeafde-
ling	med	omkring	60	unge,	og	ledelse	af	
lovsang	på	to	ugentlige	gudstjenester.
 
Gadebørn
stedet	havde	omkring	180	børn,	da	vi	
kom	i	1997	og	omkring	650,	da	vi	tog	
afsted	i	2012.	I	den	tid,	vi	var	på	stedet,	
har	der	været	omkring	1.800	børn	igen-
nem	børnehjemmet	-	alt	fra	spædbørn	
og	op	til	18+.
Både	Merethe	og	jeg	oplevede	som	helt	
unge	et	kald	til	mission	med	gadebørn.
Vi	kom	i	kontakt	med	børnehjemmet	og	
tog	afsted	i	1997	på	egen	hånd.	Vi	skulle	
egentlig	bare	have	været	der	i	ni	måne-
der,	men	det	endte	med	halvandet	år.
så	tog	vi	hjem	til	Danmark	igen	for	at	sige	
til	familie	og	andre,	at	vi	ikke	var	færdige	
med	børnehjemmet.	Vi	tog	af	sted	igen,	
og	det	endte	med	at	blive	15	år.
Efter	cirka	seks	år	derude	stillede	vores	
egen	kirke	(roskilde	Baptistkirke)	sig	bag	
os	med	økonomisk	støtte.
Igennem	tiden	har	vi	haft	omkring	180	
danske	volontører.
 

Du fortalte i ansættelsessamtalen, 
at du ikke er vokset op i et kristent 
hjem. Hvordan og hvorfor endte du, 
hvor du er nu?
 
Jeg	har	faktisk	selv	gået	på	efterskolen	i	
89-91,	da	den	lå	i	Espergærde.	Mit	mål	
var	at	få	noget	ud	af	de	sidste	to	skoleår	
og	højne	min	faglighed.
Det	var	ikke	på	grund	af	det	kristne	islæt	
på	skolen,	for	det	vidste	jeg	faktisk	ikke,	
da	jeg	startede,	men	det	gjorde	mig	hel-
ler	ikke	noget.	Jeg	kommer	ikke	selv	fra	
en	kristen	familie.
Jeg	fik	flere,	rigtig	gode	kristne	venner	
på	skolen,	men	det	var	først	året	efter,	
at	jeg	blev	ringet	op	af	min	ven	fra	sorø,	
som	spurgte,	om	jeg	ville	med	til	Op-
stand,	der	dengang	var	en	slags	kristen	
festival	i	Vejle.
Jeg	tog	med,	og	det	endte	med,	at	jeg	
ved	den	afsluttende	gudstjeneste	tog	
imod	Jesus.
På	vejen	hjem	i	bussen	mødte	jeg	en,	
som	inviterede	mig	med	til	et	ungdoms-
fælleskab	i	roskilde	Baptistkirke,	hvor	
jeg	så	begyndte	at	komme.	Det	var	så	
også	der,	jeg	senere	mødte	Merethe.

NY	PEDEl	
på	Efterskolen	lindenborg

Et af skolens mange nye ansigter blandt medarbejderne er Jordan

Kurt Jordan Sonne
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