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L	E	D	E	r

John Nielsen
Generalsekretær

Efter	en	lang	krise,	der	pludselig	gjorde	
det	normale	kirkeliv	umuligt,	øjner	vi	
langt	om	længe	lys	for	enden	af	tunnel-
len.	Samfundet	åbnes	mere	og	mere	og	
begynder	dermed	at	ligne	det,	vi	kendte	
fra	før	krisen.	Hele	befolkningen	har	
længtes	efter	at	få	det	gamle	velkendte	
liv	tilbage.	

For enhver pris?
Også	i	kirken	er	der	en	længsel	efter	at	
komme	tilbage	til	det	velkendte.	Men	
spørgsmålet	er,	om	det	er	den	rigtige	vej	
at	gå?	for	vejen	tilbage	til	det	normale	er	
en	vej,	der	leder	til	status	quo.	Var	me-
nighedens	situation	før	Covid19	ramte	
os,	så	fantastisk,	at	det	er	det,	vi	for	en-
hver	pris	skal	tilbage	til?	

Kom vi udover rampen?
Der	var	naturligvis	meget	godt	i	det	gam-
le	menighedsliv.	Men	afspejlede	menig-
heden	det,	som	Jesus	havde	tænkt	med	
sin	kirke?	Var	vi	en	kirke,	der	formidlede	
guds	rige	ind	i	samfundet	på	en	sådan	
måde,	at	mørke	blev	til	lys,	at	kaos	blev	
til	harmoni,	og	at	kirken	på	mangfoldige	
måder	medvirkede	til	genoprettelse	af	
forslåede	menneskers	liv?	

kom	vi	ud	over	rampen	med	det,	gud	
havde	givet	os	at	dele	med	andre?	Eller	
konserverede	vi	det	indenfor	kirkens	
mure?	Så	vi	mange	mennesker	komme	
til	tro	på	Jesus	og	begynde	på	en	livsfor-
andrende	vandring	med	ham?	Hvis	ikke	
vi	kan	svare	ja	på	de	spørgsmål,	hvorfor	
så	søge	tilbage	til	noget,	der	ligner	det?

Gud vil forny sin kirke
Det	store	spørgsmål,	som	der	er	mange	
gode	grunde	til	at	stille,	er	ikke,	hvordan	
vi	kommer	tilbage	til	det	normale,	men	
hvordan	vi	kommer	fremad	mod	noget	
nyt,	som	gud	har	lagt	til	rette	for	os?	
Det	betyder	ikke,	at	vi	skal	forkaste	alt	
det	gamle.	Men	det	betyder,	at	vi	skal	
være	åbne	for	forandring	og	nye	dimen-
sioner	for	i	højere	grad	at	kunne	udfylde	
den	opgave,	som	Jesus	har	betroet	sin	
menighed	i	verden.	gud	er	som	Skaber	
så	kreativ,	at	han	altid	er	i	færd	med	at	
skabe	noget	nyt.	Hans	plan	for	kirken	
er	aldrig	status	quo.	Han	ønsker	stadig	
at	forny	og	forfriske	den	kirke,	han	har	
skabt.	

En anledning til nytænkning
Jeg	har	ikke	nogen	konkret	statistik	på	

det,	men	måske	er	det	mere	end	95%	
af	det,	der	sker	i	kirken,	der	er	internt	
og	for	vores	egen	skyld.	Vi	taler	meget	
om	at	være	missionale.	Men	i	praksis	
bliver	det	ikke	til	ret	meget.	Skal	vi	nå	
danskerne	med	evangeliet,	skal	der	ske	
noget	mere	og	noget	andet	end	det,	der	
skete	i	kirken	før	Covid19	kom	og	satte	
en	stopper	for	det	hele.	
Der	er	brug	for	forandring.	Den	specielle	
tid,	vi	har	været	igennem,	kan	være	en	
anledning	til	nytænkning.	Lad	os	der-
for	ikke	være	så	optaget	af,	hvordan	vi	
kommer	tilbage	til	det normale.	Lad	os	
i	stedet	prøve	at	finde	vejen,	som	fører	
fremad	mod	den	fornyelse,	Jesus	har	til	
sin	kirke	i	den	tid,	der	ligger	foran	os.	

tilbage	til	det	gamle	-
eller	fremad	mod	noget	nyt?

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



Side 3·	Udgives	af	Det	Danske	Missionsforbund	·	missionsforbundet.dk

n	y	t			f	r	A			g	E	n	E	r	A	L	S	E	k	r	E	t	æ	r	E	n

n	y	H	E	D	E	r

nye	ansættelser	
i	Vestermarkskirken

Vestermarkskirken	i	grindsted	ansætter	to	nye	medarbejdere,	
der	i	øvrigt	begge	er	medlemmer	af	menigheden.	
Allan	Hansen	ansættes	i	en	fuldtids	stilling	som	ungdoms-
præst	og	leder	af	Café Nymark,	mens	Mette	Sloth	ansættes	12	
timer	pr.	uge	som	administrativ	medarbejder	i	caféen	samt	
med	ansvar	for	undervisning	af	kirkens	konfirmander	og	ud-
vikling	af	smågrupper	og	klynger.	
Mette	er	i	forvejen	ansat	som	Børne-	og	familiemedarbejder	
i	menigheden,	hvilket	også	er	en	12	timers	ansættelse.	De	vil	
begge	indgå	i	et	dagligt	samarbejde	med	kirkens	præst,	Char-
ley	Stephansen.	

Vidste	du,	at	det	er	blevet	meget	enkelt	at	give	en	gave	til	
Missionsforbundet?	Det	kan	du	nu	gøre	direkte	gennem	Mis-
sionsforbundets	hjemmeside.	gennem	bankoverførsel	eller	
MobilePay	kan	du	give	en	gave	til	Missionsforbundets	arbejde	
generelt	og	dermed	støtte	fællesarbejdet	i	Danmark.	
Du	kan	også	give	en	gave	øremærket	til	international	mission	
i	det	land,	hvor	du	måtte	ønske	at	støtte	arbejdet.	Endelig	er	
der	mulighed	for	at	støtte	menighedsplantningen	nordstjer-
nen	i	nørresundby,	som	er	et	godkendt	menighedsplantnings-
projekt	under	Missionsforbundet.	Muligheden	for	at	støtte	
dette,	finder	du	under	fanen	”kirker/menighedsplantning”.	
Derudover	kan	du	finde	information	om	gavebreve,	månedlig	
gave	og	testamentariske	gaver	på	hjemmesiden.	

Bøn	for	mission	i	Danmark
Hen	over	foråret	har	der	en	gang	om	måneden	været	fælles	
bøn	på	Zoom	for	menighedsplantning,	nye	trosfællesskaber	
og	i	det	hele	taget	for	mission	i	Danmark.	Det	fortsætter	vi	
med	på	den	anden	side	af	sommeren.	næste	gang	er	tirsdag	
den	24.	august	kl.	08.30.	Mødet	foregår	i	Missionsforbundets	
”grupperum”,	som	du	finder	på	hjemmesiden	under	fanen	
”kirker/online	grupperum”

Missionsforbundet	
observatør	i	SCMt
generalsekretæren	var	med	som	observatør	fra	Missionsfor-
bundet,	da	SCMt,	Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi,	
afholdt	et	strategidøgn	i	Aarhus,	2.-3.	juni.	
SCMT	er	et	samarbejde	mellem	Apostolsk	kirke	Danmark,	
Baptistkirken	i	Danmark,	Vineyard	og	Dansk	Oase	omkring	
at	udvikle	og	forme	præsteaspiranter,	mens	de	læser	teologi	
på	eksempelvis	universiteterne.	SCMT	tilbyder	de	studerende	
læringsnetværk	og	har	fokus	på	at	supplere	den	teologiske	ud-
dannelse	med	de	teologiske	retninger	som	findes	i	frikirkerne.	
En	hovedtanke	bag	SCMT	er	mesterlære,	hvilket	vil	sige,	at	den	
studerende	under	sin	uddannelse	følger	en	lokal	præst.		
På	strategidøgnet	blev	vi	præsenteret	for	en	stor	rapport	om	
præstesituationen	i	SCMT´s	bagland,	hvor	også	Missionsfor-
bundet	var	taget	med.	resultatet	viser	et	stort	behov	for	at	
uddanne	præster	til	fremtidig	tjeneste	i	danske	frikirker.	
foruden	Missionsforbundet	deltog	Mosaik	(tidl.	Pinsekirken)	
samt	Menighedsfakultetet	og	Mariager	Højskole	som	observa-
tører.	

John	Lorenzen	i	Landskomi-
teen	for	Himmelske	Dage
John	Lorenzen,	præst	i	Saralystkirken	i	Århus,	blev	på	Danske	
kirkers	råds	møde	valgt	som	1.	suppleant	til	landskomiteen	
for	Himmelske Dage.	John	var	opstillet	på	anbefaling	af	Missi-
onsforbundet	og	frikirkenet.	Suppleanter	deltager	i	Landsko-
miteens	møder,	men	uden	stemmeret.	
Himmelske Dage	er	blevet	kaldt	”kirkernes	folkemøde”.	Det	
afholdes	hvert	tredje	år.	næste	gang	er	i	roskilde	i	2022,	hvor	
Efterskolen	Lindenborg	involverer	sig	og	også	lægger	camping-
plads	til.	I	2025	er	Aarhus	værtsby.	
Landskomiteens	formand	er	Poul	kirk	fra	Mosaik.	frikirkerne	
er	desuden	repræsenteret	ved	Vibeke	Dalsgaard	fra	Baptistkir-
ken.	

giv	en	gave	til	
Missionsforbundet



Hensigt
formålet	med	trO	tIL	tIDEn	er	at	be-
skrive	det	liv,	vi	har	sammen	i	menig-
hederne.	Vi	har	i	2013	nedfældet	det,	vi	
blev	enige	om,	som	det	vigtigste	og	det	
fungerer	som	et	pejlemærke	-	både	for	
os	selv	og	andre.	
når	man	finder	frem	til	nogle	fælles	
værdier	i	en	organisation,	vil	det	dog	
som	regel	altid	være	nogle	brede	og	fav-
nende	værdier,	som	alle	er	enige	om.	De	
kan	komme	til	at	virke	så	selvfølgelige,	at	
ingen	rigtigt	tager	notits	af	dem.

Kant er vigtig
Derfor	er	det	vigtigt,	at	en	organisation	
samtidig	med,	at	den	har	en	form	for	
grundlov	også	har	noget	kant.	At	nogen	
eller	noget	kan	have	kant,	defineres	i	
den	danske	ordbog	som	“et markant og 
karakteristisk særpræg, der får nogen eller 
noget til at skille sig (positivt) ud.”

Og	nu	er	vi	tilbage	ved	Livet over læren.	
Det	har	jo	i	mange	år	været	Missions-
forbundets	pejlemærke.	Vi	vægter	livet	i	
gud	frem	for	læren.	Som	der	står	i	“trO	
tIL	tIDEn”:	“Livet i Gud er før læren om 
Gud.”
Jeg	vil	påstå,	at	vores	sætning	Livet over 
læren ikke	er	noget,	der	adskiller	Missi-
onsforbundet	fra	andre,	som	det	var	før	
i	tiden.	

Blev kanten væk?
Ved	Missionsforbundets	stiftelse	i	1888	
var	dette	udsagn	en	modstrøm,	da	
andre	kirker	gik	enormt	meget	op	i	læ-
ren	-	både	spørgsmål	om	endetiden	og	
specifikke	udlægninger	af	mange	steder	
i	Skriften.	
Også	for	30-40	år	siden,	var	Missions-
forbundet	anderledes	end	andre	kirker,	
hvad	dette	angår.	Der	var		stadig	mere	
fokus	på,	hvilken	kirkelejr	man	var	i.

Men	i	dag	har	situationen	forandret	sig.	
når	folk	vælger,	hvilken	kirke	de	vil	kom-
me	i,	er	i	kirkeretningen	ikke	så	vigtig	
som	for	bare	20	år	siden.	
nej	-	man	søger	en	kirke,	hvor	man	
trives.	Livet	er	vigtigt	-	mens	lærespørgs-
mål	indtager	en	mindre	vigtig	rolle.	Så-
dan	oplever	jeg	det	i	hvert	fald,	når	jeg	
ser	på	kirkelivet	i	Aarhus	og	vores	egen	
kirke.	kløften	mellem	vores	kirker	er	
blevet	mindre.
nu	til	dags	skal	vi	i	Danmark	være	rum-
melige	på	alle	parametre,	og	jeg	tror	
simpelthen,	denne	tanke	har	forplantet	
sig	i	kirkelivet,	så	plads	til	forskellighed	
er	vigtigere	end	hvad	man	fx.	måtte	
mene	om	1000	års	riget.

Aktuelle eller agterudsejlet?
Man	kan	sige,	at	vi	med	Livet over læren 
på	den	ene	side	er	højaktuelle,	men	på	
den	anden	side	kan	vi	også	være	blevet	
ligegyldige,	fordi	det	ikke	længere	er	
noget,	vi	skiller	os	ud	på.
kan	vi	gøre	Livet over læren	mere	synlig	
for	andre	-	eller	skal	der	gøres	noget	
andet,	så	vi	stadigvæk	har	kant?	Hvad	er	
det,	der	i	dag	skal	få	folk	til	at	vælge	at	
komme	i	vores	fællesskaber?

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.

Er	kanten	blevet	væk?
trO	tIL	tIDEn peger på Missionsforbundets kernetanke Livet over læren - og livet går igen 
i alle overskrifter: Livet i Guds verden, Livet i Kristus, Livet mellem mennesker, Livet i kirken

Af Kent Nørholm
Aarhus

Har Missionsforbundet brug for en skarpere kant?
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Af Peter Götz

I	januar	2021	ændrede	DDM	navnet	
på	sit	nationale	råd,	forbundsrådet,	til	
Landsledelse,	missionsforstanderen	blev	
til	generalsekretær	og	repræsentant-
skabsmødet	tog	navneforandring	til	det	
mere	mundrette årsmøde.	På	det	kom-
mende	årsmøde	i	august	i	grindsted	er	
der	endnu	en	forandring	på	vej.	Lands-
ledelsens	formand,	Brian	kjøller	skriver:

’Efter	endnu	et	år	med	aflyste	arran-
gementer	og	besværlige	restriktioner,	
bliver	det	fantastisk	at	mødes	med	alle	
menighederne	i	Missionsforbundet	om	
de	ting,	som	vi	er	fælles	om.	
Vi	vil	tage	os	god	tid	til	at	synge	sam-
men,	tale	sammen,	blive	inspireret	
sammen,	spise	sammen,	erfare	nyt	fra	
missionsfelterne	sammen,	høre	om	
menighedsplantninger	sammen,	tage	
stilling	til	vores	fælles	fremtid	og	navn	
sammen,	og	meget	mere’.

Nyt navn
Det	kan	næppe	være	en	overraskelse,	
at	et	evt.	navneskifte	er	et	af	de	væ-
sentlige	punkter	på	dagsordenen.	Det	
er	hen	imod	30	år	siden,	at	Missions-
forbundets	ledelse	sonderede	terrænet	
for	at	skifte	over	til	noget	i	retning	af	
Evangelisk Frikirke.	Det	lykkedes	af	flere	
grunde	ikke.	Bl.a.	var	den	menighed	i	
randers,	der	gik	ud	af	Missionsforbun-
det	i	begyndelsen	af	70’erne	og	derefter	
kaldte	sig	Den Evangeliske Frikirke	ikke	
begejstrede.	De	seneste	fire-fem	år	har	
en	proces	angående	navneskift	været	i	
gang	i	alle	menigheder	og	den	bredde,	
som	vi	altid	hylder	som	en	værdi,	har	
naturligvis	gjort	det	vanskeligere	at	
finde	et	resultat.	Der	er	imidlertid	lige	
så	stille	og	gennem	de	seneste	måne-
der	blevet	nogenlunde	samling	om	et	
navn.	Det	skal	vise	sig	om	det	holder	til	
afstemningen.

Nyt fokus
’Årsmødet	den	28.	august	bliver	start-
skuddet	til	en	tid,	hvor	vi	vil	”rebrande”	
vores	kirkesamfund’	siger	Brian,	’vi	vil	
komme	til	at	se	og	genopdage	værdien	i	
vores	fælles	historie	og	identitet	og	feje	
historiens	støv	af	begreber	som	Guds 
børns enhed og synderes frelse, Livet over 
Læren	med	mere.	Det	bliver	også	en	
genopdagelse	af	hvor	meget	mere	vi	kan	
bære	som	fællesskab,	end	vi	kan	hver	
for	sig	og	dermed	fortsat	være	menighe-
der	i	mission	og	med	en	mission’.

Et godt år
Det	kommende	år	vender	Inspirations-
dagen	i	januar	tilbage,	nu	med	afvikling	
henholdsvis	i	Jylland	og	på	Sjælland:	
Sommerstævnet	i	juli	anses	også	for	
sikker.	fremover	vil	det	altid	være	den		
fjerde	uge	efter	skolernes	sommerferie	
er	begyndt	–	i	2022	altså	uge	29.	

Årsmøde
Ifølge	nye	regler	fra	kirkeministeriet	skal	
trossamfundene	aflevere	regnskab	til	
trossamfundsregisteret	senest	fem	må-
neder	efter	regnskabsårets	afslutning.	
Det	vil	altså	sige	ved	udgangen	af	maj.	
Da	DDM’s	regnskab	formelt	godkendes	
på	vores	årsmøde.	Skal	dette	altså	afvik-
les	indenfor	denne	tidsfrist.	
Årsmøde	i	2022	rykker	dermed	ud	af	
sommerstævnet	og	vil	blive	afholdt	21.	
maj.

V	E	L	k	O	M	M	E	n			t	I	L			Å	r	S	M	Ø	D	E			I			g	r	I	n	D	S	t	E	D

Skal	Missionsforbundet	
hedde	noget	andet?
Nu hedder det ikke mere Repræsentantskabsmøde, Forbundsråd og 
Missionsforstander og der er muligvis flere forandringer på vej

Brian Kjøller

DDM’s årsmøde foregår i 
Vestermarkskirken i Grindsted den 28. august
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I	n	t	E	r	n	A	t	I	O	n	A	L			M	I	S	S	I	O	n			-			g	r	Ø	n	L	A	n	D

Af Hanne Jensen
Grønlandsudvalget

Hvordan har du det nu - efter et år 
på højskole i Danmark - langt væk 
hjemmefra?
Jeg	har	det	faktisk	meget	godt	og	er	me-
gaglad	for	opholdet	her	i	Danmark.	Det	
eneste	jeg	savner,	er	vores	gudstjeneste	
om	søndagen	i	Uummannaq.	

Hvem er blevet særligt vigtige 
for dig, nu hvor du har været på 
højskole?
Der	er	nogle	unge	mennesker	fra	Slova-
kiet,	som	har	en	åndelighed,	der	ligner	
min,	selvom	de	er	unge	på	19	og	21	år.	
De	og	nogle	andre	danskere,	som	forstår	
mig,	når	jeg	fortæller	dem	om	mine	op-
levelser	med	Jesus,	er	dem,	der	er	blevet	
særligt	vigtige	for	mig.	De	er	nærmest	
blevet	mine	børn.	En	af	dem	hedder	
Miriam,	og	hun	har	fortalt	mig	om,	hvor-
dan	hun	mødte	Jesus,	selvom	hendes	
forældre	ikke	er	kristne.	
	
Du har fortalt, at du søgte om at 
komme på højskolen i Mariager for 
at få tid til din relation med Jesus. 
Har du oplevet noget, der handler 
om det? 
Da	jeg	kom	til	højskolen,	havde	jeg	en	

følelse	af	at	være	tom	indeni.	Det	har	
været	godt	for	mig	at	lytte	til	undervis-
ningerne	og	deltage	i	en	gruppe	med	
seks	andre	elever,	som	jeg	har	kunnet	
betragte	som	min	familie.	På	gruppemø-
derne	fortæller	man	om,	hvordan	ens	
uge	har	været,	og	hvad	man	har	kæmpet	
med	indeni.	Dér	har	jeg	oplevet,	hvor-
dan	Jesus	har	trådt	til	og	hjulpet	os.	
I	de	første	undervisninger	har	vi	haft	en	
underviser,	der	har	lært	os	at	være	tæt	
på	Jesus	og	tale	med	ham,	som	når	vi	ta-
ler	med	andre	mennesker.	Jeg	har	øvet	
mig	i	at	være	i	hans	fred	og	kærlighed.	
På	denne	måde	fik	jeg	den	tabte	ånde-
lige	relation	til	Jesus	tilbage.	

Klar til at kæmpe
Corona	fik	mig	til	at	rejse	mig	og	stå	som	
åndelig	kriger	hos	Herren	Jesus.	Vi	blev	
isoleret	på	vores	værelser,	hvor	vi	ikke	
kunne	være	sammen	med	andre.	Dér	
begyndte	Jesus	at	tale	til	mig.	Han	sagde	
sådan:	”Jeg	har	valgt	dig,	ikke	din	søster	
eller	bror	eller	en	anden	ven,	som	du	
synes	er	klogere	og	mere	intelligent.		Det	
er	dig,	jeg	har	givet	de	våben,	som	du	
har	tabt,	efter	du	blev	behandlet	dårligt	
af	kollegaer	på	arbejdspladsen.	nu	skal	
du	samle	værktøjerne	op	på	ny,	rejse	dig	
og	klargøre	dig	til	en	ny	åndelig	krig	her	
i	verden.”

En himmelsk dans
Min	helt	særligste	oplevelse	nogensinde	
med	Jesus	var	under	et	besøg	i	Aalborg,	
hvor	jeg	oplevede,	at	Herren	trak	mig	
op	i	luften	og	dansede	en	guddommelig	
sejrsdans	med	mig.	Det	var	i	forbindelse	
med	et	besøg	hos	nogle	seniorer,	hvor	
jeg	var	blevet	inviteret	sammen	med	
Jens	og	Maria	Sørensen.	Jens	skulle	præ-
dike.	Mens	han	prædikede,	lige	før	han	
var	færdig,	kom	Helligånden	til	mig.	Jeg	
lukkede	mine	øjne	og	tårerne	begyndte	

at	trille,	og	mens	jeg	sad	dér,	oplevede	
jeg	at	Herren	Jesus	løftede	mig	op	i	
luften	og	dansede	med	mig.	Halleluja.	
Han	holdt	mig	i	sine	hænder	og	lidt	se-
nere	faldt	jeg	ham	om	halsen.	Jeg	trak	
hænderne	til	mig	igen,	prøvede	at	slippe	
hans	hænder	for	at	se	om	jeg	ville	falde.	
Jeg	faldt	ikke,	men	fortsatte	dansen	med	
ham.	
Det	var	som	at	se	mig	selv	som	en	lille	
10-årig	pige,	der	danser	med	sin	far.	Den	
oplevelse	bekræfter	for	mig,	hvor	meget	
Herren	Jesus	elsker	mig,	ligesom	han	el-
sker	alle	sine	børn	her	på	jorden.	Amen!

Hvordan er kirkelivet i Danmark 
forskelligt fra kirkelivet i Grønland?
Min	oplevelse	er,	at	vi	i	grønland	er	me-

tid	til	at	samle	værktøjet	op	igen
Ane Marie Kristiansen fra Uummannaq fortæller om sit højskoleophold i 
Mariager, delvist støttet af indsamlinger i Missionsforbundet

Ane Marie Kristiansen
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get	åndelige	i	forhold	til	danske	kristne.	
Selvfølgelig	er	der	lige	så	åndeligt	her,	
men	i	grønland	hos	InO	kirkerne,	er	
vi	meget	åbne	og	tydelige	omkring	det	
åndelige.	Vi	råber	mere	højlydt	til	gud,	
når	vi	er	virkelig	tændt.	Vi	er	meget	åbne	
hvad	angår	vores	oplevelser	og	elsker	
at	dele	det	med	andre,	for	at	guds	kær-
lighed	skal	sprede	så	meget	som	muligt	
også	til	andre	der	lytter	til	vidnesbyrdet.	

Hvad tager du særligt med dig fra 
dit år i Mariager? 
Opholdet	har	været	lidt	delt	op.	I	de	før-
ste	fire	måneder,	lægede	Jesus	de	rester	
af	skuffelser	og	sår,	jeg	havde.	Det	har	
med	selvværd	og	selvtillid	at	gøre.		Altså,	
jeg	ankom	ligesom	tom	i	sindet	og	Jesus	

tid	til	at	samle	værktøjet	op	igen

viste	sig	for	mig,	fornyede	mig	som	guds	
barn.	Han	gav	mig	en	ny	identitet	og	nye	
vaner.	
fra	januar	til	midt	marts	havde	vi	on-
line	undervisning	om	formiddagen.	fra	
marts	indtil	nu	har	Jesus	givet	mig	nye	
oplevelser	og	lært	mig	at	leve	med	min	
nye	identitet	hos	gud.	

Hvad har opholdet betydet for dig 
som leder i kirken i Uummannaq? 
Jeg	har	som	kvinde	haft	mange	dårlige	
oplevelser	i	voksenlivet.	Jeg	er	tit	blevet	
behandlet	som	et	ubetydeligt	og	lige-
gyldigt	menneske.	Det	er	måske	fordi	
jeg	ikke	råber	op	og	ikke	har	været	så	
opmærksomhedssøgende,	men	snarere	
genert	inderst	inde.	Det	har	været	vir-

kelig	dejligt	at	føle	og	se,	hvor	godt	man	
kan	blive	behandlet	som	kvinde	med	
værdi	her	på	højskolen.	Det	at	besøge	
kirker	i	Danmark,	at	dele	af	min	tros-
historie	og	synge	grønlandsk	lovsang,	
har	givet	mig	fred	i	sindet,	så	jeg	nu	kan	
mærke	guds	kærlighed,	hvor	stor	Han	
er.	Den	almægtige	gud	er	vores	fader,	
Jesus	er	kristus!	Amen.	
Må	gud	velsigne	alle	jer,	som	har	støttet	
mig.

Jeg savner gudstjenester om søndagen i Uummannaq
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kursus-	og	lejrsted	Lindenborg
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Der	er	mange	instanser,	der	er	involve-
ret,	og	der	er	mange	regler,	der	skal	til-
godeses,	før	end	et	nybyggeri	kan	sættes	
i	gang.	kursus-	og	lejrsted	Lindenborg	er	
ingen	undtagelse.

komiteen,	der	nu	i	flere	år	har	arbejdet	
med	et	projekt,	der	skal	fungere	som	et	
kursus-	og	lejrsted	ser	lyst	på	mulighe-
derne.	Det	sidste,	der	skal	gennemføres	
og	som	forventes	afsluttet	inden	1.	
august,	er	en	nabohøring.

Det	er	med	en	del	møder,	adskillige	
repræsentanter	fra	flere	menigheder	på	
Sjælland	og	MBU	-	samt	en	meget	enga-
geret	arkitekt,	Mogens	nielsen	fra	Osted,	
lykkedes	at	få	tegnet	og	placeret	et	sted,	
der	kan	blive	et	stort	aktiv	for	både	me-
nigheder	og	for	vores	kirkesamfund	de	
næste	mange	år.

kursus-	og	lejrstedet	vil	kunne	rumme	
80	overnattende	gæster,	og	er	udstyret	
med	store	spise-	og	mødesale.	Dertil	
faciliteter	for	mindre	grupper,	en	’pejse-
stue’,	køkken,	garderobe	og	to	depotrum	
for	henholdsvis	sommerstævne	og	ef-
terskole.

Bygningerne	kommer	til	at	ligge	som	’en	
trelænget	gård’	med	åbning	mod	vest	–	
på	græsstykket	syd	for	den	nuværende	
store	bygning	med	hal	og	klasseværel-
ser.	På	ydersiden	mod	øst	etableres	
faciliteter,	der	kan	imødekomme	opva-
skebehov	samt	give	bad-	og	toiletadgang	
for	sommerstævnedeltagere.

Hvem skal bruge det nye sted
Startskuddet	til	at	tænke	i	denne	retning	
af	et	nyt	fælles	sted	for	DDM’s	menighe-
der	på	Sjælland,	opstod	da	det	blev	klart,	
at	det	gamle	lejrsted	kilden	ikke	længere	
kunne	bruges	til	menighedernes	forskel-

lige	weekends	og	lignende.
Med	salget	af	rosenlunden	i	Odense	
der	blev	flittigt	brugt	af	landsarbejdet	
til	ledelsesmøder	med	overnatning,	af	
diverse	udvalg	og	af	MBU,	fremkom	der	
ydermere	et	behov	for	et	sted,	der	kun-
ne	rumme	dette.	At	Missionsforbundets	
landskontor	ligger	på	samme	matrikel,	
gør	det	endnu	mere	indlysende	at	skabe	
en	afløsning	for	det,	som	ejendommen	i	
rosenlunden	kunne.
Brugerne	vil	være	menigheder	i	Mis-
sionsforbundet,	baptistmenigheder	og	
mange	andre,	der	har	brug	for	nogle	

kursus-	og	lejrsted	Lindenborg
Sidste afgørende skridt for en evt. 
godkendelse er en nabohøring

dage	i	andre	rammer.	Landsledelse,	råd	
og	udvalg,	retrætefolk	og	mange	andre	
er	naturligvis	indlysende	brugere.

Finansiering
Der	er	naturligvis	lagt	adskillige	budget-
ter	for	at	se,	hvordan	det	kunne	lade	
sig	gøre	at	finansiere	dette	ikke	helt	lille	
projekt.	Modeller	for	dette	vil	blive	lagt	
frem,	så	snart	vi	ved,	at	alle	godkendel-
ser	er	på	plads.

PG

Lindenborg er et godt lejrsted
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Når du ser på den by, du bor i, hvad 
synes du så fungerer rigtigt godt?
Jeg	er	meget	betaget	af	den	måde,	byen	
hænger	sammen	på	med	gågaden	og	
de	små	specialbutikker.	Livet	på	gåga-
den,	og	rundt	i	byen	bindes	sammen	af	
det	sønderjyske	“mojn”,	som	man	hilser	
med	til	både	bekendte	og	fremmede	i	
byen.	Det	er	lige	mig.	At	hilse	på	rigtig	
mange	af	dem,	man	møder	i	bybilledet.	
Og	så	er	der	beliggenheden	ved	vandet.	
Perfekt.
	
Hvor ser du de største mangler – 
hvor trykker skoen mest – og hvad 
kan det føre til, hvis der ikke kom-
mer ændringer? 
Aabenraa	er	en	typisk	kommunehoved-
stad,	med	en	masse	små	oplands	byer	
og	landdistrikter.	Det	er	en	kontinuerlig	
balance	at	skabe	en	god	sammenhæng	
mellem	Aabenraa	som	lokomotiv	for	de	
mindre	byer	samtidig	med,	at	man	jo	
også	skal	have	gode	rammer	i	resten	af	
kommunen.	Ensomhed	er	her	et	vok-
sende	problem,	som	kirken	let	kan	gøre	
noget	ved.	
	
Hvor ser du kirkernes mulighed for 
at komme nærmere drømmen om 
en bedre by at bo i og vokse op i?
Jeg	har	flyttet	mig	fra	at	tænke,	at	kirken	

skulle	opstarte	alle	mulige	tilbud	i	sine	
egne	bygninger,	til	at	kirken	hellere	
skulle	engagere	sig	i	livet	i	byen.	
Der	er	så	mange	gode	aktiviteter,	som	
vil	have	stor	glæde	af	involvering	af	
kristne	fra	kirken.	Vi	er	i	kirken	rigtig	
gode	til	at	organisere,	men	mangler	
ofte	rammer	og	midler.	Det	har	man	
allerede	i	spejderklubben,	madklubben	
eller	på	det	lokale	museum.	Men	dér	
mangler	de	ofte	ildsjæle.	
Lad	os	som	kristne	være	det	salt	og	
lys,	som	vi	er	kaldede	til,	og	ikke	tro	at	
det	kun	er	godt,	hvis	vi	arrangerer	det	
i	kirkens	bygninger.	Mit	hovedfokus	er	
fortsat	på	børn	og	unge.	
	
Som politisk engageret – med plads 
i byrådet – har du større indsigt 
end de fleste. Hvad kan du med din 
baggrund som kristen, som præst 
og som repræsentant for en min-
dre frikirke i byen forestille dig at I 
som kirke kunne rykke ved?
når	man	lærer	lidt	om,	hvad	der	fore-
går	i	en	kommune,	så	sænker	man	
skuldrene	lidt,	og	kan	konstatere	at	me-
get	godt	allerede	findes.	Mit	håb	er,	at	
kirken	i	højere	grad	vil	være	kerne-kirke	
i	kirkens	bygninger,	og	så	engagere	sig	
i	alle	mulighederne	i	lokalsamfundet.	
Men	der	er	altid	brug	for	mennesker,	

h å b   
f o r   d i n   

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

EnSOMHED
er	et	voksende	problem
Magasinet har denne gang stillet Rasmus Elkær Larsen, præst i Frikirken i Aabenraa nogle spørgsmål om, hvad 
han håber på for den by, hvor han er præst

der	vil	række	ud	til	børn	og	unge	fra	
selve	kirken.
	
Hvad brænder du allermest for 
som kristen og som politiker?
At	skabe	gode	rammer	for	et	godt	liv.	
Min	brand	er	den	samme,	som	jeg	har	
i	kirken,	og	udfordringerne	er	også	de	
samme.	Mit	kald	er	til	byen	og	området,	
ikke	kun	til	kirkens	medlemmer.	Mit	slo-
gan	er	at	være	for	noget	(De	gode	ny-
heder)	i	stedet	for	at	være	imod	nogen.	

Rasmus Elkjær Larsen
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Af Peter Götz
T/M Udvalget 

Det	var	et	løfte	fra	en	amerikansk	orga-
nisation,	som	nu	i	nogle	år	har	erklæret	
sin	tillid	til	det	arbejde,	der	udføres	af	
staben	på	Fredens Stemme.	Løftet	lød	på	
en	økonomisk	donation	på	35.000	USD.
Ikke	mindst	har	de	store	projekter	med	
overskrifter	som	Voice of Wisdom	og	
Sharing Love	faldet	i	god	jord	hos	den	
amerikanske	donor,	fordi	disse	projekter	
kommunikerer	så	godt	ind	i	thailandsk	
kultur.	

Ordsprogsprojektet
Vi	gav	især	Voice of Wisdom	stor	op-
mærksomhed	herhjemme	og	kaldte	det	
for	Ordsprogsprojektet.	
Det	var	et	projekt,	der	med	flittig	brug	
af	Ordsprogenes	Bog	og	korte	citater	af	
Jesus,	forklarede	evangeliet	ind	i	en	thai-
landsk/buddhistisk	sammenhæng,	hvor	
netop	ordsprog	og	korte	sentenser	er	en	
del	af	basislæringen	for	thailændere.

Peace be with You 
Senest	har	det	kreative	mediecenter	
udviklet	et	nyt	koncept,	som	de	kalder	
Peace be with you.
Vi	vil	komme	tilbage	med	uddybende	
forklaringer	af	dette,	men	som	tidligere	
med	de	store	et-års	og	to-års	projekter	
vil	der	blive	produceret	52	radioudsen-
delser,	52	videos,	trykt	materiale,	opfølg-
ningsmateriale	og	så	videre.
Der	er	en	helt	særlig	dybde	i	dette	pro-
jekt.	Mediecenterets	navn	blev	i	sin	tid	
foreslået	af	den	første	thailandske	med-
arbejder,	Sanit,	som	også	var	sproglærer	
for	Viggo	Søgaard.	Han	havde	tidligere	
været	buddhistisk	munk.	Han	havde	læst	
og	blevet	grebet	af	stedet,	hvor	Jesus	
siger:	’Min	fred	efterlader	jeg	jer’	–	og	
foreslog	derfor	navnet	Fredens Stemme.

Nyt udstyr
Med	opstart	af	det	nye	projekt	skal	der	
investeres	i	en	del	nyt	udstyr	og	compu-
tere	til	nogle	af	medarbejderne.	Vi	har	
fra	Danmark	besluttet	at	sende	dem	lidt	
hjælp	til	dette.

I	n	t	E	r	n	A	t	I	O	n	A	L			M	I	S	S	I	O	n			-			t	H	A	I	L	A	n	D

En	stor	glæde
For nylig tikkede der en mail ind til lederen af Fredens Stemme, Dr. Jariya, med en ualmindelig god nyhed

Radio
Der	er	fremdeles	omkring	150	radio-
stationer,	der	har	tilladelse	til	at	tage	
fredens	Stemmes	programmer	ned	
fra	Internettet	og	sende	dem.	Der	er	
god	grund	til	at	tro,	at	den	mærkelige	
tid	med	megen	isolation	blot	har	øget	
antallet	af	lyttere,	som	medarbejderne	
derude	for	et	par	år	tilbage	anslog	til	at	
være	en	million	om	dagen.	De	mange	
daglige	henvendelser	som	respons	på	
udsendelserne	taler	deres	eget	tydelige	
sprog.

Somwang
Somwang,	vores	’fængselspræst’	i	Udon	
thani	og	nong	khai	er	stadig	forhin-
dret	i	at	komme	ind	på	fængslerne	på	
grund	af	Covid19.	Der	er	lidt	bevægelse	
i	projektet	med	et	halvtag	til	kvinderne	
i	nong	khai,	men	også	her	har	pande-
mien	lagt	en	stor	dæmper	på	diverse	
godkendelsesprocedurer.	Vi	ved	nu,	at	
det	kan	gennemføres,	men	vi	mangler	et	
stempel	fra	et	enkelt	kontor	endnu.

Em – en mangeårig 
medarbejder på Fredens 
Stemme – klargør CD’er 
ind til udsendelse
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Af	Peter	götz,	havemanden
 
ganske	vist	bliver	der	heller	ikke	det	store	sommerstævne	i	år,	
men	mindre	ting	har	også	ret.
I	uge	26	og	27	var	skolen	lejet	ud	til	en	organisation,	der	hed-
der Lær for Livet.	Det	er	et	landsdækkende	arbejde,	der	har	
som	opgave	at	styrke	læring	og	livsduelighed	hos	udsatte	børn	
og	unge.	Mens	dette	skrives	er	skolen	fyldt	af	65	unge	og	ikke	
mindre	end	55	medarbejdere,	der	giver	det	bedste	de	har	vi-
dere	til	unge,	der	måske	ikke	fik	så	meget	med	sig	hjemme	fra.
 
Børn, unge og sommerfest
Derefter	er	der	en	uges	børnelejr,	der	afløses	af	en	teenage-
lejr,	før	der	gøres	plads	til	det	regionale	og	alternative	som-
merstævne,	der	hedder	Sommerfest	2021.	Det	er	fra	lørda	den	
24.	juli	til	torsdag	morgen	den	29	juli.
 
Arbejdsuge og skolestart
Aldrig	så	snart	er	Sommerfestens	godt	300	deltagere	taget	
hjem,	før	et	rengøringshold	kommer	ind	og	overlapper Ar-
bejdsugen med	en	dag.	Den	begynder	nemlig	søndag	aften	den	
30.	juli	og	kører	frem	til	torsdag	den	5.	august.
Denne	uge	er	også	opstartsugen	for	skolens	medarbejdere,	
for	fra	uge	32	og	et	skoleår	frem	vil	skolen	være	hjem	for	109	
elever.	De	ankommer	søndag	den		8.	august,	og	så	kører	det	
hele	igen.

tak	fordi	du,	der	læser	dette	lever	med	i	vores	efterskoles	liv,	
tænker	på	os	og	tager	os	med	i	dine	bønner.

Efterskolen	Lindenborg
Selv om skolens elever tog hjem i slutningen af uge 25, summer det hele 
sommeren af liv og glade dage på skolen

Dem, der er med på hvert hold

96 elever tog afsked med skolen i uge 25. Syv af dem havde et certifikat med som 
fitness instruktører. Bagerst, deres lærer, Kim Bjørsted


