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L E D E R

De seneste måneder har stort set alt 
handlet om Coronakrisen. Pludselig var 
den over os. Den satte al planlægning ud 
af kraft. Den ene søndag sad vi i kirken 
uden at vide, at vi ikke kunne mødes der 
den følgende søndag. Midt i ugen lød 
pludselig det helt usædvanlige budskab: 
”Danmark lukker nu”, og ”Danmarks 
kirker lukker nu”. Alle planer blev fejet af 
bordet. Nu var det coronaen, der suve-
rænt satte dagsordenen. ”Aflyst” blev et 
hyppigt anvendt ord for et væld af ar-
rangementer. Pludselig var kirken ikke 
længere tilgængelig på samme måde, 
som den plejede. Mon ikke en eller an-
den tænkte ”Hvor blev kirken af?” Kirken, 
der for mange var et fast holdepunkt, 
havde ikke længere en åben dør. 

Kirken og gudstjenesten
Der findes selvfølgelig et godt svar 
på det spørgsmål. Kirken lod sig ikke 
stoppe. Den fandt nye veje. Den kom ud 
i det offentlige rum ved at sende guds-
tjenester online.  Det betød, at menne-
sker der ikke plejede at gå i kirke, nu helt 
anonymt fra sofaen kunne se ind i kir-
ken og få et indtryk af, hvad der foregår 
bag kirkernes tykke mure. 

Kirken og krisen
Men ovenstående er ikke det eneste 
mulige svar. Hvor blev kirken af, da 
krisen ramte? Spillede kirken en rolle 
som kriseberedskab? Når jeg taler med 
mine kollegaer rundt omkring i verden, 
hører jeg hvilken rolle kirken har spillet 
i denne tid. I Brasilien blev nogle kirker 
omdannet til herberge for hjemløse. På 

Hvor blev kirken af?
Filippinerne rakte kirken ud med hjælp 
til de allerfattigste. I Polen gav kirken sig 
til at producere mundbind til hele sam-
fundet. 
I Danmark lever vi i et velfærdssamfund, 
hvor det offentlige sørger for det meste. 
Alligevel er det relevant at reflektere 
over, om vi kunne have spillet en større 
rolle i en krisetid?

Kirken og dig
En tredje vinkel på spørgsmålet er: Hvor 
blev kirken af i dit liv? Hvad betyder det 
for dig, at kirken blev digital, og du kun-
ne gå i kirke, når det passede dig hjem-
me fra sofaen? En erhvervsleder sagde 
for nylig: ”I kan lige så godt se i øjnene, 
at vi har vænnet os til ikke at gå i kirke”. 
Har han ret? Måske for nogens vedkom-
mende. Da vil jeg gerne minde om, at 
kirke er mere end digitale gudstjenester. 
Kirke er fællesskab, nærvær og tjeneste 
sammen. Vi kan sagtens overleve, at 
kirken pålægges at holde lukket i to en 
halv måned, men på sigt kan vi ikke und-
være at mødes med hinanden i en fælles 
efterfølgelse af Jesus Kristus. 
Vi ses i kirken!

DDM’s repræsentantsskabsmøde 
i Vestermarkskirken i Grindsted 

den 26. september 2020
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Af Anna Lundtoft og Peter Götz

Det er mange år siden at DDM’s kvinder 
– organiseret i DMK, Dansk Missionsfor-
bunds Kvinder – blev en del af Danmarks 
Økumeniske Kvindekomité. 
Det har i alle år været et både lærerigt 
og meget berigende fællesskab, fortæl-
ler Anna Lundtoft. Hun er en af dem, 
der stadig er varm fortaler for, at mange 
flere kvinder i DDM tager del i dette 
tværkirkelige fællesskab. Hun skriver:

Det, at vi på tværs af kirkesamfund kan 
mødes med andre kristne kvinder til bøn 
og indholdsrige samtaler om kvinders 
vilkår andre steder i verden, er stort. 
Vi mødes som regel i et forum med kvin-
der fra ni forskellige kirkesamfund. Her 
deler vi beretninger og bedeemner om 

kvinder, som vi måske aldrig har hørt 
om eller tænkt på før. Og samtidig ved 
vi, at der overalt på Jorden er kvinder, 
der samles i store og små netværk og 
beder for de samme ting.

I mere end 50 år har vi været engageret 
i dette fællesskab. Hvilken forret er det 
ikke at kunne mødes i frihed og bede 
sammen med kvinder overalt på kloden.

Det ville være så godt, hvis langt flere 
opdagede denne rigdom, så min opfor-
dring er, at mange flere yngre kvinder 
ser potentialet i dette verdensomspæn-
dende fællesskab – og griber denne 
udfordring.
Den internationale bededag er altid den 
første fredag i marts.

40.000 kr. til 
Father’s Home 
En indsamling mellem ’Danmarks Økumeniske kvinder’ – DØK 
– har resulteret i en stor gave på kr. 39.600 til Father’s Home i 
Takoradi i Ghana

DMK og DØK

DMK (Det Danske Missionsforbunds Kvinder) 
– der nu er opløst – var i mange år repræsen-
teret i Dansk Økumenisk Kvindekomité (DØK). 
Repræsentationen er formelt overtaget af 
DDM, der sørger for det årlige kontingent på 
kr. 750.

Hjælp til kvinder, børn og familier
DØK optager hvert år en kollekt på Kvindernes 
Internationale Bededag, den 1. fredag i marts. 
Omtrent hvert femte år tilfalder en del af kol-
lekten et område indenfor DDM’s internatio-
nale mission, og beløbet er på skift gået til et 
projekt defineret af et af missionsudvalgene. 
Kollekten skal gå til et område, som på en 
eller anden måde drejer sig om kvinder/børn/
familier.

DDM’s repræsentanter i DØK’s arbejdsgruppe 
for den årlige bededag er: Anna Lundtoft og 
Kitty Wang. 

Turnus for modtagelse af DØK 
kollekten:
Rækkefølgen i DDM’s missionsfelters tildeling 
er: Grønland - Thailand - Rumænien - Ghana.
Rumænien blev tilgodeset i 2015 og Ghana i 
2020. Grønland står derfor for tur ved næste 
kollekt, formodentlig i 2025, hvis DDM fortsat 
er en del af dette fællesskab.

Forældrene på Father’s Home står 
med både store og skønne opgaver
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Af Peter Götz

Flere sammenfaldende årsager gør, at 
vi nu forsøger os med en digital udgave 
af bladet, der samtidig skal smelte sam-
men med det Nyhedsbrev, der med 
mellemrum udsendes af Missionsfor-
standeren. 
For historikkens skyld har jeg kigget 
lidt i de gamle udgaver – og plukker lidt 
herfra

ÅR 1900
Den 1. september

Som ti Tusinde
Et stort Antal Mennesker have intet Overskud 
af Evner, endda knapt saa meget, som de selv 
behøve. De gaar gennem Verden talende og 
udførende nedslaaende ting.
De afkjøle Bønnemøderne, lamme Me-
nighederne, forhindre Offervilligheden 
og skade Virksomheden.
De slukke Lyset, når de burde tænde 
det. Den svage Glød, som brænder 
på deres Hjærtes Arne, sprede de saa 
vidt omkring, at ingen er i Stand til at 
opfange den mindste Smule Varme, i 
Stedet for at sætte sit Hjærte i en saa-
dan Brand, at dets Flammeglød kunne 
indbyde hele Nabolaget til at komme og 
nyde af deres Overflod og Varme og se 
deres straalende Ansigter.

O, om vi ejede flere Mænd og Kvinder 
med større Tro paa Gud.
’Hvorfor er du altid så glad’? spurgte 
Columbus sin Ven Deicolus. Svaret lød: 
’Fordi ingen kan tage min Gud fra mig.’
Vi behøve flere Mennesker, som forstaa 
og erkjende, at det er deres Mission at 
glæde og frembringe Smil på Ansigter, 
som alt for længe har været sure og 
frastødende – flere saadanne som Da-
vid, som kunne lede håbets Hære, spille 
Opmuntringens Harpe, og om hvilke vi 
kunne sige: ’Du er ligesom ti Tusinde af 
os’.

1920
7. Februar
Sund Sans byder:
At man ikke uden videre siger ’du’ til 
enhver Broder eller Søster, man træffe 
på sin Vej
At man ikke taler for længe, hvor der er 
flere Talere til Stede
At man ikke taler ondt om eller latterlig-
gør Mennesker, som for sin Samvittig-
heds Skyld handler anderledes end en 
selv
At man ikke som tilrejsende fremmed 
tilsidesætter stedlige, ledende Brødre og 
nominerer sig selv som Leder.
At man i alle dele forsøger at bevare 
Enhed i Fredens Baand.
At man ikke optræder som Lærer for 

den, der staar over en selv i Alder og 
Gudsfrygt.
At yngre underordner sig de ældre og at 
Kvinden ikke optræder som Lærer over 
for Manden.

1940
18. maj
Om tilladelse til at holde kristelige 
møder
Politikommissær Groes-Petersen fra 
Politigaarden i København udtaler over-
for os:
Den 9. April udstedtes der som bekendt 
et almindeligt Forbud mod alle offentlige 
Møder undtagen for Gudstjenester og 
kristelige Møder i Kirkerne.
Et Cirkulære er efterfølgende udsendt til 
alle Politimestre, hvor de bemyndiges til 
at dispensere fra dette almindelige For-
bud mod offentlige møder andre steder 
end i kirkerne – dog kun for rent kriste-
lige Møder i Missionshuse og lignende 
Steder.
Hvad Friluftsmøder angår har Politiet i 
København antaget det Standpunkt at 
forbyde kristelige Møder under åben 
Himmel. Det er dog i de enkelte Politi-
kredse op til Politimesteren.
Med hensyn til Teltmøder vil man fra Po-
litiets side formentlig tage Stilling i hvert 
enkelt Tilfælde.

Farvel og mange tak for 131 år
Bladet som du sidder med i hånden lige nu er formodentlig det sidste blad, der i trykt form udsendes som 
Missionsforbundets Magasin
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1960
1. juli
Fra årsberetningen for Ydre Mission
Så har vi haft den glæde at radiotelegra-
fist i Den Kongelige Danske Marine, Vig-
go Søgaard, er antaget til uddannelse på 
B.T.I. i Glasgow og begynder sine studier 
i september. 

15. juli 
Fra rubrikken Noter:
Neger i USA får højt kirkembede
En gejstlig neger fra New York, E.G. 
Hawkins, er på generalforsamlingen i 
USA’s Forenede presbyterianske Kirke 
blevet valgt til stedfortrædende mo-
derator (dvs. leder). Det er første gang 
en neger udnævnes til det næsthøjeste 
embede i denne kirke, som har ca. 3 mil-
lioner medlemmer.

1980
1. juni
MBL - den omvandrende bibelskole
Missionsforbundets Bibel og Ledertræ-
ning, MBL, der blev søsat under Aften-
skoleloven af Viggo Søgaard – er i dette 
år, endnu en ganske ny, men blomstren-
de aktivitet.
Morgenstjernen overværede en kursus-
dag i Osted og skriver:
Vi oplevede denne dag MBL som en uhy-
re vigtig nyskabelse i Missionsforbundet, 

måske vigtigere end en stationær bibel-
skole. Lad os arbejde videre med bibel-
skoletanken sammen med baptisterne 
og andre frikirker, men lad os under alle 
omstændigheder beholde MBL.

15. juli
Missionsforbundets indsats i Grønland 
begyndte i 1979, hvor Maria og Jens Sø-
rensen og deres fire døtre rejste til Ilulis-
sat. I 1980 var de hjemme og blev spurgt 
om det havde været som forventet: Ja, 
svarer Jens, men problemerne deroppe 
er større end vi havde regnet med, spe-
cielt spiritusproblemet og alt hvad det 
fører med sig. 
Årskonferencen besluttede det år at 
iværksætte en indsamling til arbejdet 
med et mål på kr. 600.000
Samme år, 1980, var, som det fremgår af 
Morgenstjernens reportager fra Årskon-
ferencen, Lene og Mogens Gjerlev klar til 
at tage af sted for sammen med familien 
Sørensen at arbejde i Ilulissat med et 
primært fokus på børn og unge. 

2000
1. maj
Jeg var fremmed 
Mission handler om at bryde grænser. 
Det er Preben Vigsø, der siger dette i et 
interview, da han som den første i Missi-
onsforbundet får titlen indvandrerpræst 

Farvel og mange tak for 131 år

og dermed den opgave at formidle evan-
geliet  ind i landets indvandrermiljøer. 
Han siger: ’Det er vigtigt at forstå, at der 
er forskel på de forskellige etniske grup-
per i DK. Mission handler om at bevæge 
sig over en grænse, der af forskellige 
årsager er opstået, enten nationalt som 
fra Danmark til Tyskland eller kulturelt 
fra din verden ind i indvandrermiljøet’.

1. Oktober 
Ny kirkebygning i Stenum
Næsten som jeg havde sat mig på en af 
de sidste frie stole, måtte jeg straks op 
at stå igen. For lovsangen til Guds ære 
steg til vejrs fra de mere end 500 gæster, 
som var kommet. Og som det lød! Gud 
fik virkelig æren for det værk, som han 
har sat på en mark i Stenum.
Det er Finn Kier-Hansen, der begejstret 
referer fra indvielsesdagen for Vester-
kirken. Jon Knudsen, der havde været 
med at tegne kirken, gav et rids over den 
stolte historie, som Missionsforbundet 
har på dette sted, hvor en lille gruppe/
menighed helt tilbage i 1840’erne 
samledes og reelt blev fundament for 
grundlæggelsen af Det Danske Missions-
forbund i 1888.
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Af Allan Møller, 
Osted Frikirke

I april 2019 deltog jeg - sammen med 
11 andre danske mænd og en god flok 
nordmænd - i en Xtreme Character Chal-
lenge (XCC) i Norge, som 4M Norge ar-
rangerede. 

Under pres
XCC er et eventyr og en vandretur for 
mænd, hvor man bliver presset både fy-
sisk, mentalt og åndeligt med det formål 
til slut at falde på sine knæ og erkende 
sin afhængighed af Gud og af fællesska-
bet med andre. 
Jeg havde gennem flere år hørt om disse 
ture gennem en god ven og studiekam-
merat fra min tid på Ansgarskolen i 

Norge – og sidste år tog jeg beslutningen 
om at tage med. 

Vi ankom til mødestedet sidst på efter-
middagen; et lille bedehus på kanten af 
en norsk elv. Her blev vi inddelt i hold á 
8-9 personer. Rygsækken blev tjekket. En 
lille smule mad blev uddelt og fordelt på 
holdet – og så var det ellers afgang. Jeg 
husker, at jeg var spændt og en smule 
nervøs – men dog ikke mere, end jeg 
følte mig i trygge hænder. 
Af sted det gik, og inden længe ramte 
vi det første fjeld og dermed den første 
påmindelse om, at Norge opererer med 
nogle andre stigningsprocenter end 
vores eget pandekage-flade lille konge-
rige lidt længere mod syd – og det skulle 
bestemt ikke blive den sidste stigning på 
turen, som skulle forceres.

Ikke kun for jægersoldater
Man skal ikke være hverken jægersol-
dat eller frømand for at kunne deltage 
i turene. Der er plads til alle, men man 

skal være i ok fysisk form, så træning op 
til turen er en god ide. 

Jeg har ikke lov til at afsløre så meget om 
indholdet på turen, for så ødelægger det 
oplevelsen for de næste mænd, som skal 
af sted. Det er nemlig en begivenhed, 
som 4M arbejder på kan afholdes to 
gange hvert år – enten i Danmark, Norge 
eller Sverige – eller som et skandinavisk 
samarbejde, hvor også det åndelige 
fællesskab bliver styrket hen over lande-
grænserne. XCC er for alle mænd, og det 
giver en stærk oplevelse af at være ét i 
Kristus.

Du, dit team og din Gud
Men jeg kan love, at man bliver udfor-
dret på den fede måde. Langt væk fra 
civilisationen og hverdagens bekvemme-
ligheder. Bare dig, dit team og Gud! Det 
er ikke bare 72 timers hovedløs van-
dring, men undervejs er der små stop, 
hvor der er opgaver, udfordringer eller 
måske en tiltrængt pause med et ånde-

Mænd, der vandrer sammen! 
Gennem vildmarksture vil fællesskabet 4M forny mænd i troen 
og kalde dem til at tage ansvar i familie og menighed
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ligt input. Ud over telt, liggeunderlag, 
regntøj og et par gode vandrestøvler, så 
var Bibelen en obligatorisk og vigtig del 
af pakkelisten. Det er på en eller anden 
måde stærkt at sidde under åben him-
mel, midt i skaberværket og læse be-
retninger fra Bibelen, mens solen daler 
stille ned i vest.

Det startede ved et spisebord... og 
endte langt ude i skoven
Organisationen 4M blev dannet i Hol-
land i 2008 af fire venner, som ønskede 
at styrke og bevare relationen med hin-
anden. De tænkte, at en tur i naturen, 
hvor de kom væk fra hverdagen og kun-
ne se hinanden som mænd, kunne være 
en god ide. Både for at bevare deres 
relationer, men også for at kunne berige 
hinanden i tjenesten.
Tre af de fire venner var menighedsle-
dere, og den ene inviterede mænd med 
fra sin kirke. Det betød, at der var 80 
mænd af sted på den første tur i 4M-
regi. Siden har 4M spredt sig til 15 lande 
i hele verden, og yderligere 10-12 lande 
er undervejs.
4M er IKKE en ny kirke eller menighed. 
4M er en bevægelse, et fællesskab for 
mænd, som ønsker at støtte og opmun-
tre hinanden i troen. 
4M skal ikke erstatte kirken eller gudstje-
nesten, men det er et godt supplement 
og et sted, hvor man kan komme ud i 
naturen, mærke sig selv og møde Gud.

Mærke sig selv og hinanden
For min egen del kan jeg godt savne 
disse ting lidt i hverdagen; det med at 
opleve glæden ved at bruge min krop og 
virkelig mærke mig selv. Det bringer stor 
velsignelse i mit liv at være i naturen, 
vandre med andre mænd og dele livets 
glæder og udfordringer. 
4M er også et broderskab med stor grad 

af integritet og fortrolighed. 
Den fjerde musketer
Navnet 4M betyder egentlig Den fjerde 
musketer. En af bevægelsens grundlæg-
gere havde tilbage i 2008 netop læst 
Alexander Dumas` roman ”De tre mu-
sketerer”, hvor hovedkarakteren i bogen, 
den unge D´Artagnan havde som mål at 
blive musketer for den franske konge. 
På sin færd møder han de tre muskete-
rer Athos, Porthos og Aramis, og sam-
men danner de fælles front for kongen. 
De levede efter mottoet: ”En for alle – og 
alle for én”. De vidste, de kunne stole på 
hinanden. Musketerernes historie af-
spejlede 4M-bevægelsens ønske: At ære 
kongen ved at stå sammen i den ultimative 
manddomsprøve. Visionen var født. 
Værdierne i 4M bygger på tro, broder-
skab, eventyr og retfærdighed. 

Mødet med Gud på fjeldet
Jeg kan slet ikke selv få armene ned over 
mine oplevelser på min XCC i 2019. Det 
er noget af det stærkeste fællesskab, 
jeg har oplevet i mit liv – og det er et af 
de vildeste møder, jeg har haft med mig 
selv og min Gud. Jeg mødte Ham – eller 
måske var det Ham, der mødte mig på 
toppen af et fjeld, hvor nogle af de kend-
te skriftord om min egen magtesløshed 
og Guds kraft blev både kraftfulde og 
virkelige for mig. 

>>
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”Ude i naturen sammen med andre mænd, vil 
du over 3 dage erfare episk norsk natur og nyde 
spektakulære udsigter. I løbet af weekenden 
vil du opleve fysiske udfordringer, sociale og 
åndelige input. Du kommer til at gå en tur, som 
er mange kilometer lang, men du bliver især 
udfordret på den rejse, som ofte er den mest 
krævende: Rejsen mellem hovedet og hjertet! Du 
skal kæmpe en kamp mod elementerne, dig selv 
og Gud.” 
(Fra den norske hjemmeside www.4mnor.no ) 

Måske særligt vi mænd tror ofte, at vi 
kan alt og ved alt. Vi lever i en verden og 
i en tid, hvor vi er vant til at løse alting 
selv – eller hvor vi har ting til at løse op-
gaverne for os. Vi skal bare trykke på en 
fjernbetjening eller åbne for en app på 
telefonen, og så har vi det meste inden 
for rækkevidde. 
Vi bliver lullet i søvn af hverdagens ruti-
ner, og vi bliver let dovne. 

Jeg tror, at der er en kæmpe glæde og 
velsignelse forbundet med at komme ud 

og mærke sig selv lidt. Fjerne nogle af 
bekvemmelighederne. Vi mærker efter-
hånden kun vores krop, når vi har ondt 
et eller andet sted. Men der er mere i 
livet end det… 

Vi trænger til eventyr – vi trænger til at 
komme ud og mærke vinden på næsen, 
solen i ansigtet og den begyndende 
vabel på hælen. 

Xtreme Character Challenge – sep-
tember 2020 
Ønsker du at leve et liv, som er mere 
spændende, mere udfordrende og mere 
givende end alt, du kan forestille dig? 
Leder du efter eventyr? 4M tager mænd 
med på eventyr, som kan forvandle livet 
for altid. 4M er en gruppe almindelige 
mennesker, som lever ekstraordinære 
liv! 

Jeg kan kun anbefale at tage med på en 
XCC – næste mulighed er 17-20. septem-
ber 2020. 
Du kan allerede tilmelde dig nu på: 
https://4mnor.no

Vi er en del andre danskere, som tager 
med enten som deltagere eller crew. 

Vi vil gerne være behjælpelige med 
fællestransport og valg af udstyr. Vi 
går også nogle træningsture op mod 
XCC´en, så vi er i nogenlunde form. 
Vi mødes desuden til fællesskab og van-
dreture her i Danmark, hvor vi spiser 
bålmad og overnatter i shelter eller telte. 
Flere oplysninger, kontakt mig på mail: 
lisbethallan@gmail.com

Internationalt fællesskab
Vi nyder hinandens fællesskab og 
fortrolighed. Vi beder sammen og for 
hinanden. Vi griner sammen og græder 
sammen. Vi kommer fra vidt forskellige 
kirker og trossamfund – men det er slet 
ikke vigtigt… Vi er sammen som brødre 
om Kristus. 
Alle, som har gennemført en XCC, får 
en rød polo med 4-tallet på. Denne polo 
bæres hver den sidste søndag i måne-
den af mænd over hele verden, som har 
deltaget i og gennemført en XCC. Dette 
giver en fællesskabsfølelse og en gen-
kendelighed på tværs af landegrænser 
og kulturer. 
4M – for manden, for familien, for Kon-
gen! 

>>
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Af Peter Götz

Eleverne på efterskoleholdet 19/20 var 
ovenud lykkelige for at kunne vende 
tilbage i slutningen af maj.
De nåede dermed at få nogle få uger 
sammen og afslutte deres efterskoleop-
hold med stil og stolthed – om end der 
var mange retningslinjer og restriktioner. 
Rengøring, afspritning, grupper på max. 
otte elever, afstand i spisesal og en 
mængde udendørs aktiviteter satte sit 
præg. Men humøret var højt.
Skoleåret sluttede med 94 glade elever, 
der skal videre i livet med den bagage, 
de fik med sig fra den skønne plet ved 
Lejre Vig, Efterskolen Lindenborg.

Velkommen
Søndag 9. august møder der efter pla-

nen 104 elever op, der skal prøve kræf-
ter med sig selv, med hinanden og med 
efterskolelivet. Hvis nogen udebliver, er 
der en venteliste at tage af.

Løbende tilpasning
Der er naturligvis hele tiden forandrin-
ger på en efterskole som Lindenborg. 
Forstanderen, Anders Lausten Ohlsen, 
sætter med sin kreative tænkning og 
evne til udvikle et spændende præg på 
skolen. Flere organisationer og forenin-
ger i området bliver skolens medspillere, 
pedellerne bliver nu også pædagogiske 
medarbejdere, ældre lærere bliver grad-
vist afløst og nye konstellationer opstår.

Årsmøde
Efterskolen Lindenborgs repræsentant-
skabsmøde blev afviklet digitalt på plat-

L I N D E N B O R G

Efterskolen Lindenborg
Til august begynder 104 elever på Efterskolen Lindenborg

formen Zoom den 15. maj – med delta-
gelse fra en række menigheder, dog slet 
ikke alle.
Det blev naturligvis et lidt mere formelt 
møde, med knapt så mange spørgsmål 
fra repræsentanterne, eller indslag fra 
skolens medarbejdere, som vi er vant til.
Gennemgangen af økonomien viste, at 
årene 17/18 og 18/19 med for få elever 
har tæret alvorligt på skolens finanser 
og trækker spor ind i regnskaberne for 
en rum tid. Men fremtiden ser godt ud.
Bestyrelsen består fortsat af Ruben 
Lundtoft, formand, Rikke Gjerlev, næst-
formand, Thomas Quistgaard, kasserer, 
Rubin Fodgaard og Peter Götz.

Elever på sponsorløb for DDM’s 
indsats i Rumænien og Ghana
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Af John Nielsen
Missionsforstander

For at realisere visionen arbejder vi med 
fem fokusområder: 
Discipelskab
Menighedsudvikling
Nye trosfællesskaber og menighedsplant-
ning
Socialt engagement
Netværk mellem menigheder
Fem teams blev nedsat til at fremme 
disse områder. De koordineres af udval-
get Mission i Danmark, der ledes af Jacob 
Muff. 
Her to år før processen når i mål, har vi 
stillet tre spørgsmål til de enkelte teams 
tovholdere:

Discipelskab

Ruben Andersen-Hoel:
1. Hvad er der sket undervejs i processen?
Vi har primært arbejdet med at inspirere 
til bevidst discipelskab, ved at informere 
om og inspirere til forskellige redskaber, 
som fx åndelig medvandring, netværks-
grupper, mentorskab, andagtsliv, hudd-
les, (grupper på 2-4 personer), klynger 
mv. Dette er sket på lederdage i Mis-
sionsforbundet, på Sommerstævner, i 

artikler og ved undervisning på fx menig-
hedsweekender og lign.
Discipelskabsteamet var også centrale 
i skabelsen og afholdelsen af Hybrid, et 
discipelskabs- og lederkursus for unge 
mennesker.

2. Hvad skal der fokuseres på de næste to 
år?
Først og fremmest er teamet, som ar-
bejder med discipelskab, med i arbejdet 
omkring en ny bibelskole på Lindenborg, 
hvor det fra i år bliver muligt at deltage 
på weekendkurser. 
Herudover arbejdes der med at skabe 
og udbrede kendskab til elektroniske 
muligheder som apps og podcasts, som 
gode redskaber til den daglige andagt og 
inspiration.

3. Hvad kan menighederne gøre?
Helt konkret beder vi om at menigheder-
ne reklamerer og bakker om MBL – Missi-
onsforbundets Bibelskole på Lindenborg. 
Man kan fx vælge at støtte mennesker, 
som ønsker at dygtiggøre sig på denne 
måde. 

Menighedsudvikling

Ruth Cilwik:
1. Hvad er der sket undervejs i processen?

Vi har brugt VITAL-processen i 8 menig-
heder. Denne proces definerer begreber 
som at være en sund og missional me-
nighed og hjælper med at finde en fælles 
identitet og formål. Mange samtaler og 
post-it’s har været med til at afklare me-
nighedens fælles ståsted og givet mod 
på at tage fat i fremtiden på en fornyet 
måde. Vitalteamet, bestående af Svend 
Jensen, John Nielsen og Ruth Cilwik, har 
måttet evaluere og tilrette materialet og 
fremgangsmåder undervejs - det var en 
lærerig og spændende tid. Der var vær-
difulde input at hente i det Europæiske 
Netværk, som vi blev en del af for 2 år si-
den. Her mangler det ikke på bønner for 
hinanden, entusiasme og målrettethed. 
 
2. Hvad skal der fokuseres på de næste to 
år?
For det første skal vi fokusere på de 4 
menigheder der er i gang med Vitalpro-
cessen og de 2 menigheder, der overve-
jer at starte op. 
Dernæst skal vi have fokus på at være 
tydelige sparringspartnere med menighe-
derne undervejs på ”Vitalitetsvejen”. 
Endelig vil jeg nævne, at vi er en del af en 
åndelige bevægelse i Europa. Det giver 
vind under vingerne at have samme hjer-
te for sunde og missionale menigheder. 
Det vil vi ikke gå glip af fremover. 
 
3. Hvad kan menighederne gøre?
Tag modige og beslutsomme skridt mod 
at blive eller blive ved med at være sund 
og missional. 

To år før målstregen
I sommeren 2015 lød startskuddet til Vision 2022: Menigheder som lever og vokser
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Nye trosfællesskaber 
og menighedsudvikling

John Lorenzen:
1. Hvad er der sket undervejs i processen?
Vi glæder os over, at der nu ér gang i en 
målrettet indsat i tre forskellige byer. I 
Nørresundby er Maj og David Højgård le-
der af menighedsplantningen Nordstjer-
nen. I Egebjerg ved Horsens, er Camilla 
og Jacob Muff leder af et nystartet tros-
fælleskab og i Billund har Torgun og Leif 
Skov for tre år siden startet trosfællesska-
bet Billund International Fellowship. 
Vi har udarbejdet en menighedsplanter-
pakke som består af økonomisk hjælp, 
sparring og rådgivning. Det vil gøre det 
nemmere for nye kommende plantere at 
starte op. 
Vi har startet kurset MyLife Workshop, 
et kursus der tager udgangspunkt i den 
enkelte deltagers liv, historie og drømme. 
Her vil deltagerne udforske nyt om sig 
selv og vil se, at Gud er mere interesseret 
i os, end vi selv er.
 
2. Hvad skal der fokuseres på de næste to 
år?
Vores fokus er at støtte de tre eksiste-
rende fællesskaber. De er i fronten, og vi 
andre står bag dem med forbøn, sparring 
og økonomisk hjælp. I de kommende år 
håber vi at kunne øjne muligheden for, 
at der kan startes flere trosfællesskaber 
op. Sideløbende fokuserer vi på både den 

økonomiske, samt den åndelige del gen-
nem bl.a. målrettet forbøn. 
 
3. Hvad kan menighederne gøre?
Overveje om der kan startes et nyt tros-
fællesskab, der på sigt kan blive en ny 
menighed. Jeg tror at flere kan gøre det. 
De tre omtalte projekter har brug for fle-
re medarbejdere, overvej også hvordan 
du kan støtte - eller måske endog flytte til 
en af disse tre byer ved at søge dit næste 
nye job i et af disse områder. 

Netværk mellem 
menigheder

Svend Ryborg:
1. Hvad er der sket undervejs i processen?
Den årlige ByttePræstDag er et produkt 
af Vision 2022. Det er en dag hvor menig-
hederne bytter præst på kryds og tværs, 
så vi lærer hinanden lidt bedre at kende 
ud over landet, og dermed også får skabt 
noget netværk. 
Vi prøvede også at få et kursus op at 
stå for menighedsformænd og næstfor-
mænd, for at skabe netværk imellem 
menighederne på den måde. Men der 
var desværre ikke opbakning nok, så det 
blev aflyst.
Der er til gengæld blevet etableret en 
bibelskole, som både skaber discipelskab, 
men som også skaber netværk mellem 
menigheder.

2. Hvad skal der fokuseres på de næste to 
år?
ByttePræstDagen vil fortsætte, men vi vil 
også arbejde på at udbygge netværket på 
anden måde. Det vil vi blandt andet gøre 
sammen med forbundsrådet ved at sæt-
te fokus på, hvad der binder os sammen 
som forbund. Hvilke værdier er vi fælles 
om? Hvilket DNA fra DDM´s historie er 
fælles for vores menigheder? Og hvordan 
kan det styrke netværket endnu mere 
fremover?

3. Hvad kan menighederne gøre?
Jeg vil opfordre menighederne til at gøre 
brug at det netværk vi har i DDM. Der 
sidder rigtig mange erfarne mennesker 
rundt om i landet, og de allerfleste er 
mere end villig til at dele af deres erfarin-
ger. Så grib telefonen og få en snak.

Socialt engagement

På mange måder er det sociale engage-
ment vokset meget de senere år i adskil-
lige af vores menigheder. Derimod har 
det team, der blev dannet ved siden af 
de fire andre teams set sig nødsaget til at 
indstille deres engagement. Begrundel-
sen var bl.a. at deres sociale engagement 
på lokalt plan tog, hvad de havde af res-
sourcer. Det er jo en ærlig sag, men dette 
fokusområde får altså for tiden ikke det 
’skub’ fra nationalt hold, som de andre 
områder.
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Af Nadia og Tina
Ghana-udvalget

Næstbedst i Afrika
Corona-pandemien har ramt Afrika, og 
vi frygter, hvilke lidelser den vil forår-
sage. 
Sammenlignet med de øvrige afrikanske 
lande er Ghana dog ganske velfungeren-
de. De er på andenpladsen, efter Syd-
afrika, i arbejdet med at teste borgerne 
og opspore smittekæder. Det glæder vi 
os over.
I begyndelsen af juni var der 8.070 smit-
tede, de fleste i hovedstaden Accra. I 
Vest-Regionen, hvor Father´s Home er, 
er der 421 smittede (ghanahealthser-
vice.org). 
Dygtige ghanesiske forskere arbejder 
intenst på at producere en vaccine, og 
præsidenten har lukket alle uddannel-
sesinstitutioner samt opfordret sit folk til 
at blive inden døre for at undgå smitte. 
Skal man ud, opfordres man til at an-
vende maske. Regeringen har godkendt 
det traditionelle ghanesiske stof til 
maskeproduktion, så folk syr og sælger 
masker, som er billige, og som kan va-
skes og genbruges. 
Landets sundhedsminister opfordrer 
folk til at købe masker – og ikke kun til 
sig selv men også til dem, som ikke selv 
har råd. Præcis som i DK opfordres folk 
til at vise samfundssind og hjælpe hinan-
den igennem krisen. 
Heldigvis er der i Ghana tradition for, at 

kirker træder til i sådanne situationer, 
og ifølge Francis er forskellige kirker nu 
på banen med fødevarehjælp til de fat-
tigste.

Hvordan påvirker denne situation 
Father´s Home?
I starten var der en del usikkerhed, da 
ledelsen manglede informationer om 
sygdommen og dens smitteveje, men 
nu, hvor myndighederne er kommet 
med præcise anvisninger, følger de 
anvisningerne til punkt og prikke. Det 
giver mødrene en del ekstra arbejde, 
idet de skal holde alle børnene inden 
døre. De skal også få godhjertede men-
nesker, som ønsker at donere gaver til 
børnehjemmet, til at forstå, at de ikke 
kan få lov at hilse på børnene. (Donatio-
nerne har ændret karakter fra primært 
at være madvarer til nu primært at være 
rengøringsartikler, desinfektionsmidler 
og ansigtsmasker.) Og endeligt er det en 
udfordring at sikre, at alle børnene va-
sker hænder grundigt og ofte. De fleste 
af børnene har vænnet sig til det nu, 
men der er stadig mange små, som skal 
have hjælp.
Mødrene kan stadig købe deres føde-
varer på markeder og i supermarkeder, 
hvor de er meget opmærksomme på at 
holde afstand, undgå store menneske-
mængder og anvende ansigtsmasker. 
Ligeledes er de ansatte i stand til at 
sælge deres æg og grøntsager, præcis 
som de plejer.

Father´s Home´s rolle i forhold til 
det omgivende samfund
Det har altid været en del af Father´s 
Home´s DNA, at de rækker ud til de fat-
tige i samfundet omkring sig, og således 
også nu. Som Francis og Rosemond si-
ger: ”Først og fremmest hjælper vi vores 
land ved at blive hjemme og undgå smit-
te, så vi ikke belaster sundhedssystemet. 
Dernæst vil vi uddele mad, rengørings- 
og toiletartikler til vores enker, fattige 
familier og enlige, hvis behovet opstår. 
(Det er en særlig givertjeneste, som de 
har stået i, gennem nogle år).

At studere under Corona 
I løbet af de sidste måneder har de 
fleste menneskers dagligdag ændret 
sig markant. Nogle af dem på Father’s 
Home, der specielt mærker det, er de 33 
unge, som læser på universiteter landet 
over. Den 15. marts lukkede regeringen 
alle uddannelsesinstitutioner, og derfor 
har de unge været nødsaget til at flytte 
tilbage til Father’s Home, hvor de ellers 
kun bor i ferierne. En af disse studeren-
de er 22-årige Mercy, som er flyttet del-
vist ud på børnehjemmet for de mindste 
børn sammen med to andre piger. Her 
hjælper de mødrene og letter lidt af det 
ekstra pres, de føler i denne tid. 
Semesteret er stadig i gang, så universi-
teterne og eleverne har taget alternative 
midler i brug for at forsætte undervis-
ningen. Undervisningen foregår primært 
over en online læringsplatform, og med 

Father’s Home 
i Coronaens skygge

G H A N A
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et begrænset antal computere til rå-
dighed og dårlig internetforbindelse er 
motivationen svær at finde for de fleste. 
Mercy siger følgende om situationen: ”At 
være hjemme er ikke motiverende ift. at 
studere. På skolen laver vi gruppearbej-
de, og der er et godt studiemiljø. Det er 
der ikke her hjemme”. Mercy pointerer, 
at til trods for de ekstra besværligheder 
med at studere hjemmefra er de ved 
godt mod og nyder tiden med de yngste 
børn.    

Ghana-udvalgets appel
Så, kære venner, lad os hjælpe de arbejd-
somme og dedikerede mennesker på 
Father´s Home med at hjælpe deres land 
i denne tid. Bed om visdom til Ghanas 
ledelse, så de kan styre deres land sikkert 
igennem krisen. Og bed om visdom til 
Father´s Home´s ledelse, så de forstår 
at træffe de rigtige beslutninger. Bed for 
børnene, som savner at komme i skole 
og ud at lege. Bed for de unge, som sav-
ner deres studiemiljøer. Bed for mødre-

ne, som arbejder hårdt for at få børnenes 
hverdag til at hænge sammen. Og bed 
om godt helbred og værn imod Corona-
pandemien for dem alle.
Og giv meget gerne en økonomisk 
håndsrækning:
Mobile Pay: 67125 mrk. Ghana
Eller overfør til: 
Reg.: 2374 – Konto: 0370110700 
mrk. Father’s Home
Tak for hjælpen!

Hjælp til hårdt trængte mennesker 
under Coronakrisen
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Nu har coronapedemien med alle dens 
konsekvenser ligget som en tung skygge 
over det meste af verden i flere måne-
der. Genåbninger i forskellige stadier er 
begyndt i mange lande med større eller 
mindre hast. 

Sygehuse giver op
Selv i den lange periode, hvor stort set 
alle har holdt sig hjemme, har det ru-
mænske sundhedsvæsen haft svært ved 
at følge med. Over 1000 læger og syge-
plejersker er blevet smittet og mange af 
dem er døde. Flere sygehuse har måt-
tet give op og lukke ned. Lige nu er der 
registreret 19.000 smittetilfælde og 1266 
dødsfald.

Udendørs
Kirkerne har nu fået lov til at samles 
udendørs, dog med to meters afstand til 
hinanden og krav om brug af mundbind. 
Men da vi som menighed ikke har noget 
udendørsareal, kan vi desværre ikke 
samles endnu. Vi har dog forsat rigtig 
god kontakt med hele menigheden via 
de sociale medier, og vi sender hele ti-

den prædikener og god undervisning ud.
Der er hårdt brug for opmuntring både 
åndeligt og praktisk. Vi har i hele coro-
naforløbet forsat med at hjælpe fattige 
og trængende familier. Vi gør det selvføl-
gelig med stor forsigtighed. Hver gang 
bruger vi handsker og mundbind og vi 
snakker med familierne udenfor deres 
hjem, på god afstand.

De fleste er uden fast arbejde
Især landsbyerne er hårdt ramt. I Poduri, 
hvor vi har det store mødetelt, er der 
stort set ikke nogen, der har fast ar-
bejde. De fleste lever af at tage dagligt 
arbejde, når der dukker noget op. Men 
det har ikke været muligt i hele den lan-
ge periode med udgangsforbud, det var 
ganske enkelt ikke tilladt. Kun hvis man 
havde en ansættelseskontrakt kunne 
man tage på arbejde.

Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu igen 
kan tage ud med hjælp til hele landsbyer 
og ikke kun besøge enkelte familier lø-
bende. Vi har med stor forsigtighed og 
sikkerhedsafstand samlet beboerne i 

Poduri foran teltet, med den nye teltdug, 
som vi er meget taknemlige for. Inden 
uddeling af madposer har vi holdt en 
lille gudstjeneste med både sang og 
forkyndelse.

Over halvdelen i Poduri 
er kommet til tro
Det er fantastisk at stå og betragte be-
boerne i Poduri. Over halvdelen af lands-
byen er blevet troende og tjener Gud af 
hele hjertet. Mange af de forhutlede og 
triste børn vi mødte første gang, vi kom 
her, er nu voksne og har selv familier. 
De står nu fyldt med en glæde og vished 
over deres frelse, som langt overskyg-
ger den svære fattigdom de stadig må 
kæmpe med hver eneste dag.

Hvor er vi dog taknemlige over, at Gud 
har sendt os for at være med til at gøre 
en forskel for disse skønne mennesker, 
og det er vores ønske at gøre det sam-
me for beboerne i landsbyerne Caiuti og 
Marcesti. 

R U M æ N I E N

Mere end 1000 læger 
og sygeplejersker er smittet 
og mange døde
Cornel fortæller om en svær hverdag, hvor mange læger og sygeplejersker er døde

Cornell deler madvarer ud
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Af John Nielsen
Missionsforstander

Sproget ændrer sig hele tiden og nogle af 
de formuleringer, vi brugte, da ritualerne 
i ”Håndbog for kirkelige handlinger” blev 
formuleret, er enten for selvhøjtidelige 
eller misvisende i forhold til det, som er 
vigtigt at få sagt i dag.
Men også det faktum, at holdningerne til 
ordination har ændret sig over de sene-
ste ca. 15 år med det resultat, at en del af 
Missionsforbundets nuværende præster 
ikke er ordineret, har gjort det aktuelt 
at tage den gamle praksis under kærlig 
behandling.
På nationale præstemøder i 2019 har vi 
drøftet den skævhed, at nogle er ordine-
ret og andre ikke er det, og at nogle der-
for har rettigheder og forpligtelser, som 
andre ikke har.

De store spørgsmål
Som følge af dette, blev en ad-hoc gruppe 
nedsat til at arbejde konkret med at 
gennemtænke vores ordinationspraksis. 
Gruppen bestod af Thomas Baldur, 
Ruben Andersen-Hoel og missionsfor-
standeren. På første møde rejste vi en 
række spørgsmål, som vi satte os for at 
finde svar på.

Skal vi fortsat have en 
ordinationspraksis?
Skal vi i så fald fortsat kalde det ordina-
tion? Eller kan vi finde et bedre ord?
Hvad betyder ordination i 
Missionsforbundet?

Betyder ordination noget i forhold til 
offentligheden?
Betyder ordination noget i et globalt 
samfund?
Er det vigtigt, at der er en national marke-
ring af præster i Missionsforbundet?
Hvilke forudsætninger skal opfyldes for 
at kunne blive ordineret?
Hvilke rettigheder skal ordinationen give?

Vi vil højne ordinationen
Pladsen her giver ikke anledning til at 
besvare alle ovennævnte spørgsmål. Men 
konklusionen blev, at vi ikke blot vil fast-
holde ordination, men højne den og give 
den stor værdi. Ordination betyder noget 
både for den enkelte præst som ordine-
res og for kirkesamfundet.

Hvad er ordination?
For at kunne højne ordinationen, må vi 
nytænke dens betydning. Vi har derfor 
udarbejdet et nyt regelsæt for ordination, 
som vi forventer bliver godkendt på 
Repræsentantskabsmødet i september. 

Ordinationen defineres som en bekræf-
telse og anerkendelse af kald og tjeneste.

Noget af det nye
En person, der søger ordination skal 
ikke blot have et teologisk fundament 
som udgangspunkt, men skal også være 
villig til vedvarende læring og teologisk 
og åndelig dannelse, så længe man er 
aktiv i tjenesten. Mindst en gang årligt vil 
ordinerede få supervision af missionsfor-
standeren med fokus på liv, tjeneste, og 
fortsat læring og dannelse.

Etiske retningslinjer
En ny udfordring, som tiden kræver af os, 
er et sæt etiske retningslinjer, som ordi-
nerede skal være villige til at efterleve. 
Disse er fortsat under udarbejdelse.

Sommeren 2021
Vi vil se frem til på næste års stævne at 
ordinere præster til tjeneste i Missions-
forbundet, eller hvad vi nu måtte hedde 
til den tid.

Ordination i 
Det Danske Missionsforbund
I den forløbne vinter har Missi-
onsforbundets ordinationspraksis 
været under lup

Fra håndbog for 
kirkelige handlinger
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En af de seneste beretninger vi har fået handler om 

Hjælp til udsatte kvinder i Myanmar
Siden begyndelsen af 2019 har vi i Thailandsudvalget gået i 
spidsen for en indsamling til voldsramte kvinder i Myanmar. 
At der er brug for dette udtrykkes i følgende rapport fra vores 
samarbejdspartner i Yangon, KWEG, som er den NGO, vi arbej-
der sammen med. De beretter:
Fra november 2019 til april 2020 har KWEG været involveret 
i 22 retssager. Fjorten sager var decideret voldtægter, en sag 
var forsøg på voldtægt, fire sager handlede om trafficking (salg 
af kvinder), tre sager skyldtes angreb med syre af ofrenes ex-
mænd og i eet tilfælde handlede sagen om en arbejdsgivers 
vold og seksuelle overgreb mod ansatte.

Tak for din hjælp
Det er vores mål med ovennævnte indsamling at give støtte til 
20 retssager om året og på den måde give tyve kvinder om året 
en mulighed for oprejsning og måske et nyt liv et andet sted. I 
gennemsnit regner vi med, at en retssag koster kr. 2400.

PG

M Y A N M A R

Piger under pres
Man tror hele tiden, at man har hørt de værste histo-
rier om små piger, store piger og unge kvinder, der 
udsættes for vold og voldtægter, men den grumme og 
grusomme virkelighed overgår hele tiden sig selv

Som de fleste andre steder i verden har både indbyggere, virk-
somheder, skoler og organisationer i Thailand været underlagt 
strenge restriktioner i dette forår.
Det betød i første omgang for Fredens Stemme, at menigheds-
besøg, bogsalg og andre aktiviteter, der medførte fysisk kon-
takt blev lukket ned.

Kærlighed gør opfindsom
Der har dog vist sig andre veje og måder at nå ud på. En serie 
med radioprogrammer, der kalder sig Voice of Hope (Håbets 
Stemme) er blevet produceret med en særlig Corona virus 
vinkel. 
Bogsalget på Fredens Stemme har fundet vej igennem restrik-
tionerne og har fra midt i april holdt åbent to dage om ugen, 
hvor både medarbejdere og kunder følger de givne regler med 
masker, visirer og afspritning.
På pladsen foran hovedindgangen har medarbejderne stillet 
en bod op med dagligvarer, doneret af Fredens Stemme og 
de omkringliggende kirker. Hver besøgende må tage to varer. 
Og selvfølgelig er der også små skrifter til fri afbenyttelse, der 
fortæller om Guds kærlighed og om hvordan, man kan følge 
mediecenterets udsendelser via radio.                

PG

Fredens 
Stemme

Vores mediecenter, Fredens Stemme har delt mad ud 
og skabt en helt særlig programserie i anledning af 
Coronakrisen med titlen: Voice of Hope

Karén Women Empowerment Group (KWEG) er en registreret NGO, 
hvis mål er at styrke kvinder og børns muligheder og livsvilkår. De 
fokuserer på at kunne tage lederskab og fremme evnen til at skabe 
et levebrød. De engagerer kvinder i fredsprocessen, og er fortalere 
for kvinder overfor myndigheder i forhold til kønsbaseret vold.

T H A I L A N D

19 år gammel pige, efter angreb med syre fra en ex-kæreste

Glade modtagere af ’hjælpepakker’ fra 
Fredens Stemme med teksten: Må Guds 
beskyttelse omslutte dig



Af Bent Fodgård
Koordinator for Grønland

Menighederne i både Ilulissat og Uum-
mannaq er nu blevet åbne, så de kan af-
holde gudstjenester, og andre arrange-
menter. I tiden med restriktioner har der 
været afholdt lovsangsevent på fjeldet, 
så ”Evangeliet forkyndes for alt folket”.
Der er så meget at glæde sig over i 
denne tid i menigheden. I juni måned 
blev 14 døbt. Det kræver mod og beslut-
somhed at blive døbt, da man samtidigt 
bliver udmeldt af den grønlandske kirke, 
med de udfordringer det bringer med 
sig i et lille samfund. 

Sommerstævne i Ilulissat aflyst
Desværre er INO kirkernes sommer-
stævne aflyst i år. Det skulle have været 

G R Ø N L A N D

40 år i Ilulissat
B Ø G E R

afviklet i Ilulissat. Menigheden i Ilulissat 
har dog inviteret de nordligste menighe-
der til at deltage i deres egen planlagte 
sommerlejr, som kommer til at forgå i 
“hytten” i Kangersuneq.

Vi havde glædet os til at få besøg fra 
Grønland på Lindenborg i år, men som 
desværre også er aflyst. Det bliver et 
jubilæumsår for arbejdet i Grønland, og 
samtidig også indsamlingsår til Grøn-
land, der starter op til august. Vi kan alle 
glæde os over 40 års missionsengage-
ment i Grønland, og der vil ske løbende 
informationer til efteråret om rejser og 
indsamling mv.
Tak for stor støtte og engagement til 
denne del af Missionsforbundets mis-
sionsområde.

Stol på 
at det vil lysne
Det er en helt 
særligt prøvet 
mand, der 
har oplevet at 
miste to søn-
ner, som al-
ligevel skriver 
denne opti-
mistiske bog.

God til den 
daglige 
refleksion
Piet Hein siger at den Guds klarsyn 
falder på, ser det store i det små. Og det 
er præcis hvad man føler, når man læser 
Tomas Sjödin’s små afsnit (på ca. 2 sider 
hver) om hverdagens virkelighed, som 
han nu ser den og oplever den. Finurlig, 
fornøjelig og fuld af fine indfald.
Bogen emmer af håb og tro på den Gud, 
der aldrig lader os af syne. Håb er det, 
der gør det muligt for mig at leve uden 
en løsning, når jeg er omgivet af gode 
kræfter, tanker, blikke og sammen-
hænge. Sammenhænge der byder mig 
indenfor med alt det, jeg kæmper med, 
siger Sjödin. I hverdagens små iagtta-
gelser, hvor man kan genkende sig selv i 
andre, oplever man den bærekraft, man 
ikke selv besidder.

God som gave
Forfatteren er tydeligvis vant til at skrive 
til læsere, der ikke per definition vil 
kalde sig troende. Derfor er dette også 
en glimrende ’giv-som-gave-bog’ hvor 
store sandheder både er almengyldige 
og rummer Skaberens visdom.
 
Stol på at det vil lysne
Tomas Sjödin
Paperback med flap, 165 sider
Forlag: Boedal
Pris kr. 174,-

PG

Må vi ikke være inde, 
samles og synger vi bare i det fri
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Pontius Pilatus
Hvem var denne Pontius Pilatus, 
som vi nævner ved navn, hver gang 
vi fremsiger trosbekendelsen? 
Det har Paul L. Maier, professor i 
oldtidshistorie, et bud på.
Med sin uhyre grundige samtidshi-
storiske viden, tager han sin læser 
med ind i et meget speget og intri-
gant liv blandt Roms overklasse. Og 
her møder vi Pontius Pilatus, der 
bliver udnævnt til guvernør over 
Judæa.

Bibelhistorie fra en anden vinkel
Det er fascinerende at blive præsenteret for de mange beret-
ninger fra evangelierne i et helt nyt lys, hvor en række menne-
sker, som vi kender ved navn, får en rolle og en betydning for 
de begivenheder, der fandt sted i det ’bibelske landskab’.
Den gode guvernør er aldeles uforberedt på de mange poli-
tiske og religiøse intriger, som venter ham i Judæa. Alt hvad 
han gør vejes på en guldvægt af både de jødiske ledere og af 
kejseren i Rom.
Han lægger naturligvis øre til rygterne om den besynderlige 
mand fra Galilæa – og han noterer sig sin hustrus interesse for 
ham.  
Det bliver dog hans helt store svendestykke under en påske-
højtid at skulle tilfredsstille både kejseren i Rom og de jødiske 
masser, da Jesus bliver ført frem, anklaget for gudsbespot-
telse. Skal han sende en uskyldig mand i døden eller sætte sit 
eget liv på spil?

Pontius Pilatus
Paul L. Maier
Lohse
458 sider, indbunden 
Kr. 299,95      PG

B Ø G E R

Frihedens fundament
Bogen af Lynn Austin er et kig ind 
bag facaden i den tid, hvor templet 
og Jerusalem bygges op efter jø-
dernes bortførelse til Babylon. 
Sammen med den ramme, som 
vi kender fra de bibelske skrifter 
giver forfatterens grundige histo-
riske forskning læseren en indsigt 
i dagligdagens vilkår og de enkelte 
familiers ofte ubegribelige fattige 
og slidsomme kår i et totalt søn-
derslået Judæa.
Regnen, der udebliver og skaber 
hungersnød, kærligheden, der må 
vente i årevis, og de konstante plyndringer skal af de plagede 
mennesker passes ind i deres oprigtige tro på den Gud, der 
har lovet at passe på dem – som sit udvalgte folk. Hvordan var 
det nu lige, man skulle synge med på: Find din glæde i Herren, 
så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.
Nehemias, der er mundskænk og højt betroet sikkerhedschef 
for perserkongen, Artaxerxes i Persiens hovedstad, Susa får 
besøg af sin bror, der fortæller, at folket i Jerusalem og Judæa 
er i knæ og lever i vanære. 
Det bliver årsagen til, at Nehemias spørger perserkongen om 
tilladelse til at rejse til Judæa og organisere genopbygningen 
af landet. Kort efter er den nu forhenværende mundskænk på 
vej til Judæa, flankeret af de nødvendige soldater.
En gribende beretning, skrevet af en af USA’s bedste forfattere 
i genren ’Christian Fiction’. Bogen kan læses som en fortsæt-
telse af ’Pagtens Vogtere’.

Frihedens fundament
Lohse
Lynn Austin
455 sider, indbunden
Kr. 299,95       PG

Forlag som Lohse og ProRex har med stort held udgivet romaner, der er skrevet med udgangspunkt i personer og epoker fra 
Bibelen. 
Sidste gang anmeldte vi bogen Føbe, der udkom hos ProRex. 
Forlaget Lohse er de seneste par år udkommet med Pontius Pilatus (2018), der tager sit udgangspunkt i Det Nye Testamente og 
Frihedens Fundament (2019), der lader Nehemias og jødernes genopbygning af Jerusalem efter eksilet i Babylon være omdrej-
ningspunktet. 

Bibelske romaner



B Ø G E R

Generation 
savnet
Da vi som 
kirker i 60’erne 
for alvor så, 
hvordan vores 
børn meget 
naturligt 
udviklede et 
behov for at 
vride sig løs af 
gamle former 
og normer, 
udviklede vi 
et omfattende 
børne- og ungdomsarbejde, for ikke at 
miste vores opvoksende generation. 
Med større og mindre held.
Er vi i dag i kirkerne blevet så ’ungdoms-
fokuserede’ i stil og musik og formidling, 
at vi er ved at miste en anden genera-
tion? De ældre!
Forfatteren, Torbjørg Oline Nyli, der 
havde meget stort held med sin bog om 
Åndelige forældre har givet os endnu en 
tankevækkende bog, hvor hun udtryk-
ker, at hun savner sin forældregenera-
tion.
Irene og Niels Peder Nielsen, fra Silk-
eborg Oasekirke, siger:
Generation Savnet er en nødvendig og 
profetisk røst ind i en tid, der kalder på 
imødekommenhed og tilstedeværelse i 
hinandens liv, og hvor varme relationer 
er livsnødvendige for fællesskabet i me-
nighederne.

Generation Savnet
Torbjørg Oline Nyli
175 sider softcover med flap
Forlag: ProRex
Kr. 149,95          PG

Tre gode og vigtige bøger fra ProRex

Åndelige 
forældre
Det er ikke 
mærkeligt at 
denne bog nu 
udkommer i sit 
andet oplag. 
Dens budskab 
er aldeles af-
gørende i et 
moderne me-
nighedsliv.
Ungdomskul-
turen med 
dens tab af tra-
ditioner og længslen efter hele tiden at 
opleve noget nyt medfører en rodløshed 
og usikkerhed, der blot giver benzin til 
endnu flere usikre eksperimenter.
Samtidig føler de modne og ældre 
skønne mennesker, der har levet livet og 
vandret med sig selv og sin Gud i mange 
år, at de har mistet både forbindelsen til 
og taleretten ind i de unges liv.
Nogen skal gøre noget ved det – og det 
må være de sidstnævnte, mener den 
norske forfatter, som taler lige ind i en 
af de største udfordringer i skandinavisk 
frikirkeliv.

Jens-Petter Jørgensen, Norge, kalder det 
en tjeneste at være åndelige forældre: ’I 
denne bog bliver vi ikke bare udfordret, 
men får også praktiske råd til, hvordan vi 
kan gå ind i denne tjeneste’.

Åndelige forældre søges
Torbjørg Oline Nyli
204 sider softcover med flap
Forlag: ProRex
Kr. 149,95

PG

Ligesom 
Jesus
Forfatteren 
til denne 
bog, Chris 
J.H. Wright, 
er en dygtig 
teolog med et 
særdeles stort 
overblik. Han 
har da også 
givet sig af med 
langt større 
værker, bl.a. 
Guds Mission. 
Men dette er en skønne perle, hvor det 
er Åndens Frugt, der stykke for stykke 
bliver ’skrællet’ og skåret op i dejlige og 
nærende stykker.
Bogen er dybt åndelig og aldeles prak-
tisk.
For hvor er det dog livgivende at vide, 
at Ånden, som tager bolig i mig, dermed 
også lægger grunden til at jeg kan elske, 
glæde mig, være fredsstifter, vise tål-
modighed, venlighed og godhed, være 
trofast og mild og beherske mig selv.
Bogen vil være GUF for enhver læseg-
ruppe i en menighed. Læser du den 
alene med god tid til at fordybe dig, 
vil den blive en tro følgesvend et godt 
stykke tid. Og skal du forberede nogle 
bibeltimer om at Vandre i Ånden er der 
masser af stof.

Ligesom Jesus
Chris Wright
168 sider, paperback
Forlag: ProRex
Pris: Nedsat fra 199,95 til 149,95

PG
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Af Carla Gjerlev

Grin, vandplask og udsigt til en skyfri, 
blå himmel. Lyden af bare fødder på 
vådt græs og et par piger i fjorden med 
en oppustet enhjørning. Solen står højt 
over Efterskolen Lindenborg, som år 
efter år huser Missionsforbundets teen-
agelejr Crossroadz. Her mødes ledere og 
deltagere fra hele landet hver sommer 
for at skabe venskaber, få gode oplevel-
ser og i fællesskab lære mere om, hvem 
Gud er. 

Men sådan bliver det ikke være i år. Med 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger og en 
frygt for udviklingen i den uforudsigelige 
Coronavirus har MBU set sig nødsaget 
til at aflyse alle lejre og arrangementer 
henover sommeren. En ærgerlig besked 
for de mange deltagere, ledere og en 
stab som ellers var i stor forventning til, 
hvad sommeren ville bringe. 

Alligevel blev dette ikke enden på Cross-
roadz 2020, som i år har skiftet format 
og er at finde i ’cyberspace’. En virtuel 
teenagelejr som skal indeholde alt fra 
temagrupper om eftermiddagen til 
lovsang, gruppesnak, undervisning og 
underholdning. Formålet med det hele 
er at give de unge en oplevelse, der 
ligger så tæt på den, man ellers ville få 
på Crossroadz, som muligt. ”Gennem 
virtuel Crossroadz håber vi på, at teen-
agerne stadig vil opleve, at de er en del 
af et nationalt kristent fællesskab på 
trods af, at vi ikke kan samles på Lin-
denborg”, siger Miriam Jensen, som er 

en del af staben bag virtuel Crossroadz. 
Hun, Tobias Hyttel Skov og et stærkt 
hold af ledere vil alle gøre deres bedste 
for at skabe en virtuel lejr med så meget 
som muligt af alt det, der gør Crossroadz 
til noget helt særligt.   

Selvom 2020 vil stikke ud som et helt 
enestående år på Crossroadz, er staben 
ikke i tvivl om hverken værdien eller 
vigtigheden af teenagelejren. De under-
streger alle, hvordan Crossroadz i sin tid 
var en vigtig del af deres teenageliv, og 
hvordan lejren har spillet en væsentlig 
rolle i deres vandring med Gud; ”Det 
at opleve at Gud ville mig og samtidig 
opleve, at der var et kristent fællesskab, 
gjorde, at jeg kunne komme tilbage med 
overskud og gå-på-mod til en skole uden 
kristne venner. Uden sommerens lejre i 
mine teenageår tror jeg ikke, jeg havde 
været det samme sted med min tro i 
dag”, nævner Miriam Jensen. 

Årets tema er ”Subscribe” og passer på 
den måde som fod i hose med den nu 
virtuelle platform. Her vil deltagere og 
ledere sammen se nærmere på, hvad 
det vil sige at følge Jesus, hvordan man 
gør det, og hvilke løfter Gud har til dem, 
som følger ham. Det vil de for eksempel 
gennem spørgsmål som: Hvem subscri-
ber du? - Har du slået notifikationer til? og 
Bruger du share-knappen?

Du er inviteret, når virtuel Crossroadz 
løber af stablen i uge 29 – og vi glæder 
os til at se dig! Programmet er målret-
tet unge på 13-17 år, og så er det endda 
gratis. Lejren skydes i gang den 15. juli 
og slutter igen den 18. juli. Du kan læse 
mere om konceptet på facebooksiden 
”Crossroadz” eller ved at blive medlem 
af facebook-gruppen ”Virtuel Crossroadz 
2020”.

M B U 

VIRTUEL CROSSROADZ 
- DU ER INVITERET!

Som Crossroadz 
normalt ser ud
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