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l	e	D	e	r

John Nielsen
Generalsekretær

Hvor	skal	vi	hen?	skal	vi	fortsætte	i	de	
gamle	hjulspor?	eller	skal	vi	begive	os	ud	
ad	nye	veje?
I	sidste	nummer	af	Magasinet	kunne	
man	her	i	lederspalten	læse	en	reflek-
sion	omkring,	hvorvidt	vi	efter	pande-
mien	skal	satse	på	at	vende	tilbage	til	
det,	vi	kalder	det	normale,	som	vi	længes	
så	meget	efter,	eller	om	krisen	giver	os	
en	anledning	til	at	bevæge	os	frem	mod	
noget	nyt.	

I gamle hjulspor eller ad nye veje?
Jeg	skal	her	fortsætte	med	at	udfor-
dre	vores	trang	til	at	gå	tilbage	til	det	
velkendte	fremfor	at	gå	frem	mod	det	
ukendte.	De	gamle	hjulspor	kender	vi.	Vi	
ved,	hvad	der	kommer	rundt	om	næste	
hjørne.	Vi	ved,	hvor	vi	kommer	hen.	Men	
når	vi	vover	os	ud	ad	nye	veje,	begiver	vi	
os	ind	i	et	ukendt	landskab,	som	byder	
på	nye	erfaringer	og	ikke	mindst	nye	
muligheder.	Det	kræver	mod.	findes	det	
mod	i	kirken?

svaret	er	Ja,	når	vi	ser	på	kirkens	2000	
år	lange	historie	og	den	lille	del	af	hi-
storien,	vi	som	kirkesamfund	har	været	
med	til	at	skrive.	kirkens	historie	er	ikke	
fortællingen	om	det	normale,	men	om	
det	som	i	situationen	var	unormalt	og	

nyt.	Det	gælder	også	Missionsforbun-
dets	133	år	lange	historie.	
Det	er	historien	om	mennesker,	som	
havde	modet	til	at	bringe	evangeliet	ad	
nye	veje.	Det	er	historien	om	nye	evan-
gelisationsformer,	om	nye	menigheder	
som	blev	plantet	og	om	nye	missionsini-
tiativer	rundt	omkring	i	verden.	
Både	vores	egen	og	den	globale	kirkes	
historie	viser	os,	at	kirken	igen	og	igen	
har	vovet	at	løfte	sig	op	af	de	gamle	
hjulspor	og	gå	ad	nye	veje.	

Nyt navn
På	Missionsforbundets	årsmøde	den	28.	
august	blev	der	vist	mod	til	forandring,	
da	der	blev	truffet	beslutning	om,	at	vort	
kirkesamfund	skifter	navn	fra	Det Dan-
ske Missionsforbund	til	Evangelisk Frikirke 
Danmark.	Det	har	været	en	lang	proces.	
Men	da	den	endelige	beslutning	skulle	
træffes,	var	der	mod	til	at	gøre	det.		

Vigtige beslutninger
Hvad	skal	der	ske	i	dit	liv	og	i	den	me-
nighed,	du	er	en	del	af?	er	der	mod	til	
forandring?	eller	er	du	og	menigheden	
imod	enhver	forandring?	

Må	årsmødebeslutningen	inspirere	alle	
vore	menigheder	til	at	vove	at	træffe	

beslutninger,	som	måske	er	langt	større	
og	vigtigere	end	et	navneskifte.	Beslut-
ninger	som	er	endnu	mere	modige,	men	
som	er	begrundet	med	et	ønske	om	at	
kunne	præsentere	Jesus	kristus	for	flere	
mennesker,	end	vi	gør	i	forvejen.	

Vores	fælles	vision	frem	mod	2022	hed-
der	”Menigheder	som	lever	og	vokser”.	
De	vokser	ikke,	hvis	vi	altid	bliver	i	de	
gamle	hjulspor.	På	sigt	lever	de	heller	
ikke.	for	liv	er	kendetegnet	ved	foran-
dring.	Naturen	viser	det.	Menneskelivet	
viser	det.	Og	kirkehistorien	viser	det.	Må	
vi	være	kristusefterfølgere	og	kirker,	der	
har	modet	til	at	finde	nye	veje	og	modet	
at	bevæge	os	mod	nye	destinationer	for	
evangeliets	skyld.	

Mod	til	forandring
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N	y	H	e	D	e	r

Årsmøde	med	historisk	
beslutning	

På	Missionsforbundets	årsmøde	den	28.	august	i	Grindsted	
blev	der	med	et	stort	flertal	truffet	en	historisk	beslutning	om	
navneskifte	fra	Det Danske Missionsforbund	til	Evangelisk Frikirke 
Danmark.  
Det	nye	navn	træder	i	kraft	den	1.	januar	2022	og	vil	blive	mar-
keret	ved	begivenheder	på	sjælland	og	i	Jylland.

Længe ønsket
Ønsket	om	et	navneskifte	har	været	undervejs	længe.	Det	har	
blandt	andet	været	begrundet	med	at	ordet	”forbund”	i	dag	
ofte	forbindes	med	faglige	organisationer	og	ikke	leder	tanken	
hen	på	noget,	der	har	med	kirke	at	gøre.	Hensigten	med	nav-
neskiftet	er	at	kommunikere	mere	forståeligt	ind	i	vores	tid.	
at	nå	frem	til	en	beslutning	om	noget	så	toneangivende	som	
et	navneskifte	har	været	en	lang	proces	over	en	årrække	med	
blandt	andet	regionale	debataftner	og	med	landsledelsens	
besøg	hos	de	enkelte	menighedsråd.	Undervejs	i	processen	
har	flere	navne	været	i	spil.	
Det	endte	med	Evangelisk Frikirke Danmark,	som	på	flere	må-
der	er	et	godt	navn	til	at	beskrive	vores	kirkesamfund.	Det	er	
det	fordi,	vi	blev	til	som	en	bevægelse,	hvis	primære	formål	
var	og	er	at	forkynde	evangeliet	til	menneskers	frelse	fremfor	
at	betone	specifikke	dogmatiske	særstandpunkter.	Desuden	
kalder	mange	af	vores	søsterkirker	rundt	omkring	i	verden	sig	
for	evangelisk	frikirke,	og	navnet	matcher	dermed	vores	inter-
nationale	kirkefamilie,	International Federation of Free Evangeli-
cal Churches. 

Mission	gør	en	forskel	
i	verden

Beretninger	fra	international	mission	var	med	til	at	skabe	glæ-
de	på	Missionsforbundets	årsmøde.	Vores	indsats	i	thailand,	
Myanmar,	Ghana,	Grønland	og	rumænien	er	ikke	forgæves.	
alle	stederne	gør	den	en	kæmpe	forskel	ind	i	mange	menne-
skers	liv.	Her	er	nogle	eksempler	på,	hvad	vores	fælles	mission	
har	af	betydning:	
-	Det	sidste	års	tid	er	cirka	30	personer	blevet	døbt	i	Ilulissat	i	
Grønland.	
-	Menigheden,	som	blev	plantet	i	Onesti	i	rumænien	for	nogle	
år	siden,	er	blevet	officielt	registreret,	hvilket	giver	ret	til	at	
undervise	børn	i	kristendom	på	skolens	vegne.	
-	På	bibelskolen	i	flygtningelejren	Mae	la	går	der	for	tiden	413	
elever	fordelt	på	fire	klasser.	De	forbereder	sig	til	en	tjeneste	i	
Myanmar.
-	I	Ghana	arbejder	father’s	Home	ud	fra	en	vision	om	sam-
fundsforandring,	når	de	giver	forældreløse	børn	et	hjem,	sko-
legang,	uddannelse	og	dermed	en	fremtid.	
-	I	thailand	formodes	det,	at	omkring	en	million	mennesker	
dagligt	lytter	til	et	radioprogram	fra	fredens	stemme.

Genvalg	til	landsledelsen
På	årsmødet	var	der	genvalg	af	samtlige	kandidater	til	lands-
ledelsen.	efterfølgende	har	landsledelsen	foretaget	følgende	
konstituering.
formand	for	landsledelsen,	Brian	kjøller
Næstformand	og	Mission	i	Danmark,	Jacob	Muff
Økonomi	ansvarlig,	Bo	Jørgensen
International	missions	ansvarlig,	flemming	frandsen
sekretær,	rikke	Obasi
MBU	kontakt,	ruth	Cilwik
Generalsekretær,	John	Nielsen

Missionsstafetten overrækkes fra Grønland til Rumænien. Arne Hansen tv, 
Leif Skov th.

Forstander for Efterskolen Lindenborg, Anders Ohlsen (tv) taler med generalsekretær, 
John Nielsen



tænd	din	ild

som	en	erstatning	for	det	aflyste	som-
merstævne	på	lindenborg	vil	de	nord-
jyske	menigheder	mødes	til	en	Høst- og 
takkefest.	Det	sker	i	stenum	søndag	den	
10.	oktober	og	temaet	er:	tænd	din	ild.	
”Vi	vil	takke	Gud	for	hans	skaberværk	
iblandt	os	i	forventning	om,	at	han	har	
endnu	mere	til	os”	lyder	det	i	invitatio-
nen.	Dagen	begynder	med	en	gudstjene-
ste,	hvor	generalsekretær,	John	Nielsen	
prædiker.	Om	eftermiddagen	tilbydes	en	
række	seminarer	med	regionens	præ-
ster.	
Med	udgangspunkt	i	dagens	tema	hol-
der	thomas	Baldur	et	seminar	med	
titlen	Tunger af ild - forkyndelse gennem 
sange og salmer.	svend	ryborg	tager	sig	
af	emnet	Hjerter i brand – om den kristnes 
gudsforhold.	Med	emnet	Gå dig varm	le-
der	finn	kier-Hansen	en	vandretur	med	
tid	til	eftertanke,	mens	Philip	fodgaard	
og	Peter	Bjerre	holder	et	fælles	seminar	
under	overskriften	Liv der fænger – den 
personlige brand antænder andre.	

Missionsforbundets Bibelskole, MBL, er klar til et nyt skoleår 
og har dørene på vid gab

Af Finn Kier-Hansen

rigtig	meget	spændende	viden	er	gjort	
parat	til	at	blive	serveret!	kompetente	
undervisere	står	klar.	emnerne	er	vig-
tige	og	spændende.

thomas	Baldur	introducerer	Det Gamle 
Testamente	over	to	weekender,	Camilla	

Westen	gennemgår	2.000 års kirkehi-
storie,	ligeledes	over	to	weekender,	og	
endelig	vil	Gunni	Bjørsted	arbejde	med	
Bibelbrug og Bibelsyn	i	løbet	af	en	enkelt	
weekend.
Du	kan	læse	en	hel	masse	mere	om	
tilbuddene	på	
Missionsforbundets	hjemmeside	eller	i	
den	brochure,	som	er	tilgængelig	i	Mis-
sionsforbundets	kirker.
Bemærk,	at	MBU	yder	økonomisk	støtte	
MBU-lederes	deltagelse	på	MBl.	Det	kan	
du	få	mere	information	om	ved	at	ringe	
til	MBU’s	sekretariat:	4016	2131

Bibelskolen	er	tilbage

efterlysNING
I	flytningen	af	vores	sekretariat	fra	
Odense	til	lindenborg	har	vi	mistet	en	
kasse	med	Morgenstjerner	fra	2000	til	
frem	til	2002	og	derefter	Magasinet	fra	
2002	og	frem	til	2018.	skulle	der	mon	
ikke	være	én	og	anden,	der	har	gemt	
et	eksemplar	af	udgivelserne	fra	denne	
periode?
Vi	har	også	fået	en	efterlysning	på	den	
første	årbog,	der	udkom	i	Missionsfor-
bundet,	25-års	bogen	fra	1913.	ligger	
den	mon	og	gemmer	sig	et	sted?	
-	tak	for	en	hver	hjælp	med	disse	ting.

 Thomas  Baldur        Camilla Westen             Gunni Bjørsted
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John	Nielsen,	generalsekretær,	indledte	
dagen	med	en	vigtig	pointe:	Når	vi	får	
et	kald	er	det	ofte	gennem	andre	men-
nesker.	Derfor	var	hans	spørgsmål	helt	
enkelt,	om	vi	husker	dette	i	vores	sam-
menhænge,	om	vi	formidler	Guds	kald	og	
lader	det	høres.	for	hvis	vi	ikke	gør	det	og	
tør	det,	er	der	mange,	der	ikke	hører	det	
kald,	Gud	har	givet.
 
Navnet
Processen	med	navneskiftet	blev	vareta-
get	af	Brian	kjøller,	Vanløse.	Han	fortalte	
om	de	mange	møder	og	overvejelser,	
der	var	gået	forud	og	var	glad	for	at	vi	
efter	fire	år	så	ud	til	at	kunne	komme	i	
hus	med	en	afslutning	på	dette.	Dermed	
forudsagde	han,	at	dette	nok	blev Missi-
onsforbundets sidste	årsmøde.
 
Synderes frelse
I	forbindelse	med	de	overvejelser,	lands-
ledelsen	har	gjort	sig	omkring	nyt	navn,	
er	der	også	blevet	gået	i	dybden	med	de	
gamle	slogans.
De	gode	gamle	’oneliners’ Synderes frelse, 
Livet over læren og Guds børns enhed, vil	i	
den	daglige	præsentation	få	en	enklere	
formulering:	tro,	liv	og	fællesskab,	men	
det	understreges,	at	denne	forenkling	vil	
blive	uddybet	på	rette	sted,	så	meningen	
med	ordene	ikke	mistes.
 
Hvis ikke du har en drøm
I	et	indlæg	om Mission i Danmark havde	
Jacob	Muff	nogle	vigtige	sætninger,	når	
det	gjaldt	forståelse	for	vores	fremtid.	
Han	argumenterede	for	at	fores	opfattel-
se,	vores	’perception’	er	det,	der	kan	for-
me	virkeligheden	og	at	vores	stærkeste	
tanker	er	det,	der	skaber	vores	fremtid.	
for	hvis	ikke	du	har	en	drøm,	hvordan	
skal	du	så	kunne	forestille	dig	en	fremtid,	
der	endnu	ikke	findes.
 
Bibelskole
Gunni	Bjørsted	havde	et	varmt	indlæg	
om	Missionsforbundets	Bibelskole	nu	er	
klar	til	opstart	igen	med	Camilla	Westen,	
thomas	Baldur	og	ham	selv	som	de	tre	
lærere	i	efteråret.	Da	efterskolen	linden-

borg	er	propfyldt	med	elever,	er	det	ikke	
længere	muligt	at	holde	bibelskole	dér.	I	
stedet	er	valget	i	dette	efterår	faldet	på	
Vadum	frikirke.	se	mere	på	side	4.
 
Kirkeplantning
Det	går	godt	i	Nørresundby	med	Nord-
stjernen,	der	er	en	af	vores	kommende	
kirkeplantninger.	John	lorenzen	opfor-
drede	til	at	andre	menigheder	involve-
rede	sig	som	’gode	søskende’	i	støtte	til	
projektet	og	sådan	lige	på	selve	årsmødet	
lykkedes	det	John	at	samle	tilsagn	ind	for	
23.000	kroner.
 
Sommerstævne 2022 – i uge 29
I	2022	bliver	sommerstævnet	på	eftersko-
len	lindenborg	i	uge	29.	fremover	vil	det	
være	i	den	fjerde	uge	af	skolernes	som-
merferie. 
 
Nye ansættelser
Bo	Nicolai	skov	er	ansat	som	præst	i	
frederiksværk	pr.	1.	februar	2021.
Charlotte	Willer	i	Osted	august	2021,
allan	Hansen	er	blevet	ungdomspræst	og	
caféchef	i	Grindsted.
kristian	Bonde-Nielsen	har	fået	kaldelse	
til	købnerkirken	og	forlader	sin	ansæt-
telse	i	Vanløse	frikirke. 
 
Genbrug
thomas	Baldur,	Vadum	slog	til	lyd	for,	at	
flere	menigheder	tager	opgaven	op	med	
at	skabe	et	genbrugscenter.	erfaringen	
fra	Vadum	er	meget	positiv.	se	side	5.	
thomas	bemærkede	i	den	anledning,	
at	der	stadig	står	123.000	kroner	fra	en	
tidligere	gave	til	hjælp	i	en	opstartsfase.

Fokus på mission
På	årsmødet	i	Grindsted	blev	missions-
stafetten	givet	videre	til	rumænien.
Det	næste	år	-	21/22	-	vil	vi	i	vores	me-
nigheder	have	særligt	fokus	på	vores	
arbejde	i	rumænien,	hvor	der	for	tiden	
er	mange	udfordringer.	tak	for	engage-
ment,	forbøn	og	økonomisk	støtte.	flere	
informationer		på	telefone	5180	5077	
eller	e-mail:	famgohr@gmail.com.

sidste	årsmøde	i	DDM
Årsmødet 2021 går naturligvis over i historien som det årsmøde, hvor 
vi skiftede navn, men der var mange andre gode ting på dagsordenen

John Nielsen

Brian Kjøller

Jacob Muff

Gunni Bjørsted

Charlotte Willer

Thomas Baldur

John Lorenzen
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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.

Af Carsten P Nielsen
Missionskirken Rønne
 

Ved	genlæsning	af	tro	til	tiden	bliver	jeg	
endnu	en	gang	glædeligt	overrasket	over,	
hvor	godt	vores	trosgrundlag	er	beskre-
vet.
 
Plads til fortolkning
faktisk	er	det	sådan,	at	hvis	jeg	var kir-
keløs, så	ville	jeg	uden	tvivl	vælge	netop	
Missionsforbundet	på	grund	af	dette.	
Primært	fordi	det	ikke	er	firkantet,	men	
giver	mulighed	for	at	forskellige	men-
neskers	fortolkning	af	teologiske	detaljer	
accepteres	uden	at	de	bliver	ekskluderet.
 
Udfordringerne
samtidig	ser	jeg	helt	klart	også	udfordrin-
gerne	i	at	være	bred	og	åben	for	udlæg-
ninger.	Vi	må	ikke	gå	på	kompromis	med	
Guds	fuldkommenhed	manifesteret	i	
hans	skaberværk.	Heller	ikke	at	Jesus	
som	vores	frelser	er	vejen,	sandheden	og	
livet,	at	kirken	består	af	alle,	der	beken-
der	Jesus	kristus	som	herre	og	frelser	og	
ønsker	at	efterfølge	ham,	og	at	Helligån-
den	er	vores	vejleder	og	talsmand.
 
Hvilket liv?
en	af	grundstenene	i	vores	tros-DNa	er	

begrebet Livet over læren. et	udsagn	jeg	
alle	dage	har	været	glad	for,	men	er	vi	
ved	at	nå	et	punkt,	hvor	vi	kan	blive	i	tvivl	
om	hvilket	liv,	vi	mener?
Der	er	en	fare	i	ikke	at	tydeliggøre	hvad li-
vet refererer	til.
for	mig	har	det	altid	været	det	forvandle-
de	liv,	vi	oplever	i	mødet	med	Jesus.	Men	
i	dagens	Danmark	hvor	alle	skal	tage	
udgangspunkt	i	sig	selv	og	navigere	der-
fra,	kan	det	nemt	blive	det	liv,	man	lever	
i	sig	selv.	altså	ikke	nødvendigvis	efter	et	
møde	med	Jesus.
 
Gudsrige fællesskab eller social 
klub?
Da	vi	som	kirke	pr.	definition	er	brede	og	
inkluderende	og	måske	ikke	får	vægtet	
en	anden	af	grundstenene,	nemlig synde-
res frelse, ser	jeg	en	klar	risiko	for	fælles-
skaber,	der	mangler	det	helt	afgørende	
fundament	for	at	kunne	blive	en	aktiv	del	
af	Guds	rige	og	dermed	nemt	ender	som	
en	social	klub	i	stedet.
sikkert	hyggeligt,	men	ikke	hvad	Jesus	
beder	os	om.	Han	beordrer	os	til	at	være	
brændende	i	vores	tjeneste,	at	udleve	
vort	kald,	at	møde	vores	omverden	med	
det	allerbedste	budskab,	nu	og	i	alle	ti-
der. keith	Green	formulerede	det	således	
i	80’erne:
 
Jesus commands us to go
It should be the exception if we stay
It’s no wonder we’re moving so slow
When his church refuses to obey
Feeling so called to stay
 

Lyt til kaldet
lad	os	alle	tage	denne	bekymring	alvor-
ligt	og	lade	Jesus	tage	kommandoen	i	
vore	liv.	Gør	vi	det	vil	ingen	være	i	tvivl	
om,	hvilket	liv	vi	mener,	når	vi	siger Livet 
over læren.
som	det	er	formuleret	i	tro	til	tiden	så	
gælder	dette: at tage imod Jesu frelse er 
at begynde på en livslang vandring, hvor vi 
modtager hans nåde og præges til lighed 
med ham.	(romerbrevet	12	vers	1-2).
 
Ps.	Jeg	tænker	for	øvrigt	at	tro	til	tiden,	
skal	være	min	cellegruppes	studiemateri-
ale	her	i	efteråret.	Det	bliver	spændende,	
da	gruppen	har	forskellig	kirkebaggrund.	
Det	kan	givet	vis	også	anbefales	for	andre	
grupper.

livet	over	læren	
	 	 –	men	hvilket	liv?
Carsten Nielsen fra Rønne spørger om tiden har gjort noget ved vores gamle slogans

Keith Green
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2.	 at	fremme	genbrugstanken	ud	fra	
et	økonomisk	og	miljømæssigt	hen-
syn.		

3.	 at	fungere	som	bindeled	mellem	
Vadum	frikirke	og	det	omgivende	
samfund.

Vækst
Der	har	gennem	tiden	været	et	kæmpe-
stort	engagement	i	centeret.	alle	glædes	
over	at	være	med	til	at	støtte	i	vore	mis-
sionsområder	og	desuden	være	mellem	
dem,	der	går	imod	“brug-og-smid-væk-
kulturen”.
Vi	startede	i	2001	med	et	areal	på	cirka	
300	m2	og	udvidede	fire	år	senere	til	
cirka	600	m2.	I	dag	har	vi	egne	nye	flotte	
lokaler	på	850	m2,	hvilket	giver	stor	til-
fredshed	blandt	vores	omkring	50	med-
arbejdere.	
Vi	har	også	fået	mulighed	for	at	købe	en	
lille	lastvogt	med	lift.	Det	skåner	medar-
bejderne	meget	for	tunge	løft.		

Medarbejderpleje
Medarbejdergruppen	mødes	to	gange	
om	året	til	medarbejder-samlingen,	hvor	
vi	løser	mange	ting.	På	disse	samlinger	
har	vi	ofte	en	person	fra	arbejdsgrenene	
til	at	orientere	om	indsatsen	i	Ghana,	

thailand,	Grønland	og	rumænien.	
Vi	tager	på	udflugter,	holder	julefrokoster	
og	samles	også	til	arbejdsdage	en	til	to	
gange	om	året,	når	der	skal	gøres	ekstra	
rent,	ændres	i	butikken	med	mere.

Cafeen
Vores	samlingssted	for	kunder	og	med-
arbejdere	-	cafeen	-	har	grundet	Corona	
været	lukket	det	sidste	halvandet	år.	Vi	er	
glade	for,	at	cafeen	igen	er	åben	fra	sep-
tember	-	så	velkommen	til	en	kop	kaffe.
Vi	er	kommet	godt	gennem	Corona	ti-
den,	uden	smittede	og	uden	alt	for	store	
udfordringer	og	problemer,	men	det	har	
været	svært	med	de	to	nedlukningspe-
rioder.

Varme hænder
Genbrugscenteret	drives	i	det	daglige	af	
en	bestyrelse.	Vi	glæder	os	alle	over	mu-
ligheden	for	at	kunne	hjælpe	i	missions-
områderne	samt	give	nødhjælp,	når	kata-
strofer	opstår.
I	2001	stod	der	i	Morgenstjernen:	”Vores	
bøn	er,	at	mange	her	må	møde	en	oase	
fyldt	med	glæde,	kærlighed	og	hænder,	
der	ikke	bare	rækker	varer	over	disken,	
men	også	rækker	ud	med	budskabet	om	
Guds	fred	og	nåde”.	Det	gælder	stadig.

Genbrugscenter	
i	Vadum	i	20	år

Målet er at yde nødhjælp, støtte forskellige missionsindsatser og fremme genbrugsideen

Af Jens Korsgaard

Den	8.	september	2001	slog	Vadum	
Genbrugscenter	dørene	op	for	første	
gang.	
Vi	var	alle	utrolig	spændte	på,	hvordan	
borgerne	ville	tage	imod	et	genbrugs-
center,	men	det	viste	sig	hurtigt,	at	vi	var	
velkomne	i	bybilledet.	

Tilladelser og oplysning
forinden	åbningen	havde	en	gruppe	ar-
bejdet	intenst	med	at	finde	butikslokale	
og	få	tilladelser	i	hus	fra	skat,	kommune	
og	beredskab.	Vi	havde	også	en	stor	
opgave	med	at	orientere	borgerne	om	
vores	opstart,	for	uden	varer	på	hylder-
ne,	var	der	ligesom	ingen	mening	med	
det	hele.	alt	hvad	vi	sælger	er	doneret	til	
Vadum	Genbrug.	

Hensigt
Byen	og	oplandet	tog	fantastisk	god	
imod	os	og	der	var	varer	i	massevis,	
hvilket	stadig	er	gældende.
for	arbejdsgruppen	er	formålet	med	et	
genbrugscenter	blandt	andet:
1.	 at	bidrage	til	nødhjælps-	og	missi-

onsindsats	gennem	engagement	og	
økonomisk	overskud.
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Af Tina Moelmer Jensen

Francis’ store vision
francis	havde	og	har	stor	kærlighed	til	
sit	land,	og	han	var	frustreret	over,	at	
andre	lande	profiterede	af	Ghanas	natur-
rigdomme	og	dermed	fastholdt	landet	i	
fattigdom.	
frem	for	at	rette	sin	vrede	mod	disse	
lande	valgte	han	at	bidrage	til	at	løfte	
Ghana	op	af	armod	ved	hjælp	af	en	
indsats	for	de	forældreløse	børn.	Det	er	
francis´	store	vision,	og	den	vision	har	
han	holdt	fast	i.

Vigtigheden af uddannelse
for	nogle	år	siden	vedtog	Ghanas	rege-
ring,	at	man	kun	måtte	bo	på	børnehjem	
i	to	år.	Herefter	skulle	man	reintegreres	i	
den	familie	eller	landsby,	som	man	kom	
fra.	Den	lov	bekymrede	father’s	Home	
(fH),	for	hvordan	ville	det	så	gå	børnene?	
fH	var	nødt	til	at	adlyde	regeringen,	så	da	
de	fandt	hjemmene,	aftalte	de	med	dem,	
at	fH	ville	betale	for	mad,	tøj	og	skole-
gang.	for	kun	igennem	uddannelse	kan	
landet	løftes	op	ad	fattigdom.
Da	fH	i	efteråret	2019	etablerede	deres	
førskole	(som	nu	er	en	rigtig	skole	med	
50	elever	op	til	og	med	2.	klasse),	var	det	
også	udtryk	for	den	store	vision.	Ved	selv	
at	etablere	en	skole	kunne	fH	sikre	bør-

nene	et	godt	fundament	for	deres	videre	
uddannelse.

Økologisk og social bæredygtighed
fremadrettet	ønsker	fH	at	have	fokus	på	
økologisk	og	social	bæredygtighed.	
Økologisk	bæredygtighed	handler	om	at	
gøre	en	indsats	for	miljøet	blandt	andet	
via	ansvarligt	forbrug	og	produktion.	I	
den	forbindelse	har	francis	planer	om	at	
plante	træer	på	deres	grund.	træer,	som	
kan	bidrage	til	at	rense	luften	for	CO2.	
Og	han	er	bevidst	om,	at	fH´s	gartneri	
skal	drives	bæredygtigt	med	gødning	fra	
hønsefarmen.	
social	bæredygtighed	handler	om	begre-
ber	som	social	retfærdighed,	sundhed	og	
livskvalitet.	Der	er	grund	til	bekymring	for	
den	ghanesiske	befolkningstilvækst,	da	
det	på	sigt	kan	blive	vanskeligt	for	Ghana	
at	brødføde	sin	befolkning.	fH	håber,	
at	de	via	kvalitetsuddannelser	til	mange	
unge	kan	opnå	bedre	social	retfærdig-
hed,	øget	sundhed	og	livskvalitet,	samt	at	
der	fødes	færre	børn	i	takt	med,	at	kultu-
ren	ændres.

Min motivation for tjeneste 
i Ghana-udvalget
Min	kærlighed	til	fH	blev	vakt	i	2012,	
da	jeg	besøgte	dem	og	så	det	trygge	og	
kærlige	hjem,	som	dygtige	ansatte	for-

måede	at	
etablere	
for	de	for-
kastede	
børn.	
Når	jeg	
fortsat	
brænder	
for	arbej-
det	på	fH,	
skyldes	det	
primært	den	forskel,	det	gør	for	de	for-
ældreløse	børn.	Jeg	har	tillid	til	ledelsen	
og	bestyrelsen	derude,	og	når	jeg	er	der	
på	tilsynsbesøg,	oplever	jeg,	at	indsatsen	
virker,	og	at	de	vækster.	De	startede	
med	et	børnehjem	med	syv	børn.	Nu	
drager	de	omsorg	for	omkring	100	børn/
unge	og	for	50	enker.	Og	de	driver	høn-
seri,	gartneri	og	skole.
Jeg	motiveres	også	af	udvalgsarbejdet,	
hvor	vi	hver	især	byder	ind	med	det,	vi	
kan	bidrage	med	og	af	samarbejdet	med	
de	andre	missionsfelter,	hvor	vi	deler	
glæder,	udfordringer	og	erfaringer	og	
velsigner	hinandens	felter.
får	du	mulighed	for	at	komme	med	i	et	
missionsfelt,	så	slå	til!	Det	giver	oplevel-
ser,	relationer,	fællesskab,	rejser,	kultur-
forståelse	og	viden	om	mangt	og	meget.	
Det	giver	så	meget	mening!

I	N	t	e	r	N	a	t	I	O	N	a	l			M	I	s	s	I	O	N			-			G	H	a	N	a

Ud	af	fattigdommens	
fangarme
I 2001 stiftede Francis Jackson børnehjemmet Father´s Home, 
fordi Gud kaldte ham til at være far for de faderløse gadebørn

Francis Jackson, stifter af Father’s Home
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Af Bo Nicolai Skov og Flemming Jakobsen

Nogle	vil	måske	kunne	huske	frederiks-
værk	fra	tV-serien,	Sommer,	som	i	
starten	af	hvert	afsnit	viste	nærvæ-
rende	billede.	serien	blev	sendt	i	
2008.

Beliggenhed
frederiksværk	ligger	i	et	naturskønt	
område	i	det	nordlige	sjælland	om-
givet	af	kattegat	og	roskilde	fjord	
og	med	Danmarks	største	sø	arresø	på	
den	tredje	side.	Byen	ligger	under	én	
times	kørsel	fra	københavn.	

Fra Jernstøberi til Frikirke
frederiksværk	er	en	tung	industriby	
mest	kendt	for	Det Danske Stålvalseværk,	
som	nu	er	delt	op	i	andre	virksomheder,	
der	stadig	beskæftiger	sig	med	stålpro-
duktion.	Her	har	tidligere	også	været	en	
virksomhed	kaldet	De forenede Jernstøbe-
rier	og	netop	i	den	tidligere	administra-
tionsbygning	for	denne	virksomhed	på	
Havnevej	15	finder	du	Frikirken Salem.		

Ny præst
Den	1.	februar	i	år	blev	Bo	Nicolai	skov	
ansat	som	ny	præst.	Bo	er	31	år,	og	med	
hans	ansættelse	vil	vi	gerne	skabe	et	
øget	fokus	på	de	næste	generationer.	
frikirken	salem	befinder	sig	på	mange	
områder	i	et	skæringspunkt,	og	vi	håber	
på	en	fremtid,	hvor	Guds	rige	må	blom-

stre	frem	i	frederiksværk.	for	der	er	ikke	
så	mange	unge,	der	kommer	i	kirke,	her	
i	byen.	

Vi drømmer
•	 Vi	drømmer	om	at	kunne	være	kirke	

for	en	ny	generation.	
•	 Vi	drømmer	om	at	kunne	være	en	

kontaktflade	for	mennesker,	der	
søger	Guds	rige	–	også	de	unge	og	
børnefamilierne.	

•	 Vi	drømmer	om	at	starte	en	børne-
klub	op	og	om,	at	der	må	komme	
nye	ledere	til	at	genopstarte	spej-
derarbejdet,	der	har	betydet	så	
meget	for	mange	i	byen.	

•	 Vi	drømmer	om,	at	vi	igen	må	få	et	
aktivt	miljø	for	unge	med	teenage-
klub	og	ungdomsmøder.	

•	 Vi	drømmer	om	barnegråd	i	gudstje-
nesten	blandet	med	lugten	af	alko-
hol	fra	dem,	der	normalt	ikke	finder	
deres	vej	til	kirken.	

•	 Vi	drømmer	om	en	levende	kirke	af	
byens	lokale	aktive	mennesker,	hvor	
man	mødes	på	tværs	af	generatio-
ner.	

•	 Vi	drømmer	om	at	være	modkultur	
til	samfundets	apati	og	ligegyldig-
hed	over	for	hinanden.	

Håbet	er	at	der	i	alt	det	her	må	
opstå	et	medejerskab	hos	byens	
borgere,	for	Guds	rige.	Og	at	vi	
som	kirke	kan	bære	ansvaret	på	
en	god	måde,	ved	at	være	disci-
pelskabere,	ligesom	vores	stør-
ste	forbillede	og	vores	mester	
–	Jesus	–	var	og	stadig	er.

Invitation
Vores	drøm	er	også	at	tiltrække	unge	
par	og	familier	fra	alle	dele	af	kirkelivet	
i	Danmark,	så	de	får	lyst	til	at	flytte	til	
Halsnæs	og	sammen	med	frikirken	sa-
lem	bygge	videre	på	den	100-årige	tradi-
tion	med,	at	der	er	en	frikirke	i	byen.	
Det	er	lidt	som	en	menighedsplantning	
at	skabe	et	helt	nyt	fællesskab	i	de	fysi-
ske	rammer,	der	er	lige	nu.	så	kom	og	
drøm	sammen	med	os	og	være	med	til	
at	skabe	nyt.
”Håbets	Gud	fylde	jer	med	al	glæde	og	
fred	i	troen,	så	at	I	bliver	rige	i	håbet	ved	
Helligåndens	kraft!”
Det	håb,	Paulus	her	skriver	om	i	ro-
merbrevet	13,	er	også	det	håb,	vi	som	
kristent	fællesskab	ønsker	at	dele	med	
vores	medmennesker	i	vores	lokalsam-
fund.	Men	der	er	brug	for	forbøn,	og	at	
de	rigtige	døre	må	åbne	sig	på	de	rigtige	
tidspunkter.	Der	er	brug	for	styrke	til	os,	
der	bærer	håbet	og	drømmene	i	os.	

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

MODkUltUr	
til	samfundets	apati	og	ligegyldighed	
over	for	hinanden

Hvor	erkendelsen	
af	sandheden	stopper,	
begynder	drømmene.	
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I	N	t	e	r	N	a	t	I	O	N	a	l			M	I	s	s	I	O	N			-			M	y	a	N	M	a	r

I	en	nylig	skypesamtale	med	lederen	
for KWEG, angeline	fortalte	hun	om	en	
forfærdelig	situation	i	Myanmar.	Hun	
mente,	der	næppe	var	én	familie,	der	
ikke	var	ramt	af	Covid-19.
 
Et krigshelvede
at	denne	pandemi	falder	oveni	de	helt	
umenneskelige	forhold	med	strejker	
på	den	ene	side,	vold,	forfølgelser	og	
bombninger	på	den	anden,	gør	livet	til	et	
helvede	for	millioner.
selv	har	angeline	måttet	rejse	til	Bang-
kok	for	at	være	i	sikkerhed,	fordi	hun	
arbejder	sammen	med	udenlandske	
organisationer.	Hendes	mand	og	søn	
har	måttet	flytte	til	en	ukendt	adresse.
 
Leder fra Bangkok
angeline	har	oprettet	sig	et	lille	kontor	
og	med	en	bankkonto	i	Bangkok	og	
leder	så	godt,	hun	kan	derfra	de	aktivi-
teter,	der	stadig	er	i	gang	i KWEG’s ho-
vedkontor	i	yangon	via	hendes	’program	
manager’.
KWEG er	aktiv	med	maduddeling	til	
nogle	af	de	tusinder,	der	ikke	har	noget	
arbejde	og	som	af	frygt	for	regimet	ikke	
tør	være	i	deres	hjem.	KWEG’s	besøg	i	
landsbyerne	er	stort	set	standset,	men	
der	er	stadig	liv	i	omsorgen	for	’Udsatte	
kvinder’	og	endnu	er	det	muligt	at	finde	
dommere,	der	vil	være	med	til	at	gen-
nemføre	retssager	for	de	kvinder,	der	
er	tortureret	og	voldtaget.	en	af	tortur-
metoderne	derude	er	at	overhælde	sit	
offer	med	syre.	Billederne	vi	har	af	det,	
er	forfærdelige.
                                   
Flygtningelejren
Mange	internt	fordrevne	søger	naturlig-
vis	mod	flygtningelejrene	på	den	thai-
landske	side,	men	det	er	svært	at	kom-
me	over	grænsen,	for	de	thailandske	
myndigheder	har	lukket	overgangene	i	

angst	for	Covid-19	
spredningen.
Vores	venner	i	
flygtningelejren	i	
Mae	la	går	ud	i	de	
nærliggende	skove	
på	Myanmarsiden	
med	mad,	medicin	
osv.	for	at	hjælpe	
de	flygtninge,	der	
er	strandet	her.
selve	lejren	er	nu	
for	tiden	herme-
tisk	lukket.	Ingen	
kommer	ind	eller	
ud.	De	mangler	
mad	til	de	mange	
gæster,	lærere	og	
bibelskoleelever,	
som	for	indtil	et	
par	måneder	siden	
havde	regnet	med	
at	kunne	komme	
og	gå	som	sædvan-
ligt	men	nu	er	’låst	inde’.
Hilsnerne,	vi	får	fra	lejren,	er	hjerteskæ-
rende,	og	vi	opfordres	alle	til	at	bede	for	
situationen.
 
Donationer
Der	er	dog	nok,	som	vi	ser	det,	mulighed	
for	nogle	få	ledere	at	komme	ud	og	ind	
for	indkøb	af	de	mest	nødvendige	ting	
som	mad	og	medicin.
Udvalget	for	thailand	og	Myanmar	har	
netop	besluttet	at	sende	økonomisk	
støtte	til	vores	venner	derude	gennem	
sikre	kanaler.
 
Kursus i Danmark
Danida	arrangerer	et	kursus	her	i	landet	
fra	slutningen	af	november	til	midten	
af	december.	Vi	har	bedt	angeline	om	
at	ansøge	og	har	netop	fået	at	vide,	at	
hun	er	optaget.	kursets	tema	er: Conflict 

Transformation.	Også	Wado	fra	flygtnin-
gelejren	var	indbudt,	men	han	kunne	
ikke	se	sig	i	stand	til	at	forlade	de	meget	
presserende	forhold	i	lejren.

MyaNMar
kalder	på	vores	opmærksomhed
Tilstanden i Myanmar kalder både på vores forbøn 
og engagement og på verdenssamfundets pres overfor 
militærregimet

Faktaboks
KWEG står	for Karén Women Empowerment 
Group og	er	en	anerkendt	NGO	i	Myanmar	
med	specielt	sigte	på	at	arbejde	blandt	
karenere,	en	folkestamme	på	omkring	seks	
millioner,	der	er	uønsket	af	det	burmesiske	
styre.	DDM	arbejder	sammen	med	dem	på	
to	planer.
1.	 Via	penge	fra	Danida,	formidlet	af	Cen-

ter	for	kirkeligt	Udviklingssamarbejde,	
tidligere	DMrU.

2.	 Via	indsamlede	midler	til	støtte	for	
udsatte	kvinder,	MobilePay:	660077

Ældre kvinde får drop midt ude i junglen takket 
være hjælp fra flygtningelejren i Mae La
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Nordstjernen	på	fem	
dages	lejr	på	Bornholm
I	uge	29	var	36	børn	og	voksne	fra	Nordstjernen,	en	kirke-
plantning	i	Nørresundby,	på	en	fem-dages-lejr	på	lejrstedet	
klippen	ved	Gudhjem	på	Bornholm.

God morgen Gud – og god aften
Hver	formiddag	havde	børn	og	voksne	fælles	sang	og	under-
visning	kaldet	Godmorgen	Gud.	Herefter	blev	børn	og	voksne	
delt	op.	eftermiddagen	blev	brugt	til	at	være	”på	ferie”	på	
Bornholm.	Nogle	aftener	havde	vi	bålhygge.	Den	sidste	aften	
havde	vi	festaften	med	lækker	mad	og	lovsangsaften	med	
bønnestationer	og	nadver.	Her	fik	vi	besøg	af	en	lovsansgrup-
pe	fra	rønne	missionskirke.

Gode sten til fundamentet
rent	socialt	fungerede	lejren	også	godt,	og	folk	blev	hurtigt	
rystet	sammen	i	løbet	af	det	første	døgn.	Nogle	kendte	hinan-
den	og	andre	havde	ikke	mødt	hinanden	før.
Det	blev	fem	vigtige	dage,	og	vi	fornemmer,	at	der	gennem	
lejren	er	”blevet	lagt	en	sten	mere”	i	projektet	med	at	bygge	en	
levende	menighed	i	Nørresundby.	Når	vi	ser	tilbage	på	lejren,	
glæder	vi	os	bl.a.	over:
•	 Gode	bålaftener	med	hygge	og	god	stemning.	
•	 at	Peter	og	Vibekke	Overbeck	(fra	randers)	tog	med,	for	

at	hjælpe	med	undervisning	og	musik.
•	 at	alle	bidrog	med	at	løse	opgaverne	på	lejren.
•	 at	teenagerne	var	gode	til	at	lege	og	hygge	med	de	min-

dre	børn.
•	 at	vi	var	36	deltagere	på	lejren	(Vi	skulle	have	været	40,	

men	fire	blev	forhindret	kort	før	vi	tog	afsted)	–	sidste	år	
var	vi	21	på	lejr	–	så	det	er	skønt	at	se	udviklingen.

David Højgaard, Nørre Sundby

alternative	sommerstævner

Haderslev:	stævne	på	
Gammelbro	Camping
I	uge	30	havde	en	god	del	af	Din	frikirke	sat	hinanden	stævne	
på	Gammelbro	Camping	i	Årøsund. 
Midt	i	en	periode	for	menigheden	med	kirkebygning	og	man-
ge	timers	frivillig	arbejde	holdt	vi	nogle	dages	ferie	sammen.
at	få	en	tid,	hvor	børn	og	voksne	kunne	være	sammen	på	
kryds	og	tværs	af	familierne,	er	så	livsbekræftende	for	vores	
fællesskab.
Vi	glæder	os	til	igen	at	tage	på	stævne	og	få	alt	det	gode	med	
fra	det	store	fællesskab	og	blande	det	med	den	form	for	fæl-
lesskab,	vi	har	haft	på	Gammelbro	de	sidste	to	år.

Svend Jensen, Din Frikirke, Haderslev

Grindsted:	sommer,	hygge,	
fællesskab	og	samvær
Da	sommerstævne	på	lindenborg	måtte	aflyses	grundet	Co-
vid,	blev	vi	i	Vestermarkskirken	enige	om,	at	det	skulle	ikke	
hindre	os	i	at	mødes.	
26	enheder	og	omkring	100	personer	fra	kirken	og	venner	af	
kirken	var	med	til	at	fylde	Vejlby	fed	Camping	ved	Middelfart	i	
uge	29.
Dagene	havde	hovedvægt	på	ferie	og	afslapning,	men	med	
enkelte	fælles	tiltag	som	man	selv	kunne	vælge	at	deltage	i.	Vi	
bookede	på	forhånd	campingpladsens	fællestelt	to	aftener	til	
henholdsvis	en	banko-	og	spilleaften	samt	en	aften	med	lov-
sang	og	vidnesbyrd.	Vi	havde	en	formiddag	med	fælles	mor-
genmad,	fællesspisning	den	sidste	aften	med	pizza	(en	som-
merstævnetradition),	enkelte	små	aktiviteter	for	børn	og	teen-
agere,	en	eftermiddag	med	Ol	for	alle	aldre	og	en	vandretur	
gennem	vandet	til	æbelø.	alt	dette	krydret	med	hygge,	godt	
samvær,	spontane	kaffestunder	og	med	optimalt	campingvejr	
tæt	på	stranden	var	med	til	at	dagene	kun	blev	nydt	i	stor	stil.

Peter Bergholt, Grindsted



Håndholdt
Både	i	stil	og	service	niveau	fastholdt	vi,	
at	dette	ikke	var	et	forkromet	sommer-
stævne	med	et	kontor,	hvor	man	kunne	
gå	hen	og	klage	over	dit	og	dat.	Når	der	
var	noget,	der	ikke	virkede	–	og	det	var	
der	jo	ind	imellem	for	de	omkring	400	
deltagere	–	så	blev	man	opfordret	til	at	
finde	løsninger,	sådan	som	det	bedst	
kunne	lade	sig	gøre.
 
Succes
Begejstringen	over	de	fem	dage,	med	et	
afdæmpet	antal	tilbud,	kom	nok	bag	på	
os	alle.	Det	var	som	om,	der	var	plads	til	
at	trække	vejret,	som	nogen	sagde	–	og	
det	uformelle	fællesskab	blomstrede	
overalt.
Der	var	gode	og	kompetente	undervise-
re	om	formiddagen,	der	afsluttede	deres	
indlæg	med	nogle	spørgsmål	beregnet	
til	de	–	uventet	mange	–	der	gik	ud	i	
nogle	grupper	og	snakkede	videre	om	
dagens	emne.
Der	var	også	særdeles	gode	aftenmøder	
med	talere,	der	havde	noget	på	hjerte	og	

efterskolen
Efterskolen Lindenborg er fyldt til 
bristepunktet med 109 elever
 

Nye	elever	såvel	som	fornyelse	i	med-
arbejderstaben	giver	for	tiden	skolen	
en	helt	egen	dynamik.
 
anders	Ohlsen,	forstander,	deltog	på	
Missionsforbundets	årsmøde	i	Grind-
sted	og	sagde	blandt	andet	dette	til	
menighedernes	repræsentanter:
Vi	ved,	vi	er	en	brik	i	noget	større,	
nemlig	Missionsforbundet.	Det	er	godt	
at	være	en	del	af	dette	fællesskab.	I	
hjælper	os	med	at	drive	efterskole.
Vi	har	109	elever	i	år.	Vi	har	fokus	på	
at	udvikle	fællesrum	og	udeaktiviteter.	
Der	bliver	tegnet	og	regnet	på	nye	
faciliteter.	Og	vi	arbejder	på	at	udvikle	
vores	musik-	og	idræts-linjer.
 
Vi	har	også	fokus	på	at	være	et	sted,	
hvor	kristentroen	kan	udfoldes.	Vi	vil	
have	kristentroen	til	at	bæres	af	alle	
ansatte	på	lindenborg.	eleverne	skal	
få	et	fornyet	syn	på	kristentro.	seneste	
idé	er	at	afprøve	et	alphakursus	for	
eleverne.
 
forstanderen	kunne	også	fortælle	at	
han	selv	og	hans	hustru,	anja,	deltager	
i	forberedelserne	af Himmelske Dage i	
2022	i	roskilde,	der	som	altid	falder	
i	kr.	Himmelfartsdagene.	skolens	
campingområde	vil	blive	åbne	for	del-
tagere.	skolen	deltager	på	forskellig	
vis	i	arrangementet	med	personale	og	
elever.
anders:	tak	for	opbakning	og	bøn.

lovsangere,	der	kunne	lede	os	i	nye	og	
gamle	lovsange	og	salmer.
til	gengæld	var	eftermiddagene	meget	
åbne	med	nogle	få	tilbud	indenfor	stæv-
neområdet	–	eftermiddagen	med	vand-
kamp	var	helt	uovertruffen	–	eller	i	form	
af	vandreture	udenfor.
for	børn	og	unge	var	der	særlige	pro-
grammer	og	en	af	de	store	succeser	var	
cafeen	i	halbygningens	sydlige	ende,	
kaldet	forteltet.	super	betjening,	dejlig	
atmosfære	samt	mad,	drikke	og	slik	til	
bundpriser.
Den	vellykkede	fest	blev	til	på	initiativ	
fra	Vanløse	frikirke	med	kristian	Bonde-
Nielsen	og	ruben	andersen-Hoel	som	
kuglestøbere.	siden	blev	det	ruben,	der	
fandt	sig	en	praktisk	støtte	i	Peter	Götz,	
som	trak	arrangementet	igennem.	Med-
arbejdere	fra	forskellige	menigheder	
lagde	billet	ind	på	alle	de	praktiske	opga-
ver	så	som	plads	inddeling	og	udlægning	
af	strøm	til	80-90	enheder,	opstilling	i	
hallen,	løbende	servicering,	rengøring	og	
afsluttende	oprydning.

PG

sommerfest	
på	sjælland
Blandt årets lokale og regionale sommerstævner, lykkedes det 
også en række sjællandske menigheder fra Baptistkirken og 
‘Missionsforbundet at stable fem skønne dage på benene, som kom 
til at hedder SOMMERFESTEN

Elever ankommer til Efterskolen Lindenborg
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