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Tro er en kerneværdi i Evangelisk Frikirke 

Danmark. Det har det altid været og vil altid være. 

I en ny brochure, der præsenterer vores 

kirkesamfund, skriver vi, at vi vil kunne kendes på 

tro, liv og fællesskab. Men er det en selvfølgelighed, 

at vi kan kendes på vores tro? Eller er det en 

udfordring for os? 

Når man har levet med troen i mange 

år, bliver den let en selvfølgelighed. 

At påstå at vi vil kunne kendes på 

troen, bliver derfor også noget vi 

hurtigt skøjter hen over som noget 

selvfølgeligt, der ikke kræver nærmere 

eftertanke. Men når det sker, bliver 

isen usikker. Vil nogen teste påstanden 

om, at vi kendes på troen, risikerer vi 

at falde igennem. For når troen bliver en 

selvfølgelighed, er den lige så stille i færd med at 

dø. 

Tro formes gennem udfordringer
Tro er altid en udfordring. Det var noget af det 

første Jesu disciple lærte. Ikke fordi han underviste 

dem om, at sådan skulle det være. Men fordi det 

i praksis var en udfordring at følge Jesus. Det 

han sagde, og det han gjorde, udfordrede dem. 

I efterfølgelsen af Jesus blev de mødt af den ene 

udfordring efter den anden. Derved formedes deres 

tro. 

Udfordringen blev endnu større, da Jesus ikke 

længere var iblandt dem. Men troen levede i dem. 

Derfor tog de udfordringerne op og udlevede troen i 

praksis. 

Troen blev ikke en teoretisk viden for dem. Den 

kom til udtryk i levet liv. Ikke som noget 

privat. Ikke som noget der blev lukket 

inde i den nye menigheds indre cirkel. 

Men som noget der kom til udtryk der, 

hvor de færdedes i det daglige. 

Kan vi kendes på vores tro?
Det er tid til eftertanke omkring, hvad 

troen betyder for os. Er troen blevet en 

selvfølgelighed? Eller er troen en udfordring? En 

udfordring for os selv, og en udfordring vi giver 

andre? Tro er ikke kun en tro på, om end det er det 

vigtigste. Den er også en tro for noget. 

Hvad har vi tro for hver især i vores liv og 

omgivelser? Og hvad har vi som kirke sammen tro 

for? 

Er det sandt, at vi kan kendes på vores tro?

Af John Nielsen, Generalsekretær

Når 
troen 

bliver en 
selvfølgelighed, er 
den lige så stille 

ved at dø.
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NYT FRA 
GENERALSEKRETÆREN

Himmelske dage i Roskilde
Himmelske Dage er en stor økumenisk 

kirkefestival, der i 2022 foregår i Roskilde i Kristi 

Himmelfartsdagene 26. til 29. maj. Der forventes et 

deltagerantal på mellem 25.000 og 30.000.

Her vil man møde bredden af dansk kirkeliv, der 

samles omkring temaet: Grib fremtiden. 

Sammen med Folkekirken, Den Katolske Kirke, 

Den Anglikanske Kirke og en række migrantkirker 

sætter også frikirkerne deres præg på disse dage. 

Evangelisk Frikirke Danmark vil være til stede med 

en stor udstilling på Mulighedernes Marked midt i 

Roskilde. 

Meget at komme efter
Dagene byder på et væld af oplevelser med flere 

internationale talere. Det gælder navne som 

Thomas Sjödin, Peter Halldorf og den congolesiske 

nobelprisvinder Dennis Mukwege. Ravi Chandran, 

præst i International Christian Community Church, 

Kbh. vil stå bag Prayer for the World, Bøn for 

verden, som begynder i Domkirken og slutter med 

et fakkeltog gennem Roskildes gader. 

Frikirkerne opfordres til at indsamle en god 

kollekt til støtte for Himmelske Dage. Poul Kirk, 

der repræsenterer FrikirkeNet og sidder på 

formandsposten for den store kirkefestival, har 

sat 300.000 kr. som mål for frikirkernes bidrag. Til 

sammenligning kan nævnes, at Roskilde Stift alene 

bidrager med fire mio. 

Sommerstævne efter tre år
Med to års aflysninger ser vi frem til at mødes til 

Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg. Nu er 

restriktionerne væk, og vi ser frem til et fantastisk 

stævne i uge 29. 

Ved deadline for dette nummer af Eftertryk 

arbejdes der på højtryk på at få de sidste aftaler 

på plads til et rigtig godt program. Vi vil i næste 

nummer af Eftertryk kunne præsentere årets 

program for Sommerstævne 2022. 

Forandring
Nyt i år er, at der bliver flere danske talere, og 

at stævnet slutter fredag i stedet for lørdag. 

Åbningsmødet bliver søndag formiddag den 17. juli 

kl. 11.00.

Under stævnet vil der blive en markering af vores 

kirkesamfunds nye navn, da det ikke var muligt at 

gennemføre de to vinterstævner, som skulle have 

markeret begivenheden.

Fra menighederne
Frikirken Sorø tager på studietur og beder om 

vækkelse. Lørdag den 19. februar er der både bøn i 

kirken, undervisning om vækkelsens betydning i 

historien og udflugt til nogle steder på egnen, der 

har været centrale i tidligere tiders vækkelsesbølger. 

Alt sammen som et stort arrangement med tre 

vinkler på bønnens praksis. 

Vestermarkskirken i Grindsted inviterer til 

Bøn og lovsang for 2022. Dette sker gennem en 

række arrangementer hen over vinteren og 

foråret. Torsdag den 24. februar er der Bøn og 

lovsangskoncert. I løbet af foråret inviteres der 

desuden til to bønnevandringer i byen.

 

Missionskirken i Rønne står overfor at skulle 

tage afsked med deres præst gennem fem år, idet 

Camilla Westen har valgt at opsige sin stilling. 

Familien har besluttet sig for at flytte til Jylland, og 

er åben for, hvad Gud leder til i forhold til fremtidig 

tjeneste. 

Saralystkirken i Aarhus søger en lovsangsleder til 

en deltidsstilling på 8-12 timer. Stillingsannoncen 

kan læses på kirkens facebookside. 
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HJØRNESTEN 
ELLER SNUBLESTEN?
Er det gamle slogan, Livet før læren, hele 
sandheden? Det spørger Jesper Oehlenschläger om.

Når jeg læser Tro til tiden, slår det mig, at Evangelisk 

Frikirke Danmark giver plads til, hvad jeg vil kalde, 

en pragmatisk-dogmatisk teologi.

Skriftet spejler en stærk enhedssøgende og ydmyg 

indstilling til en række teologiske spørgsmål, og 

grundtonen er præget af selverkendelse overfor den 

mulighed, at man selv kan tage fejl og andre have 

mere ret. Det er sympatisk.

Snublesten
Måske er det at røre ved arvesølvet, når jeg alligevel 

vil stille mig spørgende til, om formuleringen Livet 

før Læren rummer nogle teologiske svagheder eller 

ligefrem potentielle snublesten. Det er den kritiske 

refleksion jeg vil rejse, men først det positive.

Let at finde sig til rette
Det er prisværdigt med tydeliggørelsen af 

samvittighedsfriheden, som betyder, at to kristne 

mennesker kan læse de samme bibelske skrifter og 

alligevel komme frem til to forskellige tolkninger. 

Frihed i forskellighed, er et tydeligt kendetegn ved 

kirkesamfundet, som gør, at mange mennesker 

finder et trygt åndeligt hjem uanset kirkelig 

baggrund eller opvækst. Eller måske har man 

ligefrem ”slået sig på kirken” andre steder. 

Erfaring eller faktum
Men hvad betyder det, at livet går forud for læren? 

Betyder det, at den personlige erfaring er vigtigere 

end det objektive faktum, at Guds ord er sandt 

uagtet min holdning til dette?

Tro Til Tiden fastholder spændingen mellem troens 

sandhed på den ene side og den erfarede åndelige 

virkelighed på den anden, men her ligger også 

snublestenen: At åndelige erfaringer, og det vel at 

mærke registrerbare erfaringer, kan få for central 

en plads.

At vi kan erkende eller opleve Gudsnærhed, er 

betydningsfuldt, det fornægter jeg ikke, men hvor 

centralt er dette? Jo længere jeg selv kommer ad 

troens vej, jo tydeligere bliver det for mig, at min 

tro bygger mere på en tillid til Gud, end på mine 

konkrete erfaringer af ham. Jeg tror ofte mere på 

trods end på grund af mine specifikke åndelige 

erfaringer.

Det er rigtigt, at vi ikke frelses ved at holde fast ved 

en intellektuel troslære om Gud. Den personlige 

troserfaring er afgørende. Det er ofte en oplevet 

virkelighed, at læren om Gud følger efter mødet 

med ham. Men herfra går bevægelsen den anden vej; 

jo dybere vi trænger ind i evangeliets virkelighed 

og jo mere vi lærer om Gud, jo mere elsker vi 

ham. Uden den sunde lære om hvem Gud er, intet 

kendskab. Vi elsker Gud, fordi vi kender ham 

gennem hans ord – læren om ham – som fåret der 

følger hyrden, fordi det kender hans røst.

Sund lære føder et sundt liv
Den sunde lære om Gud føder det sunde liv med 

Gud. Sådan ses det hos Paulus, når han i sine breve 

igen og igen belærer de kristne om, at ”de skal føre 

et liv der svarer til det evangelium de har taget i 

mod” (Fil 1, 27). Kuren mod det ”usunde liv” er altså 

at leve i evangeliets sandhed. Måske er der derfor 

en potentialfare og en unødvendig modstilling i 

udsagnet: Livet før eller over læren?

Af Jesper Oehlenschläger, teolog
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Seniorerne er tydelige mange steder i samfundet. 
Også i Evangelisk Frikirke Danmark. 
Brian Kjøller, formand for landsledelsen, glæder sig 
over de mange sprudlende seniorer.

Hvornår er man senior? Jeg er snart 53 år. Er jeg 

senior? Min mor blev folkepensionist, da hun fyldte 

65 år. Jeg kan tidligst gå på folkepension som 69-

årig. De, som er yngre end mig, kan forvente en 

endnu højere pensionsalder. Så hvornår er man 

senior?

Mange i min alder, eller ældre, kalder sig unge af 

sind – jeg har ikke selv anset mig som ung siden jeg 

fyldte 30 år. Men senior? Den betegnelse skal jeg 

lige vænne mig til - når jeg bliver gammel nok. 

Politisk anerkendelse
En af de seneste politiske aftaler giver større 

økonomisk gevinst ved arbejde som pensionist. Det 

er, fordi samfundet kan se en stor fordel ved, at 

seniorerne fortsat bidrager til fællesskabet. Kirker 

er et fællesskab for alle, hvor seniorer ofte spiller en 

stor og meget vigtig rolle.

Ikke kun heppekor
Nogle gange kan man få indtrykket af, at når en 

ny generation overtager opgaverne og ledelsen i 

menigheden, så er seniorernes funktion ændret til 

at heppe på og bede for den nye generation. 

Det kan det også være, men seniorlivet kan være så 

meget andet. Vi har i virkeligheden det helt rigtige 

grå guld i vores kirker, og seniorgruppen ser ud til 

at blive større og større.

Lokale senioraktiviteter
Mange af de lokale menigheder i Evangelisk Frikirke 

Danmark har et stærkt lokalt seniorarbejde, hvor 

der sker mange gode ting.

Seniorgrupperne sprudler med aktiviteter som 

foredrag af interessante personer, udflugter til 

historiske steder osv. Fx var Strandvejskirken 

i Humlebæk stopfuld, da de havde Hans 

Jørgen Bonnichsen (tidl. leder for Politiets 

Efterretningstjeneste) på besøg.

Vanløse Frikirkes model med mand-dage er også 

en sjov idé, hvor gruppen foruden at vedligeholde 

kirkebygningen tager på udflugter til en masse 

spændende steder, og vist nok også spiser en del god 

mad.

Seniorer er i flere menigheder aktive i 

genbrugsbutikker, som samler mange, mange 

penge ind til International Mission.

Åndelige forældre
Seniorer er også vigtige åndelige forældre. Jeg 

tror, de fleste af os har nogle ældre venner i kirken, 

som vi betror os til og spørger om råd fra. Ergo - 

seniorerne er vigtige for os alle.

I mange år har der været afholdt succesfulde 

seniorlejre i vores kirkesamfund, men ikke de 

seneste to år på grund af Coronapandemien. Vi ved, 

at mere end 80 % af de tidligere deltagere, meget 

gerne vil med på seniorlejr igen.

De tidligere lejrteams har gjort et fantastisk arbejde 

gennem mange år, men synes ikke de længere kan 

stå for disse lejre med den tilstrækkelige energi. Tak 

for indsatsen, men hvad gør vi så nu?

Evangelisk Frikirke Danmark stiller forslag på 

årsmødet 21. maj i Vanløse om oprettelse af et 

nationalt SENIORSPOR. 

Læs mere i næste måneds EFTERTRYK

Af Brian Kjøller, formand for Landsledelsen
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TÆNK HVIS VI LIGE 
KUNNE BESØGE 
EILEEN OG JESPER 

I ILULISSAT



Kender du det, at have lyst til at drømme sig et sted hen. Det gør 
Hanne fra Grønlandsudvalget.
Hun har drømt sig på besøg i Ilulissat, hvor Eileen og Jesper den 
seneste tid har været volontører i INO-kirken. Tag med på turen!

Hvis jeg om en uge landede i Ilulissat for at besøge jer, Eileen og 
Jesper, hvordan ville jeg så kunne kende jer i lufthavnen?
Vi er cirka et hoved højere end de fleste andre. Ellers kan du genkende 

os på det tykke vintertøj og Jespers pelshue, og desuden har vi et stort 

smil på læberne. 

I ville jo nok sørge for at vi kom hjem til jer bagefter, hvordan bor I 
egentlig nu, hvor I er volontører i INO-kirken i Ilulissat?
Du er meget velkommen i vores hjem, som også er INO-kirken i 

Ilulissat. Her har vi vores eget værelse, mens vi deler badeværelse med 

en anden ung pige, som også bor i kirken. Derudover har vi et stort 

køkken, der ligger i kirkens café. Vi bruger også gerne multisalen, 

kirkesalen og cafeen til både hygge og arbejde. 

Hvad er det bedste og det værste ved vintertiden for jer, der kun har 
prøvet det denne ene gang?
Det bedste er sneen og vinterlandskabet. Sneen er med til at lyse 

meget op i vintertiden, og noget af det dejligste ved vinteren er 

mulighederne for at se nordlys. 

Desværre fratager mørket lysten til at komme udenfor, og det 

begrænser mulighederne for at lave ting udenfor. 

Er der noget, I gerne vil have alle os herhjemme i Danmark, der 
tænker på jer, til at bede for?
I må gerne bede for, at vi må opleve vækst i kirken og 

ungdomsgruppen. Desuden har vi et stort ønske om at aktiviteterne 

fortsætter, når vi tager hjem, og derfor er der brug nogle, som vil tage 

ansvar og føre det videre. 

Læs hele artiklen her. 

Af Hanne Jensen, medlem af Grønlandsudvalget
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Angeline, vores medarbejder i Yangon og leder af 
KWEG skriver korte beskeder på Facebook
 

Vi forsøger at arbejde hjemmefra, men en ny 

internetlov giver soldaterne lov til at tjekke vores 

mobiltelefoner for at se, om der er apps, som 

militærstyret ikke tillader. Vi føler os truet på livet 

hver dag, men har ingen mulighed for at undslippe.

 

Folkelig modstand
Pia Elers, der er journalist for Kristeligt Dagblad 

med base i henholdsvis Beijing og Hongkong, 

skriver:

Lige efter kuppet den 1. februar sidste år 

gik burmeserne på gaden i titusindvis for at 

protestere mod, at generalerne havde afsat deres 

ikoniske leder, Aung San Suu Kyi, modtageren af 

nobelfredsprisen, og smidt både hende og resten af 

regeringen i fængsel. Disse demonstrationer bredte 

sig hurtigt til alle store byer i landet. Militæret 

svarede igen med tåregas og våbenmagt. Snesevis 

af demonstranter blev dræbt, og både politi og 

soldater begyndte at drive klapjagt på dem, de 

mente var med til at arrangere protestaktionerne.

”De kom og bankede på folks døre midt om natten 

og tiltvang sig adgang, hvis der ikke blev lukket 

op, og så tog de folk med på politistationen. Nogle 

af dem ved man stadig ikke, hvad der er sket med. 

Det for tæller Htoo Htoos, der er direktør for Karen 

Human Rights Group.

 

Et år efter militærkuppet sidder generalerne stadig 

på magten, men en overraskende bred folkelig 

modstand betyder, at juntaen på ingen måde har 

fuld kontrol.

”Jeg kan se røgen, når militærregimet angriber 

landsbyerne og jagter guerillakrigere fra 

oprørsgrupperne. Landsbyboerne må flygte over 

hals og hoved, fordi de risikerer, at deres huse 

bliver sat i brand, eller at de ligefrem bliver skudt, 

hvis de bliver anklaget for at have givet husly til 

oprørerne,” fortæller Htoo Htoos.

 

Bredt folkeligt oprør
Som Danmarks tidligere ambassadør i Myanmar, 

John Nielsen, konstaterer, er situationen meget 

anderledes denne gang i forhold til tidligere, hvor 

militærdiktaturet ikke blev mødt med den samme 

form for folkelig modstand. Han siger: ”Der er 

stadig intet, der tyder på, at militæret har kontrol 

over landet, og heller ikke noget, der indikerer, at 

civilbefolkningen har tænkt sig at give op.”

 

Aung Myo Min, skyggeregeringens minister for 

humanitære anliggender, som sidste år var på 

rundtur i Europa for at gøre opmærksom på 

situationen i Myanmar, sagde: ”Militærstyret 

opfører sig mere og mere brutalt. Befolkningen 

oplever et voldeligt regime, hvor de ansvarlige 

burde stilles til ansvar for forbrydelser mod 

menneskeheden.” - Vi mødtes med ham i oktober 

sidste år på Dansk Institut for Internationale 

Studier i København sammen med andre danske 

aktører i Myanmar.

”Det, vi virkelig har brug for nu, er mere 

international handling. Hvis vi skal vinde 

vores kamp, er militærregimet nødt til at blive 

afskåret fra såvel våben som finanser, ligesom 

udenlandske firmaer må holde op med at investere 

i virksomheder, der kontrolleres af militæret. Vi 

har brug for målrettede sanktioner, der rammer 

generalerne” sagde den ellers rolige minister med 

hævet stemme.

 

Af Peter Götz         
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I mange år har vores efterskole – dels som Efterskolen Øresund, dels som 
Efterskolen Lindenborg – haft umådelig stor glæde og gavn af venner, der 
støtter op og ’giver en hånd med’

Fire festlige dage
Sådan vil det også være i år. Fra den  27. til 30. juni 2022 vil vi kræse om en flok 

aktive gæster med gode værelser, skøn mad, et hyggeligt fællesskab og godt 

med arbejde.

Kom søndag – vær klar mandag
Vi åbner ’festugen’ søndag aften den 26. juni fra kl. 19.00 til en hyggelig kop 

kaffe/te og en god bolle. Der vil stå pæne værelser klar til alle – og køkkenet 

(der nu har nye kokke) vil fra søndag til torsdag være forberedt på at give os de 

bedste kulinariske oplevelser.

Mandag morgen skitserer vi opgaverne for hinanden – ude og inde – og derefter 

går vi i gang.

 

Fleksibilitet
Dagene fra søndag aften til torsdag middag er den ydre ramme. Man 

bestemmer selv, hvordan og hvor meget, man vil deltage - afhængig af 

muligheder, kræfter og andre ting, man gerne vil nå.

Vi, som tilrettelægger arbejdet, skal nok være der hele tiden og skabe 

sammenhængen. I midten af februar er vi 15 tilmeldte. 

Skolen
Det er en stor fornøjelse at følge skolen i disse år. Det blomstrer med gode ideer 

og nye tiltag både ude og inde. Og mange nye medarbejdere er kommet til.

Til august 2022 vil vi tage imod 110 elever – og listen for dem, der gerne vil 

begynde i 2023, er også allerede fyldt godt op. Efterskolelivet er populært i disse 

år – og Lindenborg markerer sig godt i feltet som en eftertragtet skole.

Et skoleår på Lindenborg, hvor hovedsporene er musik og idræt, betyder 

personlig modning, udvikling af sociale kompetencer, vejledning til at finde 

livets gode værktøjer frem og en indføring i kristne værdier og kristen tro. Der 

er tre 10. klasser og én 9. klasse.

At deltage i Lindenborg dagene er et bidrag til, at skolen må lykkes med alt 

dette.

 

Tilbagemelding
Skriv gerne en mail til neel@goetz.dk og lad os vide, om du evt. er interesseret. 

Du kan også ringe til Neel på 2041 6575 eller Peter på 2635 0416.

Af Peter Götz
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ET KLUDETÆPPE 
MED FINURLIGE 
FRYNSER
Steffen Pedersen har skrevet en skøn bog om sin slægt og sit liv, der med 
humor og indsigt beskriver en hverdag og en virkelighed, der snart er de 
fleste ude af syne
 

I nogle korte træk føres læseren helt tilbage til 1600-tallet, men hurtigt 

kommer den tid frem, som mange endnu kan huske. Og så får vi med 

forfatterens glimt i øjet fortalt det, der kunne virke som Livet i Lidenlund, 

men som hele tiden rummer perspektiver, der favner en langt større 

virkelighed.

Skønne beretninger om dem, der i det store kludetæppe blev knyttet sammen 

på grund af ydre omstændigheder, kærlighed, fattigdom og overskud, 

inspirerer læseren til at være opmærksom på hverdagens muligheder.

 

Missionæren fra Amager
En af de skønner perler er historien om Stella, der som den eneste i 

sin familie syntes, at Bethelkirken på Tingvej i København var noget at 

interessere sig for. Men det gjorde hun altså – og mange år sener er hun 

missionær i Kina og gift med Enoch Rostø.

 

Danmarkshistorie set fra gulvet
Den omfattende og detaljerede bog vidner om ganske meget slægtsforskning 

føjet sammen med mange fængslende og fornøjelige historier fra det 

virkelige liv. De markante begivenheder i Danmarkshistorien ses og beskrives 

fra hverdagens vindue.

I et længere afsnit får Ruth, Steffen Pedersens hustru, pennen og fortæller 

om sin slægt og årene fra hendes ungdom med ansættelse som tjenestepige 

hos gode familier, og rige direktører, hvis bekendte var skuespillere og fruer 

i mink.

Tænk, hvis alle kunne leve et langt liv i modgang og i medgang med samme 

taknemmelighed.

 

Af Peter Götz
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Nyt hjem søges til den historiske samling
Evangelisk Frikirke Danmark har en fin og stadig 

voksende samling af historiske dokumenter og 

artefakter. Samlingen fylder lige nu cirka fire 

meter reoler og befinder sig på Lindenborg. Der 

kan den ikke blive på grund af risiko for fugt.

 

Den historiske samling har derfor brug for et nyt 

hjem og en omsorgsfuld kustode eller arkivar, som 

vil arbejde med at vedligeholde samlingen.

Hvis I i din kirke har plads og kræfter til at påtage 

sig opgaven, så henvend dig venligst til Brian 

Kjøller: bk@evfri.dk - eller ring gerne for evt. 

spørgsmål: 5055 5100. 

 

Årsmøde i Evangelisk Frikirke
LØRDAG DEN 21. MAJ 2022

Vanløse Frikirke, Jernbane Allé 29, 2720 

København

Angående valg til landsledelsen:

På valg er Ruth Cilwik Andersen, Jacob Ryborg 

Muff og Flemming Frandsen.

Ruth genopstiller som kandidat til Landsledelsen. 

Det gør Jacob og Flemming ikke.  

 

NYTTIGE NOTER
Missionsrådet
Missionsrådet er stedet hvor de fire 

udvalgsformænd for vores indsatser i Grønland, 

Rumænien, Ghana, Thailand og Myanmar 

mødes og taler sammen om den fælles opgave: 

International Mission i Evangelisk Frikirke 

Danmark. Møderne ledes af Missionssekretæren.

Senest havde vi møde i Aarhus, hvor dog Hanna 

Gohr Jensen fra Grindsted (Rumæniensudvalget) 

i sidste øjeblik måtte melde fra pga. en positiv 

Covid-19 test.

 

Missions- og inspirationsmøde 
Missionsrådet er for alvor ved at finde sine ben, og 

alle oplever vi det som en hjælp at dele erfaringer 

og tale om prioriteringer. Vi glæder os til at mødes 

med alle udvalgsmedlemmerne til et missions- og 

inspirationsmøde lørdag den 1. oktober. Gæsterne 

er to ledere fra CKU, Center for Kirkernes 

Udviklingssamarbejde, Thomas Spanner og Ann-

Christina Gamilscheg.

 

Af Peter Götz


