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Kender du til det at sidde med en roman, der med 

sin historie har fanget din opmærksomhed? Du har 

lige læst endnu et kapitel. Det sluttede med nogle 

ubesvarede spørgsmål. Du fornemmer tydeligt, at 

der er mere i den historie. Du kan ikke lægge den fra 

dig. Du må nødvendigvis bladre om og tage fat på det 

næste kapitel. 

Evangelisk Frikirke Danmark
Det er sådan et sted, vi befinder os  som 

kirkesamfund lige nu. Med udgangen af 2021 

sluttede et langt kapitel under overskriften Det 

Danske Missionsforbund. Men historien er ikke 

færdig. Det er tid til at bladre om på næste side og 

begive sig ind i et nyt kapitel, der hedder Evangelisk 

Frikirke Danmark, som er vores kirkesamfundsnavn 

fra den første januar 2022.  

Du har en rolle
Det er ikke en ny historie, men et nyt kapitel, der 

tilføjes den historie, du allerede har levet dig ind 

i. Derfor skal du ikke lægge historien fra dig, men 

leve med i det, der kommer. Ja, du skal ikke blot leve 

med i historien, som en læser, der betragter det hele 

udefra, men du skal være med i det næste kapitel. Du 

inviteres ind i handlingen. Du får en rolle at spille. 

Som i det tidligere kapitel er det naturligvis fortsat 

Jesus, der har hovedrollen. Det næste kapitel 

handler om nye fortællinger i hans mission – 

fortællinger som bliver til virkelighed gennem 

din og mange andres roller. Sammen skal vi med 

vore ord og handlinger og gennem vores relation til 

hovedpersonen ”skrive” et kapitel om, hvad det vil 

sige at være evangelisk, og hvad det vil sige at være 

frikirke, og hvad Evangelisk Frikirke får af betydning 

for Danmark og andre steder på kloden. 

Eftertryk
Med navneskifte på kirkesamfundet skifter vi også 

navn på vores organ. Magasinet er blevet til Eftertryk. 

Vi bombarderes dagligt med et væld af 

informationer. Ikke mindst gennem de sociale 

medier. Nogle af dem er vigtige, men de fleste er 

egentlig ganske ligegyldige. Med navnet Eftertryk vil 

vi lægge vægt på noget, der er vigtigt. Vi vil skrive 

om den mission, som Jesus eftertrykkeligt bad sine 

efterfølgere om at udleve i verden. 

Eftertanke
Side 2 i Eftertryk har vi valgt at kalde Eftertanke. Her 

kan du forvente at finde en kort tekst, der lægger 

op til refleksion og handling, ja, til eftertanke. Med 

disse linjer opfordres du i dag til at gøre dig nogle 

overvejelser om, hvad det vil sige at være evangelisk. 

Jo mere vi bliver bevidste om, hvad det vil sige, jo 

mere kan vi udleve det i praksis. Når vi gør det, 

”skriver” vi videre på den historie, som andre har 

bidraget til før os. Jeg glæder mig til det næste 

kapitel. 

Af John Nielsen, Generalsekretær

EFTERTANKE:

ET NYT 
KAPITEL

Eftertryk nr. 1, 134. årgang, januar 2022. Udgives af Evangelisk Frikirke, Danmark. Bladet udkommer 10 gange om året.

Ansvarshavende: Landsledelsen v/formand Brian Kjøller.
Redaktion: Peter Götz, John Nielsen og Brian Kjøller. Henvendelser til Peter Götz, peter@goetz.dk.

Grafisk design: Janie Conrad Riisager, kontor@bykirken.dk.

Sekretariatet: Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde, sekretariat@evfri.dk - tlf. 40 16 21 31.



NYT FRA 
GENERALSEKRETÆREN

Festen aflyst!
De to planlagte vinterstævner på Sjælland og i 

Jylland må vi desværre aflyse på grund af den 

usikre udvikling omkring Coronasituationen. 

Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, da disse 

vinterstævner var tænkt at skulle være en festlig 

markering af kirkesamfundets nye navn. Det 

betyder at de annoncerede vinterstævner i 

Næstved og Stenum er aflyst.

Lokal markering af nyt navn

I begyndelsen af det nye år vil en del af Evangelisk 

Frikirke Danmarks landsledelse kommer på besøg 

hen over en række gudstjenester i din kirke.

Det sker i form af fem små videoklip, der er 

produceret med henblik på at hjælpe din lokale 

kirke til at markere navneskiftet fra Det Danske 

Missionsforbund til Evangelisk Frikirke Danmark.

I den første video vil Brian Kjøller, formand for 

Landsledelsen præsentere Evangelisk Frikirke 

overordnet set. I de følgende tre sætter vi fokus på 

vores særlige kendetegn med en video om tro ved 

Jacob Muff, en video om liv ved Ruth Cilwik og en 

video om fællesskab med John Nielsen.

I den sidste video vil vores missionssekretær, 

Flemming Frandsen, tale om menigheder i mission.

Udover disse videoer er der udsendt 

pressemeddelelser, som din kirke kan gøre brug af i 

jeres lokale aviser.

Sommerstævne om Guds rige 

Vi tror og satser på, at vi kan holde Sommerstævne 

på Efterskolen Lindenborg i uge 29. Temaet for årets 

stævne bliver ”Guds rige – midt imellem jer”.

Guds rige er kommet nær, er noget af 

det første, vi hører Jesus tale om 

i sin offentlige tjeneste. Efter 

sin opstandelse taler han om 

Guds rige i 40 dage, inden 

han vender tilbage til den 

himmelske verden.

Guds rige er et centralt tema i 

den kristne tro. Det vil vi samles 

om og udforske på Sommerstævnet, 

der som vi kender det fra tidligere, naturligvis har 

tilbud til alle aldersgrupper.

Vi beder sammen sidste tirsdag i måneden

Online bedemøderne fortsætter i 2022. Foreløbig 

er planen, at der er online bøn den sidste tirsdag 

i hver måned frem til sommeren. Næste gang er 

tirsdag den 25. januar. Du deltager ved at gå ind 

på Evangelisk Frikirke Danmarks hjemmeside, 

hvor du under fanen ”kirker” kan klikke dig ind i 

”online grupperum”. Hvert online bedemøde varer 

45 minutter fra kl. 08.30 til 09.15. Vi beder for 

forskellige landsdele, for nye trosfællesskaber, for 

menighedsplantninger og for kirkerne.

UGE 29 
SOMMERSTÆVNE
PÅ LINDENBORG
Guds rige er midt 

iblandt jer



HÅB 
FOR DIN BY
Netværk med sociale foreninger 

er nøglen i Grindsted



Vestermarkskirken i Grindsted vil ikke bare have 
gode tilbud til forskellige grupper, men være en 
medspiller i kommunens sociale indsats

Vestermarkskirken i Grindsted, der ligger i Billund 

Kommune, har i mange år haft fokus på at være en 

synlig kirke i lokalsamfundet gennem udadrettede 

arrangementer. Det har betydet, at mange 

mennesker har besøgt kirken gennem de seneste 

15 år. Hvert år har der været holdt julekoncerter 

og julemarked, spil-dansk-aftner, Kids Fun Night, 

Mandagsspisning, Onsdagscafé, Foredragsaftner, 

Giv-en-hånd-til-Grindsted arrangementer, etc.

Endnu mere
Efterhånden blev længslen og lysten til at række 

mere ud i byen med sociale aktiviteter større. 

Samtidig havde vi ikke ressourcer nok til selv at 

drive disse initiativer. 

Det blev startskuddet til at Charley Stephansen, 

Johannes Johansen og Erhardt Fisker gik ind i 

bestyrelsen for opstart af et nyt frivilligcenter i 

Billund kommune.

Processen med denne opstart blåstemplede 

Vestermarkskirken både i de sociale foreninger, 

men også mere og mere i det kommunale regi.

Stort netværk giver lyst til mere
Nu har Frivilligcenteret eksisteret i nogle år, 

og vi er stadig aktive i bestyrelsesarbejdet. 

Vestermarkskirkens berøringsflade er øget markant 

og kendskabet til kirken og vores aktiviteter er også 

forøget. Kirkens netværk er stort og omfangsrigt og 

vi er nået til det punkt, at vi ønsker at samarbejde 

endnu mere med andre sociale foreninger og 

organisationer, som blandt andet ønsker at række 

ud til udsatte børn, voksne og ældre.

Nyt perspektiv
Lidt karikeret sagt skulle kirken for 40 år siden 

og længere tilbage ikke have så meget at gøre 

med verden og lokalsamfundet omkring os. Folk 

kunne komme til os, hvis de ønskede det. Senere 

udviklede det sig til at kristne skulle engagere sig i 

lokalsamfundets aktiviteter for at være lys og salt 

der. 

I dag tager vi et endnu større skridt, nemlig at 

samarbejde med flere aktører om en fælles aktivitet 

eller begivenhed. 

Vi har gjort det i en del år med vores Julemarked 

sammen med Røde Kors og Dansk Folkehjælp, 

men der er mange ideer på tegnebrættet om at 

samarbejde både med jobcenter og kommunen. 

Vestermarkskirken ønsker at være en medspiller, så 

flere udsatte frivillige blandt andet kan blive en del 

af kirkens café, Café Nymark. I et forløb kan de blive 

mentalt styrket og udvikle deres sociale og faglige 

kompetencer, så de på sigt bliver i stand til at se nye 

muligheder i livet og derved øge livskvaliteten. 

Fremtiden
Vi håber og tror, at vi i fremtiden kan tilbyde 

Mønsterbryderkursus, Alphakursus, Gå-klub, 

Familienetværk, endnu mere fællesspisning i kirken 

for familier med børn, endnu bredere samarbejde 

omkring julehjælp med flere sociale foreninger, 

så endnu flere dårligt bemidlede familier kan få 

julehjælp. 

Vi håber og tror også, at endnu flere foreninger 

og frivillige sammen med frivilligcenteret og 

koordineret af Vestermarkskirken vil kunne række 

endnu længere ud i Billund kommune, så mange 

flere kan få en hjælpende hånd to lørdage om året.

Vestermarkskirkens sociale og missionale aktiviteter 

er en fantastisk missionsmark, hvor vi koncentrerer 

os om specifikke opgaver i samarbejde med mange 

aktører. I det samarbejde bliver relationer skabt og 

netværk etableret, men samtidig deles der liv og tro 

på en måde, som er helt unikt.

Samarbejdet bliver ligeværdigt, men det åbner så 

mange døre for, at mennesker kan få et glimt af 

Jesus gennem Vestermarkskirken og forhåbentlig 

lære ham bedre at kende.

Af Charley Stephansen



TRO
TIL TIDEN

Nyt Lys



Ved en genlæsning af ”Tro til Tiden”, og en ny 
fundering over dette lille ”skriv”, har udsagnene 
både kastet nyt lys over min tro og bekræftet 
tidligere opfattelser

Sådan skriver Peder Mørk, Aalborg, som vi i denne 

måned har udfordret til at genlæse Tro Til Tiden. 

Mørk samler sine indtryk op i klare og præcise 

sætninger

Gud
• Gud er altid større end vores forståelse af ham

• Vores formuleringer om Jesus, hans frelse og 

kærlighed er menneskelige og begrænsede. 

Menneskesynet
• Det kristne menneskesyn anser ethvert 

menneskeliv for gudgivent og ukrænkeligt. 

(Hverken etnisk herkomst, køn, alder, seksuel 

orientering, livsvilkår, handicap, religion eller 

politisk holdning kan ændre dette). Hvordan 

lever jeg op til det?

Frelsen
• Synden er en uundgåelig virkelighed i hele 

skaberværket og i ethvert menneske.

• Jesu frelse er frelse til at være menneske og ikke 

fra at være menneske.

• Frelsens tid, det evige liv, er her allerede nu ved 

Jesus Kristus.

Etikken
• Den sunde etik har sine rødder i det dobbelte 

kærlighedsbud (at elske Gud og elske sin næste 

som sig selv). Jeg må her revidere mit liv.

• Det peger på en ny livsstil med alt, hvad det 

indebærer, efter at Helligånden har taget bolig 

i os.

• Vi må ofte vælge mellem det mindste af to onder 

og gøre det bedste, vi kan i den givne situation.

Kirken
• Kirken er dig og mig med vores forskelle 

og traditioner, og kirken er på trods heraf 

sammenhængskraften, der favner enhver.

• Helligånden i mig og alle andre gør, at vi er lige 

overfor Gud med lige adgang til Ham.

De hellige handlinger
• Dåb og nadver bekræfter vores fællesskab i 

Kristus og forkynder Guds børns enhed.

• Nadveren er både et kald til tjeneste og omsorg 

for vores medmennesker og et kald til ansvar 

for jorden og dens ressourcer.

• Dåbsfrihed

Bibelen
• Bibelen er Guds enestående og normgivende 

åbenbaring til verden. – Det skrevne Guds ord 

gennem menneskeord, peger hen på Ham. - 

Ånden gør Bibelen levende for mig og dig.

• Skrifterne er givet af Gud for, at vi skal kunne 

vokse i erkendelse af ham og hans vilje.

• Når vi læser Bibelen, har vi altid os selv, vores 

tid og kultur med. Det påvirker vores læsning og 

fortolkning.

Børnene
• Det nyfødte barn tilhører Gud. Opvæksten og 

livet sidenhen skal gøre, at barnet vælger troen 

og dermed forbliver Guds barn.

Samvittighedsfriheden
• Respekten for andre kristne, der læser samme 

skrifter som vi, men når til andre opfattelser, er 

vigtig.

Det er udtræk/udsagn fra pjecen. Udtræk, der gør 

mig godt! 

Jo, jeg må erkende, at jeg har fået nye vinkler på mit 

gudsforhold. Jeg troede måske, at jeg vidste alt og 

kunne alt i mig selv, men må erkende, at ”Gud er 

altid større”.

Det kristne menneskesyn 
anser ethvert menneskeliv 

for gudgivent og ukrænkeligt. 
Hverken etnisk herkomst, køn, 

alder, seksuel orientering, 
livsvilkår, handicap, religion 

eller politisk holdning kan 
ændre dette.
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EVANGELISK FRIKIRKE 
RYKKER SAMMEN



Efterskolen Lindenborg vil være eksponent for en 
autentisk, levende og selvvalgt kristentro. Hvis 
det skal lykkes, er et tættere samarbejde med 
baglandet nødvendigt

Sidst i oktober 2021 samledes en engageret 

gruppe: Bestyrelsen for Efterskolen Lindenborg og 

landsledelsen fra Evangelisk Frikirke Danmark. 

Fuldt hus
Formålet var at finde konkrete tiltag til samarbejdet 

mellem skolen, vores præster og vores lokale kirker. 

For der er fuldt hus på vores efterskole også i årene 

frem. Unge mennesker med nysgerrighed på livet 

og troen fylder værelserne. 

Fokus på kristen tro i praksis
Skoleledelsens udtrykte ønske er at styrke de 

mange unge, som gerne vil tro på Gud. Udover at 

have fokus på dygtiggørelse i musik og idræt vil 

skolen være eksponent for en autentisk, levende og 

selvvalgt kristentro. 

Derfor har skolen en del traditioner, der fremmer 

næstekærlighed og samtalen om at anskue verden 

med kristne øjne. For eksempel kommer projekter i 

Rumænien og Ghana hver måned på én eller anden 

måde i rampelyset. Det kan være støtte-events, 

elevernes rejse til Rumænien eller volontører, der 

besøger Ghana. Med præsternes besøg - mest fra 

menighederne i Vanløse og Osted - bliver der gjort 

opmærksom på kirkernes netværk og relevans. 

Deres engagement har især været i forbindelse med 

debat- eller undervisningsaftener. 

Hvordan?
På mødet spurgte vi hinanden om, hvor og hvordan 

vi kan uddybe vores samarbejde. Vi skal se på, 

hvad vi allerede har gjort og bruge de mangfoldige 

muligheder, som er tilstede.

• at informere unge om volontørmuligheder på 

vores efterskole, 

• at motivere ’gamle’ elever til at bevare 

netværket og være skolens ambassadører, 

• at lave aftaler mellem EFD’s lokale menigheder 

og præsternes besøg på skolen, 

• at omtale vores skoles eksistens og betydning i 

større grad, især overfor potentielle familier. 

Som noget gammelt nyt kan lokale kirker invitere 

skolen en gang om året. 

På landsplan
I landsledelsen vil vi øve os i at tænke på Evangelisk 

Frikirke Danmark som en ’skolekreds’, der er et 

aktivt bagland for vores skole. Alle er glade for det 

store arbejde, der bliver gjort så passioneret, og vi 

søger hele tiden efter flere snitflader og muligheder 

for at kunne støtte og supplere. 

Konkret arbejder vi på, at vores efterskole er en 

del af den udstilling, vi planlægger for et telt på 

Himmelske Dage (26.-29.maj 2022 i Roskilde). 

I øvrigt vil efterskolen stille campingpladsen til 

rådighed for alle, der ønsker at bruge den form for 

overnatning for at besøge ’Himmelske Dage’. 

For mig personligt var det et førstegangsmøde med 

disse to fora i samme rum på samme tid. Sikken et 

gå-på-mod og entusiasme, der var i udveksling og 

drøftelse af planer og idéer! 

Der er sandelig ’vind i sejlende’ på vores efterskole 

ved Roskilde Fjord. Det er vi stolte af. 

Tilstede ved mødet
For Lindenborg Efterskole: Ruben Lundtoft, Thomas 

Quistgaard, Rubin Fodgaard, Rikke Gerlev, Hannah 

Tinggaard, Anders Ohlsen, Peter Gøtz. 

For EFD’s Landsledelse: Brian Kjøller, Rikke Obasi, 

Jakob Muff, John Nielsen, Ruth Cilwik, Flemming 

Frandsen, Bo Jørgensen.

Af Ruth Cilwik Andersen



Det har landsledelsen lagt sig i selen for og det ses 

tydeligt i den pjece, der udgives i begyndelsen af 

2022. De gode gamle slagord som ’synderes frelse’, 

’livet over læren’ og ’Guds børns enhed’ har fået nyt 

liv og ny styrke ved en forenkling: 

Tro, liv og fællesskab
Det var nemlig det, der var vigtigt for dem, der 

for langt over 100 år siden (1888) formede det lille 

frikirkesamfund mellem alle de andre. De ville 

sætte fokus på sandheden om, 

• at alle mennesker er syndere og derfor må 

komme til omvendelse og tro for at blive frelst

• at livet i Kristus og med ham er vigtigere end 

forskellige opfattelser af diverse lærespørgsmål 

• at Guds børn grundlæggende er ét i Kristus og 

derfor bør anerkende denne enhed.

TRO 
Fordi troen på Jesus er livsforvandlende
I Evangelisk Frikirke Danmark forstås tro 

ikke bare som bogstaver og sætninger i 

en bog, men som en levende relation til 

Jesus Kristus, der former vores liv. Det er 

en relation, der er bygget på, at vi alle er 

skabt i Guds billede, elsket af ham og lige 

for ham.

Tro er for os mere relation end det er religion, 

og derfor lægger vi vægt på at dele evangeliet om 

Kristus på en sådan måde, at det ikke bare er ord, 

man hører, men noget der udfordrer og inviterer til 

personlig tro og efterfølgelse.  

LIV
Fordi livet med Jesus kommer først
Evangelisk Frikirke Danmark er et kirkesamfund, 

der først og fremmest ønsker at samle sig omkring 

evangeliets kerne og ikke om specifikke dogmatiske 

særstandpunkter. Livet med Kristus og i ham er 

vigtigere end vores forskellige opfattelser af alt det, 

der i århundrede har skabt splittelse og skel i Guds 

familie. Deraf kom formuleringen Livet over Læren – 

og senere Livet før Læren. Men grundholdningen er 

den samme. Et varmt fællesskab, hvor Jesus Kristus 

er centrum kan sagtens holde til, at vi mødes med 

forskellig bagage og traditioner, hvad angår dåb, 

nadver og så videre.

FÆLLESSKAB
Fordi fællesskab fremmer Jesu bøn 
om Guds børns enhed
Helt fra begyndelsen i 1888 har det været vigtigt 

for os at arbejde for enhed mellem alle, der tror 

på Kristus. Guds børns enhed var et slagord 

for pionererne. Det er fortsat en vigtig 

kerneværdi for os. Vi ønsker at arbejde 

for den enhed, Jesus bad om. Derfor 

inviterer vi mennesker til fællesskab om 

Kristus fremfor fællesskab omkring et 

givent dogmatisk standpunkt. 

Dette fokus på enheden i Kristus gør, at vores 

lokale kirker ofte kommer til at spille en central 

rolle i fælleskirkelige initiativer. Vi rækker gerne 

hånden ud til både den ene og den anden side. 

Fremfor at bygge mure, der adskiller os fra andre 

kristne, ønsker vi at bygge broer, der viser den 

samhørighed, vi dybest set har.

Af Peter Götz

NYE ORD TIL EN NY TID
Det er vigtigt for Evangelisk Frikirke Danmark i en overgangstid med nyt navn og nye titler, at vi kan 
genkende os selv med de særpræg, der i mere end 130 år har bundet os sammen

Tro 
er for os 

mere relation 
end det er 
religion.



TRO
Fordi troen på Jesus er 
livsforvandlende

LIV
Fordi livet med Jesus 
kommer først

FÆLLESSKAB
Fordi fællesskab fremmer Jesu 
bøn om Guds børns enhed



Vores voksende arbejde i Onesti er i en svær fase 
– men drømmene er store og visionerne er klare

Vækst
I Onesti drømmer vi om en menighed, der kan blive et vækstcenter for 

hele området.  Vi ønsker at være en menighed med en klar evangelisk 

profil, der foruden at møde mennesker med evangeliet om Jesus Kristus, 

også rækker hånden ud med hjælp til de mange mennesker, der lever i 

social armod, og som kæmper en daglig kamp for at eksistere.

Menighed med en fantastisk udvikling
Efter at Dorthe og Cornel kom til Onesti i 2006, etablerede de 

husmenighed i deres eget hjem. I 2012 blev hjemmets fire vægge for 

trange til menighedsarbejde, så vi lejede et fint rum, hvor der tidligere 

havde været café. Efter nogle få år der, blev disse rammer også for små, 

og udfoldelsesmulighederne blev efterhånden meget begrænsede. I 2019 

lejede vi en meget ideel ejendom. Her er alle tiders udfoldelsesmuligheder, 

plads til både gudstjenester, børne- og kvindemøder samt plads til nye 

fremtidige tiltag.

Camelia mødte Jesus
Camelia Humuzache mistede to børn, da hendes lejlighed udbrændte. 

Lejligheden lå i en husblok, som er noget af det værste, jeg har set. Det er 

utroligt, at mennesker kan leve her. Camelia var på sygehuset for at føde 

drengen Marius, og hendes mand var gået på bar for at drikke. Børnene – 

en dreng og en pige – mistede livet i flammerne. 

Manden flygtede, da han var bange for at komme i fængsel. De har ikke set 

ham siden. Camelia var i lang tid meget bitter på Gud, men fordi Dorthe, 

Cornel og Elena blev ved med at komme med hjælp som blandt andet tøj 

og mad, med omsorg, kærlighed og opmuntring, så begyndte Camelia at 

åbne sit hjerte for både Gud og mennesker, og hun begyndte at komme i 

menigheden. Hun er i dag en af de trofaste deltagere ved gudstjenesterne.

Klik her for at læse hele artiklen

Af Arne Hansen  

MÅLET ER EN 
MENIGHED I 
ONESTI SOM 
VÆKSTCENTER

RUMÆNIEN

https://www.evangeliskfrikirke.dk/post/menigheden-i-onesti


RUMÆNIEN



Angeline fra Yangon, lederen af KWEG, 
besøgte Danmark i december

Vi var alle begejstrede, da vi midt på sommeren 

så muligheden for at hente Angeline fra Yangon 

i Myanmar til Danmark. Anledningen var et tre 

ugers kursus i Conflict Transformation afholdt af 

Danida Fellowship Centre.

Hvad vi ikke forudså, var de mange komplikationer, 

der var knyttet til Angelines rejse. Efter at have 

opholdt sig i Bangkok i mere end fem måneder af 

frygt for militærstyret i Myanmar, der ikke ønsker 

organisationer, der støttes udefra, fik hun fem 

dage før sin afrejse besked om at hendes visa var 

klar. 

Besøg på Christiansborg
Den 28. november landende Angeline i Kastrup 

med et fly, blev med taxa bragt til sit værelse, hvor 

hun dels skulle opretholde Corona isolation, dels 

deltage online i kursets første fire dage.

Derefter var der en mere almindelig 

studiesituation for hende og de 19 andre deltagere, 

der alt overvejende var fra det afrikanske 

kontinent.

At være fra Myanmar betød, at Angeline fik 

adskillige invitationer, blandt andet fra det 

danske Udenrigsministerium, der gerne ville 

høre til forholdene i hendes hjemland. Ønsket 

om med navn og foto at bringe hendes beretning 

fra Myanmar afslog hun af sikkerhedsmæssige 

grunde.

ANGELINE FRA MYANMAR 
VAR I DANMARK

 Det var iskoldt!
Da graderne først i december nåede under 

frysepunktet kunne Angeline fortælle, at det 

koldeste hun nogensinde havde oplevet var 11+ 

grader. Vi udstyrede hende, så godt vi kunne 

med støvler og frakke.

To gange var Angeline med til gudstjenester. 

Først i Vanløse og ugen efter i Osted. 

Begge steder var det en oplevelse for alle at lægge 

øre til hendes historie og forholdene, som hun 

arbejder under for at gøre livet bedre for andre.

Høj pris
Det blev en høj pris for Angeline at deltage på 

et kursus i DK. Efter sin afrejse herfra landede 

hun i Bangkok den 19. december. Men da Yangon 

Lufthavn i sidste halvdel af december var lukket 

for almindelig indflyvning grundet Corona var 

hendes første mulighed at komme med et sær-

fly fra Bangkok den 28. december til Yangon. 

Derefter skulle hun være i isolation på et hotel 

i en uge. Så den tur til Danmark kostede hende 

både julen og nytåret adskilt fra hendes familie.

Vi er i Udvalget for Thailand og Myanmar 

imidlertid slet ikke i tvivl om, at vores støtte til 

denne modige kvinde og hendes organisation 

med 45 medarbejdere er en særdeles 

meningsfyldt opgave. Vi beder for hende og 

hendes medarbejdere og for alle de ulykkelige 

skæbner som de hjælper blandt andet på grund 

af vores støtte.



“Jeg var 
glad for 
opholdet i 
Danmark. 
God undervisning, vigtigt 
møde på Christiansborg 
med politikere, to dejlige 
gudstjenester i Vanløse 
og Osted – og en mængde 
Corona tests. Men hvor har 
I det dog koldt.



NEKROLOG, VAGN BIRK

Mandag den 22. november 2021 døde Vagn Birk i en alder af 95 år. 

Vagn Birk blev født den 25. januar 1926 i Harlev ved Aarhus. 

Han var et musikalsk menneske, der som ung udover en 

snedkeruddannelse også uddannede sig til pianobygger. 

I 1955-56 gik han på Frelsens Hærs Kadetskole og var frem til 1961 

officer i Frelsens Hær. På det tidspunkt valgte han at blive en del af 

Missionsforbundet. Først som præst i Rønne, og siden i en række 

andre menigheder. Han blev ordineret ved Missionsforbundets 

årskonference i Brønderslev i 1962. Efter en årrække i Rønne flyttede 

han og Inge i 1967 til København, hvor han blev præst i Bethelkirken 

på Amager frem til 1974. Tiden i Bethel blev en særlig tid, der var 

præget af åndelig fornyelse og vækkelse. Derfra gik rejsen videre til 

Aalborg, hvor Vagn Birk var præst i Bethaniakirken fra 1974 til 1981. 

Efter nogle år i det nordjyske kom der igen et kald fra Sjælland. Fra 

1981 til 1988 var Vagn Birk præst i Rådhuskirken i Næstved og i årene 

1988 til 1993 bosatte parret sig igen i København som præstepar i 

Betlehem i Vanløse. 

Vagn Birk huskes af mange for sin fyndige og ligefremme forkyndelse, 

sit levende engagement i de mennesker, der omgav ham og 

naturligvis også for sin harmonika, som fulgte ham til møder overalt 

i landet, og som var den musikalske ledsagelse til hans og hustruen, 

Inges, mange duetter. 

Ved siden af tjenesten som præst havde Vagn Birk i årene 1963 til 

1969 en tjeneste som evangelist og var sammen med Inge en del af 

den omrejsende MEO-gruppe, der holdt mange store kampagner, 

organiseret af Mogens Larsen, København. 

I 1973 til 1980 var Vang Birk en del af Missionsforbundets ledelse, 

Forbundsrådet. 

Under årene som præst i Vanløse mistede Vagn sin hustru Inge, der 

døde efter nogle års sygdom. I 1998 giftede han sig med Kirsten og 

boede sammen med hende til sin død i Kaas. 

Vagn blev bisat fra Vadum Kirkecenter den 29. november. 

Vi takker Gud for Vagn Birks mangeårige tjeneste i Det Danske 

Missionsforbund. Æret være hans minde iblandt os. 
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