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Verden er usikker i disse tider. Kriserne står i kø. 

Storpolitik er rykket tæt på. Beslutninger der tages i 

Moskva eller Washington har betydning for os alle. 

Der er krig i Europa. Sammen med resten af Vesten 

spiller Danmark en rolle i forhold til at støtte og 

udruste Ukraine i deres kamp mod russerne. 

Samtidig er den hjemlige politiske situation 

usikker. Dette endda i en tid hvor politikkerne skal 

håndtere den ene krise efter den anden. 

Mange spørgsmål presser sig på
Hvordan vil krigen udvikle sig i de kommende 

måneder? 

Bliver den afsluttet gennem fredsforhandlinger? 

Eller vil den brede sig til større dele af Europa?

Hvordan kommer der styr på energikrisen?

Hvad betyder sprængte gasrør i Østersøen, og hvem 

står bag sprængningerne?

Hvordan får vi råd til at komme igennem den 

økonomiske krise?

Spørgsmålene og kriserne, som politikkerne skal 

håndtere, er for tiden meget store. 

I tillæg til de store spørgsmål der trænger sig på fra 

den globale verden, står vi overfor et folketingsvalg, 

hvor vi sammen skal finde svar på spørgsmålet: 

Hvem der skal lede Danmark i denne krisetid?

En opfordring til forbøn
Der er flere spørgsmål, end der er svar, når det 

gælder den nære fremtid. Intet kan tages for givet. I 

en sådan tid er det på sin plads at minde om kirkens 

kald til at bede for myndighederne. 

”Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan 

leve et roligt og stille liv”, skriver Paulus i Første 

Timoteusbrev 2,2.

”Et stille og roligt liv” er det i hvert fald ikke for 

tiden. Vi må spørge os selv: Hvordan går det med 

forbønnen for ”konger og alle i høje stillinger”? Har 

vi forsømt forbønnen for myndighederne?

Vi kan lære af Folkekirken
I Folkekirken er det en del af gudstjenestens faste 

ritual at bede for Kongehuset, regeringen og 

Folketinget. I frikirkerne har vi ikke fasttømrede 

ritualer for gudstjenesten. Det er der både fordele 

og ulemper i. Fordelen er helt klart den frihed, der 

ligger i ikke at skulle følge et fast mønster. Men 

ulempen kan være, at der er noget, vi overser eller 

glemmer. 

Jeg tror, vi langt hen ad vejen har glemt 

forbønnen for øvrigheden. Her har vi noget at 

lære af Folkekirken. Jeg vil derfor opfordre til, at 

menighederne beder for myndighederne i ugentlige 

bedemøder og på søndagens gudstjeneste. Det er der 

altid brug for, og på en særlig måde i denne urolige 

tid. 
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FÆLLES RETRÆTEDAG 
PÅ SJÆLLAND

Birkebjergkirken i Næstved er vært, når de 

sjællandske menigheder inviterer til en fælles 

retrætedag lørdag den 22. oktober. Bag initiativet 

står Bo Skov, Gunni Bjørsted og Nana Holm 

Green. De ønsker at give flere smag for retræte, 

og inviterer derfor til en endags retræte. Der er 

begrænset antal pladser, så det er med at melde sig 

i god tid. 

Læs mere her.  

Rum og ro til sin tro
Nana Holm Green: Det er en dag, hvor man kan 

bruge kirkens rammer til at finde rum og ro til 

sin tro. Deltagerne mødes til lidt morgenbrød og 

en introduktion til dagens forløb. Efter en guidet 

bibelmeditation kan deltagerne vælge hvor i kirkens 

lokaler eller i naturen udenfor, de vil være i stilheden 

og give plads til refleksioner og bøn over teksten.

Undervejs er der frokost, og sammen går vi ud af 

stilheden med nadver og bøn i kirkesalen, hvorefter 

der bydes på en kop kaffe før køreturen hjem. For 

en del bliver dagen en smagsprøve på, hvad en 

stilleretræte kan og en erfaring af at være stille 

sammen. 

For andre giver dagen et tiltrængt åndehul og tid til at 

vande og gøde rødderne i deres Guds-relation.

TAKKE- OG HØSTFEST 
I NORDJYLLAND

Overskriften er taknemlighed, når de nordjyske 

menigheder mødes i Vesterkirken i Stenum søndag 

den 9. oktober til en fælles takke- og høstfest. Vi 

sætter fokus på at takke Gud for hans værk iblandt os 

samt forventningen om, at Gud har endnu mere til os, 

står der i invitationen. 

Arrangementet begynder med gudstjeneste kl. 

10.30. Eftermiddagen byder på tre muligheder: 

Undervisning: Hvad siger Bibelen om at leve i 

taknemlighed - Bøn og lovsang i taknemlighed til 

Gud - en gåtur i Guds skønne natur. 

LEDERFORUM I EFD 
I JANUAR 2023

Der bliver sat fokus på to af tidens store 

udfordringer, når Evangelisk Frikirke Danmark 

inviterer til Lederforum 2023 i Saralystkirken i 

Aarhus lørdag den 28. januar:

Kirken og de homoseksuelle - kan kirken blive bedre 

til at favne, og hvad indebærer det? 

Kirken og de frivillige – hvordan fremmer vi en 

frivillighedskultur i kølvandet på Covid19?

Fremtiden
Med udgangspunkt i de ”Postkort til fremtiden”, 

som deltagerne skrev ved navnefesten på 

Sommerstævnet, vil vi løfte drømmen om det, som 

ligger forude.

Dagen er målrettet menighedsråd, præster, 

børne- og ungdomsledere og alle andre ledere og 

medarbejdere i menighederne. Reserver gerne 

allerede nu dagen i din kalender. 

Af John Nielsen

AKTUELLE NYHEDER

http://www.birkebjergkirken.org/retraetedag/
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SORG ER TIL 
GLÆDE VENDT

Uddeling af skoletasker

Lovsang i Tylstrup Frikirke
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Ukrainere i Tylstrup skaber nyt liv

Af Arne Hansen

I Tylstrup Frikirke har vi gennem de seneste år måttet se i øjnene, at gennemsnitsalderen 

er stigende. Vi har bedt Gud vise os nogle veje, som vi kan gå, for at situationen kunne 

ændre sig. Det kan ikke nægtes, at mismodet gnavede lidt i håbet, når vi sad og funderede 

over fremtiden.

Gud har veje, vi ikke kender
Midt i marts måned blev vi opfordret til at tage kontakt til to ukrainske familier, der var 

blevet anvist bolig i vores område. Den ene familie bestod af 15 personer og den anden af 

10. 

I første omgang indsamlede vi nogle penge til deres daglige fornødenheder, og på den 

måde skabte vi en god kontakt til dem. Begge familier er evangelisk kristne, og det har 

lettet relationerne væsentligt. Det giver os naturligvis nogle udfordringer at hente 25 

mennesker til gudstjeneste i Tylstrup Frikirke, at inddrage omkring 20 ukrainske børn - der 

hverken kan engelsk eller dansk - i børnekirken og at føre samtaler via ”Google Translate” 

på mobiltelefon. Der er også gået megen tid med at hjælpe i forhold til myndighederne, 

hjælp med sygesikring, CPR-nr. arbejdsformidlingen, bankforbindelser osv.

Velsignet i mødet med andre
Det er en glæde at erfare, hvor stort ansvar den enkelte i menigheden har taget, og den 

energi alle har lagt i dette arbejde.  

Det var som om, vi alle havde et underskud i forhold til det at hjælpe andre. Alle føler sig 

velsignet. Vi kan nu ikke længere få vores faste pladser i kirken. Når man kommer ind, skal 

man nu orientere sig om, hvor der er en ledig stol, og lovsangen er blevet højere og mere 

inderlig. 

I mødet med andre mennesker er vi blevet velsignet. 

Vi glæder os ikke over krigen i Ukraine
Vi tror selvfølgelig ikke, at ’Gud har startet en krig, for at velsigne Tylstrup Frikirke’, men 

ud af det der er ondt, og som bringer sorg til mange mennesker, finder Gud også nogle 

løsninger og skaber nogle muligheder. 

Vi ønsker at kunne møde alle disse rare mennesker med omsorg og støtte, så den 

traumatiske situation de har været igennem, og som nogle stadig befinder sig i, må blive 

formindsket i mødet med en menighed, der ønsker at formidle kærlighed gennem en pose 

mad, en varm knuser og en tur på borgerservice i bil.

Da børnene skulle i skole, var der skoletasker til alle ukrainske børn, og de danske børn fik 

nogle skrivematerialer med mere.

Læs mere om Tylstrup Frikirke her.     

http://www.tylstrupfrikirke.dk/
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Vlado Lentz, kendt fra Kanal 5 programmernes 
Politijagt, gæstede Vestermarkskirken tidligere på 
året sammen med hans kone Brit

Mandehørm
Vestermarkskirken arrangerede i foråret en 

fredag aften med mandehørm, hvor 14 specielle og 

hurtige biler af ny og gammel dato blev placeret på 

boldbanen foran kirken. 

Samtidig havde de også besøg af Oliver Rasmussen, 

12, som i august blev danmarksmester i Go-Cart.

Og selvfølgelig havde Vestermarkskirkens Gokart Klub 

også udstillet nogle af deres gokarts. 

En rigtig mand
Bilerne blev studeret, og der blev sparket på dæk 

af de mere end 100 mænd, der havde tilmeldt sig 

arrangementet. 

En lækker grillmenu blev fortæret inde i kirkens hall, 

og efter maven var blevet godt fyldt, holdt Vlado et 

morsomt og sprudlende foredrag over emnet: Hvad er 

en ordentlig mand? 

Vlado møder en masse mennesker i sit arbejde som 

politibetjent for Midt- og Vestsjællands politi og 

kunne fortælle mange historier både fra hans arbejde 

og fra hans eget liv, som gjorde at tilhørerne fik et 

godt kendskab til ham både som betjent, men også 

som almindelig familiefar.

Efter foredraget var der mange, som stillede 

spørgsmål. Efterfølgende blev der lejlighed til 

at efterse bilerne igen, og som afslutning på en 

god og fed mandeaften blev der foretaget lidt 

dækafbrænding.

For kvinder
Lørdag formiddag blev kvinderne sat i stævne over en 

lækker brunch, hvor Brit Lentz (Vlado’s hustru) holdt 

et foredrag over emnet: Hvad er din identitet forankret 

i? 

En weekend for mænd med 

VLADO FOR FULD 
UDBLÆSNING
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Vlado Lentz møder en masse 
mennesker i sit arbejde som 
politibetjent for Midt- og 
Vestsjællands politi og kunne 
fortælle mange historier både fra 
hans arbejde og fra hans eget liv, 
som gjorde, at tilhørerne fik et 
godt kendskab til ham både som 
betjent, men også som almindelig 
familiefar.

“

Mere end 50 kvinder havde sat hinanden stævne, og 

der blev både spist og talt hen over bordene.

Gudstjeneste
Sidst men ikke mindst talte Vlado på gudstjenesten 

søndag formiddag over emnet: Gud har en plan 

for dit liv. Vlado fortalte om hans vandring mod 

troen på Jesus, og hvad det havde gjort ved hans 

liv efterfølgende. Mange søgte samtale efter 

gudstjenesten, og Vlado og Brit bad for mange 

mennesker.

Både Vlado og Brit gav udtryk for, at besøget i 

Grindsted og Vestermarkskirken havde været 

hyggeligt og interessant. Følelserne var gensidige 

fra mange mennesker, og vi satser meget på, at de 

kommer på besøg igen næste år.

Læs mere om Vestermarkskirken her.

Af Charly Stephansen

Vlado Lentz er weekendens 

gæst i Vestermarkskirken

https://www.vestermarkskirken.dk/


8

ENHED OG 
FORSONING 
I EN SPLITTET VERDEN

John Nielsen, 

generalsekretær
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I september måned blev vores generalsekretær, John 
Nielsen, valgt som ny præsident ved den globale 
konference for IFFEC Worldwide 2022. Den blev 
afholdt i Grækenland

Af Peter Götz 

IFFEC
International Federation of Free Evangelical Churches 

er et globalt netværk af frie evangeliske kirker. 

På den netop afholdte konference i Grækenland 

blev John Nielsen, generalsekretær for Evangelisk 

Frikirke Danmark, valgt til præsident for dette 

netværk de næste fire år. 

Dermed afløser han tyskeren, Ansgar Hörsting. John 

skal lede IFFEC i tæt samarbejde med nordmanden 

Øyvind Haraldseid, der afløser amerikaneren Curt 

Peterson som IFFEC´s generalsekretær. Det er i øvrigt 

den post, som Ketty Søgaard bestred for en del år 

siden.

Udfordring som Skandinavere
Vi er opmærksomme på, at vi nu er to fra 

Skandinavien, der skal stå i spidsen for det globale 

IFFEC frem til næste generalforsamling i 2026. 

Men vi vil naturligvis have blik for, at vi skal lede 

en verdensomspændende organisation, siger John 

Nielsen, og fortsætter, Vi har den fordel som 

skandinaviske naboer, at vi kan mødes fysisk af og 

til for sammen at lægge strategi for arbejdet. Vi har 

allerede mødtes en dag i Aalborg, hvor vi skitserede 

nogle visioner for de næste fire år i IFFEC, som nu skal 

vendes med den nyvalgte bestyrelse, før vi kan sige 

noget offentligt om de”.

Omkring sig har John og Øyvind en international 

bestyrelse, The Executive Committee, med 

repræsentanter fra forskellige steder i verden. I et 

tæt samarbejde med denne bestyrelse arbejder IFFEC 

i tre teams med overskrifterne: Teologi, mission og 

unge. 

Enhed og forsoning
Temaet for konferencen var Enhed og forsoning 

i en splittet verden. Tidens store temaer, der 

skaber splittelse i både kirke og samfund, og 

som er mere eller mindre globale udfordringer, 

var på dagsordenen. Racisme, kønsidentitet, 

homoseksualitet, klimakrise og krig var nogle af 

emnerne.

På konferencen var der deltagere fra 28 lande. 

Medlemskirkerne i IFFEC driver til sammen mission 

i over 100 lande. På trods af den forskel som en sådan 

forsamling rummer var der en stor enhed og varm 

atmosfære over konferencen. 

Den danske delegation
Evangelisk Frikirke Danmark var repræsenteret ved 

John Nielsen og Brian Kjøller, mens Benjamin Gohr 

og Simon Holtti repræsenterede EFBU. Vi har stillet 

dem nogle spørgsmål.

Hvad betyder det for Evangelisk Frikirke Danmark at 
være med i IFFEC? 
Brian Kjøller:

Ligesom den enkelte kirke ikke bør stå alene men 

tilslutte sig et kirkesamfund, så er Guds rige og 

Guds kirke så meget større, end vi i dagligdagen 

almindeligvis oplever. IFFEC er bare vores 

internationale kirkesamfund. Her møder vi varme 

kristne, som brænder for det samme som os og 

ser mange ting på samme måde. Vi kan finde 

inspiration og hjælp til vores mission i IFFEC, og vi 

kan give inspiration og hjælp tilbage igen. IFFEC er et 

fantastisk åndeligt arbejdsfællesskab. Bare tænk at 

kirkesamfundene i IFFEC er ude og arbejde for Guds 

Rige og mission i mere end halvdelen af alle verdens 

lande, udtaler Brian Kjøller, der var med for første 

gang.

Simon Holtti supplerer: EFBU har også glæde af IFFEC 

i form af at deltage i et nordisk IFFEC-netværk, der er 

et praktisk samarbejde mellem B&U organisationer 

i Norden. Det fungerer samtidig som et netværk for 

de forskellige generalsekretærer eller landsledere. Fra 

EFBU er det sekretariatslederen, der deltager i møderne.

Det giver EFBU direkte indsigt i, hvad der rører sig i de 

nordiske børne- og ungdomsorganisationer, som fx 

nye undervisningsmaterialer, undersøgelser i trends 

og nyeste forskning på området, men også hvilke 

udfordringer de andre organisationer har, og hvordan 
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de løser dem ofte på meget innovative måder. 

Der er masser af inspiration at finde hos vores 

nordiske

naboer, og indimellem er det bare godt at høre, at 

vi alle er i samme båd med samme udfordringer og 

samme spørgsmål. Det kommer der altid meget god 

sparring ud af, siger Simon Holtti.

Hvad gjorde særligt indtryk på jer på konferencen i 
Grækenland? 
Brian Kjøller: At vi så vores internationale 

kirkefamilie igen blive større – med optagelsen af 

kirkesamfund fra Libanon, Indien, Filippinerne og 

Tadsjikistan. At vi var med i et åndeligt, varmt, kærligt 

fællesskab med folk fra hele verden, som kunne 

samles om enhed og forsoning i en splittet verden.

Simon Holtti: Det var spændende at høre lidt om 

de nye optagne medlemmer af IFFEC, specielt 

kirkesamfundet i Libanon og mødet med den 

Libanesiske delegation.

Ellers var det største indtryk at samle brødre og søstre 

fra så mange forskellige nationer og høre, hvordan 

det er at være kirke og Jesu efterfølger i de forskellige 

sammenhænge. 

Ansøgning fra Rusland
IFFEC er i disse år et voksende netværk. På 

konferencen blev en række nationale kirkesamfund 

optaget i IFFEC: Philippinernes Evangeliske 

Frikirke – et kirkesamfund med 160 menigheder, 

Unionen af Evangeliske Kristne i Tajikistan – et 

kirkesamfund med 15 menigheder i det muslimske 

centralasiatiske land, Himalaya Evangeliske 

Frikirke – et kirkesamfund med 100 menigheder 

i Himalayabjergene i det nordlige Indien, Libanon 

og Syriens Evangeliske Frikirke – et kirkesamfund 

med fire registrerede menigheder i Libanon og 

to i Syrien samt et større antal uregistrerede 

husmenigheder i de to muslimske lande samt i 

en række andre muslimske lande i Mellemøsten. 

Derudover blev der givet et interimt medlemskab til 

Unionen af Frie Evangeliske Kirker i Rusland, som 

har indledt en optagelsesproces. 

IFFEC´s vision er at være et voksende netværk af 

nationale kirkesamfund, som forenet i Kristus ærer 

Gud ved at støtte medlemskirkerne til at udruste og 

udvikle sunde menigheder. 

Vi ser visionen folde sig ud i disse år i form af et 

voksende netværk, og vi er i forventning til, at flere 

nationale kirkesamfund vil blive en del af netværket 

de kommende år. Vi skal derfor både arbejde for at 

skabe rammer og muligheder for at kirkesamfund, 

der allerede er medlemmer af IFFEC, kan knyttes 

tættere sammen, og at nye kirkesamfund af frie 

evangeliske kirker fra forskellige lande kan føjes til. 

Det handler ikke om at blive mange, men om at bygge 

bro til frie evangeliske kirker for at berige hinanden 

og sammen være i tjeneste for Kristus rundt omkring i 

verden, siger John Nielsen. 

Den danske delegation i Grækenland

Fra venstre Margit og Brian Kjøller, Benjamin Gohr, Simon Holtti Marianne og John Nielsen
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Der er mange gode nyheder fra Thailand – og 
ikke mindst er det slående, hvordan de med deres 
mentalitet kan tilpasse sig virkeligheden. Mange 
steder bærer de stadig masker
 

Af Peter Götz 

Fredens Stemme
Fredens Stemme, der i år fylder 57 år, er godt 

udstyret og får derfor til stadighed mulighed for at 

samarbejde med andre organisationer, der gerne 

vil bringe evangeliet til det thailandske folk. Der 

er hele tiden nok at gøre. Både med at producere 

egne programmer og med at oversætte og tilpasse 

produktioner, som kommer andre steder fra.

 

Til thailandske kirker
Samtidig med at de 150 radiostationer, 

fordelt over det meste af landet, tager Fredens 

Stemmes programmer ned fra internettet 

og sender dem, er der tydeligvis mange, 

mange kirker, der bruger det, der kommer fra 

mediecenteret, som hjælp i undervisning og 

forkyndelse. Fredens Stemmes udgivelser handler 

både om lyd-produktioner til radio og CD og om 

visuelle produktioner på DVD og flere sociale 

medier.

 

Fængselsmissionen
Den i år 70-årige og evigt ihærdige Somwang, som 

har hjulpet så mange til tro på Gud, får sig nu en 

assistent, som vi vil blive introduceret for om kort 

tid. Han er også tidligere fange.

 

Vidnesbyrd fra en fange
Jeg var tidligere buddhist ligesom mine forældre. 

Før jeg blev en kristen, var jeg chauffør for en 

soldat, som gik i kirke hver søndag – og så kom 

jeg jo også til det. Jeg troede ikke meget på Gud, 

men så fik jeg en dom for noget kriminelt og kom i 

fængsel. Her mødte jeg kristne og begyndte at lære 

om Gud og studere skriften om Jesus Kristus. Jeg 

lærte at bede om Guds velsignelse i mit liv og kom 

til tro.

Nu er jeg ikke længere alene, men kan altid tale 

med ham og få en forklaring på og tilgivelse for, 

hvad jeg har gjort forkert. Jeg ønsker at tjene Gud 

for altid. Mr. Piya Khamdod.

Læs mere om Fredens Stemme her.

THAILAND

FANGE FÅR ET NYT LIV

Fra et af Fredens Stemmes studier

https://www.evangeliskfrikirke.dk/thailand
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RUMÆNIEN

 

MED GUD I MED GUD I 

STORMEN

Forældre til Rares
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Af Cornel Pascu, Rumænien

Familien Brescan bor i landsbyen Poduri. For 

omkring fem år siden besluttede forældrene at følge 

Jesus som deres Herre og personlige Frelser. Det var 

den smukkeste dag i deres liv. Evangeliet trængte 

ind, hvor de boede, og hvor der før var stort åndeligt 

mørke. Før de kendte Jesus, var deres liv i ruiner. De 

levede som mange andre mennesker, uden Gud og 

uden noget håb. 

Ikke så enkelt endda
I november 2018 blev de døbt sammen med andre 

fra menigheden. Det var dagen, hvor de offentligt 

viste alle, at de ønskede at følge Herren hele 

deres liv. Men livet med Gud er ikke altid 

let og uden problemer. Det er slet ikke 

nemt at være mor og far til otte 

børn, der har brug for mad hver 

dag, og som skal sendes i skole 

med ordentligt tøj, når man ikke 

har arbejde. Den ældste er 17 år, 

og den yngste er tre år. Selvom det 

er meget svært, så har Gud indtil 

nu været trofast mod dem og hjulpet 

dem med at klare alle prøvelserne. Guds 

ord, bøn og fællesskab med brødre og søstre i 

menigheden er altid en stor opmuntring for dem.

Dreng med alvorlig diagnose
Familien Brescan har lige nu et meget stort 

behov for forbøn. Deres dreng Rares (10 år) har 

været indlagt i flere uger på hospitalet i Lasi, 

diagnosticeret med kræft (leukæmi). Lægerne er 

meget reserverede og giver ham ingen chance for at 

overleve. Dette forårsager dyb sorg for familien, som 

er meget bekymrede. Det eneste, de kan gøre, er at 

bede om, at Gud vil gribe ind og udføre et mirakel. 

Det samme gør vi sammen med vores menigheder. 

Vi ved, at livet er i Guds hænder og ikke i lægernes, 

og at Han har det sidste ord.

Ingen sygeforsikring
Rares’ mor er indlagt hos ham og betaler for 

indlæggelsen, fordi hun ikke har en sygeforsikring. 

I Rumænien kan du kun have en sygeforsikring, hvis 

du er officielt ansat. Børnenes far er meget stresset 

derhjemme med resten af børnene, der skal have 

mad, passes og hjælpes med stort set alt. 

Som trossøskende føler vi med familien, og vi sørger 

for dem så godt, vi kan. De har virkelig brug for 

vores opmuntring, og vi vil fortsætte med at hjælpe 

dem, så meget som muligt, fordi de har så stort et 

behov.

Sund og rask for en måned siden
Rares var et sundt barn indtil for en 

måned siden, hvor han pludselig 

følte sig syg og måtte på hospitalet. 

Her fik han diagnosen med denne 

nådesløse sygdom. 

Han var ligesom de andre børn i 

familien, sine forældres glæde - et 

meget energisk barn, der elsker Gud og 

meget aktiv i børneklubben. I sommer gav vi 

ham og de andre børn i børneklubben et diplom 

for deres engagement i dette flotte arbejde. Han 

var så glad for det. Siden han begyndte at komme i 

børneklubben, har han lært at være respektfuld, at 

læse Bibelen og han har også lært mange bibelvers 

udenad. 

Vi ved ikke og forstår ikke, hvorfor Gud har tilladt 

denne vanskelige situation, men vi ved, at alle 

ting arbejder sammen til gavn for dem, der elsker 

Gud (Rom 8:28). Og vi ved også, at de retfærdiges 

brændende bøn har stor kraft (Jakob 5:16). Bed for 

Rares og hans familie i denne svære tid. Må Gud give 

ham helbredelse som et stort vidnesbyrd for alle 

mennesker i Poduri. 

Læs mere om arbejdet i Rumænien her.

Rares var et 
sundt barn indtil for 

en måned siden, hvor 
han pludselig følte sig syg 

og måtte på hospitalet. 
Her fik han diagnosen 

leukæmi.

Rares, ti år

https://www.evangeliskfrikirke.dk/rumaenien
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I juli måned havde Tylstrup Frikirke erstattet 
søndagsgudstjenesterne med nogle torsdag-
aften-træf. Det indebar udflugt til forskellige 
spændende destinationer

Af Steffen Pedersen

På en af disse aftner var vi inviteret på besøg hos 

et ungt ægtepar, der kort forinden havde købt en 

stor, flot, gammel gård i Vestvendsyssel. 

Mere end kaffe og kage
Efter en rundvisning i de store lader og tomme 

stalde og rundt i den store have og tilhørende 

skov, der den aften blev godt luftet igennem af en 

strid vestenvind, sad vi nu indendørs i stuehusets 

mange rum.

Her var der læ og hygge for de 26 deltagere, der 

nød det gode fællesskab omkring kaffe og kage.

Men for mig blev samlingen langt mere end kaffe 

og kage, pilestrø og bølgende hvedemarker.

Det var tanker, der som et fartøj bragte mig 134 år 

tilbage, langt længere end min egen hukommelse 

rækker, så jeg måtte have støtte fra, hvad grundige 

historikere har fortalt.

Mænd med visioner
Dengang, den 17. marts 1888, sad på den samme 

gård og i de samme stuer en flok ærværdige, men 

visionære mænd – og måske enkelte kvinder – på 

”Vanggård” i Stenum.  

Det er det sted, hvor beslutningen om at danne et 

fællesskab mellem de mange frie forsamlinger, 

der efter grundlovens indførelse i 1849 og de 

markante vækkelser i 80’erne var dannet rundt i 

landet, og ikke mindst i Vendsyssel. 

Målet var at forberede den formelle 

sammenslutning, der skulle ske det følgende år 

under navnet Det danske Missionsforbund.

Ja, sådan stod der på papirerne - efter mønster fra 

lignende samfund i Norge og Sverige.

Men i daglig tale og i folkemunde både dengang 

og i adskillige år frem blev betegnelsen oftest 

Frimissionen.

Mette og Torsten
Men nu til gården og stuerne, hvor vi sad.

Gårdens nye ejere, Mette og Torsten Kristiansen, 

havde hidtil været trofaste medlemmer og aktive 

støtter i Tylstrup Frikirke, men et påtrængende 

behov for mere plads for deres ekspanderende 

virksomhed ”Vestervang Pilestrø” skabte 

muligheden for at rykke teltpælene op fra en 

mindre gård i Tylstrup og købe en større gård, 

hvor der var plads til lager og til det geniale, 

Torsdagstræf på Vanggård
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selvkonstruerede tørreapparat, der omformer 

grønne pilegrene og løv til værdifuld, miljørigtigt 

strøelse i ridehaller og hestebokse.

At der samtidig var et historisk vingesus 

over den gamle gård, var Mette og Torsten 

ikke uopmærksomme på, og de glædede sig 

sammen med mange andre over, at der efter 

fire-fem generationers ejere uden nogen 

særlig kirkeinteresse, nu igen til daglig var 

”frimissionsfolk” omkring spisebordet på 

Vanggård.

En tråd
Mit fartøj bragte mine tanker fra Mette og Torsten 

helt tilbage til tiden, da omtalte møde blev holdt. 

Jeg kunne se en tråd, en gudgiven, lige linje tilbage 

gennem seklerne.

Torstens forældre, Birgit og Ole Kristiansen, vores 

gode vvs-mand, menighedsældste (formand) og 

lovsangsleder i Tylstrup var jo også med i flokken 

på denne fine sommeraften. 

Og hjemme i sit hus i Tylstrup sad farfar Jens Evald 

Kristiansen, der gennem en årrække sammen 

med farmor Lilly var tovholdere i menigheden 

i Bolleskov og efter, at de var flyttet til Tylstrup 

påtog sig adskillige pedelopgaver ved Frikirken 

og ikke mindst, at Jens Evald, trods sine 102 år, 

stadig kommer til gudstjenesterne i sin lille hvide 

kabinescooter.

Kvinder og jævne mænd
Mit fartøj bragte mig endnu længere tilbage til 

Jens Evalds mor Else (Thomsen) Kristiansen, 

der var en af de første kvindelige missionærer i 

Missionsforbundet.

Og videre tilbage gik mit tankefartøj til 

hendes far Peder Thomsen, en af de såkaldte 

”Haldagerbrødre”, der sammen med, at disse 

jævne landmænd havde deres gårde, til fods drog 

rundt på lange strækninger for at holde husmøder 

og udbrede det gode evangelium om frihed og 

frelse ved troen på Jesu forsoningsværk. 

Enkelt og ukompliceret, sagt af jævne mænd med 

jævne ord, hvad de selv havde oplevet.

Tip-tip-tip
Det var netop samtidig med, at det omtalte vigtige 

møde blev holdt på Vanggård. 

Om Peder Thomsen var med på mødet i 

1888 og stiftelsen i 1889, det ved vi ikke, for 

Haldagerfolkene var ikke så meget for fast 

organisation. Det indså de først værdien af senere. 

Men hvis Peder havde kunnet se frem i tiden, ville 

han glæde sig over, at den nyeste generation, hans 

tip-tip-tip-oldebørn, de to drenge på Vanggård, 

Noah og Mikkel, måske kan få lov til at opleve 

200-året for det vigtige marts møde og føre tråden 

videre og visionen om det, der blev besluttet, 

nemlig at arbejde for vækkelse, sjæles frelse og 

Guds børns enhed.

Ja, Peder ville sikkert også have glædet sig 

over forbundets nye navn, Evangelisk Frikirke 

Danmark. 

Både ”evangelisk” og ”frikirke” ville have klinget 

godt i gamle Peders øre.

Læs mere om Tylstrup Frikirke her.

http://www.tylstrupfrikirke.dk/

