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Coronakrise, klimakrise, krig i Ukraine, der berører 

os alle, og en flygtningestrøm, der ikke har været så 

stor siden anden verdenskrig. Det er virkeligheden. 

Der er nok at være bekymret for. Med nutidens 

barske virkelighed for øjnene kan det være 

vanskeligt at få øje på fremtiden. 

Er fremtiden blevet tavs?
Sidst i denne måned afholdes Himmelske Dage 

med temaet ”Grib fremtiden”, et tema der blev 

valgt længe før krigen i Ukraine begyndte. Til 

anledningen er der skrevet en ny salme af Arne 

Andreassen. I salmen, der hedder ”Strejfet af 

himlen”, er der blandt andet følgende strofe: 

”Tanken er lammet og fremtiden tavs, ingen der 

skriver på tråden”. 

Mon ikke denne strofe er meget beskrivende for 

mange menneskers oplevelse af tiden. I nutidens 

dramatik synes fremtiden at være tavs. Men det 

er næppe virkeligheden. Det er langt snarere 

tilfældet, at nutidens problemer gør det vanskeligt 

at høre fremtidens stemme. Men der er en fremtid. 

Der kommer en ny morgen. I den omtalte salme 

mærkes fremtiden i følgende strofe: ”Vi er strejfet af 

himlen, vi bærer den med som et kærtegn og håb for i 

morgen, som et blafrende lys, der kan skinne i nat og 

vise os vej til i morgen”.

To mænd og en hel verden
Hvordan fremtiden kommer til at se ud, kan ingen 

af os vide. Men én ting er sikkert: Fremtidens 

virkelighed formes i dag. To mænd er bevidste om 

det. Putin og Zelensky. De vil begge forme fremtiden 

med de beslutninger, de træffer i dag. 

Men de er ikke alene. Vi kan alle være med. 

De valg, vi træffer i dag i vores hjem, i vores kirker, 

på vores arbejdspladser og i vores nation, får 

betydning for den fremtid, der kommer os i møde.  

Fremtiden er ikke uafhængig af nutiden. Tiderne 

flettes ind i hinanden. Fremtiden vil blive bygget på 

det fundament, vi lægger i dag. 

Fremtidens bold er kastet – grib den
Kampen om fremtiden er i gang. Bolden er allerede 

i luften. Det gælder om at gribe den, at holde den 

i hånden, og at bruge den i et samspil med mange 

andre. Vi ved ikke, hvor lang tid kampen vil vare. 

Kun den himmelske dommer kender tiden. Vi 

kender ikke tiden, men vi kender dommeren. Han 

siger om sig selv: ”Også for fremtiden er jeg den 

samme”, Esajas Bog 43,13. Han er den, der giver os 

tro på fremtiden. 

Til eftertanke
Bibelen har meget at sige om fremtiden. Læs for 

eksempel Esajas 43,1-44,5. Reflekter over det, du har 

læst. Engager dig i nuet, og grib fremtiden.

Af John Nielsen, Generalsekretær
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DET ER TID FOR 
TILMELDING TIL 
SOMMERSTÆVNE
Husk at tilmelde dig årets store begivenhed, 

Sommerstævnet. 

Det vil være en rigtig god idé at foretage 

tilmeldingen nu, for der er penge at spare ved 

tilmelding før første juni. 

Husk samtidig at fortælle andre i din menighed, at 

du skal til Sommerstævne. Mon ikke de gerne vil 

med sammen med dig? Bor I på campingpladsen, 

får din menighed sin egen gade. Hvor lang mon 

jeres gade bliver? 

TO NYE BØGER OM 
DANSKE KIRKESAMFUND
Der er i den seneste tid udgivet to bøger, der begge 

beskriver danske kirkesamfund. 

Evangelisk Frikirke Danmark er beskrevet i dem 

begge. Den ene, ”Kirkeretninger i Danmark”, 

er skrevet af professor i kirkehistorie ved 

Menighedsfakultetet, Kurt E. Larsen. Bogen tegner 

et billede af kristendommens veje fra oplysningstid 

til nutid. Kirkeretningerne beskrives derfor både 

nutidigt og set i historisk lys. Bogen er udgivet på 

Kristeligt Dagblads Forlag. 

Den anden bog bærer titlen, ”Kirken den er… om 

kirker og kristne i Danmark – fortalt af dem selv”. 

Der er derfor lige så mange forfattere til denne, 

som der er kirkesamfund, der beskrives. Ideen 

til bogen er opstået i Danske Kirkers Råd. De 

fjorten kirkesamfund, der beskrives i bogen, er 

alle medlemmer af rådet. Udover beskrivelsen af 

kirkesamfundene rummer bogen refleksioner 

over den kirkelige mangfoldighed og samtidens 

økumeniske udfordringer og muligheder. Bogen er 

udgivet af forlaget Eksistens.

DØDSDØMTE ASIA BIBI 
KOMMER TIL 
HIMMELSKE DAGE 

Den pakistanske landarbejder Asia Bibi, der blev 

dødsdømt og i 10 år sad fængslet på grund af 

grundløse anklager om blasfemi, kommer til 

Himmelske Dage i Roskilde. 

Hun taler ved en forbønsgudstjeneste for forfulgte 

kristne i Roskilde Domkirke fredag den 27. maj kl. 

20.00. Asia Bibi blev kendt – ikke blot i Pakistan, 

men langt uden for landets grænser – for kampen 

for sin kristne tro. 

Ved et besøg på Himmelske Dage kan du også møde 

Evangelisk Frikirke Danmark i stand nummer 33 

på Mulighedernes Marked. Du finder os i Provstens 

Have. Se mere på himmelskedage.dk

Af John Nielsen, Generalsekretær

AKTUELLE NYHEDER

https://himmelskedage.dk/
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UKRAINE
Katastrofen i Ukraine optager os alle. Vi hører og 
læser om den hverdag.
Evangelisk Frikirke Danmark engagerede sig 
hurtigt, og det var der også lokale menigheder, der 
gjorde.
 

John Nielsen, generalsekretær skriver:
Ved begyndelsen af krigen i Ukraine opfordrede 

vi alle menigheder til at foretage en indsamling til 

støtte for vores søsterkirker i Polen. Pengene gik til, 

at de kunne hjælpe de ukrainske flygtninge, der i 

stort antal krydsede grænsen til Polen. Kirker blev 

omdannet til midlertidige sovesale. Flygtninge blev 

hentet ved grænsen og transporteret til forskellige 

steder i Polen. Opgaverne var mange, og med dem 

blev den økonomiske udfordring stor for kirkerne.

 

Det internationale netværk virker
Gennem vores internationale netværk, IFFEC, blev 

der fra mange lande sendt penge til Polen. Også 

i Danmark var offerviljen stor. Vi har modtaget 

en mail fra Cezary Komisarz, generalsekretær i 

Evangelisk Frikirke, Polen. Han takker for gaverne 

fra Danmark, som i alt blev på 206.000 danske 

kroner. Cezary skriver:

”Pengene blev brugt til transport, logi, mad og 

medicin. Vi har desuden været i stand til at anskaffe 

to minibusser til transport af flygtninge.

Som kirkesamfund tager vi os lige nu af mere end 

1600 ukrainere. Derudover er næsten 400 mennesker 

gennem vores kirker sendt videre til andre lande. Jeg er 

beæret over at være en del af dette sammen med vore 

IFFEC-partnere og takker for hjælpen fra Danmark”.

 

David Højgaard, præst i Nordstjernen, 
Nørresundby, skriver:
Seks dage efter krigen i Ukraine brød ud, 

talte undertegnede og Charley Stephansen 

(Vestermarkskirken) med Jacek Duda fra Evangelisk 

Frikirke i Lublin om situationen.

Her fortalte han om en lille kirke i Hrubieszów, som 

ligger 20 kilometer fra den ukrainske grænse.  

Præsten hedder Szymon Kwoka, og de var ved at 

omdanne deres kirke til et herberg, som kan rumme 

20-30 personer. Her kan flygtninge være nogle 

dage, inden de typisk rejser videre til andre steder i 

Europa, fortalte han.

 

Støtte fra Danmark og Norge
I ugerne efter krigens udbrud tog frivillige både fra 

Norge og Danmark ned til Hrubieszów, heriblandt 

tre handlingsorienterede kvinder fra Vadum 

Frikirke.

Selv om flygtningestrømmen nu er langt mindre, 

har vores venner i Polen fortsat brug for frivillige, 

som kommer fra andre lande og hjælper. Det er en 

lille menighed – og medarbejderne er noget trætte, 

efter mange uger fyldt af mennesker, opgaver og 

forandringer.

 

I 2015 mødte præsterne John Nielsen, Ruth Cilwik, 

Rasmus Elkjær og David Højgaard Jacek Duda fra 

Evangelisk Frikirke i Polen på en konference i 

Norge.

Duda har været præst mange år i Lublin og er 

nu støttet af Misjonskirken i Norge til at plante 

menigheder i regionen omkring Lublin. Jacek har 

siden 2006 organiseret omkring 30 missionsrejser 

til Ukraine og kender Ukraine rigtig godt.
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Denne lille kirke ligger i Hrubieszów, 20 kilometer fra den 

ukrainske grænse. Kirken er omdannet til et herberg, der kan 

rumme 20-30 personer. Her kan flygtninge være nogle dage, 

inden de typisk rejser videre til andre steder i Europa.

Kirke 
omdannes 
til herberg
“
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På 
Sommerstævnet 
i juli vil der være 
ordination. Det 

bliver en helt særlig 
oplevelse søndag 

eftermiddag.

Der er årsmøder, hvor man næsten kan regne 
dagsordenen og forløbet ud på forhånd – og så er 
der dem, der skiller sig ud. I år vil det ikke blive 
kedeligt
 

Når vi mødes i Vanløse den 21. 

maj bliver vi både inspireret og 

udfordret på adskillige områder.

 

Ordination
Ikke færre end otte personer har 

ansøgt om at indgå i Evangelisk 

Frikirke Danmark’s fællesskab 

under en nyformulering af vores 

ordinationspraksis. Det er:

Bo Nicolai Skov, Frederiksværk, Charlotte Bekker 

Willer, Osted, Nana Holm Green, Næstved, Tomas 

Lindholm, Humlebæk, Ruben Andersen-Hoel, 

Vanløse, Svend Jensen, Haderslev, Svend Ryborg, 

Thisted og Camilla Westen, tidligere Rønne. Selve 

højtideligheden vil foregå på Sommerstævnet 

søndag eftermiddag. Det bliver en helt særlig 

oplevelse.

 

Forslag med perspektiv
Landsledelsen stiller to forslag, der kan få afgørende 

betydning for kirkesamfundets eksistens 

fremover.

Det ene går på et ønske om på givne 

vilkår at kunne træffe beslutning om 

igangsættelse af et byggeprojekt. 

Det, der er aktuelt her er lejr- 

og kursussted ved Efterskolen 

Lindenborg.

Det andet er et forslag, der 

handler om at kunne nedsætte et 

nationalt seniorspor, der referer 

til Landsledelsen sådan som Mission i 

Danmark og International Mission gør det.

 

Valg
Af den endelige dagsorden fremgår det i øvrigt, 

at der endnu kun er fundet én kandidat til 

Landsledelsen, til trods for at der er to medlemmer, 

der træder ud. Ny kandidat er Thomas Baldur.

ÅRSMØDE I
EVANGELISK FRIKIRKE 
DANMARK
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SOMMERSTÆVNE PÅ LINDENBORG 
DEN 17. – 22. JULI 2022

Paletten er fuld af gode og givende tilbud for dem,
der satser på at bruge uge 29 på Efterskolen Lindenborgs skønne arealer.

 

GUDS RIGE
MIDT IMELLEM JER

 

Der er vel næppe et vigtigere tema, hvis vi skal tage Jesus alvorligt.
Vi skal se, erfare og virkeliggøre den store sandhed, 

at Guds rige er midt imellem os.
 

Brochurer er sendt til alle menigheder.
Hjemmesiden for Evangelisk Frikirke Danmark viser også programmet.

Flere oplysninger om præcise tidspunkter og placering af aktiviteter er på vej.

BEMÆRK
Der er rykket lidt på tidspunkterne for ankomst og afrejse i 
forhold til tidligere stævner.
Ankomst kan ske fra lørdag den 16. juli efter kl. 18.00. Første 
gudstjeneste er søndag den 17. juli kl. 11.00.
Sidste store fælles begivenhed er en gudstjeneste ved fjorden 
fredag eftermiddag den 22. juli.
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TRO
TIL TIDEN

Bibelen er ikke en lovbog 
men en kærlighedserklæring
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Det har været en rigtig god oplevelse at genlæse 

vores fælles trosskrift ”Tro til tiden”. I dette skrift 

fra 2013 stilles nogle af de store spørgsmål, hvis 

svar er blevet endnu mere aktuelle siden da. 

Det har gjort mig glad at genlæse ”Tro til Tiden”. 

Der er oplæg til store glæder men også nogle 

udfordringer. I min gennemlæsning har jeg 

koncentreret mig mest om kapitlet ”Bibelsyn og 

bibeltro”.

Bibelen skal fortolkes 
i den tid og kultur, hvori den læses
Gud har talt til os mennesker gennem alle tider; 

det ophørte han ikke med for 2000 år siden. Gud 

inspirerer stadig mennesker, og ved Helligåndens 

mellemværende får mennesker, også i vores tid, 

visdom og indsigt til at se nye sider af Guds ord til 

os.

Den enkelte kristne og menigheden tolker også 

Bibelen med det liv og den livsførelse, de har. Hans 

ord er ikke statisk, men er til alle tider en dynamisk 

kraft, og det udvikler sig til glæde og forståelse for 

mennesker i den tid, det læses i, den kultur vi er i, 

og på den måde som Gud taler til os på.

Bibelen er rettesnor for liv og lære
For 30-40 år siden havde næsten alle danskere en 

bibel stående i deres reol. Det Danske Bibelselskab 

har foretaget en undersøgelse, der viser at fire 

ud af fem danskere sjældent eller aldrig læser 

i bibelen. Omkring 8 procent siger, at de læser 

bibelen dagligt. Sekulariseringen har også ramt 

bibelen. En norsk undersøgelse har vist, at 40 

procent af de frikirkelige kristne ikke åbnede 

deres bibel en eneste gang i hele 2014.

Det er en kæmpe udfordring for menighederne, at 

der er kommet så mange andre ting, man læser, 

før man læser sin bibel, og ofte bliver den så slet 

ikke læst. Hvis man ikke kender bibelens svar på 

livets spørgsmål, bliver det ofte tidens trend og ens 

egne følelser, der bliver rettesnor for liv og lære. 

Som kirkesamfund har vi her en stor opgave: 

At gøre bibelen til rettesnor for liv og lære for 

mennesker og menigheder i 2022.

Jesus i Centrum
Bibelen er ikke en lovbog men en 

kærlighedserklæring. Det er et evangelium 

om håb, et glædesbudskab om at Guds rige er 

kommet nær, og vi er så heldige at få glimt af 

dette riges herlighed. Igennem tiden har vi ofte 

ladet lov og paragraffer være det toneangivende i 

bibellæsningen. 

Når vi læser Bibelen med Jesus Kristus i 

centrum, bliver vores bibellæsning og forståelse 

af evangeliet forhåbentlig mere kærlighed og 

omsorg, end hvor grænserne går, for hvem der er 

inde, og hvem der er ude. I Jesus vendte Gud sig 

mod menneskeheden og tilbød os forsoning for 

de forhold, vi havde forbrudt os imod. Han satte 

ikke spørgsmålstegn ved, om vi var hvide eller 

brune, om vi var perfekte eller uperfekte eller om 

vi passede ind i et bestemt menighedsbillede. Han 

elskede os.

”Elskede venner, når Gud har elsket os med en så 

overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske 

hinanden?” (1. Joh. 4:11)

Af Arne Hansen
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Det årlige sponsorløb på Efterskolen Lindenborg er 
netop afviklet

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at 

Efterskolen Lindenborg afvikler et sponsorløb til 

fordel for nødlidende i verden. Foruden i år at have 

det sædvanlige fokus på missionsfelterne i Ghana 

og Rumænien var Ukraine også med på paletten. 

Det blev et løb for at andre kan få et bedre liv.

 

Det største resultat
År for år ser det ud til, at Lindenborg eleverne giver 

den en ekstra tand, og i år blev det indsamlede 

beløb på godt 76.000 kroner.

Godt gået – og godt løbet, Lindenborg!

NY I BESTYRELSEN
Hannah Tinggaard er kandidat til bestyrelsen på 
Efterskolen Lindenborg

Efterskolens årsmøde den 

20. maj lægger op til, at 

Hannah Tinggaard vælges 

til bestyrelsen.

Hannah har som 

suppleant været med på 

et par møder allerede 

og skriver dette til 

bestyrelsen efter en 

forespørgsel om evt. at træde ind:

Jeg havde ingen anelse om, at det kunne være så 

sjovt at sidde i en bestyrelse.  Når jeg gerne vil sidde 

i en bestyrelse sammen med netop jer er det:

• Fordi I jer!

• Fordi I er professionelle og tænker 360º rundt.

• Fordi I vil unge mennesker og gør et vigtigt 

arbejde, hvor andre mennesker i tillidsfulde 

relationer kan tale ind i og være sekundære 

voksne i elevernes liv. 

• Fordi jeg tidligere har krydset veje med jer på 

forskellig vis, samarbejdet, været leder eller 

lejrchef for jeres børn med mere. 

Så jeg kan da faktisk ikke drømme om en federe 

bestyrelse, hvor man har relationer til jer alle 

sammen, der på hver sin måde har været forbi mit 

liv. 

Så det gør, at jeg synes, det er stort, at I vil have mig 

med i jeres fællesskab og arbejde med en skole, jeg 

virkelig oplever har integritet og hjerte. Og som jeg 

oplever et ejerskab og hjerte for. 

Med udgangspunkt i min faglighed, tænker jeg:

“At kan vi gennem smagene og sanserne giver 

eleverne en større appetit på livet, og på at smage 

mere og smage efter - så har vi gjort et virkelig godt 

stykke arbejde sammen.”

Rubin Fodgaard
Ud af bestyrelsen går Rubin Fodgaard, der synes 

hans liv lige nu stiller så mange krav på andre 

områder, at opgaven med at sidde i en bestyrelse på 

Sjælland bliver en tand for meget.

FORÅRSKONCERT 
OG ÅRSMØDE
Efterskolen indleder sit årsmøde med en 

forårskoncert kl. 16.00, inviterer derefter alle 

deltagere til en lettere kulinarisk anretning, før det 

officielle årsmøde begynder kl. 19.30. Det bliver en 

god dag.

Af Peter Götz

DE LØBER FOR LIVET 
PÅ LINDENBORG 
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“Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at 

Efterskolen Lindenborg afvikler et sponsorløb 

til fordel for nødlidende i verden. Foruden i år at 

have det sædvanlige fokus på missionsfelterne 

i Ghana og Rumænien var Ukraine også med på 

paletten. Det blev et løb for at andre kan få et 

bedre liv.

I år blev det indsamlede beløb på godt 76.000 

kroner.
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AT VÆRE 

FAR 
FOR DE FADERLØSE

GHANA
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Visionen for børnehjemmet i Takoradi er helt klar
 

Som 25-årig oplevede Francis Jackson et kald fra 

Gud om, at han skulle være far for de faderløse. 

Dette kald tog han til sig og udviklede en klar vision 

om at løfte sit land op ad armod ved hjælp af de 

forældreløse børn. Det blev til Father’s Home, FH.

 

Hayford får en ny mor
Det sidste nye barn er Hayford. Ifølge Rosemond, 

daglig leder, er han 13 år gammel, men han siger 

selv, at han er 11 år. Han kom til FH fra sygehuset, 

hvor han havde været indlagt igennem længere tid.

Før han blev indlagt, blev han passet af sin 

bedstemor, men gode folk fra landsbyen fik ham på 

sygehuset, da de så, at han blev mere og mere svag.

Hayford er en kvik dreng, men på grund af 

sin sygdom, som formentlig skyldes fejl- og 

underernæring, har han ikke gået regelmæssigt 

i skole og er derfor begyndt i tredje klasse på 

Father’s Homes skole. Hayford er en sød og 

smilende dreng, men vi ser ham ikke lege med de 

andre børn, da han stadig er fysisk svækket.

Vi håber, hans nye mor lykkes med at give ham 

energien tilbage, så han kan komme til at springe 

omkring sammen med de andre børn.

 

Mødre
Ved at komme på Fathers Home får man nemlig en 

’mor’, og man kommer til at leve i en lille familie 

med flere søskende. Det skyldes, at børnehjemmet 

for omkring 10 år siden byggede et stort hus med 

en række lejligheder, hvor børnene, der kom til, 

blev anbragt i små familieenheder.

 

Udvikling
Father´s Home Care Ministries blev stiftet i 2001. 

I 2003 indgik Det danske Missionsforbund, nu 

Evangelisk Frikirke Danmark, i et partnerskab med 

FHCM.

FH, der begyndte som et børnehjem for syv gade- 

og slavebørn er ekspanderet til en mangefacetteret 

organisation indeholdende børnehjem med 30 

børn, uddannelsesprogram for omkring 55 unge, 

hønseri, gartneri, grundskole for egne børn og 

børn fra omegnen samt støtte til omkring 50 enker 

og enkemænd og andre børnehjem i nærheden.

 

Samarbejde
I begyndelsen blev børnene bragt til børnehjemmet 

af familiemedlemmer eller mennesker fra 

landsbyen, som ønskede at hjælpe de fattige og 

udsatte børn til en bedre tilværelse.

I dag har FH et tæt samarbejde med DSW 

(Department of Social Wellfare), som er navnet 

på de sociale myndigheder. Alle børn og unge 

kommer nu til FH derigennem, ligesom det også 

er DSW, som er den aktive og ansvarlige part i 

forbindelse med bortadoptioner af børn fra FH til 

familier i området.

 

Af Tina Moelmer Jensen

 

På Father’s Home får man 
en mor og en familie med 

flere søskende
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GRØNLAND
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Monika, der er i ældsterådet i Ilulissat, sender en hilsen til os. Hun 

skriver:

God Påske, hils i Danmark fra alle os i Qupa (Qupaloraasuk - INO-kirke, 

Ilulissat)

Jesus har sejret over alt det onde, vi fejrer det allesammen.

I Kirken hos os øvede lovsangsgruppen særligt op til 

påskegudstjenesten.

Nye deltagere
Der er nye kristne i menigheden, som samles til bibeltime i ugens løb.

Må vi opleve Guds himmelske riges velsignelse til os alle sammen.

Afsked og kaffemik
Jesper og Eileen har været volontører i kirken siden efteråret 2021 og 

er nu på vej hjem til Danmark. Der blev taget afsked med kaffemik og 

tusind tak for en fin indsats i menigheden i Ilulissat. 

Eileen og Jesper har særligt haft fokus på børne- og ungdomsarbejdet.

Følg med på på INO - kirken Qupaloraasuk - Ilulissats Facebookgruppe.

Af Hanne Jensen

DET ER ALDRIG 
FOR SENT MED 
EN PÅSKEHILSEN
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Arrow Lederskab Danmark starter sit hold nr. 5 op 
i 2024
 

For den der gerne vil vokse i sin tjeneste
Det er en kendt sætning, at Arrow ikke er for 

potentielle ledere, men for ledere med potentiale.

Man skal altså have haft erfaring i at lede for at 

være kandidat til et Arrow forløb.

Indtil nu har ARROW haft 70 deltagere gennem 

sine toårige forløb: Præster fra Folkekirken, 

frikirkerne og ledere i diverse kirkelige 

organisationer. Målgruppen er 25–40 (45)–årige.

 

Iøjnefaldende udfordringer
Vores deltagere har tydeligvis været dedikerede, 

engagerede og dygtige ledere, som af hjertet vil 

det bedste … men hold da op, hvor er der mange, 

der kæmper! 

– Det siger teamleder for internaterne, Peter 

Kofoed Herbst.

Når han skal beskrive de udfordringer, som slider 

på ledere i vores tid, peger han særligt på fire 

områder:

Træthed
Det første ord er travlhed. Mange møder ind på 

internaterne og beskriver sig selv med ord som 

“træt”, “udmattet”, “fortravlet” eller lignende. Det 

er ikke spor overraskende, men det er bestemt 

heller ikke et sundhedstegn.

 

Ensomhed
Det næste ord er ensomhed, for travlheden afføder 

blandt andet ensomhed.

Der er en nødvendig ensomhed i lederskabet med 

beslutninger og byrder, som kun lederen kan 

tage på sig. Men på Arrow taler vi også om den 

ensomhed, som er langt dybere. 

 

Uklarhed
Uklare forventninger er et omfattende emne på 

vores samlinger. En følelse af aldrig at slå til, gøre 

nok, lykkes. En oplevelse, der kan afføde skam, så 

vi gemmer os bag diverse facader.

Derfor: Hvad gør jeg med uklare relationer: Hvor 

går jeg hen med det, som jeg slås med, så jeg ikke 

slås alene? 

 

Uoverskuelighed
Mangel på overblik giver manglende erkendelse af 

virkeligheden. Evangeliet sætter os fri til at vide 

sig elsket og sat fri til at tjene som dem, vi er skabt 

og frelst til at være og undervejs med at blive!  Har 

vi ikke fanget det, mister vi evnen til at leve og lede 

ud fra nåden - i kraft af nære relationer - og ikke 

på bekostning af.
 

Se mere på: arrowlederskab.dk

Af Peter Götz

ARROW LEDERTRÆNING

https://arrowlederskab.dk/

