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Tro, liv og fællesskab er kerneværdier i Evangelisk 

Frikirke Danmark. I de sidste to numre af Eftertryk 

har du kunnet læse små refleksioner om tro og liv. 

Tro rimer på fællesskab
Der er tilsyneladende mindst to strømninger 

omkring tro for tiden. Den ene foregår udenfor 

kirken, hvor flere og flere giver udtryk for, at de har 

fundet en tro på Gud. For manges vedkommende 

bliver det en privat tro. 

Den anden strømning er skabt af Coronakrisens 

nedlukning af kirkerne. Den handler om, at en 

del, som før Coronakrisen var aktive i kirkens 

fællesskab, ikke er kommet tilbage til kirken efter 

krisen. 

På en måde kan man også i det tilfælde tale om, at 

troen er blevet privat. 

Men den private tro kommer til at mangle noget 

vigtigt. For troen leves bedst i fællesskab med 

andre. Tro ”rimer” så at sige på fællesskab. Tro 

er ikke en individualistisk størrelse. Tro er noget 

relationelt. I relationen med andre mennesker 

styrkes troen. Derfor kan vi ikke undvære 

fællesskabet.

Liv leder til fællesskab
På samme måde kan vi sige at liv handler om 

fællesskab. Vi er skabt til at leve i fællesskab med 

hinanden. Det gælder både i samfundet og i kirken. 

Liv leder til fællesskab med andre. I kirken handler 

det ikke bare om et praktisk arbejdsfællesskab, men 

om muligheden for at dele liv med hinanden. At 

glæde sig med de glade, og at græde med dem, der 

græder. At rumme hinanden i livets virkelighed. 

Et ekstraordinært fællesskab
Fællesskab findes i mange former og alle mulige 

steder. Der er mange muligheder for at finde et godt 

fællesskab. Men troens fællesskab er ikke bare godt. 

Det er ekstraordinært. 

Det er det af den grund, at i det fællesskab kan man 

opleve Guds nærvær. Alle former for fællesskab 

rummer en horisontal dimension – et møde 

mellem mennesker. Men troens fællesskab er 

ekstraordinært, fordi det også rummer en vertikal 

dimension – et møde med Gud. Der, hvor den 

horisontale linje krydser den vertikale, møder vi 

i fællesskab den treenige Gud. Derfor er troens 

fællesskab noget særligt. 

Til eftertanke
Hvor er du i forhold til troens fællesskab? Er du 

kommet på afstand af det? Eller står du lige midt i 

det? 

Hvad får du og hvad giver du ind i fællesskabet? Er 

fællesskabet åbent med plads til flere? Eller er der 

blevet et lukket fællesskab for en særlig gruppe? Er 

der noget, du skal gøre for at fremme fællesskabet? 

Af John Nielsen, Generalsekretær
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Sådan lød opfordringen i en mail, der blev læst op i 
Vadum Frikirke en søndag midt i marts

Spændende og ret vildt
Kunne det være os, der gjorde det – altså tage en tur 

til Polen og give en hånd med?  

Vi (Line, Hannah Mai og Gitte) snakkede om det 

efter gudstjenesten. Ideen gav god mening, den var 

spændende men også ret vild. Kunne vi bare sådan 

lige tage af sted, kunne vi gøre noget nytte, når vi 

kom frem, og hvad kom vi frem til?

Kontaktperson
Mandag kommunikerede Line med Flemming 

Frandsen. Vi fik grønt lys derfra og også et navn på 

vores polske kontaktperson, Kim. Mandag aften var 

det praktiske faldet på plads. Tirsdag morgen kørte 

vi afsted. Onsdag eftermiddag kl. 13.30 ankom vi 

til byen Hrubieszów, der ligger i det sydlige Polen 

cirka 15 km fra den ukrainske grænse.

Vi fandt kirken og blev mødt af vores kontaktperson, 

Kim. Der fik vi vores første overraskelse, for Kim 

viste sig at være en pige!

Lille kirke med stort hjerte
Vi fik kaffe, og hun fortalte os om situationen. 

Vi kunne tydelig mærke, at der var nogle store 

udfordringer for den lille menighe bestående af 30 

medlemmer, hvoraf en stor del er børn.

Der var omkring 12 andre frivillige dernede fra 

blandt andet Tyskland og USA samt fra andre steder 

i Polen. Kirken havde et stort lokale på 2. sal med 

plads til 20 flygtninge, der lå på madrasser.

Og hvad oplevede vi så……..

Læs hele den spændende artikel her skrevet af Line 

Højgaard – om de seje kvinder Line, Hannah Mai og 

Gitte - hvad de kom til at hjælpe med, og hvad de 

oplevede tæt på grænsen til Ukraine.

KAN DU REJSE TIL 
POLEN OG HJÆLPE?

https://www.evangeliskfrikirke.dk/post/kan-du-rejse-til-polen-og-hj�lpe
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Det var med stor taknemlighed, at vi i dagene 19. og 20. marts kunne indvie 
vores nye lokaler

En glad og taknemmelig præst, Svend Jensen, i Haderslev fortæller:

For 14 måneder siden overtog vi Simmerstedvej 16 og startede en større 

ombygning. I en tid hvor vi har været ramt af Corona, og hvor mulighederne 

har været begrænsede for at samles, har vi haft arbejdsfællesskab om at 

bygge kirke sammen. 

Gudstjenester i byggerodet
Gudstjenesterne har været skåret ned til hver anden søndag og afholdt 

på byggepladsen mellem stilladser og byggematerialer. En god tid for 

menigheden, velsignet med kreative løsninger, der har vist os, at Gud virker, 

når vi ’bøjer os i støvet’.

Taknemmelige
Lørdag eftermiddag havde vi hoppeborg i vores store hal, Gospel koncert om 

aftenen med CC Singers og en festgudstjeneste søndag formiddag. 

Vi er så taknemlige over de rammer, vi har fået. En sal til 140 personer, stort 

område for café, gode rum til børnekirke, stort depot og fint kontor/samtale 

rum, samt godt køkken og toilet faciliteter. 

Oven i det en stor hal på 500 m2, hvor vi lige har lejet halvdelen ud til omtrent 

det, som vi betaler i renter og afdrag på hele kirken.

Vi glæder os
En stor tak til alle jer der har bakket op og på en eller anden måde bidraget. 

Igennem den her tid har vi fået lov at være kirke sammen med 13 nye 

medlemmer og deres børn. Nu glæder vi os til at være menighed og dele 

troen, livet og fællesskabet med hinanden og mange flere.

NYE RAMMER 
FOR DIN FRIKIRKE 
I HADERSLEV
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I en tid hvor vi har været ramt af 

Corona, og hvor mulighederne har været 

begrænsede for at samles, har vi haft 

arbejdsfællesskab om at bygge kirke 

sammen. 

Indvielse 
af nye 
lokaler
“
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Håb for din by

DANMARKS 
STØRSTE FRIKIRKE 
I TYLSTRUP
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I en årrække var Tylstrup Frikirke Danmarks største 

frikirke, når man altså regnede i forhold til byens 

befolkning. Det er nok ikke korrekt længere, men 

hvis Saralystkirken i Aarhus i dag skulle have 

samme forholdsmæssige størrelse som Tylstrup 

Frikirke, ville det svare til cirka 15.000 medlemmer.

Landsbykirke med perspektiv
Perspektivet er faktisk vigtigt at have for 

øje. Tylstrup Frikirke bliver nok aldrig 

en stor kirke med flere hundrede 

medlemmer. For den ligger i en 

mindre landsby med cirka 1.300 

beboere. Dens medlemstal 

svarer på nuværende 

tidspunkt til cirka fem procent 

af lokalbefolkningen.

Aktive medborgere
Menighedens forholdsmæssige 

store størrelse har gennem årene 

været synligt og mærkbart i byen. Børn 

fra kirken går i samme skole som alle andre 

af byens børn. Menighedsmedlemmer har været 

engageret i et væld af byens forskellige aktiviteter 

og foreninger. Bestyrelsesposter har været flittigt 

besat med folk fra Bethania, som kirken stadig 

hedder i folkemunde. 

Menigheden har taget del og medansvar for byens 

liv og større arrangementer som marked, byfest 

og Skt. Hans fejring. Præsten er en naturlig del af 

byens samråd (som han i parentes bemærket selv 

var med til at etablere). 

Integreret menighedsblad
Menighedsbladet er for mange år siden udskiftet 

med definerede sider i ”Indblik”, der er byens 

kvartalsblad, som husstandsomdeles, og som 

præsten i sin tid var med til at stifte. Siden da har 

menigheden altid haft en mand i bladets redaktion, 

hvor menighedsstof fylder anseeligt meget. Præsten 

er en del af skolens katastrofeberedskab på linje 

med sognepræsten. Og endnu mere kunne have 

været omtalt.

Medborgerskab
Dette medborgerskab er faktisk det bedste udtryk 

for, hvordan Tylstrup Frikirke gennem sin mere 

end 130-årige historie har bragt Guds rige 

nær til borgere i byen. Ved at være 

synlige, engagerede, nærværende og 

medarbejdende på byens ve og vel.

Håbet, drømmen og længslen 

er fortsat, at menigheden må 

bringe håb, glæde og nærvær 

til naboer og medmennesker i 

vores lille bysamfund. 

Genbrug
I mere end 25 år har Tylstrup 

Genbrug, ledet af folk fra kirken, og 

suppleret med mange andre, været en 

del af bybilledet. På deres hjemmeside står 

der: Tylstrup Genbrug er en del af Tylstrup Frikirkes 

sociale arbejde. Langt hovedparten af overskuddet 

går til evangelisk og socialt arbejde i Ghana, 

Thailand/Myanmar, Rumænien og Grønland.

Hjælp til ukrainere
Senest har menigheden været involveret i at tage 

i mod en storfamilie med femten personer, som 

er flygtet fra Ukraine. Menigheden medvirker til 

at modtage og understøtte de nye medborgere og 

møblere et hus. Og igen skal forholdet jo tages med, 

15 personer er mere end 1 procent af befolkningen.

Håb, glæde og nærvær skaleret til landsbyforhold, 

sådan bringes evangeliet til Tylstrup.

Af Finn Kier-Hansen

Håbet, 
drømmen og 

længslen er fortsat, 
at menigheden må 

bringe håb, glæde og 
nærvær til naboer og 

medmennesker i vores 
lille bysamfund
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FORSTANDEREN 

FORTÆLLER
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Efterskolen Lindenborg har siden 2021 været 
udfordret, men optimismen er bevaret og aldrig 
har ventelisten været længere.

Januar 2021 begyndte med nedlukning. Eleverne 

måtte blive hjemme efter juleferien for at modtage 

online-undervisning. Mens denne periode fandt 

sted skabte vi BEVÆGELSESUGEN, der blev 

iscenesat med apps og kreative løsninger.

Det var en fantastisk uge med et projekt, der satte 

os alle i bevægelse og fastholdt fællesskabet.

Udvikling
Vi har gennem året arbejdet med vores DNA og 

værdier, indretning af ude- og inde-områder, 

ny hjemmeside og omlægning af kosten. For 

at kvalificere arbejdet har vi samarbejdet 

med arkitekter, mediefolk, en økologisk 

grøntsagsgartner og en restaurant.

Musikfestival i stedet for skitur
Vores genåbning i marts gik bedre, end vi havde 

turde håbe. Efterskolelivet kom tilbage, og det 

var godt for os alle. Vi havde mistet en skitur men 

afholdt en stor musikfestival med kendte navne og 

festivalcamping for eleverne.

Efterskolelivet er populært
Vi har 111 elever indmeldt til skoleåret 22/23 med 

30 på venteliste til de forskellige linjer.

På besøgsaftnerne i november og december optog 

vi elever til skoleåret 23/24, og vi forventer at have 

fuldt elevhold på 110 elever til skoleåret 23/24 i 

foråret 2022.

Alpha kursus
I sensommeren 2021 introducerede vi 

konceptet Alpha for eleverne. To lærere lavede et 

studieforløb hen over efteråret, som otte elever 

deltog i. Eleverne gav forløbet stor positiv omtale.

Kost
For at få mere viden og for at styrke den grønne 

omstilling i kosten har vi etableret et samarbejde 

med Restaurant Herthadalen og med Marken, Godis 

Grønt, der er et lille økologisk gartneri.

Med forandringen af kosten vil vi gerne øge fokus 

på smag og variation i måltiderne. 

Julemarked
På julemarkedet i november 2021 var Evangelisk 

Frikirke Danmarks missionsindsats præsenteret på 

to stande. Britta og Arne Hansen for Rumænien og 

Jørgen Hansen for Ghana.

Eleverne havde inden julemarkedet mødt Brita, 

Arne og Jørgen til forstanderens time og hørt om, 

hvad vi støtter. Vi indsamlede 33.000 kroner.           

Himmelske Dage
Gennem de sidste tre år har vi været med i 

forberedelserne af Himmelske Dage i Roskilde, der 

løber af stablen i Kr. Himmelfarts dagene. Vores 

elever skal deltage i festivalens programmer.

Personale
Vi har i årets løb taget afsked med den ene af vores 

pedeller, Andreas, samt Charlotte og Connie fra 

køkkenet. Vi har budt velkommen til Kurt Sonne 

(Jordan), som pedel, Maria Hartmann, lærer, Eline 

Hansen, køkkenchef og Sarog Kunwar, der er kok.

Læs hele artiklen her

I 2021 introducerede 
vi konceptet Alpha for 

eleverne. To lærere lavede 
et studieforløb hen over 
efteråret, som otte elever 

deltog i. Eleverne gav 
forløbet stor positiv omtale

https://www.evangeliskfrikirke.dk/post/forstanderen-fort�ller
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Sådan vil de fleste af os, der er præster i 
Evangelisk Frikirke Danmark, nok beskrive de to 
døgn, vi hvert år afsætter for at mødes i de skønne 
omgivelser på Ådalen Retrætecenter

At omgivelserne er smukke, er ikke uden 

betydning, men at fællesskabet og trygheden er 

kompakt og kan mærkes, er især vigtigt for os, når 

vi mødes. Stemningen er god og tilslutningen stor.

Kirke og karisma
Programmet var under overskriften Kirke og 

Karisma tilrettelagt af præsterne i det Syd- og 

Midtjyske for at stille skarpt på karismatikken i 

vores kirkesamfund. 

Præsterne er forskellige og med begrebet 

karismatik følger mange forskelligartede billeder 

og tilgange, for det er naturligvis ikke én ting. Flere 

gange blev der nævnt, at karismatik er at være 

afhængig af Ånden, at Guds aftryk er karismatisk 

og at dette aftryk giver os lyst til meget mere. 

Niels Peter Hedegaard, præst i Åben Kirke i Herning, 

var inviteret for at fortælle om deres vandring fra 

ikke at have en bevidsthed om karismatik til at blive 

langt tydeligere på, hvilken form og hvilket udtryk 

den karismatiske dimension skal have i deres 

gudstjenester. Han sagde blandt andet, at ”kulturen 

i en kirke formes ligeværdigt”af det, vi gør OG det, 

vi tillader”. 

Aktuelle emner
Ved en gudstjeneste for præster talte Dan S. Jacobi, 

præst i Citykirken, Aalborg og formand for Mosaik, 

om profetisk forkyndelse. Det blev en rolig aften 

i Guds nærvær med adskillige profetiske ord til 

enkeltpersoner. 

Lars Midtgaard, præst i Baptistkirken Bethel, 

Aalborg satte fokus på emnet Præsten som leder og 

ven. Det kom der også en god og ærlig samtale ud 

af. For hvordan er det lige, hvis præstens venner 

trækker i en anden retning end kirkens ledelse?

Nærhed og ærlighed
Præstedagene byder på mange gode, nære og ærlige 

samtaler. Som en del af dette har præsterne på 

skift fortalt deres livs- og troshistorie, og denne 

gang delte Charlotte Willer og Gunni Bjørsted deres 

historier. De er præster i henholdsvis Osted og 

Vanløse. 

Disse ærlige fortællinger er medvirkende årsager til, 

at præstekollegiet i EFD er så trygt og godt. Alle vil 

hinanden og kender til de andres glæder og sorger. 

Det er rigtig godt! 

Jacob Muff, der sidder med i landsledelsen, var forbi 

for at facilitere en arbejdseftermiddag om Mission i 

Danmark. Forinden var præsterne blevet spurgt om 

at identificere deres menigheds største problem, og 

som en opfølgning herpå blev der nedsat to grupper, 

der arbejder videre med henholdsvis ledelse og 

rekruttering af frivillige samt en gruppe der arbejder 

med en-dags retræter. 

Jo, det er godt at være præst – både til daglig og når 

der er anledning til at mødes med andre kollegaer. 

Af John Lorenzen

SOM EN OASE
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Præstedagene byder på 

mange gode, nære og ærlige 

samtaler. Som en del af dette 

har præsterne på skift fortalt 

deres livs- og troshistorie. 

Disse ærlige fortællinger 

er medvirkende årsager 

til, at præstekollegiet i EFD 

er så trygt og godt. Alle vil 

hinanden og kender til de 

andres glæder og sorger. Det 

er rigtig godt! 

“
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FRA HUSGRUPPE 
TIL MENIGHED

Det er blevet til en ung og levende kirke i Onesti 

For godt 10 år siden samledes vi en lille gruppe 

til lovsang og forkyndelse af Guds ord i vores 

hjem. Gruppen voksede hurtigt, og vores stue blev 

meget snart for lille. Derfor flyttede vi ind i en lejet 

bygning i centrum af Onesti, hvor vi havde mange 

skønne gudstjenester og andre arrangementer for 

både børn og voksne. 

En uge
Efter nogle år blev bygningen desværre pludselig 

solgt, og vi fik en uge til at finde et andet sted 

til vores menighed. I vores øjne virkede det 

fuldstændigt umuligt, men vi har en stor Gud, der 

baner vejen, også når den går gennem uvejsomt 

terræn. 

Som ud af det blå fandt vi ”Salon Bellona”, som 

stadig danner rammen om vores kirke. Nu er vi i 

samtale med ejeren om muligheden for at købe 

bygningen. Det ville være fantastisk at få vores 

egen kirkebygning, som vi kan råde over fuld 

tid. Lige nu råder vi kun over bygningen onsdag 

eftermiddag og søndag formiddag.

En evangeliserende kirke
Hver søndag har vi vores faste gudstjeneste, og 

onsdag eftermiddag har vi kvindemøde med 

bøn efterfulgt af børne- og teenagemøde. Vi 

glæder os over at sprede de gode nyheder om 

Jesus og frelsen, vi har i ham. Vi ønsker at være 

en udadvendt og evangeliserende kirke. Derfor 

tager vi ofte ud i landsbyerne med nødhjælp, 

holder koncerter, julefester og deler julegaver ud 

på gaden. På den måde får vi kontakt med mange, 

som ellers ikke ville komme i kirken. 

Nye kommer stadigt til
I dag efter godt 10 år samler vi hver søndag 

omkring 60-70 til gudstjeneste. For snart en 

måned siden fejrede vi dåbsgudstjeneste, hvor 

ni blev døbt. Blandt dem var også vores egen søn 

Jonathan, men langt de fleste var nye troende. 

En af dem, Florin, er forældreløs og vokset op på 

børnehjem. Han oplever, at han har fået en familie, 

og han har en utrolig sult efter at lære Guds ord at 

kende. Han har allerede læst Det Nye Testamente 

flere gange, og han mødes ofte med Cornel for at 

få svar på mange af de spørgsmål, der dukker op 

undervejs. 

Ikke værdig?
En anden af de nye troende er Anca, som vi 

mødte ved kassen i Kaufland, hvor hun arbejder. 

Da hun fortalte, at hun fulgte Cornel (online) 

og videresendte hans prædikener til andre, 

inviterede vi hende og hendes mand til at komme 

til gudstjeneste i vores kirke. Men det tog lang 

tid for Anca at overvinde sig selv. Da hun endelig 

kom, fortalte hun, at hun følte sig uværdig til at 

komme i kirke. Vi forsikrede hende om, at døren 

til kirken altid er åben og vejen til frelsen er 

tilgængelig for alle. Samme dag overgav hun sit liv 

til Jesus, og kort efter fulgte hendes mand, svoger 

og svigerinde også hendes eksempel, og de blev 

alle fire døbt sammen med Jonathan, Florin og tre 

andre.

Af Cornel Pascu
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RUMÆNIEN
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HÅBET TÆNDES 
NÅR VI ARBEJDER PÅ 
FORANDRING OG 
FORVANDLING

Klasseværelse klar til at blive 

møbleret og taget i brug
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Hilsner fra Kawthoolei Hope Theological 
Seminary - i den Guds navn, som kæmper for de 
svages og de undertryktes sag

Kære venner

Jeg skriver til jer med et tungt hjerte. Jeg 

befinder mig tæt på grænsen mellem Thailand og 

Myanmar. I aften er der tætte kampe mellem den 

karénske hær og Myanmars hær, som også gør 

brug af bomber.

Jeg har de sidste timer hørt en masse kraftige 

eksplosioner og hører dem lidt længere herfra, 

mens jeg skriver til jer.

Sidste uge besøgte jeg en gruppe internt fordrevne 

sammen med Dr. Alwyn i et forsøg på at forsone 

en konflikt mellem to forskellige Karén fraktioner. 

Vi var i stand til at skabe en god forståelse mellem 

dem, og de er nu forenede. 

Håbets Seminar 
Jeg er blevet bedt om at fortælle om vores seminar 

projekt:

Håbets Seminar (Kawthoolei Hope Theological 

Seminar of Hope - KHTS) var oprindeligt tænkt 

som en overbygning på flygtningelejrens fireårige 

bibelskole. Men gennem samtaler med den øverste 

myndighed for Baptistkirken i Myanmar, blev det 

besluttet at oprette seminaret som en uafhængig 

institution med tilknytning til Kawthoolei Karen 

Baptist Churches. Kawthoolei er navnet på den 

stat, som det karénske folk (på omkring syv 

millioner) har sat på deres stat i Myanmar/Burma.

Wado
Initiativtager til og grundlægger af dette seminar 

er Wa Do, som vi her i landet kender som daglig 

leder af bibelskolen i flygtningelejren i Mae La - 

under navnet Wado.

Dette seminar er etableret for at imødekomme 

behovet for en bedre teologisk uddannelse i vores 

grænseområder, fortæller Wado. Vi begyndte i et 

lejet hus i Mae Sot i 2015, hvorfra fem studerende 

afsluttede med en Master. I år har vi 23 studerende, 

hvoraf fire afslutter i år.

KHTS er nu anerkendt af International Association 

of Theological Accreditation.

I 2020 blev jeg valgt til Præsident, mens jeg stadig 

udfyldte opgaven som vice rektor på bibelskolen i 

flygtningelejren. Nu er jeg fuldt ud engageret på 

KHTS. 

Nyt spor
I sommeren 2021 oprettede vi et nyt MA-spor, 

med navnet SPHERE, hvor vi underviser i ’Social 

Science’ for studerende, der ikke interesser sig for 

teologi. Vi begyndte med 11 studerende. I 2022 har 

vi nu også lagt et Master of Ministries program op 

for præster og kirkeledere, der har en bachelor, 

men ønsker mere inspiration. Her har vi 11 

studerende. 

Som ansvarlig for alle disse programmer er en stor 

del af mit ansvar at skaffe støtte og donationer til 

alt dette.

Vi har været og er stadig i stort behov for jeres 

medleven og forbøn for disse projekter. Og 

naturligvis er vi afhængige af støtte og donorer fra 

mange steder i verden.

Kom endelig og besøg os, når det er muligt.

Wado

President (Kawthoolei Hope Theological Seminary) 

THAILAND
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NORDJYSKE 
MENIGHEDERS 
NETVÆRK UDVIKLER SIG

Et af de fem fokusområder i Vision 2022 

var Netværk mellem menigheder. I Nordjylland har 

menighederne taget dette til sig. Samarbejdet 

mellem menighederne vokser og kommer til 

udtryk på flere måder.

Præsterne samarbejder om 

konfirmandundervisning. Menighederne 

mødtes i efteråret til en fælles høstfest og en ny 

planlægges til efteråret 2022. Menighedsrådene 

mødes en gang om året til gensidig inspiration og 

erfaringsudveksling.

Sidste nye skud på stammen er en task force med 

repræsentanter fra alle menighederne. Formålet 

er at drøfte mulighederne for sammen at plante 

en eller flere nye menigheder eller på anden måde 

være i mission sammen i det nordjyske.

 

MENIGHEDSPLANTNING

Lørdag den 5. marts var menighedsplantningen 

Nordstjernen i Nørresundby vært for den årlige 

menighedsrådsdag. Dagens hovedemne var 

menighedsplantning.

Lars og Astrid Torp fra Lillesand Missionskirke i 

Norge delte sammen med et filippinsk ægtepar 

fra samme menighed ud af deres erfaringer. 

Lars og Astrid Torp, der begge er præster, 

oplevede for en del år siden et kald til at forlade 

deres præstetjeneste i Tromsø for at plante 

en ny menighed. Fra opstarten var de alene to 

om opgaven. Fem år senere er de blevet til en 

menighed med 30 voksne plus børn.

Dagen var til stor inspiration. Den nordjyske task 

force mødes igen i april for at drøfte muligheder 

og søge Guds ledelse i fællesskab.

 

Af John Nielsen, Generalsekretær

AKTUELLE NYHEDER


