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Af John Nielsen, generalsekretær

På Lederforum ´23 i Århus stillede Ib Sørensen i 

sin undervisning om frivillighed spørgsmålet: ”Er 

sagen god nok”? 

Baggrunden for spørgsmålet er flere menigheders 

oplevelse af mangel på frivillige medarbejdere. Det 

være sig til menighedsrådet, til arbejdet med børn 

og unge og andre områder. Den samme tendens ses 

i det fælles nationale og internationale arbejde. Der 

er gode muligheder for at stille op som kandidat 

til landsledelsen, at engagere sig i internationale 

missionsudvalg, eller at være medarbejder blandt 

børn og teenagere på lejre og stævner. Men der er 

sjældent kamp om pladserne. Hvorfor ikke?  

En sag der er værd at kæmpe for!
Det handler om at formidle evangeliet til stadig 

flere mennesker. Er den sag ikke god nok? Jo, det er 

en super god sag, der er værd at kæmpe for! 

Hvorfor så ikke engagere sig i kirke og mission 

gennem de tjenestemuligheder, der er? Har vi 

mistet perspektivet? Har vi glemt, hvilken forskel 

evangeliet kan gøre i de menneskers liv, der endnu 

ikke kender det? 

Eller er det vores eget forhold til både Kristus, 

kirken og medmennesker, der ikke er lige så 

brændende, som det var engang? Det er spørgsmål, 

som hver enkelt Kristus-efterfølger må overveje. 

Begrænsninger eller muligheder?
Der er også spørgsmål, vi som lokalmenigheder og 

kirkesamfund må overveje. Sagen er i sig selv god 

nok. Men er måden vi præsenterer den på god nok? 

Har vi gjort mulighederne for tjeneste for få og 

for specifikke? Oplever mennesker sig mødt af 

begrænsninger frem for muligheder for udfoldelse 

af de gaver og evner, de bærer på? Tænker vi for 

snævert om, hvad det vil sige at være kirke? Er vi for 

optaget af at få mennesker til at passe ind i gamle 

strukturer? 

Hjælper vi mennesker til at finde ind i den tjeneste, 

de er udrustet til? Eller er vi kun optaget af at få 

dem til at passe ind på vores ledige poster? 

Personlig refleksion
Hvad brænder du for? Hvordan kan den brand blive 

udlevet i tjeneste for Guds rige? 
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AKTUELLE NYHEDER

NY INSPIRATION 
TIL FRIVILLIGHEDEN
Lørdag den 22. april kl. 10.00-16.30 inviterer 

Evangelisk Frikirke Danmark og EFBU, Evangelisk 

Frikirke Danmarks Børn og Unge, til en national 

kursusdag om frivillighed. 

I mange kirker er rekruttering af frivillige en 

stor og krævende opgave. Derfor inviterer vi til 

en kursusdag med ny inspiration til, hvordan vi 

motiverer frivillige. Vi opfordrer alle menighederne 

til at sende et team. Vi lover, at I kommer hjem med 

en konkret plan for de næste vigtige skridt!

Dagen faciliteres af Peter Søndergaard, leder af 

Frivilligcenteret i Fredensborg Kommune, som 

støtter frivilligt socialt arbejde. Peter Søndergaard 

er uddannet teolog og har været præst frem til 

2016. 

Han brænder for at udvikle ledere og frivillige 

organisationer, så de gør en forskel i deres 

omgivelser.

Kursusdagen foregår i Vanløse Frikirke. Der er 

differentierede priser for deltagelse, så dem, der 

har de største rejseudgifter, deltager til en lavere 

pris. Se yderligere information og tilmeld kirkens 

team senest den 1. april på hjemmesiden 

www.evangeliskfrikirke.dk

JOINING HANDS FOR 
MISSION IN EUROPE
IFFEC, International Federation of Free Evangelical 

Churches, inviterer til konference om mission i 

Europa. IFFEC er Evangelisk Frikirke Danmarks 

internationale kirkefamilie. Som et udtryk 

for samarbejde på tværs af nationerne kaldes 

konferencen ”Joining Hands for Mission in Europe”. 

Formålet med konferencen er at skabe en 

kirkeplanterbevægelse i de kirkesamfund i Europa, 

der er en del af IFFEC´s netværk. 

Plantning af nye menigheder, der når nye 

mennesker med evangeliet, er en af de mest 

effektive måder at drive mission på i en europæisk 

kontekst, lyder det fra IFFEC. 

Denne påstand har bevist sin gyldighed hos vores 

naboer i både Norge og Tyskland, der begge steder 

er lykkedes med at plante mange nye menigheder. 

Flere andre steder i Europa har vores søsterkirker 

fokus på den form for mission, ligesom vi også har 

haft det i Danmark siden 2015. Der er meget, vi kan 

lære af hinanden på tværs af landene. Derfor er der 

god grund til at mødes til en europæisk konference.

”Joining Hands for Mission in Europe” foregår den 

18.-21. september i Spanien på ”Bethania Retreat 

Center” syd for Madrid. 

Evangelisk Frikirke Danmark har besluttet at yde et 

tilskud til danske deltagere, der enten er i gang med 

at plante nye trosfælleskaber og menigheder eller 

overvejer en sådan tjeneste. 

Interesserede kan henvende sig til John Nielsen, 

jn@evfri.dk  for yderligere information. Tjek også 

følgende link

https://joininghands.eu
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Værdifuld ferie 
FOR HELE FAMILIEN
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Tænker du, hvor I mon kan tage hen og kombinere 
ferie og afslapning med værdifuldt og opmuntrende 
indhold for alle i familien uanset alder? Et oplagt 
svar er Sommerstævnet på Lindenborg i uge 29

Af Mette Sloth

Det er nemlig ugen, hvor jeres børn vil møde andre 

jævnaldrende fra mange steder i landet, med 

mulighed for at knytte nye venskaber. 

Kidz, Kidz, Kidz
Et af de steder, de helt sikkert vil møde andre på 

deres egen alder, er hver formiddag, i enten Mikro 

Kidz, Mini Kidz, Skole Kidz, Beat eller Urban.

Her synger børnene og teenagerne, lytter til 

undervisning, snakker, griner og leger sammen. 

Det er virkelig værdifuldt og opmuntrende at kunne 

mødes og opleve et fantastisk fællesskab, hvor der er 

flere, som tror på Jesus eller er nysgerrige på at lære 

mere om, hvem han er. 

I år vil der være fokus på temaet ”Sendt”, som er det 

overordnede tema for hele sommerstævnet 2023. 

Eftermiddage med det hele
Eftermiddagene kan bruges nede ved fjorden, med 

sjov og ballade i vandrutsjebanen, i hoppeborgen 

Raffe og ved børnebussen, hvor der vil der være 

forskellige aktiviteter. Tirsdag eftermiddag står der 

skattejagt på programmet. Det er for hele familien. 

Aftnerne
Hver aften vil der være forskellige former for 

underholdning for Kidz, mens Beat mødes til 

fællesskab i deres telt.  

SÅ - i løbet af hver dag er der flere muligheder for at 

være en del af et større eller mindre fællesskab med 

jævnaldrende, hvor der kan hygges, snakkes og grines 

sammen. Det er værdifuldt. 

Vigtigt værktøj til hverdagen
Én ting er at børnene har mulighed for at have en 

fantastisk uge, men der er også noget ekstra til jer 

forældre udover alt det, som sker for de voksne på 

Base Camp. 

Der er nemlig mulighed for at få nogle værdifulde 

redskaber med hjem til hverdagen i familien. Vi 

tilbyder to seminarer:

Ét, der vil handle om den “forældrebåd” vi sammen 

gynger i. - I dagens Danmark udsættes vi som 

familier for et kæmpe pres fra det offentlige system, 

sociale medier og samfundets normer. Alt, hvad du 

gør eller ikke gør, har afgørende betydning for dit 

barns fremtid. Hvor efterlader det os som kristne 

forældre, der gerne vil lykkes med at give troen 

videre til vores børn?

Et andet seminar er et oplæg om de fem 

kærlighedssprog. Det, at få en større forståelse af de 

forskellige kærlighedssprog, er en stor hjælp til at få 

balance på den følelsesmæssige konto i forholdet til 

dit barn, din partner og dig selv.

Værdifulde dage 
Lige som børnene har mulighed for at møde andre 

børn, har I som familie mulighed for at møde andre 

familier, som også vælger en kombineret ferie med 

masser af indhold til alle aldre, og som helt sikkert 

bliver værdifuld og til stor opmuntring for hele 

familien. 
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GHANA

EN IMPONERENDE 
UDVIKLING 
I ET FATTIGT LAND
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Tilsynsbesøg
En lille delegation fra DK besøgte Father’s Home 

(FH) i sidste halvdel af februar. Vi kunne konstatere, 

at børn, unge og ansatte har det godt. Bygningerne 

vedligeholdes. En ny bygning var kommet til, fordi 

en rigmand har foræret FH et bibliotek. FH er stadig 

en organisation, som vi har tillid til, og som vi 

ønsker at støtte.

 

20-års jubilæum for partnerskabet
Det var skønt at fejre jubilæum sammen med FH. 

Små børn tog imod os og bød os velkommen. Større 

børn dansede og reciterede digte for os. Og voksne 

holdt taler, hvor vi blev mindet om alt det, der er 

sket igennem de sidste 20 år.

En udvikling fra en bygning og syv børn til to 

grunde med bygninger, fire mødre med tilsammen 

38 børn. I alt 95 børn og unge i alt under FH´s vinger 

foruden fiskefarm, grøntsagsdyrkning og skole; en 

imponerende udvikling i et fattigt land.

 

Helena græd uafbrudt
Helena, en af FH’s unge voksne, sang den sang, 

der står i det grønne felt til venstre, hvorefter hun 

fortalte sin historie, som jeg her gengiver i korte 

træk.

Hun ankom til FH i juli 2001, da hun var 1½ år 

gammelt. Hun græd uafbrudt, fordi hun havde ondt 

i munden, da hendes tænder var rådne. De tog hende 

på sygehuset, hvor hun fik ryddet munden. Det 

hjalp.

Senere kom hun i skole, på gymnasiet og på 

universitetet, hvor hun tog en bachelor i engelsk.

Hun skrev sin bachelor om natten, fordi hun 

ikke havde en pc og kun kunne låne en af en 

kollegiekammerat, når denne ikke selv skulle bruge 

den. (Siden da har vi i udvalget gjort, hvad vi kunne 

for at skaffe de unge studerende pc’er.)

 

Ordineret præst
Helena er for nyligt blevet ordineret til præst i den 

lokale kirke, hvor hun leder lovsangen, hvis hun ikke 

selv prædiker. Og for ½ år siden begyndte hun på 

en mastergrad i engelsk i håb om en dag selv at få 

mulighed for at undervise i engelsk på universitetet. 

Et dejligt vidnesbyrd om et forvandlet liv!

 

Tak til Tylstrup og Vadum
De to genbrugsbutikker havde givet flotte 

jubilæumsdonationer, som gjorde det muligt for 

os at give gaver i form af skubbebiler og cykler til 

børnene og et bordtennisbord til de unge; gaver 

som giver mange timers god leg. Derudover gav 

vi frugttræer til familierne og pengegaver til alle 

ansatte som en anerkendelse og tak for deres store 

arbejde. Det var en dejlig dag, og vi bringer en stor 

tak tilbage til alle ansatte i genbrugsbutikkerne i 

Tylstrup og Vadum.

 

I love you, Lord, for your mercy never fails me

All my days, I´ve been held in your arms

From the moment that I wake up

Till I lay my head

I will sing of the goodness of God

(Bethel Music)

Med denne sang afslutter Father´s Home deres 

årsberetning for 2022.

Endnu et år med en masse glade børn, som spiller 

fodbold, kører i karrusel og skubber hinanden 

omkring på alt, hvad der har hjul. Et år med unge 

på gymnasiet og på universitetet. Et år, hvor FH har 

støttet et fattigere børnehjem i nærheden samt givet 

støtte til 68 enker og enkemænd.
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Drøftelse af partnerskabet
Tirsdag havde vi partnerskabsdrøftelse. I et 

partnerskab har parterne den samme indflydelse 

på ideer og idéudvikling, og også det samme 

ansvar for organisationens aktiviteter. Sådan var 

virkeligheden i FH´s spæde start, men sådan har 

virkeligheden reelt ikke været de sidste mange 

år. De gode folk på FH har selv helt styr på deres 

ideer og idéudvikling, de har selv styr på driften, 

økonomien og på deres prioriteringer. Vi har stor 

tillid til dem, for de har ikke givet os grund til andet. 

I år skulle partnerskabsaftalen ifølge det sædvanlige 

rul fornyes, men vi valgte i stedet at tage en grundig 

drøftelse af vores relation, af vores forventninger og 

tillid til hinanden og af vores kærlighed til arbejdet.

 

En ny aftale
Denne drøftelse endte med en ny aftale, en 

samarbejdsaftale, som bedre afspejler den reelle 

virkelighed. Vi brugte tid på at se hinanden i øjnene 

og sikre os, at alle havde tillid til den nye aftale og 

var tilfredse med den nye ordlyd. Det var en god 

oplevelse at tage denne drøftelse. Jeg vil gerne 

understrege, at dette ikke får nogen indflydelse på 

vores støtte; vi vil stadig have FH i vores hjerter, bede 

for FH, hjælpe dem med knowhow hvor vi kan samt 

give dem økonomisk hjælp, som vi hele tiden har 

gjort. Dette er ikke et skridt væk fra FH men derimod 

en anerkendelse af, at de i dag selv kan tage et større 

ansvar for organisationen.

 

Kerneydelsen
Måske nogle læsere kan huske den lille Nhyira, 

der som to-årig kom til børnehjemmet i maj 2021. 

Hun var tvangsfjernet, da hendes mor drak og 

derfor ikke kunne passe på hende. Nhyira var 

underernæret, fejlernæret, alkoholskadet og tidligt 

skadet. På den første lille film, som Rosemond 

sendte til mig, sitrede Nhyira af abstinenser og 

kunne ikke gå. Da vi besøgte børnehjemmet i 2022, 

dansede Nhyira omkring og legede med de andre 

børn, om end hendes blik var noget fjernt.

I år så vi en Nhyira, som stadig var lidt træt i blikket, 

men som var meget mere nærværende og kvik, 

end vi havde turdet håbe på. Der er ingen tvivl 

om, at kærlighed og omsorg har gjort en kæmpe 

forskel i Nhyiras liv. Vi glæder os til at se hende 

igen næste gang! Og vi er fulde af beundring for de 

hårdtarbejdende mødre, som giver disse forsømte 

børn et nyt liv med tryghed og kærlighed. Dette er 

FH´s kerneydelse, og det lykkes de fantastisk godt 

med.

 

Tak til alle, som bærer FH i deres hjerter, som beder 

for organisationen og som støtter økonomisk. I gør 

en stor forskel i forarmede børns liv!

 

Hvis du vil støtte Father´s Home Care Ministries:

Mobile Pay: 67125 mrk. Ghana

Reg.: 2374  Konto: 0370110700 mrk. Fathers Home

Tina sammen med  

Agaerthe, Franscisa, 

Janet og Matilde



9

En helt særlig og original idé er blevet til et vigtigt 
redskab for Kristian Sloth, der brænder for, at alle 
børn skal høre evangeliet

Af Kristian Sloth

Da jeg for snart to år siden hentede en nysynet 

rutebil i Christiansfeld for at bygge den om til 

noget, jeg kun havde set i mit eget hoved, var 

jeg ikke klar over, hvad det var for en opgave, 

Gud havde udfordret mig til at være en del af. Vi 

afsluttede i december 2022 det første hele år med 

Børnebussen, hvor jeg for en stor del har været købt 

fri til arbejdet af Evangelisk Frikirkes Børn og Unge 

(EFBU).

Stor bredde
Vi har været ude og lave events 45 gange, været på 

Sommerstævnet i Lindenborg, Himmelske dage i 

København, deltaget på BMK og meget mere.

Vi har startet et samarbejde op med Blå Kors og 

deres Familie Netværk, hvor vi i 2022 besøgte seks 

af dem og håber at komme ud til mange flere i år. 

Uden at have talt nøjagtigt op har mere end 1000 

BØRNEBUSSEN

Børnebussen i Aabenraa ved juletid
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børn været forbi bussen i årets løb, mange af dem 

sammen med deres forældre eller bedsteforældre. 

Så når jeg kigger tilbage, er det med smil på læben 

og glæde i hjertet over at få lov at være med på 

Guds projekt.

Tro på Fremtiden
Noget af det, jeg brænder mest for i dette projekt, 

er at se troen rejse sig de steder, vi besøger. Jeg 

drømmer om, at alle kirker har et arbejde, der 

rækker ud til børn og unge og giver dem og deres 

familier en let adgang ind i en lokal menighed. I 

flere tilfælde har jeg været ude steder, hvor der 

ikke kommer børn i kirken til hverdag, og hvor 

gennemsnitsalderen er godt over det punkt, hvor 

det er sandsynligt, at der kommer småfolk den 

vej. - Hvad gør man så, og er det overhovedet 

muligt at starte et børnearbejde op, uden der er 

børnefamilier i kirken? Jeg siger JA ...

Det er klart lettere at samle børnefamilier til 

gudstjeneste, hvis der er andre med børn, men en 

Børneklub er ikke afhængig af, at kirken selv har 

børn. Min erfaring er, at mange børn efterspørger 

et fristed at komme, hvor det ikke handler om 

sport og konkurrence, eller om at de skal blive 

bedre til noget fra gang til gang, men bare et sted 

hvor de kan komme, som de er og være med til 

lidt forskellige aktiviteter. Men mest af alt møde 

nogle voksne som vil dem og som har tid til at være 

nærværende. Aabenraa er et godt eksempel.

Aabenraa
Børnebussen har sidste år været i Aabenraa to 

gange i en menighed, som drømmer om at få 

et børnearbejde op at stå igen. Første besøg i 

november var lidt kaotisk, men da vi var der igen 

midt i december og var flyttet ned på torvet i byen 

med et Julegave Værksted, havde vi den mest 

fantastiske dag. Mere end 40 børn var indenom 

bussen og lavede julegaver, og mange flere var 

forbi udenfor og fik risalamande eller kaffe og 

saftevand. 

Højt humør i bussen
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Da vi bagefter satte os i kirkens café for at 

evaluere, kunne jeg se troen vokse i ledernes øjne. 

En tro på at de kan nå ud til byens børn.

Armene i vejret
Hjemturen var dagens mest udfordrende opgave, 

for det er svært at køre bus med begge arme oppe i 

vejret. Jeg var så begejstret helt ind i hjertet over at 

se troens ild brænde i deres hjerter for byens børn, 

så det var ved at boble over. Jeg ringede til flere på 

hjemturen, for jeg måtte bare dele min begejstring 

med andre. Nu hvor jeg skriver det her, kan jeg 

mærke, at det stadig bobler indeni. Halleluja kan 

jeg vist godt lige smide ind her!

Tilbage med Kidz Zone
I januar var vi igen i Aabenraa dog uden Bussen. 

Her havde vi - 14 børn og nogle voksne fra 

Vestermarkskirken i Grindsted – pakket kirkens 

Kids Fun udstyr i biler og trailere for at lave Kidz 

Zone. 

Det er et par timer, hvor kirken bliver omdannet 

til et minilegeland afsluttende med et show, der 

peger hen på Jesus, gennem leg, drama og sange. 

Det blev en rigtig god eftermiddag, hvor vi tog 

noget af det, vi er gode til i Grindsted og gjorde 

det et andet sted. Aabenraa stod for forplejning 

og kiggede os over skulderen for at se, hvordan vi 

gjorde det. 

I marts skal vi afsted igen med vores udstyr fra 

Grindsted.  Denne gang bliver det mere med 

sidemands oplæring af de lokale fra Aabenraa, så 

de bliver klædt på til at køre det videre selv. 

Der kom 25 børn foruden forældre til det første 

arrangement og drømmen er, at de kan få startet 

en børneklub op for en del af disse børn ud over 

foråret. 

Fantastisk at opleve hvordan troen kan rejse sig 

i menneskers hjerter og få et nyt arbejde til at 

opstå. Vær med til at bede for menigheden og ikke 

mindst de børn, der allerede har været forbi, at det 

må blive starten på noget godt.

Det ser svært ud
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Kan Evangelisk Frikirke Danmark blive

ET DREAMTEAM

Svend Jensen, præst i Haderslev, taler om 

vigtigheden af at kunne drømme



13

Det indholdsrige og velbesøgte Lederforum 
‘23 i Aarhus i slutningen af januar gav meget 
stof til eftertanke. Et af dagens emner tog 
udgangspunkt i de drømmekort, der blev udfyldt 
på Sommerstævnet 2022
 

Af Peter Götz

 

Tovholdere på denne inspirerende del af dagen 

var Rikke Obasi, Ruth Cilwik Andersen, begge fra 

Landsledelsen og Svend Vestergaard Jensen, præst 

i Haderslev.

Før vi blev sat til at tale sammen i forskellige 

kreative opsætninger, havde Svend et 

inspirationsoplæg, der begyndte med et spørgsmål, 

som han også selv havde nogle svar på:

Hvorfor skal vi bruge tid på at drømme – er det 

ikke bare tidsspilde og dagdrømmeri?

Det skal vi:

Fordi et folk uden drømme/syner dør. Ordsp. 29,18 

Fordi drømmen tænder håbet, motivationen og 

livslysten i os.

Fordi drømme er noget, Gud giver os, og som vi 

skal dele.

 

Tænk engang
Hvad ville der være sket, hvis ikke Josef i Ægypten 

havde haft sin drøm (om de fede og magre år) og 

brugt den til at navigere efter? Eller hvis ikke Josef, 

’far’ til Jesus havde kunnet drømme og følge dem 

for at beskytte sin familie? Eller hvis ikke Peter, der 

så dugen med alt det, han troede, var urent, havde 

ladet sig påvirke til at besøge Cornelius’ hus?

 

I have a dream
I have a dream that one day this nation will rise 

up and live out the true meaning of its creed: “We 

hold these truths to be self-evident, that all men 

are created equal.”

Med inspiration fra Martin Luther King kunne vi vel 

sige:

Jeg har en drøm om, at ’vi som kirkesamfund’ en 

dag vil rejse os og udleve den sande betydning af 

vores trosbekendelse: “Vi anser det for at være 

selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige.”

Matin Luther King delte drømmen den dag men 

vidste godt, at den ikke blev virkelig med én gangs 

proklamation. Det bliver den heller ikke for os.

 

Når en drøm får vinger
Hvorfor satte hans drøm ild til, motiverede og 

skabte fælles fodslag i den gruppe, han talte til?

Fordi han sagde noget, ingen havde hørt før? Næh. 

Fordi han fremlagde en plan? Næh. Fordi han havde 

magt? Næh.

Drømmen fik vinger, fordi den ramte ind i en 

fællesnævner, et fælles behov, en fælles oplevelse 

hos dem, der hørte den. Uden den samhørighed på 

tværs af mange meninger, der sikkert også på det 

tidspunkt var blandt hans tilhører, så tror jeg ikke, 

det var blevet andet end en tale i rækken. En mands 

dagdrømme.

 

Vores drøm
I dag kan vi som fællesskab blive mødt af en drøm/

et syn givet af Gud.

Lander den drøm ind i en forståelse af et fælles 

behov, en fælles nød, hos os, der er EFD? Har vi en 

fællesnævner som de, der hørte Martin Luther King, 

havde? Og er vi villige til at lægge noget af vores 

egen bekvemmelighed, vores forståelse af vores 

egen unikhed ned, for at lade os rive med af en 

fælles drøm?

Det hjerte, drømmen lander i, er afgørende for, om 

det bliver mere end en god tale.

Præcis som den her eftermiddag afhænger af mere 

end de, der leder den.

 

Læs videre i næste udgave af Eftertryk, hvad vores 

fælles drømme går ud på.
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Vi kan godt have vores gode ideer om, 
hvordan man skal opføre sig og behandle sine 
medmennesker, og vi kan også godt kritisere dem, 
der ikke gør, som vi synes. Men ofte er der en 
baggrund

Af Peter Götz

 

Myanmar – tidligere Burma – har en forfærdelig 

historie med kaos, krig og vold. Gennem årtier 

er generationerne opfostret med had og foragt 

overfor visse befolkningsgrupper. Det er nedlagt 

som farlige frø fra man er lille, at der er nogen, 

man skal bekæmpe og gerne må smide ud af 

landet.

Længe før man er 18 år, kommer man i krig og 

lærer at skyde for at dræbe – man bliver måske 

taget til fange, udsættes for tortur med de mest 

opfindsomme og grusomme metoder, slippes fri 

eller flygter hvis man er heldig.

 

Og en dag er man hjemme, måske får man sig 

en kone og endda børn, men kompasset for at 

afgøre, hvad der er ret og uret, er meget ofte slået 

i stykker. Det afføder vold, misbrug, voldtægt, 

druk, kriminalitet og alt muligt andet. Og er det så 

mærkeligt?

 

Velkommen til virkeligheden
Ved siden af de mere almindelige opgaver med at 

opbygge de små landsbysamfund i Myanmar trods 

krig og forfølgelse (med penge fra CKU/Danida), 

er det også blevet lagt i vores hænder at hjælpe 

ofrene for de rædsler, der knytter sig til ituslåede 

drenge og mænd, hvis egne grænser er blevet 

overtrådt så ofte, at de ikke ved, hvordan de skal 

opføre sig.

 

I den allerseneste rapport fra vores 

samarbejdspartner, KWEG, fik vi indblik i, at 

de med henblik på at rejse retssager de sidste 

måneder har håndteret 12 overgreb: Seks 

voldtægter, hvoraf de fem var på piger under 18 

år, to seksuelle krænkelser, en oversprøjtning med 

syre af en ekskone, et mord og en sag om vold i 

hjemmet. På deres bord ligger der ni nye sager.

 

Vi står ved deres side – og fortæller dem det 

konstant. De er ikke alene i deres kamp. Og vi selv 

står fast på at vise den omsorg for vores næste, 

som vores mester og livs lys viste os som vejen til 

en bedre verden.

 

Nedbrændte hjem
I online-mødet med vores medarbejdere i Yangon, 

sidst i februar, fik vi et spørgsmål: Vi har lidt 

penge tilovers fra jeres seneste donation (fra CKU/

Danida), fordi kursen har ændret sig. Må vi bruge 

de penge til at hjælpe tre af vores medarbejdere, 

der har måttet flygte fra deres landsby, mens de så 

deres hjem blive brændt ned af militærregimets 

folk? Hvad tror du, vi svarede?
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Efterskolen har kigget sine vedtægter igennem for 
at sikre, at de er fuldt opdateret i forhold til den 
faktiske virkelighed

Af Peter Götz

 

En del af denne virkelighed er, at skolens bagland 

har skiftet navn til Ev. Frikirke DK. Det skal 

naturligvis fremgå af skolen vedtægter. Og når vi 

nu var i gang, tog vi også fat på andre områder, 

der trængte til en opstramning. Det handlede 

bl.a. om at finde en god formulering angående 

repræsentantskabsmøderne og derudover, 

hvad der er repræsentantskabets opgave og 

kompetence.

 

Skolekreds
Vi har i alle år opereret med begrebet 

repræsentantskab, når det gælder relationen 

mellem menigheder og skole. Men når man 

tænker dette begreb efter, er det jo forskellige 

mennesker, der år for år sendes til skolens 

repræsentantskabsmøde og de udgør derfor ikke 

som sådan et fast repræsentantskab.

Skolens faste bagvæg er EFD’s menigheder, der 

år for år sender de personer, der kommer til 

at udgøre repræsentantskabet. Vi har derfor 

nyformuleret vores vedtægter på dette punkt 

og giver menighederne titlen, skolekreds. Det er 

kommet til at se sådan ud:

 

§ 2. Skolekreds og repræsentantskab
Stk. 1.
Efterskolen Lindenborgs skolekreds udgøres af de 

menigheder, der er tilsluttet Evangelisk Frikirke 

Danmark.

 

Stk. 2.
Til det årlige repræsentantskabsmøde sender 

menighederne deres delegerede efter følgende 

retningslinjer:

• Menigheder med 25 medlemmer og derunder 

har ret til at sende 1 delegeret.

• Menigheder med over 25 medlemmer har ret 

til at sende 2 delegerede.

• Menigheder med over 50 medlemmer har ret 

til at sende 3 delegerede.

• Menigheder med over 100 medlemmer har ret 

til at sende 4 delegerede.

Derefter sendes 1 delegeret for hver påbegyndt 100 

medlemmer. De delegerede udgør sammen med 

skolens bestyrelse det givne års repræsentantskab 

ved repræsentantskabsmødet.

 

Stk. 3.
Repræsentantskabet har til opgave at:

Vælge bestyrelsesmedlemmer ...  foretage 

vedtægts- og formålsændringer … og træffe 

beslutning om skolens nedlæggelse.

 

Tidligere formuleringer, der gav 

repræsentantskabet en myndighed, der ikke 

svarer til loven for efterskoler, er justeret – 

hvilket betyder, at det alene er skolens bestyrelse, 

der er den direkte ansvarlige instans overfor 

myndighederne.

 

Ansvar
Da Ev. Frikirke DK har to udpegede medlemmer 

af bestyrelsen på skolen, er denne udpegning i 

allerhøjeste grad vigtig for, at skolekreds og skole 

fastholder og gerne udvikler det gode parløb.

Menighederne i EFD er skolekreds for

EFTERSKOLEN LINDENBORG


