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Ved generalsekretær John Nielsen

 

Jeg sad sammen med repræsentanter fra de 

nordjyske menighedsråd i det, vi kalder Nordjysk 

Task Force, en enhed der inspirerer og udfordrer 

til fælles mission på tværs af menighederne i det 

nordjyske. Det var midt under valgkampen. Vi var 

stille i bøn for landsdelen og for konkrete byer. 

Pludselig kom to ord til mig: Åndelig klimakrise.

 

Klimakrisen - valgets store tema
Et af valgkampens helt store temaer har været 

klimakrisen. Den kender vi alle til, for gennem lang 

tid har medierne fortalt os om klimaforandringer 

og de deraf følgende kriser.

Men måske har vi ikke blot en krise, der handler om 

vejr og miljø, men også noget der ligner en ’åndelig 

klimakrise’?

 

Sorte pletter på landkortet
Et af satsningsområderne i Evangelisk Frikirke 

Danmark er nye trosfællesskaber og nye 

menigheder.

Mens vi bad sammen i Nordjysk Task Force lå der et 

kort over Nordjylland på bordet. I Nordjylland har 

frikirkerne traditionelt set stået stærkt. Men når jeg 

så på kortet, så jeg byer, hvor der aldrig har været 

en frikirke. Det var her ordene ’åndelig klimakrise’ 

kom til mig.

Ikke bare i det nordjyske, men overalt i landet er 

der byer og egne, hvor det frikirkelige ikke har 

slået rod. Flere af disse steder står de folkekirkelige 

vækkelsesbevægelser også svagt.

Der er grund til at reflektere over dette. Hvorfor er 

der sorte pletter på landkortet set fra et missionalt 

perspektiv? Er der byer og områder, som er ramt af 

en åndelig klimakrise?

 

Kirker med åndelig klimakrise?
Og hvad med os selv og de kirker, vi er en del af? Bør 

vi også stille spørgsmålstegn til det åndelige klima 

hos os selv?

Er vores kirker fyldt af et stærkt åndeligt nærvær? 

Er der et klima for liv og vækst hos os?

Det kræver ikke den store analyse at finde ud af, at 

kirkerne stort set ikke vokser. Hvorfor ikke? Er der 

en åndelig klimakrise i vores kirker?

 

En vigtig debat
Politikkerne har debatteret, hvordan man bedst 

løser den globale klimakrise. I kirkerne har vi brug 

for en debat om kirkens ’åndelige klima’.

Jeg udfordrer til eftertanke og debat i 

menighederne, i menighedsrådene, i smågrupperne 

og andre steder. I hver enkelt menighed må disse 

spørgsmål debatteres: Har vi et klima, der fremmer 

liv og vækst? Eller befinder vi os midt i en åndelig 

klimakrise? Og hvad skal vi i så fald gøre ved det?
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AKTUELLE NYHEDER

Ved generalsekretær John Nielsen

ANSGARSKOLEN ER 
BLEVET SU-GODKENDT
Ansgarskolen i Kristiansand ejes og drives af vores 

søsterkirke Misjonskirken Norge. Skolen tilbyder 

uddannelse indenfor teologi, psykologi og musik. 

Gennem årene har mange danske præster taget 

deres teologiske uddannelse på Ansgarskolen. 

Økonomien har dog altid været en udfordring, 

fordi de danske myndigheder ikke ville give SU 

til studerende på et frikirkeligt uddannelsessted i 

Norge. Men nu er der gode nyheder. Lars Peter Skov 

fra Grindsted er i gang med sit tredje og sidste år af 

teologistudiet i Kristiansand. Han har valgt linjen 

”Praktisk Teologi”. I samarbejde med skolen har han 

søgt dansk SU til sit studie. Det har været forsøgt 

tidligere, men altid med negativ respons. Men Lars 

Peter meddeler nu, at SU-styrelsen har godkendt 

teologistudiet på Ansgarskolen som SU berettiget. 

Det skaber nye muligheder for kommende danske 

elever. Fra Evangelisk Frikirke Danmarks side 

anbefaler vi gerne Ansgar, fordi skolen har fokus på 

høj akademisk faglighed i et frikirkeligt miljø. 

Overvejer du at læse teologi, så tag Ansgar Teologiske 

Højskole med i dine betragtninger. 

MØDER MED MARKUS I 
HUMLEBÆK 
Med temaet ”Møder med Markus” inviterer 

Strandvejskirken i Humlebæk til, hvad de 

kalder ”søndagsskole for voksne”. Det foregår 

søndag morgen forud for gudstjenesten. Med 

en god kop kaffe og en åben Bibel mødes man 

til en undervisning, der inddrager de spørgsmål 

deltagerne har. Som med en sightseeing bus 

inviteres man til ”hop-on-hop-off”, der betyder, at 

man kan stige på og af i forløbet, som man har lyst 

til. 

”Hver gang slutter vi med at bruge 10-15 minutter på 

dagens ”take away”, hvor man får kreative ideer til at 

læse i Bibelen eller bede – alt sammen noget der kan 

prøves af i hverdagen” siger de to par, der står bag 

initiativet, Christa og Steen Vogt og Priscilla og Jesper 

Oehlenschläger. 

Hermed er ideen givet videre til andre menigheder. 

BØRNEKLUB I HJALLERUP
Som et resultat af et stigende samarbejde med fokus på 

fælles mission mellem de nordjyske menigheder gøres 

der nu et forsøg på at starte en børneklub i Hjallerup. På 

flyer der er delt ud i området, står der, at det er Tylstrup 

Frikirke, der står bag. Men det sker med opbakning 

og støtte fra flere steder. Klubbens medarbejdere 

er Sofia Kier-Hansen fra Tylstrup, Mai Højgaard fra 

Nørresundby, Kirsten Maltesen fra Aalborg og en 

ukrainsk kvinde bosat i Hjallerup. I udgangspunktet 

foregår det som en event en gang om måneden. Første 

gang var i slutningen af oktober. 

FRIKIRKEN I SORØ 
INDLEDER ET SAMARBEJDE 
MED FRIKIRKERNE I 
VESTSJÆLLAND
Initiativet kom fra Pinsekirken i Korsør. Frikirken i 

Sorø var vært, og John Nielsen var indbudt som taler, 

da en række menigheder i den vestlige ende af Sjælland 

indbød til et fælles arrangement under overskriften 

”Håb for Vestsjælland”. 

Forud for dette havde ledere fra menighederne mødtes 

og drøftet muligheden for et samarbejde i landsdelen. 

På et kommende møde med repræsentanter fra 

menighederne skal der tages stilling til, hvordan dette 

samarbejde kan formes fremadrettet. Fra Evangelisk 

Frikirke Danmarks side glæder vi os over det, da det er et 

regionalt udtryk for den kristne enhed, vi så gerne vil 

fremme. 
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VI PLANTER I 
NØRRESUNDBY

Vi drømmer om at se nye menigheder i Danmark. 
Vi drømmer om, at det at plante nye menigheder, 
ikke kun er et projekt for nogle få ildsjæle

Af John Lorentzen og David Højgaard

Virkeligheden i Nørresundby
Nu er det jo ganske gratis at drømme, men 

virkeligheden koster penge. Virkeligheden er 

også, at vi er sammen i en bevægelse, der ikke vil 

nøjes med at drømme – vi vil se drømmen blive til 

virkelighed. Derfor har vi brug for at stå sammen 

for økonomisk at kunne støtte Nordstjernen, et 

Kirke- og Kulturcenter i Nørresundby. Plantningen 

ledes af Mai og David Højgaard. 

  

Mai og David, hvordan arbejder I hen imod 
visionen? 
- Nordstjernen bevæger sig i et godt tempo for 

tiden. Vi er fortsat i pioner-fasen og bruger 50% af 

tid og fokus på at bygge et stærkere netværk blandt 

dem, der allerede er tilknyttet Nordstjernen. Den 

resterende del af tiden bruger vi på at møde nye 

mennesker i Nørresundby.

Hvad glæder I jer særligt over?
- Her i efteråret har vi genstartet vores månedlige 

børneklub for de 5-10 årige, og flere nye har haft 

glæde af det. Derudover har vi netop startet en 

månedlig juniorklub for 10-16 årige! Nordstjernen 

har fortsat stor godwill på skoler, hos kommunale 

medarbejdere m.fl. i Nørresundby. Det oplevede 

vi helt konkret, da vi til byfdelsfesten delte 200 

ballondyr ud. Før det havde vi arrangeret en Sankt 

Hans fest, der tydeligvis mødte et konkret behov da 

mange kom og deltog. 

Vi har fortsat mindre grupper og gudstjenester 

og der er også åbne døre for mennesker med 

hinduistisk baggrund, som er åndelige søgende.
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Sammen om at plante
Vi drømmer om at menighedsplantinger er noget 

mange er involveret i – naturligvis på forskellige 

niveauer. Målet er konkret årligt at indsamle 30.000 

kr. til dette arbejde. 

Vi håber, at du, som læser dette, vil støtte med fx 50, 

100, 200 eller 250 kr. om måneden det kommende 

år.  En yderligere mulighed er at foretage en 

indsamling i menigheden. Derved kan en større 

gruppe blive involveret i plantningen.

Vi kan nå vores mål, hvis fx 25 personer hver giver 

100 kr. pr. måned. Eller ved at 7 personer giver 200 

kr., 7 giver 100 kr. og 8 støtter med 50 pr. måned i 

det kommende år. 

Hvis du ønsker at give din gave som ét samlet beløb, 

kan du selvfølgelig også gøre det.  

Indkommer der mere end 30.000 kr. årligt, 

hensættes det overskydende beløb til senere brug.

 

Beløbet sendes til Evangelisk Frikirke Danmark 

via MobilePay 805077 eller i form af overførsel 

til konto nr.: 2374 - 0370 110 700 mærket 

”Menighedsplantning Nørresundby”. Alle gaver er 

fradragsberettigede ved oplysning af cpr. nr.

Faktaboks
Visionen for Nordstjernen, er at være 

en moderne kirke, der på tværs af 

nationaliteter og økonomiske skel, 

engagerer sig i socialt arbejde og skaber 

et rum, hvor børn, unge og voksne kan 

udforske den kristne tro.

Maj og David Højgaard har siden 2016 

været i gang med at plante menigheden i 

Nørresundby.

Historikken for projektet kan ses her.

Vi fejrer Skt. Hans på Lindholm Høje

David og Mai Højgaard

https://www.evangeliskfrikirke.dk/plantsammen
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NÅR OMSORG 
OG GAVMILDHED 
ER EN LIVSSTIL

Anni Madsen med sin kreative bedeliste
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Flere områder i Evangelisk Frikirke Danmark har 
inden for de sidste måneder nydt godt af arven 
fra en kvinde, der valgte at leve nøjsomt og enkelt, 
mens hun viede sit liv til omsorg og gavmildhed
 

Af Peter Götz

Jeg stoler på dig, Herre
Annie Madsen blev bisat i Næstved i juni 2021 og 

efterlod sig en arv, der bliver utallige mennesker til 

velsignelse og hjælp, både i Danmark blandt vores 

unge, på Efterskolen Lindenborg og på alle vores 

missionsfelter.

Det var tidligere missionsforstander, Leo Hansen, 

der stod for bisættelsen og efter anmodning fra 

Annie Madsen talte over ordene fra Salme 31, 15-16: 

Jeg stoler på dig Gud … Mit livsløb er i din hånd. Vi 

plukker lidt i Leo Hansens tale ved båren:

Bedre afsnit i Bibelen findes næppe til at beskrive 

et kristent menneskes tro og liv, og lytter vi til det 

sidste, som Jesus siger i sin missionsbefaling: Se, jeg 

er med jer alle dage indtil verdens ende, så finder vi 

ikke bedre ramme for livet med Gud og hinanden i 

liv og evighed.

Øje for andre
Annie Madsen voksede op i København i et hjem 

med en tydelig social bevidsthed. Det kom til at 

præge hendes liv. Det kom blandt andet til udtryk 

ved, at hjemmet tog en grønlænderdreng til sig. 

Han var handicappet og kom fra Dronning Ingrids 

Hospital i Nuuk. 

Fra sine unge år oplevede Annie et miljø af stor 

medmenneskelighed og hjælpsomhed, hvor 

der altid var plads til andre. Derfor tror jeg, at 

Annies kontakt med spejderne i Bethelkirken i 

København blev meget afgørende. Menigheden og 

spejderbevægelsen passede hende godt – for her 

fandt hun værdien i at slå følge med både Gud og 

mennesker. 

Jeg ved ikke, hvornår Annie var til sit sidste 

spejdermøde, men så længe hun kunne, deltog hun 

her i byen én gang om måneden. En gang spejder – 

altid spejder! Det slogan levede hun virkelig op til. 

I Annis nøjsomme liv velsignede Gud hende med 

en stor gavmildhed, hvor hun blev planfadder til 

adskillige børn i Afrika, Østen og Grønland. 

På en særlig måde knyttede hun sig til 

Missionsforbundets arbejde, hvor hun i mission 

og via mange rejser fulgte drenge og pigers liv, 

skolegang og uddannelse. 

Forbeder
At Annie var en forbeder for mange kom konkret 

til udtryk i ’bedetavlerne’ i hendes stue.  Her var 

der opsat lange rækker af billeder med personer og 

familier. De stod hende så nær, at hun hver aften 

bad en bøn for hver enkelt ved at nævne dem ved 

navn ind for en bønhørende Gud.

Ved Annies død har vi derfor alle mistet en stor 

forbeder, som vi må takke Gud for.

Irmapige og musiklærer
Annie nåede at gennemføre tre uddannelser. 

Først blev hun handelsekspedient i Irma. Hun 

var altså Irmapige. Derefter blev hun uddannet 

som sygeplejerske, men fandt til sidst vejen ind til 

læreruddannelsen. Med den underviste hun som 

musiklærer på Lille Næstved skole i fag, som passede 

hende.

Annies hjem var i øvrigt ikke kun et hjem med 

klaver, men også med orgel, blokfløjter, guitarer, 

balalajkaer mandoliner, ja selv en trompet hang på 

væggen. Især til glæde og fornøjelse for dem, der 

besøgte hende.

Lad os sige Gud tak for Annies liv og tjeneste.
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SARALYSTKIRKEN 
HAR ANSAT EN 
LOVSANGSLEDER

At det musikalske spiller en væsentlig rolle 
i gudstjenesten, er næppe den store nyhed, 
men at Saralystkirken har valgt at ansætte en 
lovsangsleder, er måske alligevel noget ikke mange 
kirker gør 

Af John Lorenzen

På et spørgsmål om hvorfor kirken har ansat en 

lovsangsleder, svarer præsten i Saralystkirken, John 

Lorenzen: 

Af Gennem et længere stykke tid har vi haft et 

ønske om at opgradere sang og musikfronten. 

Saralystkirken er en nyere kirke (grundlagt 2006) i 

en spændende udvikling, og vores ønske er at være 

et relevant og inkluderende fællesskab. 

Vi ønsker, at Gud bliver større for os, der allerede i 

dag kender til Ham, og vi vil rigtig gerne formidle 

de gode nyheder til mennesker, der endnu ikke har 

kunnet gribe om troen på en kærlig og frelsende 

Gud. 

Her har vi erfaret, at musikken og lovsangen er 

vigtig. Derfor valgte vi at ansætte en koordinerende 

lovsangsleder på kvart tid. 

Jo, kirken havde i forvejen flere musikere og 

sangere, men i praksis viste det sig alligevel som en 

stor opgave at korrigere dette vitale område, så nu 

har vi opgraderet og ansat Christian Meiner.

Den nye lovsangsleder
Mit navn er Christian Meiner. Jeg er 23 år, læser 

til dagligt Musikvidenskab på Aarhus Universitet, 

og er den nye lovsangsleder i Saralystkirken i 

Højbjerg. Jeg har i mange år haft en stor passion 

for lovsangsledelse, så denne stilling er på mange 

måder en drøm, som er gået i opfyldelse for mig. 

Jeg startede med at spille til lovsang, da jeg gik på 

efterskole, og begyndte i min gymnasietid at lede 

lovsang.

 

Sidenhen har jeg hvert år brugt flere uger af min 

sommerferie på at lede lovsang på forskellige 

sommerlejre. Jeg har en meget blandet baggrund 

kirkemæssigt, og har blandt andet ledt lovsang i 

DanskOase, Apostolsk Kirke og i Folkekirken. Dette 

har skabt en brand for tværkirkelighed i mig, som 

har gjort, at jeg har fået et stort hjerte for lovsang på 

tværkirkelige konferencer som Brighter og Lovsyng, 

hvor jeg også har spillet og ledt lovsang.

Jeg tror virkelig på, at lovsang er et af de steder, hvor 

vi kan finde fællesgrund at prise Gud på, på tværs 

af teologiske og strukturelle uenigheder. Blandt 

andet derfor synes jeg også, at det har været meget 

naturligt for mig at gå ind i en lovsangslederstilling 

i Evangelisk Frikirke, selvom jeg ikke som sådan har 

haft nogen connection til kirken førhen.

 

Jeg brænder for en karismatisk lovsangsledelse, 

hvor man giver plads til, at Helligånden kan arbejde 

og lede både lovsangsbandet og menigheden. For 

mig handler lovsang ikke om et fedt show eller 

højt musikalsk niveau, men at skabe et rum hvori 

menigheden kan mødes med Gud, og Gud mødes 

med os.

Sommerstævnet
Christian Meiner deltog på Sommerstævnet 2022, 

hvor han foruden at spille med i lovsangsbandet, 

Stille Stunder, også ledte lovsangen ved to af 

morgenmøderne - måske mødte du ham der. 
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Jeg brænder for en karismatisk 
lovsangsledelse, hvor man 
giver plads til, at Helligånden 
kan arbejde og lede både 
lovsangsbandet og menigheden. 
For mig handler lovsang ikke om 
et fedt show eller højt musikalsk 
niveau, men at skabe et rum 
hvori menigheden kan mødes 
med Gud, og Gud mødes med os.

“

Christian Meiner
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VI TRÆNGER 
TIL 

LEDERE

Vi trænger til ledere, der kan spejle det, der kommer ovenfra
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Vi trænger til ledere, som fortsat er undervejs i at lade sig forme i deres karakter og overbevisninger

Af Gunni Bjørsted

VI TRÆNGER TIL LEDERE, 
• som ikke er stresset-fokuserede på, at deres kirke eller organisation skal vokse. Når de har dette 

stress-fokus på ydre og synlig kvantitativ vækst, kommer de nemt til at stresse andre og får 

spørgende og skæve medlemmer til at tie stille og rette ind... og miste sig selv, hvis ikke de når at 

forlade kirken inden, det sker. 

• som ikke er tynget af den belastende misforståelse, at de er Guds helt særlige elitetropper i 

kampen for sandheden. 

• der bærer mærker på sjælen af, at deres ego-panser er gennemboret af Guds kærligheds pile. 

• der er taknemlige over at være en vandpyt, som Solopgangen fra Det Høje (se Luk. 1, 78-79) skinner 

på, så et medmenneske engang imellem får øje på lidt af solen i pytten; øje på lidt af Jesus i dem. 

• hvis liv og ord vækker håb hos andre, hvis panser også er noget krakeleret – enten af Guds 

kærligheds pile eller af, at deres liv er hårdt og krævende. 

• der ikke vil noget med andre, andet end at de må erfare Jesus kærlighed og hvad dét sætter gang i 

af, hvad Jesus vil med dem. 

• som vil være hos andre, fordi de selv har erfaret, at Jesus er hos dem i alle deres længsler og behov. 

• som er meget mere optaget af at følge Jesus end af at dømme om, hvorvidt andre gør det. 

• som fordi de efterhånden stoler på, at Jesus er her, også er her midt i den syndefaldne verden... 

med dens ubesvarede spørgsmål, dens uløste gåder, dens voldsomme paradokser, og med nåde i 

forhold til deres egen og andres kommen-til-kort. 

• som ærligt står ved, at engang imellem er de bange, men samtidig er de ærligt og helt indefra 

(fordi Helligånden har hvisket noget helt, helt, helt forunderligt og uvisneligt til dem om Jesus) i 

dette ords dybeste betydning: håbefulde. Når det blæser om ørerne på dem, så er det som om, de 

har et mobilt læ-sted, der omslutter dem. Og undertiden virker det læ-sted ikke til at være der, og 

de begynder at fryse og føler sig noget lederskabs-ukampdygtige. Men så er de ærlige også med 

dét og faker ikke ”sejr” og ”metoder” og ”nu-skal-vi-bare-indvi-os-noget-mere”.  

De er noget forkomne, men gennem deres integritet og laden-sig-holde-af-Jesus, vækker 

de håb omkring sig. Måske er de netop da mere ledere end nogensinde før - håbsledere, 

forbindelsesledere mellem Jesus og vores brudte verden. ”Som bedrøvede, dog altid glade, som 

fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer alt” (2. Kor. 6, 10) 

• der ikke mener om sig selv, at de på en særlig måde er de sande troende, men af hele deres hjerte 

higer efter at være håbefulde og trofaste efterfølgere af Jesus.
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MED GUD I MED GUD I 

STORMEN

Det som begyndte for godt 30 år siden som et projekt for 
ældre hjemmegående kvinder, fattige og lidt specielle 
personer, har udviklet sig til noget af det mest hotte, 
man kan tænke sig: Genbrug

Af Arne Hansen

Mange unge mennesker går nu ind for genbrug. Alle 

synes, det er en god ide. Pludselig stod kirken med et 

godt udadvendt projekt, der taler til mennesker i vores 

tid. 

Fem fluer
Genbrugsideen i kirkeligt regi er simpelt hen genialt. 

1. Mange af de medarbejdere, der hjælper til i butikken, 

får et socialt netværk, de ellers ikke ville have. 

2. Genbrug gør det muligt at handle miljøbevidst og 

bæredygtigt. 

3. Genbrugsbutikken er en god ramme om et socialt 

samlingssted. 

4. Genbrugsbutikkerne genererer en masse penge, 

glæde og velsignelser til mange mennesker i store 

dele af verden. 

5. Det er et fortrinligt ”ud af kirken” projekt.

Tylstrup Genbrug
Tylstrup Genbrug er en relativ lille butik i en lille 

Nordjysk landsby. Vi har cirka 20 ansatte, der hver 

især gør deres til at projektet lykkes. 

Via god information i lokale blade, om hvad hjælpen 

går til og et velfungerende spejderarbejde i Tylstrup 

Frikirke, er der mange, der kender til kirkens 

ulandsprojekter. Mennesker i Tylstrup anerkender 

de projekter genbrugsbutikken giver penge til, og 

der bliver afleveret mange fine og gode sager ved 

Tylstrup Genbrug, som vi så kan sælge.

I de sidste fem år har Tylstrup Genbrug doneret i 

underkanten af en million kr. fortrinsvis til DDM/

EFDs Internationale arbejde.

Kirkeligt Projekt
Vi går varmt ind for genbrugstanken som et kirkeligt 

projekt, hvorigennem man møder mange mennesker 

fra sit lokalområde, og taler med mennesker, man 

ellers ikke ville have mødt. 

Genbrug er bæredygtigt, og det ser ikke ud til, at 

kurven knækker de næste mange år. 

DET TALER IND I VORES TID

Britta Hansen, 
medarbejder i  Tylstrup Genbrug
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GRØNLAND

Disse ord kender du måske fra den hårdtslående 
Arnold Schwarzenegger, når han afslutter en 
mission i en film

Jeg tænkte på disse ord, da jeg i september var 

tilbage i Grønland efter 11 år… Arnolds ord kom til 

mig, men ikke på grund af en fuldført mission. 

Margit og jeg brugte 17 år af vores ungdoms– og 

voksenliv deroppe og flyttede tilbage til Danmark 

i 2011. Efter så mange år føles det stadig, som om 

jeg har en mission. Det ligger så dybt i mig. Derfor 

var det med stor spænding, at Bent Fodgaard og jeg 

tog op for at se og høre, hvordan menighederne i 

Ilulissat og Uummannaq trives. 

Stor velsignelse
At gense og opleve meget af det, vi har været 

medplantere af, var en kæmpe velsignelse. Mens 

jeg var der, fik jeg den tanke, at da vi for 31 år siden 

ankom for første gang, tænkte vi måske, at vi skulle 

give afkald på alt muligt, men under besøget kunne 

jeg mærke, at det afkald var så lille i forhold til 

glæden og berigelsen. Jeg var dybt berørt.

Ilulissat
Menigheden her er nu startet på tredje generation 

med en lille, sund gut. Hans bedstefar kom til 

tro først i 1990´erne efter forbøn og mirakuløs 

helbredelse af en alvorlig kræftsygdom. 

Menigheden opleves sund, omfavnende, kærlig og 

åndeligt levende. Der er et godt, solidt ældsteråd og 

levende, sprudlende, kreativ lovsang i kirken.

Jeg tror faktisk, at mange kristne i Danmark ville 

misunde den jublende frelsesglæde over det, som 

Jesus har gjort for os. 

Uummannaq
Tilbage i nullerne støttede menigheden i Ilulissat 

den lille husmenighed i Uummannaq. Nu har 

Evangelisk Frikirke Danmark og menigheden i 

Uummannaq en samarbejdsaftale. Der er endelig en 

ældsterådsgruppe på fire kompetente personer og 

en kirkebygning. Hvis vi tvister Arnolds ord lidt, så 

er vi nødt til også at sige: ”We need to go back” - for 

at støtte og bakke op om missionen i Uummannaq. 

Tak at vi sammen som kirkesamfund kan støtte to 

steder i Grønland og arbejde hen imod at ”Jesus is 

coming back!”

”I’LL BE BACK” 

Af Allan Hansen

Kirken i Uummannaq
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GHANA

ET BARNS 
TRIVSEL OG UDVIKLING 
ER VIGTIG 
for hele familien

To medarbejdere fra Father’s Home fortæller, hvad de har lært, og 
hvad der stadig udfordrer dem i deres arbejde på stedet
 

Af Jørgen Hansen/Ghana-udvalget

 

For os danskere i en helt anden kultur er det interessant dels at se, 

hvad Father’s Home kan som arbejdsplads og dels at genkende de 

udfordringer, man står i, når man arbejder med børn.

Vi har bedt to medarbejdere fortælle, hvad de har lært og hvilke 

udfordringer, de har i deres hverdag.

I Ghana arbejdes der generelt med at forbedre de pædagogiske 

indsatser. På Father’s Home er ledelsen helt klar over værdien af, at 

sætte barnet i centrum og at finde de rette pædagogiske værktøjer til 

dette.
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Jeg har lært
• At passe børn helt fra de er små til de når 

gymnasietiden.
• At børn med forskellige baggrunde har forskellige 

karakterer.
• At bage brød.
• At lave nye varianter af mad.

Jeg har stadig nogle udfordringer:
• At håndtere børnenes forskellige karakterer.
• At rumme når jeg både skal i pendulfart til hospital 

med syge børn og samtidigt passe de raske.
• At være en god forælder for både hjemmets børn og 

mine egne tre børn

FRANCISCA ESHUN

Jeg har lært
• At jeg hele tiden skal arbejde på at opbygge min 

selvtillid.
• At være begejstret for børnenes indlæringsevner.
• At glæde mig over, hvordan børn i rette omgivelser 

finder relationer og hjælper hinanden.
• At et barns udvikling påvirker hele familiens samvær.
• At forstå børn med forskellige sociale, kulturelle og 

økonomiske baggrunde.
• At tænke på, hvordan jeg agerer, så børnene oplever 

mig som troværdig.

Jeg har stadig nogle udfordringer: 
• At få ALLE elevers opmærksomhed samtidigt.
• At få dem til at tage imod udfordringer, som ikke lige 

ligger til dem.

ANGEL SMITH-MENSAH
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Evangelisk Frikirke Danmark har i en brochure, 
der udkom i maj, taget fat om de gamle slogans 
som ’Synderes frelse’, ’Livet over læren’ og ’Guds 
børns enhed’ for at give dem ny relevans. Og den 
gør det godt. Resultatet er blevet kort og præcist: 
Tro - Liv – Fællesskab.

Af Peter Götz

I Evangelisk Frikirke Danmark taler vi om et 

fællesskab, der er formet af Jesus Kristus. Det 

fællesskab er noget helt unikt, og kan noget som 

andre former for fællesskab ikke kan. Fællesskaber 

er ofte samlet om bestemte interesser, men i 

troens fællesskab kan vi samle meget forskellige 

mennesker. Og det kan vi, fordi Jesus Kristus er 

centrum i det fællesskab.

 

Meget skiller mennesker ad. Det gælder også for 

kristne.

Helt fra begyndelsen i 1888 har det været vigtigt 

for os at arbejde for enhed mellem alle, der tror 

på Kristus. Guds børns enhed var et slagord for 

pionererne. Det er fortsat en vigtig kerneværdi for 

os. Vi ønsker at arbejde for den enhed, Jesus bad 

om. Derfor inviterer vi mennesker til fællesskab 

om Kristus fremfor fællesskab omkring et givent 

dogmatisk standpunkt.

 

Denne holdning får betydning både for måden 

at være menighed på, for præsterne og for 

vores relationer til andre kristne kirker. Ved 

indsættelse i den lokale kirke og ved ordination i 

kirkesamfundet aflægger præsterne således løfte 

om, at de vil arbejde for Guds børns enhed.

 

I vores syn på sakramenterne får tanken om enhed 

den konsekvens, at vi kan og vil rumme forskellige 

opfattelser af nadver og dåb i samme menighed. 

Det betyder i praksis, at der i vores menigheder 

både er barnedøbte og voksendøbte medlemmer. 

Den åbenhed og respekt for forskellige tolkninger 

af Skriften illustrerer fællesskabet og dermed 

enheden mellem dem, der tror på Kristus.

 

Dette fokus på enheden i Kristus fremfor fokus 

på diverse teologiske standpunkter gør, at vores 

lokale kirker ofte kommer til at spille en central 

rolle i fælleskirkelige initiativer. Vi rækker gerne 

hånden ud til både den ene og den anden side. 

Dette fokus på enheden i Kristus fremfor fokus 

på diverse teologiske standpunkter gør, at vores 

lokale kirker ofte kommer til at spille en central 

rolle i fælleskirkelige initiativer. Vi rækker gerne 

hånden ud til både den ene og den anden side.

Fremfor at bygge mure, der adskiller os fra andre 

kristne, ønsker vi at bygge broer, der skaber 

samhørighed. Forbilledet henter vi hos Jesus, der 

bad for alle dem, der kom til tro på ham, at de 

måtte være ét.

 

Find brochuren Tro, Liv og Fællesskab i din kirke.

FÆLLESSKAB ER EN 
KERNEVÆRDI


