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Af John Nielsen, generalsekretær

Bærer du på en drøm? Ikke sådan en mystisk 

sammenblanding af alt muligt mærkeligt, som man 

kan opleve, når man sover. Men en drøm om noget, 

som Gud har lagt ned i dit hjerte. En drøm hvor Gud 

spiller en vigtig rolle i opfyldelsen af drømmen. 

Bærer du på sådan en drøm, så lad drømmen leve. 

Glem nytårsforsætterne
Omkring nytår er der mange, der drømmer 

om forandring i livet. Det bliver til en række 

nytårsforsætter om alt det gode, man vil gøre for at 

få et bedre liv. I de fleste tilfælde sker der ikke den 

store forandring. Et stykke inde i det nye år viser det 

sig, at alt er ved det gamle. Evnerne eller viljen til 

at skabe den ønskede forandring var ikke til stede. 

Det hele var afhængig af dig. Men fortvivl ikke. 

Glem bare sådanne nytårsforsætter, og bevæg dig 

i stedet ud ad en vej, hvor alt ikke afhænger af dig. 

En vej hvor Gud får plads til at være den kreative 

forandringsskaber. 

Gud giver drømme
Gud gav Josef en drøm, som ledte ham til Ægypten.

Gud gav apostlen Peter et syn - en drøm - som ledte 

ham til romeren Cornelius´ hus.

Gud gav Paulus en drøm, som førte ham til 

Makedonien.

Gud giver fortsat drømme til mennesker, der søger 

ham. 

De drømme, Gud giver, handler om det Gud vil gøre. 

Drømme, der kommer fra Gud, udtrykker hans vilje. 

Drømmenes opfyldelse fremmer hans rige. Lad 

derfor den drøm, som Gud har givet dig, få lov at 

leve og udfoldes i det nye år. 

Husker du sommerens drøm?
Da vi sidste sommer på Sommerstævnet markerede 

kirkesamfundets nye navn, fik alle mulighed for at 

skrive en drøm for kirkesamfundets fremtid på et 

postkort. Til de af jer, der var til stede: Husker du, 

hvad du skrev på kortet? Hvad var din drøm? Lad 

drømmen leve. 

Når vi i slutningen af januar mødes til Lederforum 

´23, vil vi tage fat i det, der i sommer blev skrevet på 

de mange kort. Sammen vil vi forsøge at få øje på, 

hvilke drømme Gud har lagt ned i vores fællesskab. 

Fra drøm til virkelighed
Drømme kan forblive drømme. Men sådan behøver 

det ikke at gå. Når det gælder de drømme, Gud 

har lagt ned i os, findes der en vej fra drøm til 

virkelighed. Det er bønnens og handlingens vej. Gør 

drømmene til bønner, så kan Gud gøre bønnerne 

til virkelighed. Lad os vove at drømme. Og lad os 

sammen give drømmene liv ved at bære dem tilbage 

til ham, der gav os dem. Lad os bede og handle på 

det, han har vist os. 

Har Gud givet dig drømme, som du skal holde fast i?

Hvad vil du gøre for at holde liv i drømmen?

Er tiden inde til at dele dine drømme med andre?
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AKTUELLE NYHEDER

Af John Nielsen, generalsekretær

LEDERFORUM ´23

Navnet er nyt, men formen er genkendelig. Den 

tidligere inspirationsdag for ledere er nu blevet til 

Lederforum, ligesom de nationale præstedage er 

blevet til Nationalt Præsteforum. De sidste to år har 

det på grund af Coronaen ikke kunnet ladet sig gøre 

at mødes til det, der tidligere hed Inspirationsdag. 

Derfor ser vi ekstra meget frem til at mødes i år, 

nærmere bestemt lørdag den 28. januar kl. 09.30-

16.30 i Saralystkirken i Århus. 

For alle medarbejdere
Lederforum er for alle ledere og medarbejdere 

i menighederne, for medarbejdere i 

internationale missionsudvalg og for dem 

der arbejder med nye trosfællesskaber og 

menighedsplantninger. Vi glæder os til at se 

børne- og ungdomsledere, lovsangsledere, præster, 

menighedsrådsmedlemmer, missionsmedarbejdere 

og alle, der er involveret i en form for ledelse i 

menighederne.

Tidens udfordringer til kirken 
og kirkens drømme for tiden
Dagens indhold handler både om udfordringer vi 

møder, og drømme vi bærer på.

Ib Sørensen, tidligere præst i Vadum og Odense og 

nuværende underviser på 3K-uddanelsen, deler sin 

viden om udvikling af frivillighed. Dermed får vi en 

forsmag på kursusdagen nævnt nedenfor. 

John Nielsen lægger op til en proces angående 

samtalen om homoseksualitet og ægteskabssyn.

Ruth Cilwik og Rikke Obasi, begge medlemmer af 

Landsledelsen, sender os hjem fra dagen med gode 

drømme for fremtiden. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af 

hensyn til bespisning. Er du ikke allerede tilmeldt, 

så skynd dig at gøre det nu og senest 21. januar. 

Tilmelding sker via dette link.

KURSUS OM FRIVILLIGHED

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. Kurset holdes i Vanløse 

Frikirke. 

Ideen til denne dag er opstået ud af en 

arbejdsgruppe i Nationalt Præsteforum i foråret 

2022. 

John Lorenzen, præst i Saralystkirken i Århus er 

en af initiativtagerne til kursusdagen, siger:  ”Flere 

menigheder har opdaget at frivillighed - og alt hvad 

der hører herunder, er blandt de absolut største 

udfordringer i denne Post-Corona tid. Der er sket noget 

vitalt på dette område, hvilket også kommer til udtryk 

i et bredt udsnit af frivillige organisationer i ind- og 

udland. Dette er baggrunden for kursusdagen om 

frivillighed. Det bliver en dag med skiftevis oplæg og 

procestid. Deltagerne kommer hjem med en konkret 

plan for det, der er deres største udfordring indenfor 

frivillighed, hvad enten det er rekruttering, ledelse, 

fastholdelse, inspiration eller noget helt andet”.                                                                  

Landsledelsen opfordrer alle menigheder til at 

sende et team bestående af en bilfuld eller to. 

Deltagerprisen bliver lokationsbestemt, så dem der 

kører længst, deltager billigst. Mere info følger.

https://forms.office.com/e/RGkQF9j4X0
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JUBILÆUMSFEST 
I SLAGELSE

Pam og Huynh Dieu med deres børn
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Vores søstermenighed i Slagelse fejrede dobbelt 
jubilæum i begyndelsen af november

Af Peter Götz

Det var overvældende at være med til en 

jubilæumsdag i Den Vietnamesiske Evangeliske 

Menighed i Slagelse.

Menigheden holdt deres 15-års fødselsdag – og 

samtidig kunne Huynh Dieu, markere sit 30-årige 

virke i Slagelse som præst og leder. Ved siden af sig 

har han sin kone Pam, der også er uddannet præst 

og An Deiu, en yngre mand, der blev indsat som 

præst i menigheden for nylig.

Den dramatiske baggrund
Adskillige af menighedens medlemmer var blandt 

de godt 200 børn, der i Vietnam-krigens sidste dage 

blev hjulpet ud af Saigon af journalist Henning 

Becker. Børnene blev indkvarteret på den nordjyske 

ø Livø midt ude i Limfjorden. Herfra begyndte en af 

danmarkshistoriens første store udlændingesager, 

der strakte sig over flere år. Det var i 1975, hvor 

Huynh Dieu blot var 16 år. Se linket her, der 

omtaler en anden fra menigheden i Slagelse, Chuck 

Lam.

Slagelse
Efter de første måneders indkvartering på Livø blev 

de mange vietnamesiske børn og unge delt ud til 

forskellige destinationer i landet. I første omgang 

kom 150 af dem til Roskilde. Det var mens Anna og 

Leif Lundtoft var præstepar i Osted. Og det var på 

dette tidspunkt, at Leif af Dansk Flygtningehjælp 

blev involveret i opgaven – og ansat til at tage vare 

på nogle af de unge.

Senere blev Slagelse, Skælskør og Nykøbing Falster 

hjemsteder for mange af de unge – og her begynder 

eventyret i Slagelse med det, der i dag er en levende 

og aktiv menighed.

En festdag
Et helt centralt par i menigheden har i alle år 

været Pam og Huynh Dieu – og det var tydeligt på 

jubilæumsdagen, at de nyder stor respekt fra alle.

I anledning af jubilæet var lederen for de 

vietnamesiske menigheder i Europa, Pham Soan B. 

Trung også inviteret. Menigheden i Slagelse er tæt 

knyttet til netværket af vietnamesiske menigheder 

rundt om i Europa og ikke mindst i Tyskland, hvor 

der også er et teologisk seminar.

Velintegrerede 
Lektor ved religionsvidenskab på Aarhus 

Universitet, Jørn Borup, siger: Selv om det danske 

sprog naturligvis i begyndelsen voldte problemer 

for de unge vietnamesere i skolen, har de integreret 

sig på arbejdsmarkedet som restauratører, 

socialpædagoger, grafiske designere, frisører og 

IT-programmører. I dag skønnes der at bo cirka 

14.000 vietnamesere i Danmark, og ikke kun her 

men over hele verden bliver de fremhævet som 

modelimmigranter, siger Borup. 

Menigheden
Det er Indre Mission i Slagelse, der nu i en årrække 

har lagt lokaler til den vietnamesiske menigheds 

gudstjenester og arrangementer og det var tydeligt, 

at glæden over at have så gode og ordentlige lejere 

er stor.

Om søndagen samles der 50-60 mennesker til 

gudstjeneste, som stadig i nogen grad er på 

vietnamesisk, men som bliver mere og mere dansk, 

siger Huynh Dieu. Ofte synges lovsangene fx på 

begge sprog efter hinanden. Gudstjenesterne er 

levende og varme samtidig med at der stadig bliver 

holdt på nogle former.

Peter Götz siger tillykke på vegne af Evangelisk Frikirke Danmark

https://www.berlingske.dk/internationalt/fra-binh-long-til-livoe
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SOMMERSTÆVNE 
SOM SAMLER 
OG SENDER
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Af John Nielsen, generalsekretær

Sommerstævnet er årets store begivenhed, som samler os på tværs af alle menighederne 

i et fællesskab med hinanden og med menighederne i Baptistkirken i Danmark, som vi 

arrangerer stævnet sammen med. 

Samle og sende
I år vil stævnet imidlertid ikke blot samle os, men også sende os. Overskriften over uge 29 i 

Lindenborg bliver ordet ’Sendt…’. 

Det går som en rød tråd gennem Bibelen, at Gud sender mennesker til tjeneste for ham og 

hans rige og til gavn og glæde for medmennesker. Det gør Gud fortsat. Derfor sætter vi på 

stævnet fokus på det at være mennesker, der er sendt af Gud. 

John McGinley 
Et team fra Ålborg Præstenetværk var i efteråret på 

studietur til London. Her mødte de blandt andet John 

McGinley, som gjorde så stort et indtryk, at han nu er 

inviteret til at undervise på stævnet. 

John McGinley er præst i Den Anglikanske Kirke, Church 

of England. Allerede som ung præst i den engelske by 

Leicester var det længslen efter at nå dem, som endnu ikke 

kender Jesus, der var det bærende i hans tjeneste. 

Senere blev han ansat i The Gregory Centre for Church 

Multiplication, som er Church of Englands overordnede 

organisation for mission i England. Formålet med dette 

center er at hjælpe kirker til at nå nye mennesker på nye 

måder. I The Gregory Centre leder han den afdeling, som 

hedder Myriad, der har fokus på at udruste og træne lægfolk til mission og etablering af nye 

trosfællesskaber. 

Gennem John McGinleys undervisning kan vi forvente at blive udfordret og inspireret til at 

tænke i nye baner for at gøre Jesus kendt for mennesker, der endnu ikke har mødt ham. 

Stævneteamet i arbejdstøjet
I år har vi valgt at ændre på måden, stævnet planlægges på. Det betyder, at flere udvalg 

er blevet samlet til ét stævneudvalg, der sammen sidder med ansvar for og overblik over 

stævneplanlægningen. Pia Daugård, kendt fra Evangelisk Frikirke Danmarks sekretariat, 

sidder for bordenden som stævnekoordinator. 

John Nielsen, John Lorenzen og Tomas Lindholm repræsenterer Evangelisk Frikirke, mens 

Torben Andersen, Lars Midtgård og Lotte Børiis repræsenterer Baptistkirken. EFBU og BBU 

sidder i stævneteamet med Mette Sloth og Christoffer Bækgaard. Derudover består teamet af 

to kommunikationsmedarbejdere, Astrid Andersen og Henrik Andersen. Der er optimisme og 

højt humør i det nye stævneteam, der glæder sig over at planlægge årets store begivenhed.  

Følg med
I kommende numre af EFTERTRYK vender vi tilbage med flere nyheder om stævnet. Men husk, 

at du hele tiden kan få nyheder vedrørende stævnet gennem facebooksiden Sommerstævne. 
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Landsbyen Marcesti gjorde 
så stort indtryk på os, at vi 
ikke kunne lade være med at 
organisere nødhjælp, og vigtigst 
af alt begyndte vi at forkynde 
Guds Ord. Det har vi gjort fast 
lige siden, og for nogle år siden 
hjalp vi landsbyen med at få 
boret en brønd. 

“

GUDS VIRKE 
I MARCESTI 

Cornel får hurtigt kunder 
med den forplejning
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Af Cornel Pascu

To søde piger
Det er ikke til at forstå, at det snart er 17 år siden, at 

vi med to små børn rejste til Rumænien for at tjene 

Gud blandt det rumænske folk. Efter et par år kom 

der en dag to piger og bankede på døren. De kom fra 

landsbyen Marcesti, som vi på det tidspunkt ikke 

kendte noget til. 

Pigerne var så søde, at vi ikke kunne afvise deres 

ønske om, at vi skulle komme og besøge deres 

landsby. Vi drog afsted sammen med Britta og Arne 

fra Tylstrup, som var på besøg. 

Ubeskrivelig fattigdom
Det blev en flere kilometer lang gåtur op over 

bakkerne til den isolerede landsby, hvor vi oplevede 

en så dyb fattigdom, som vi aldrig før havde set. Der 

var ingen strøm og meget langt til vand. 

Landsbyen Marcesti gjorde så stort indtryk på 

os, at vi ikke kunne lade være med at organisere 

nødhjælp, og vigtigst af alt begyndte vi at forkynde 

Guds Ord. Det har vi gjort fast lige siden, og for 

nogle år siden hjalp vi landsbyen med at få boret 

en brønd. Bagefter samlede vi alle fra landsbyen 

ved brønden, hvor vi talte om den samaritanske 

kvinde, som mødte Jesus ved brønden og fik sit liv 

forvandlet. 

Behovet for en teltmenighed udvikler sig
Som årene er gået, er der flere og flere, der er 

kommet til tro. Der har udviklet sig et behov for 

at gøre noget mere konkret, som i Poduri, hvor vi 

har plantet en teltmenighed. I oktober fik vi besøg 

af vennerne fra Norge, som har hjulpet med teltet 

i Poduri, og i forbindelse med et friluftsmøde 

snakkede vi om behovet for en teltmenighed i denne 

landsby også. Gud tændte en gnist i deres hjerter, og 

straks de kom hjem, begyndte de at samle penge ind 

til et telt i Marcesti. 

Drømmen bliver til virkelighed
I løbet af november måned har Gud trods modstand 

gjort store ting i Marcesti. Vi fandt en familie, som 

var villig til at stille et stykke jord til rådighed mod 

en beskeden leje. Et fint telt blev købt og sendt til os. 

Mange frivillige fra Onesti Poduri har arbejdet hårdt 

for at gøre det muligt at rejse teltet.

Indvielse og julefest
Den 10. december kunne vi så indvie teltet med 

julefest, julegaver til børnene og madvarer til de 

voksne. Det blev en fantastisk eftermiddag, hvor 

flere kom frem til forbøn for at tage imod Jesus. 

Vi mærkede Guds nærvær på en helt særlig måde. 

Efter Jul var vi igen i Marcesti, og hvor teltet også 

var helt fyldt. Evangeliet blev forkyndt og endnu syv 

personer valgte at følge Jesus. 

Vi er så taknemlige på vegne af landsbyen Marcesti 

og beboerne der. De har virkelig brug for det håb, 

som Jesus kan bringe midt i den håbløse fattigdom, 

de er fanget i. Bed for landsbyen og de mange fattige 

her, som har brug for at høre evangeliet. 

RUMÆNIEN
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TRO
KIRKE OG
HOMOSEKSUALITET
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Behøver der at være et modsætningsforhold 
mellem ’konservativ seksualetik’ og evnen til at 
møde mennesker hvor de nu er?

Af Peter Götz

Banebrydende
På ovennævnte spørgsmål svarer Mikael Wandt 

Laursen et rungende nej. Men han går længere end 

det. Igennem hele sin udmærkede bog, hvor han 

begrunder sine egne ’konservative holdninger’ 

skubber han gevaldigt til den fløj i dansk kirkeliv 

og ikke mindst i de danske frikirker, der per 

definition ikke bare afviser homoseksualitet som 

et livsvilkår, men også den homoseksuelle.

Laursen baner i et nuanceret syn på tingene vej for 

nogle nye holdninger. I hvert fald set fra et klassisk 

konservativt synspunkt.

Problemet er større
Laursen tager med udgangspunkt i Bibelens 

skabelsesberetning fat i ordet enhed – og dermed 

forsøger han, med mere eller mindre teologisk 

vægt at vise det, han anser for at være Guds 

hensigt med seksualiteten, at blive eet. Og således 

spejle det store udsagn om Gud, at han er én. 

Dermed rejser han et afgjort relevant problem. 

For når seksualiteten – uanset hvordan og mellem 

hvem – får en hensigt i sig selv, og ikke den som 

Skaberen har givet, er den løbet af sporet i forhold 

Homofobi  
Leksikon: Ordet er sat sammen af ’homo = 

homoseksuel + gr. -fobi), inden for psykologi frygt 

for -homoseksuelle; fjendtlig indstilling over for 

homoseksuelle.

Det går som en rød tråd gennem bogen, Tro Kirke 

og Homoseksualitet, at homofobi, dvs. manglende 

respekt og anerkendelse, såvel som afvisning af 

medmennesker, der har en anden seksualitet end 

det, vi kalder den gængse, er uacceptabel for en 

kristen menighed.

til sin oprindelige hensigt, siger forfatteren. Der er 

brug for rigtigt meget seksualetisk refleksion også 

for ’de heteroseksuelle’, påpeger Laursen.

Fordømmelsen
Bogen vier meget plads til med hvilken ret, vi 

tillader fordømmelse overfor hinanden. I et afsnit 

om ordet ’vederstyggelighed’, gør forfatteren 

det tydeligt med et væld af steder fra Skriften, 

hvordan det ord bruges om mangt og meget, og at 

det er ganske forfejlet hvis vi specifikt tager det 

begreb frem om netop homoseksualitet. Det er et 

alment ord i GT om Guds forhold til alt fra at snyde 

på markedspladsen, at undertrykke de fattige over 

til at spise dyr, som Gud har erklæret urene (af 

sundhedsmæssige årsager). 

I et fint afsnit får vi en gennemgang af 

offerkødsproblematikken i Korintherbrevet, hvor 

konklusionen er ’kærlighed frem for kundskab’.

Nej til vielse af samme køn
Mikael Wandt Laursen er landet på at sige nej til 

vielse af to af samme køn. Det begrunder han på 

flere måder, ved at tage de bibelske skrifter til 

indtægt for det synspunkt.

Det er dog iøjnefaldende, hvorledes den gode 

forfatter med sin holdning gør op med det 

synspunkt, at nej til vielse af homoseksuelle 

skal læses  som et nej til anerkendelse af 

homoseksuelle.

Det er heller ikke til at overse, at denne bog er 

skrevet, mens forfatteren selv er på vandring.

En af hans medvandrere er i øvrigt Susanne 

Branner Jespersen, sekretariatschef hos LGBT+ 

Danmark, der blandt flere har skrevet en 

anmeldelse i begyndelsen af bogen.



Set fra én vinkel er tilstanden i Myanmar/Burma 
fuldstændig forfærdelig. Militærregimet udøver en 
brutalitet og hensynsløs behandling af alle, der 
kommer dem på tværs i en grad, vi slet ikke fatter.
Men vi får også en anden side at se
 

Af Peter Götz

 

Evangelisk Frikirke Danmark er med støtte fra 

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde – CKU – i 

stand til at holde liv i en organisation, der kalder 

sig Karen Women Empowerment Group – KWEG. Det 

er en registreret NGO i Myanmar, som arbejder 

i den karenske befolkning. KWEG har som sin 

hovedopgave at besøge små samfund og landsbyer 

med henblik på at hjælpe beboerne til bedre 

livsvilkår.

 

Et værktøj der ændrer livet
Et af værktøjerne er at oprette selvhjælpsgrupper, 

der bl.a. bliver undervist i, hvordan man i fællesskab 

kan spare op og skabe en lille lokal bank, som så 

igen kan udlåne til en lav rente. Officielt hedder det 

VSLA-grupper (Village Saving and Loan Association). 

Vi har plukket tre ud af mange skønne beretninger 

fra kvinder, der næsten synes at have fået et nyt liv 

med denne hjælp.

 

En kvinde fra Taung Yar Gone landsbyen 
fortæller:
Jeg havde før en lille ’forretning’ med to grise og 

1000 fisk. Men jeg fik for lidt fortjeneste, fordi jeg 

ikke havde nogen ide om forretning og systematik.

Efter jeg kom med i KWEG’s træning, kom jeg til 

at forstå, hvordan man driver forretning. Dermed 

kunne jeg udvide min virksomhed, så nu har jeg fire 

grise og 5000 fisk – takket være de lån, jeg kunne få 

i VSLA-gruppen. Jeg vil derfor sige tak til KWEG og 

alle, som støttede os med ideer og viden.

 

En anden kvinde fra samme landsby fortæller:
Efter at jeg er blevet et VSLA-medlem, er jeg begyndt 

at spare op regelmæssigt, og jeg har fået et lån til 

lav rente, så jeg kunne investere i en lille forretning 

med at sælge Myanmar snacks.

Min mand blev også interesseret i at være med i 

gruppen. Nu arbejder han som taxichauffør, fordi 

han fik et lån til at købe en motorcykel.

 

En kvinde fra Paung Ai Zaung landsbyen 
fortæller:
Det VSLA-projekt, som KWEG har indført i vores 

landsby, er meget effektivt for os. Som VSLA 

medlem har man lært at spare op regelmæssigt, og 

medlemmerne har fået et fællesskab med hinanden, 

fordi de mødes hver måned. De kan låne penge til en 

meget lav rente. Og vi har nu besluttet, at vi for de 

renter, der er kommet ind, vil istandsætte byens vej.

 

Tidligere leder måtte flygte
Lederen af KWEG hed indtil juli 2022 Angeline. Vi 

havde hende på besøg i Danmark i december 2021, 

hvor hun både deltog i et seminar for ledere i den 

tredje verden i Danida regi, besøgte to af vores 

menigheder og var på Christiansborg til samtale 

med nogle politikere.

I juli fik hun en sen aften et opkald, der advarede 

hende om, at hun var på den sorte liste i 

militærregimet.

Hun flygtede sammen med sin søn, fandt et fly 

næste morgen og er nu i sikkerhed i Thailand.

KVINDER FÅR ET NYT LIV
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KWEG’s vision er:
To bring a brighter future for 

women and children

 



MYANMAR
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Angeline og hendes 20-årige søn Solomon
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EN HILSEN FRA 
LANDSLEDELSEN

Landsledelsen og sekretariatsleder, Simon Holtti
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Evangelisk Frikirke Danmark er et kirkesamfund, der hvert år på et årsmøde vælger en 
Landsledelse. Fremover vil vi i dette blad få en hilsen, når de har haft et møde. Denne 
gang er det Rikke Obasi, der giver os et indblik i Landsledelsens arbejde
 

Den sidste lørdag i oktober 2022 var landsledelsen samlet til et heldagsmøde i Vanløse. Vi 

mødes gerne over to dage, men det kan ikke altid lade sig gøre, for ved siden af arbejdet i 

landsledelsen har de fleste af os også helt almindelige jobs og familier, som skal passes.

 

Med glæde, ydmyghed og bøn
Når vi er sammen, lægger vi for en stund alt andet til side for at fokusere på vores opgave 

i kirken.

Det er vores tjeneste, og vi gør det med glæde, dedikation og stor ydmyghed over for den 

opgave, som vi står med, nemlig at være ledelse i det store værk, som Gud er mester for.

Hver gang beder vi om, at han må lede vores tanker og give os visdom og indsigt til at 

træffe beslutninger, som vil gavne vores kirke og Guds rige.

 

Sjældent let, altid spændende
Vores dagsorden er altid fyldt med store og små punkter om alt fra praktiske aftaler om, 

hvem der skal gøre hvad og hvornår, til svære spørgsmål om hvad der er klogt og rigtigt 

at gøre, når vi skal sætte retning for vores fælles arbejde. Vi forsøger at finde løsninger 

på problemer og udfordringer, mens vi giver rum for menighedernes forskelligheder og 

behov. Det er ikke altid let, men det er altid spændende.

 

Inspiration og retning fra Esajas
Tidligere på året afsluttede vi arbejdet med Vision 2022. I stedet for en ny vision for hele 

kirken arbejder Landsledelsen ud fra et vers, som har fået særlig stor betydning for os. 

Her finder vi inspiration og retning.

”Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at 

bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe 

frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en 

hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt 

i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende 

mod. - De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. De skal 

genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter, de skal genopbygge ødelagte 

byer, der lå i grus i slægt efter slægt”. Esajas’ Bog 61,1-4

 

Landsledelsen for Evangelisk Frikirke Danmark:
John Nielsen: Generalsekretær, Brian Kjøller: formand, 
Bo Jørgensen: økonomisekretær, 
Ruth Cilwik Andersen: kontakt til Evangelisk Frikirkes Børn og Unge, 
Rikke Obasi: sekretær og international missionsansvarlig, 
Thomas Baldur: international missionsansvarlig



evangelisk
frikirke danmark
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Hvem tager på Sommerstævne?
På dette møde har vi blandt andet talt om 

Sommerstævnet 2023. Vi glæder os over, 

at Pia Daugaard har sagt ja til at være ny 

stævnekoordinator. Vi ønsker, at Sommerstævnet 

når ud til rigtig mange, men lige nu viser tallene, 

at kun cirka 14% af vores medlemmer deltager på 

stævnet. Det vil vi gerne blive klogere på. Derfor 

vil vi lave en lille spørgeskemaundersøgelse og vi 

håber, at mange vil svare os.

 

International mission
Landsledelsen er meget optaget af international 

mission. Vores samtaler handler især, om hvordan 

vi kan styrke arbejdet i udvalgene i Danmark. 

Udvalgene mangler folk, og der er stort behov for, 

at nye og lidt yngre kræfter melder sig. Kontakt 

gerne missionssekretærerne Thomas Baldur eller 

Rikke Obasi, hvis du har lyst til at kaste dig ind i en 

rigtig spændende opgave.

 

Homoseksualitet og kirke
Vi har længe haft det samme punkt på 

dagsordenen til vores møder: Homoseksualitet og 

kirke.

Vi har både vendt det teologiske og vores tradition 

for rummelighed. Vi forsøger at være åbne over for 

de forskellige retninger, som kommer til udtryk i 

den levende debat i kirkerne og på nettet.

Flere efterlyser en klar udmelding fra 

landsledelsen. Det er ikke et enkelt spørgsmål, 

og det fortjener, at vi tænker os godt om. Derfor 

har vi besluttet, at vi vil tage en tid til samtale i 

menighederne.

Med udgangspunkt i lederdagen i januar, hvor 

emnet bliver taget op, vil vi udruste menighederne 

til dialog hen over foråret.

Der vil desuden blive et seminar om emnet på 

Sommerstævnet. Vi håber, at alle vil bruge disse 

anledninger til at blive klogere på spørgsmålet. 

Tag tanker og erfaringer fra mange kanter med 

ind i samtalen i menighederne. I landsledelsen 

glæder vi os til at høre jeres tanker. De kommer til 

at danne grundlag for vores videre arbejde med 

spørgsmålet. Vi sigter mod en samlet udmelding 

fra landsledelsen i efteråret 2023.

 

Økonomi
Lad mig til sidst nævne økonomien. I øjeblikket 

kæmper en del af vores menigheder med 

økonomien. Alle er ramt af stigningen i 

energipriserne, og nogle steder slår det hårdere 

end andre. Det kommer også til at få indflydelse på 

den fælles økonomi i Evangelisk Frikirke Danmark.

Vi frygter, at vores egne økonomiske trængsler 

får konsekvenser for dem, som er afhængige af os, 

nemlig de mennesker, som vi når via international 

mission. Vi håber, at alle vil være med til at give, så 

vi kan komme godt igennem krisen.

 

På vegne af landsledelsen

Rikke Obasi

Vi forsøger at finde løsninger på 
problemer og udfordringer, mens 
vi giver rum for menighedernes 
forskelligheder og behov. Det er 
ikke altid let, men det er altid 
spændende.

“


