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L	e	D	e	r

John Nielsen
Generalsekretær

I	sidste	nummer	af	Magasinet	kunne	
man	i	disse	spalter	lade	sig	udfordre	af	
spørgsmålet:	”Lyder	guds	kald	iblandt	
os?”	I	forlængelse	af	dette	lyder	spørgs-
målet:	Hvem	hører	guds	kald	til	at	
plante	nyt?

Vigtige beslutninger i 
Missionsforbundet
Lige	nu	er	foråret	over	os.	Det	betyder,	
at	det	er	tid	til	at	så	og	at	plante.	Hvis	
ingen	sår	og	ingen	planter,	
vil	intet	blive	høstet.	Sådan	
er	det	også	i	den	åndelige	
verden.	Der	er	en	tid	til	at	
så	og	en	tid	til	at	høste.	en	
tid	til	at	plante,	og	en	tid	til	
at	nyde	frugterne	af	det,	
der	blev	plantet.	
I	Missionsforbundet	har	
vi	besluttet	os	for,	at	vi	vil	
være	en	bevægelse,	der	
vander	og	gøder	det	gamle	og	samtidig	
planter	noget	nyt.	

Vi vander og gøder det eksisterende
Vi	vander	og	gøder	gamle	etablerede	
menigheder	gennem	VItaL-processen.	
nogle	steder	falder	det	i	god	jord	og	
forårsager	nye	skud	og	nye	spirer,	nye	
tanker	og	nye	initiativer	i	menigheden.	
Som	et	udtryk	for	dette	beskrev	Svend	
Vestergaard	i	sidste	nummer	af	Ma-
gasinet	tankerne	bag	nyt	kirkebyggeri	
i	Haderslev	på	følgende	måde:	”Ideen 

med det nye sted er at kunne udvikle os til 
den kirke, vi beskrev for hinanden gennem 
Vital-processen”. 
Med	Vital	har	vi	et	redskab	til	revitalise-
ring	og	fornyelse	af	de	etablerede	me-
nigheder,	et	redskab	der	er	som	vand	og	
gødning	for	de	gamle	planter.	

Vi planter noget nyt
Men	vi	vil	ikke	kun	pleje	de	gamle	plan-
ter.	Samtidig	som	vi	vander	og	gøder	

det,	der	blev	plantet	for	mange	år	siden,	
vil	vi	også	plante	noget	nyt.	Siden	2015	
har	vi	båret	på	visionen	om	nye	trosfæl-
lesskaber	og	menighedsplantninger.	
Det	målbare	er	en	vision	om	at	være	i	
gang	på	fem	nye	steder	inden	udgangen	
af	2022.	Foreløbig	er	det	blevet	til	tre	
steder,	nørresundby,	egebjerg	og	Bil-
lund.	guds	rige	kan	dog	ikke	gøres	op	i	
matematik.	Så	vi	mangler	ikke	bare	to.	
Vi	mangler	at	plante	evangeliet	rigtig	
mange	steder	i	vores	land.	Det	kalder	
gud	os	til.	

Hvem	hører	kaldet	til	at	pløje,	plante	
og	opdyrke	ny	jord?	Hvem	vil	gå	i	tro	på	
guds	ledelse?	Hvem	vil	starte	et	lille	nyt	
trosfællesskab?	Hvem	vil	være	en	del	af	
et	team,	der	gør	det	sammen?	er	det	dig,	
gud	kalder	til	denne	tjeneste?

Kirkeplanterteamet
Det	nationale	kirkeplanterteam,	som	
er	en	fokusgruppe	under	Vision	2022	
står	klar	til	at	vejlede	og	støtte.	Ligesom	

vi	i	Missionsforbundet	
har	Vital-processen	som	
et	redskab	til	at	gøde	og	
vande	det	etablerede	har	
vi	også	en	proces,	kaldet	
menighedsplanterpakken,	
til	at	støtte	arbejdet	med	
at	plante	nye	trosfælles-
skaber	og	nye	menigheder.	
tag	gerne	kontakt	til	os	for	
at	høre	mere	om	dette,	for	

sammen	vil	vi	plante	evangeliet	på	nye	
steder	i	Danmark.

Det	er	tid	til	at	plante

Hvem	hører	kaldet	til	at	pløje,	plante	
og	opdyrke	ny	jord?	Hvem	vil	starte	et	
lille	nyt	trosfællesskab	og	være	en	del	
af	et	team,	hvor	I	gør	det	sammen?	er	
det	dig,	gud	kalder	til	denne	tjeneste?
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n	y	H	e	D	e	r

Dollerup Bakker

ny	leder	af	bibelskolen
Missionsforbundets	weekend-bibelskole	har	
fået	en	ny	mand	for	bordenden.	Det	var	gunni	
Bjørsted,	der	i	2019	kom	med	ideen	om	en	bi-
belskole.	Han	blev	derfor	også	den	første	leder	
og	dermed	den,	der	satte	projektet	i	gang.	
gunni	Bjørsted	har	imidlertid	ønsket,	at	en	
anden	skal	overtage	den	koordinerende	rolle,	
mens	han	vil	fortsætte	som	en	af	underviser-
ne.	På	posten	afløses	han	af	Finn	kier-Hansen,	
præst	i	tylstrup	Frikirke.	
Bibelskolen	har	haft	en	vanskelig	start,	da	flere	kurser	måtte	
aflyses	på	grund	af	Covid19.	Men	vi	regner	nu	med,	at	den	nye	
undervisningsplan	vil	kunne	gennemføres	på	den	anden	side	
af	sommeren.	

Bøn	for	mission	i	Danmark	
fortsætter	online
I	maj	og	juni	bliver	der	igen	mulighed	for	at	deltage	i	et	kort	
morgenbedemøde	med	fokus	på	mission	i	Danmark.	Vi	beder	
for	vores	land,	for	nye	trosfællesskaber	og	menighedsplant-
ninger.	Vi	beder	også	for	høstarbejdere	til	guds	riges	høst.	
Vær	med	den	18.	maj	og	22.	juni,	begge	dage	kl.	8.30-9.15.	Link	
til	møderne	kommer	på	Missionsforbundets	facebookside,	og	
kan	også	findes	på	hjemmesiden.	

LOVFOrSLag	OM	
OVerSætteLSer	aF	
PræDIkener	tIL	DanSk
Bliver vi mistænkeliggjorte?
regeringen	har	i	nogle	måneder	arbejdet	med	et	lovforslag	
om	oversættelser	af	prædikener	til	dansk.	
Hensigten	med	lovforslaget	er	at	kunne	kontrollere,	hvad	
der	prædikes	blandt	radikaliserede	muslimer.	Men	bliver	
dette	til	lov,	vil	det	ramme	al	forkyndelse	uanset	religiøst	
tilhørsforhold.	Det	vil	eksempelvis	betyde,	at	prædikener	
der	holdes	i	etniske	menigheder	skal	oversættes	til	dansk	
og	sendes	ind	til	ministeriet.	Det	samme	vil	være	tilfældet	
for	udenlandske	gæstetaleres	forkyndelse	på	vores	Som-
merstævne.	et	sådant	lovforslag	vil	lægge	en	stor	byrde	
på	mange	menigheder	i	alle	trossamfund	samt	på	de	flere	
hundrede	fritstående	etniske	menigheder.	
Missionsforbundet	har	derfor	i	samarbejde	med	Danske	
kirkers	råd	og	Frikirkenet	været	med	til	at	protestere	over	
et	sådant	forslag.	I	et	brev	til	statsministeren,	som	vi	er	
medunderskriver	på,	og	som	Danske	kirkers	råd	står	som	
afsender	af,	står	der	blandt	andet:	
”Vi opfatter en sådan lov som en mistænkeliggørelse af tros-
samfundene uden for folkekirken, heriblandt Den katolske 
Kirke, Den ortodokse Kirke, Den anglikanske Kirke, Den tyske 
og franske Reformerte Kirke og den meget brede vifte af fri-
kirker og migrantmenigheder samt de lutherske kirker i Dan-
mark, der fungerer som udlandskirker fra vores nabolande 
som f.eks. Norge, Sverige og Finland”.
Lovforslaget	har	i	øvrigt	også	vakt	stor	international	op-
mærksomhed,	hvilket	har	fået	en	række	internationale	or-
ganisationer	til	at	skrive	til	den	danske	regering.	Forslaget	
er	endnu	ikke	vedtaget,	og	bliver	det	forhåbentligt	aldrig.	

UGE 31: 
Fra	søndag	aften	den	1.	august	til	
torsdag	eftermiddag	den	5.	august

Ankomst og afrejse
Den	officielle	ankomst	vil	være	søndag	aften.	ankomst	man-
dag	formiddag	er	også	fint.	I	det	hele	taget	lægger	vi	op	til	
større	fleksibilitet.	Du	kan	komme	én,	to	eller	flere	dage	som	
tid	og	kræfter	og	andre	opgaver	giver	plads	til.
	
God mad og godt fællesskab
Som	sædvanlig	stiller	skolens	køkken	op	med	sit	excellente	
udvalg	af	mad	og	drikke.
aftnerne	vil	indeholde	forskellige	initiativer,	der	både	giver	
indblik	i	skolens	liv	og	lidt	hygge	i	nærområdet.

Lindenborg-dage
Vi glæder os til dagene på Efterskolen Lindenborg, hvor vi igen i år skal gøre skolen flot og indflytningsklar til 
de 110 nye elever, der begynder ugen efter

Finn Kier-Hansen
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MAGASINET tager for tiden pulsen på Missionsforbundets lokale kirker 
og spørger ind til, hvad de håber for deres by – og hvad de kan gøre for at 
indfri noget af det håb. Hver måned spørger vi en ny lokal menighed

Af Tomas Lindholm
præst i Strandvejskirken, Humlebæk

Forventninger
Vi	tror,	at	det	er	kirkens	opgave	at gøre 
en forskel for den fremmede, enken og den 
faderløse.	I	denne	tid	oplever	vi	stor	til-
slutning	til	et	nyt	initiativ:	FamilieNetværk.
Jeg	skal	måske	nævne,	at	jeg	ikke	har	
forventninger	om	en	mega-kirke	i	Hum-
lebæk.	Men	jeg	har	forventninger	om,	at	
gud	vil	gøre	mega-meget	i	Humlebæk.	
Jeg	har	ikke	forventninger	om	at	vi	skal	
være	flere	hundrede	til	gudstjenester	i	

Strandvejskirken,	men	jeg	har	forvent-
ninger	om,	at	vi	skal	være	i	relation	til	
flere	hundrede	mennesker	i	Humlebæk	
og	i	nordsjælland.	
Jeg	har	forventning	om,	at	gud	vil	bruge	
os	til	noget	og	at	guds	rige	vil	blive	langt	
mere	synligt	her,	hvor	vi	er.	Jeg	forven-
ter,	at	gud	vil	forandre	endnu	flere	liv.	

Familie for dem, der ingen har
når	vi	starter	FamilieNetværk	op,	er	det	
fordi,	vi	gerne	vil	være	familie	for	dem,	
der	ikke	har	nogen	og	samtidig	være	
med	i	kampen	mod	ensomhed.	

Vi	ønsker	at	være	et	åbent	fællesskab,	
som	tilbyder	relationer	og	tager	ansvar	
for	vores	medmennesker.	erfaringerne	
viser,	at	FamilieNetværket	kan	være	med	
til	at	øge	livskvalitet,	forebygge	dårlige	
mønstre	og	bringe	håb.	grundlæggende	
tror	vi	på,	at	hvert	enkelt	menneske	er	
villet	og	elsket	af	gud,	og	den	værdi	vil	vi	
gerne	videreformidle.	
altså	ønsker	vi	gennem	FamilieNetværket	
både	at	skabe	håb,	forbundethed,	iden-
titet,	styrke	og	mening.	et	fristed	hvor	
man	oplever	sig	tryg,	elsket	og	accep-
teret.	Det	er	ikke	bare	håb	for	vores	by,	

Stort	behov	for	
nogen	at	tale	med
Strandvejskirken har i årevis sagt om sig selv, at den vil være kirke for mennesker på vej

Faktaboks	–	Familienetværk
I	2017	startede	Blå	kors	deres	første	Familienetværk	
og	siden	er	der	kommet	mange	flere	til,	så	der	i	
skrivende	stund	er	23	eksisterende	Familienetværk	
i	Blå	kors	regi.	Initiativet	er	et	tilbud	om	socialt	
samvær	og	gratis	aktiviteter	for	udsatte	familier,	
der	har	brug	for	et	frirum	i	hverdagen.	netværkene	
drives	af	Blå	kors	i	samarbejde	med	lokale	kirker.	
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det	er	håb	for	hvert	enkelt	menneske	–	
og	det	vil	vi	gerne	formidle!

Måtte droppe sit job
Jeg	sidder	og	snakker	med	en	enlig	mor.	
Hun	blev	skilt	for	nogle	år	tilbage	og	alle	
os,	der	er	forældre,	ved,	hvor	meget	logi-
stik	der	følger	med	det	at	være	forældre.	
I	dette	tilfælde	betød	det,	at	moderen	
var	nødt	til	at	droppe	sit	job	i	en	anden	
by	for	at	få	enderne	til	at	nå	sammen.	
når	der	ikke	er	et	stort	netværk	af	fami-
liemedlemmer	eller	gode	venner,	der	
kan	hjælpe	til,	når	der	for	eksempel	er	
et	forældremøde	eller	en	situation	på	
jobbet,	som	gør,	at	man	ikke	kan	hente	
til	tiden,	så	bliver	mange	ting	bare	mere	
udfordrende.	For	den	her	mor	og	hen-
des	datter	er	FamilieNetværket	i	Strand-
vejskirken	blevet	noget,	de	glæder	sig	
til.	Her	er	mulighed	for	at	slappe	af	og	få	
nogle	hyggelige	snakke.	Der	er	relationer	
og	aktiviteter	for	datteren,	som	trives	
storartet	med	kreative	udfoldelser,	og	så	
er	der	ovenikøbet	gratis	mad.	

God mad og ’dagens opmuntring’
Men	det	er	bare	to	ud	af	de	mere	end	30	
mennesker,	som	er	kommet	denne	ons-
dag	aften.	Heldigvis	er	FamilieNetværket 
undtaget	de	normale	restriktioner	om-
kring	forsamlingsstørrelser,	da	det	er	et	
socialt	tilbud	og	dermed	er	det	muligt	at	
mødes	flere	end	i	andre	sammenhænge.	
Og	rundt	omkring	mig	er	der	menne-
sker	i	alle	aldre.	Ved	et	bord	sidder	fire	

h u m l e b æ k

kvinder	i	en	moden	alder	og	snakker	
sammen.	Den	ene	har	sit	barnebarn	
med	–	som	er	i	fuld	sving,	sammen	med	
de	andre	børn.	
Udenfor	leger	der	også	børn,	mens	for-
ældrene	snakker	og	lærer	hinanden	at	
kende.	nogle	strikker	og	snakker,	nogle	
har	gang	i	en	symaskine	og	nogle	kigger	
med	på	børnenes	kreative	projekter.	Om	
lidt	bliver	maden	serveret	og	aftenen	
slutter	med	Dagens Opmuntring,	som	er	
en	andagtslignende	samling.	Den	er	helt	
frivillig	for	deltagerne,	men	en	stor	del	af	
gruppen	vælger	at	deltage.			

Sammen med Blå Kors
kort	fortalt	begyndte	idéen	om	Fami-
lienetværk	i	Humlebæk,	i	en	samtale	
mellem	Frivillighedscenteret	i	byen	og	
kirkens	præst.	I	menigheden	var	der	en	
længsel	efter	at	gøre	en	meningsfuld	
forskel	for	byen	med	de	ressourcer,	
der	er	til	rådighed.	efterfølgende	kom	
kontakten	til	Blå	kors	på	plads,	men	så	
lukkede	Danmark	ned	og	alting	blev	lidt	
mere	besværligt.	I	efteråret	2020	lan-
dede	den	endelige	aftale,	og	opstarten	
af	FamilieNetværket skete	altså	i	begyn-
delsen	af	marts	måned	2021.	Vi	mødes	
hver	onsdag	i	ulige	uger	fra	kl.	16–19.		

Frivillige
For	tiden	er	der	12	frivillige	i	FamilieNet-
værket	–	og	Cindy	nilsson	har	samlet	
et	hold	af,	primært	kirkefolk,	men	også	
gode	relationer	fra	frivilligt	arbejde	i	

andre	sammenhænge.	
gode	mennesker	har	husstandsomdelt	
flyers,	ligesom	lokalradioen	og	lokalavi-
sen	har	omtalt	projektet	og	allerede	fra	
starten,	har	vi	oplevet	stor	opbakning	og	
tilslutning.	

Fællesnævnere frem for fordomme
Der	er	simpelthen	SÅ	meget	vi	kan	give	
hinanden	ved	at	mødes	uden	fordom-
me,	og	i	stedet	lede	efter	fællesnævnere	
hos	hinanden.	I	Strandvejskirken	siger	
vi	ofte	til	hinanden:	”Du kommer aldrig 
til at se et andet menneske i øjnene, som 
Gud elsker mindre end dig!”	Det	er	både	
et	udtryk	for	guds	enorme	kærlighed	
–	og	så	et	udtryk	for,	hvordan	vi	bør	se	
på	hinanden.	Jeg	tror,	FamilieNetværket 
hjælper	os	til	det.

Vil	du	vide	mere,	så	tjek	dette	link.

Faktaboks	-	Strandvejskirken
Strandvejskirken	har	ligget	i	Humlebæk	i	15	år.	
De	seneste	år	har	gudstjenesten,	bedemøder	
og	et	månedligt	tilbagevendende	kulturelt	
arrangement	været	det,	der	fyldte	kalenderen	
i	kirken,	mens	bygningen	også	lejes	ud	til	både	
kor	og	gymnastikhold.	
Strandvejskirken	har	tomas	Lindholm	ansat	
som	præst	på	75	%	og	Cindy	nilsson	i	en	
timeansættelse	med	fokus	på	børn	og	unge.	
Cindy	er	nu	også	ansat	nogle	timer	af	Blå	kors	
til	at	koordinere	Familienetværket.	
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Af Kristian Sloth
 
Jo,	det	er	fordi,	det	er	en	bus	med	en	
særlig	indretning,	og	som	skal	rundt	i	
Danmark	og	være	noget	for	børn	og	
unge.	Bussens	ombygning	til	’mobil	bør-
neklub/eventbus’	er	i	fuld	gang,	hvor	de	
tekniske	ombygninger,	der	vedrører	syn	
nu	er	færdige.
 
En platform
Formålet	med	bussen	er	at	give	kirker	
en	platform	uden	for	egen	bygning,	hvor	
man	kan	komme	i	kontakt	med	menne-
sker	i	lokalområdet	og	gennem	aktiviteter	
bringe	evangeliet	længere	ud.	når	bus-
sen	kommer	ud,	vil	den	minimum	være	
bemandet	med	mig,	kristian,	som	chauf-
før	og	leder.	Der	vil	ofte	være	teams	af	
unge	og	familier	fra	de	lokale	kirker	i	og	
omkring	bussen.	Den	kan	også	bruges	af	
en	efterskole	som	en	del	af	undervisnin-
gen	på	deres	udadrettede	linje.
 
JA fra MBU
MBU	har	sagt	ja	til	at	tage	projektet	ind	
under	sine	vinger	og	har	også	sat	penge	
af	på	budgettet	til	drift	af	projektet.	Det	
er	dog	planen,	at	det	i	løbet	af	nogle	år	
kan	hvile	i	sig	selv	økonomisk.	De	fleste	
indtægter	vil	komme	som	betaling	fra	
dem	der	booker	bussen	til	deres	events.	

Herudover	har	jeg	startet	et	Partnerskabs	
program,	der	hedder 100 gir 100, hvor	
målet	er	at	få	100	partnere,	der	hver	vil	
give	kr.	100	om	måneden.	Har	du	lyst	at	
blive	en	del	af	denne eksklusive gruppe,	
er	du	velkommen	til	at	kontakte	mig	for	
mere	information: ksloth@mbu.dk –	
mobil:	42	71	71	26
 
Opstart til sommer
Vi	starter	stille	og	roligt	op	til	sommer,	
hvor	jeg	regner	med	at	bruge	noget	af	
ferien	på	at	komme	ud	og	gøre	bussen	
kendt	på	nogle	af	sommerens	lejre	og	
arrangementer.
I	juli	forventer	vi	svar	fra	trygfonden,	
hvor	vi	har	søgt	midler	til	projektansæt-
telse.	Hvis	det	ender	med	et	positivt	svar,	
vil	det	betyde	mulighed	for	fuldtidsan-
sættelse	fra	august	og	tre	år	frem.	Der	
er	også	søgt	andre	fonde	for	penge	til	
opbygning	af	bussen.
 
Højsæson
efteråret	er	højsæson	for	menigheds-
lejre,	og	her	vil	vi	gøre	en	stor	indsats	for	
at	få	bussen	og	nogle	medarbejdere	ud	
og	lave	arrangementer	for	lejrens	børn.	
Dette	giver	også	mulighed	for	at	vise	bus-
sens	potentiale	som	redskab	for	kirker	
med	udadrettede	aktiviteter.	For	det	er	jo	
dens	primære	formål!
 

Bus	bliver	bygget	om	
til	mobil	børneklub
Kristian Sloth har købt en bus. Men hvorfor skriver Magasinet om det?

Kontakt os
Har	du	lyst	til	at	høre	mere	om,	hvad	
jeres	kirke	eller	MBU-lokalforening	kan	
bruge	bussen	til,	så	tag	endelig	kontakt	
til	mig.	Det	er	målet	at	komme	så	meget	
ud	som	muligt	og	hjælpe	så	mange	som	
muligt	med	at	nå	børn	og	unge,	som	ikke	
kommer	til	kirken	af	sig	selv.
 
Reaktioner
Ida Grarup, Børnekirkeleder, Brande Bap-
tistkirke: 
Umiddelbart	tænker	jeg,	at	vi	i	første	
omgang	vil	bruge	den	på	vores	lejr	for	at	
give	et	frisk	pust.	tror	børnene	vil	elske	
det.	Og	tænker	at	den	også	kunne	bruges	
på	vores	menighedsweekend.
 
Rasmus Klintebjerg, leder på Front, Rudehøj 
Efterskole: 
Lyder	FeDt!	Vi	ville	med	sådan	en	bus	
kunne	rykke	længere	ud	-	særligt	i	for-
hold	til	vores	’aCt/giv	en	hånd’	vil	vi	
kunne	køre	af	sted	og	være	praktiske	
hænder	for	dem,	der	ikke	selv	kan.	Vi	ville	
også	kunne	komme	ud	til	menigheder	og	
være	med	til	at	stå	for	børnearbejdet	og	
få	lov	at	afprøve	noget	af	alt	det,	vi	lærer	
om	i	klasserummet.

Bussen til børn og unge
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Af Ketty Søgaard
 
I	begyndelsen	af	marts	måned	2021	
modtog	Missionsforbundet	en	mail	fra	
Fredens	Stemme:
Mediecenteret, Fredens Stemme har mod-
taget en æresbevisning fra en buddhistisk 
organisation, “Foundation for Thai Society”. 
Fredens Stemme takker Gud for denne 
æresbevisning, og vi takker jer i Danmark 
for hjælp og støtte gennem årene. Det har 
haft stor betydning både for kristne og bud-
dhister i Thailand.
 
Nytænkning
Da	Missionsforbundet	i	1963	sendte	to	
meget	unge	missionærer	til	thailand,	sva-
rede	de	nok	ikke	helt	til	det	billede,	man	
normalt	havde	af	missionærer:	noget	
med	sygepleje,	undervisning	og	landbrug.
Men	vi,	ketty	og	Viggo,	kom	–	med	al	
respekt	for	det	andre	før	os	havde	gjort	
–	med	helt	andre	forudsætninger.	Viggo	

var	telegrafist,	og	jeg	var	kontorassistent.	
Vi	havde	begge	suppleret	vores	forbe-
redelse	med	teologistudier	i	glasgow	og	
London,	og	inden	vi	rejste	til	thailand,	
blev	vi	ordineret	ved	Årskonferencen	i	
aalborg.
I	takt	med,	at	vi	fik	det	thailandske	sprog	
ind	under	huden,	voksede	et	utraditionelt	
missionsarbejde	langsomt	frem.	Det	blev	
senere	kendt	som	Fredens	Stemme,	som	
nu	er	et	mediecenter	i	Chiang	Mai,	nordt-
hailand.
 
Er det missionsarbejde?
De	billeder	og	fortællinger,	der	nu	nåede	
menighederne	hjemme	i	Danmark,	var	
anderledes.	Billeder	af	teknik,	radioop-
tagelser	og	mikrofoner.	Det	var	ikke	alle,	
der	forstod,	hvad	vi	havde	gang	i.
Var	dette	missionsarbejde?	Vi	mødte	ind	
imellem	en	sund	skepsis.	Og	ikke	uventet	
kom	spørgsmålet:	Hvornår	begynder	I	at	
missionere?
Helt	fra	den	spæde	start	var	grundtanken	
i	vores	radioarbejde,	at lyden af	Fredens	
Stemme	skulle	være	thai	både	i	tale	og	
musik,	så	vidt	det	var	muligt.	Udsendel-
serne	skulle	med	et	positivt,	kristent	bud-
skab	tale	til	buddhister.
 
Den buddhistiske munk
Sanit,	vores	første	thailandske	produ-
cer,	havde	været	munk	i	et	buddhistisk	
tempel,	før	han	blev	en	kristen.	Med	sit	
indgående	kendskab	til	buddhismen,	
forstod	han	sine	lyttere	og	kunne	tale	et	
sprog,	de	forstod	-	ikke	kun	som	lyden	af	
deres	modersmål,	men	også	lyden	af	det	

åndelige	sprog.	Han	talte med sine	lyttere	
og	ikke	kun til dem.
radioudsendelserne,	som	vi	produce-
rede,	handlede	om	forskellige	sociale	og	
samfundsmæssige	forhold,	som	kunne	
hjælpe	thailænderne	i	deres	hverdag:	Om	
trafik,	økonomi,	sundhed	og	landbrug	
med	mere	-	men	altid	med	et	positivt	
kristent	budskab.
 
Mission på en ny måde
Vi	rejste	ikke	til	thailand	for	at	’omvende	
hedningerne’,	som	en	avis	skrev,	inden	
vi	rejste	fra	Danmark.	Vi	havde	helt	fra	
begyndelsen	stor	respekt	for	den	thai-
landske	kultur.
Vi	var	gæster	i	et	buddhistisk	land	med	
en	stærk	kultur,	og	her	skulle	vi	fortælle	
’de	gode	nyheder’.	Ikke	en	ny	livsfilosofi,	
men	et	livsforvandlende	møde	med	den	
gud,	som	er	skaberen	af	alt.	Om	det	ville	
lykkes,	vidste	vi	ikke,	da	Fredens	Stemme	
blev	grundlagt	i	1965.
 
Stor og vigtig anerkendelse
nyheden	om	æresbevisningen	næsten	60	
år	efter,	vi	som	det	unge	par	satte	vores	
fødder	i	thailand,	kom	derfor	som	en	
kæmpe	anerkendelse,	netop	fordi	den	
kom	fra	en	buddhistisk	organisation.	en	
organisation	som	har	fulgt	arbejdet	på	
Fredens	Stemme	gennem	en	årrække.
Det	er	stort,	det	Missionsforbundet	har	
haft	gang	i	siden	1963	i	thailand.	Lad	os	
sammen	takke	ham	for	hans	velsignelse	
og	bede	om	visdom	til	at	nå	endnu	læn-
gere	ud	i	thailand	og	omkringliggende	
lande	med	de	gode	nyheder.

Magasinet har bedt Ketty Søgaard om en reaktion på den seneste anerkendelse 
af Fredens Stemme fra det buddhistiske samfund

Hvornår	begynder	
de	at	missionere?

Ketty og Viggo Søgaard 
på vej til Thailand i 1963

Ketty og Viggo sejlede til Thailand med 
skibet Jutlandia, i øvrigt sammen med 
Dronning Margrethe II, dengang prinsesse
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I	n	t	e	r	n	a	t	I	O	n	a	L			M	I	S	S	I	O	n			-			g	r	ø	n	L	a	n	D

Af Hanne Jensen, Frederiksværk
medlem af Grønlandsudvalget

Hvordan startede jeres historie 
med Grønland egentlig, det er jo 
ikke et sted man bare lige tager til? 
Vi	havde	en	længsel	efter	at	rejse	ud	
og	være	med	i	et	kristent	arbejde,	og	
vi	oplevede,	at	gud	kaldte	os	til	DDMS	
missionsfelt	i	grønland,	at	være	med	i	
arbejdet	blandt	børn	og	unge.	kaldet	
blev	bekræftet	gennem	henvendelser	og	
samtaler	med	Marie	og	Jens	Sørensen.
	
Hvad prægede de første år i 
Grønland for dig, Bodil? 
Det	vigtigste	for	mig	var,	at	familien	
fungerede.	Det	at	lære	en	ny	kultur	at	
kende	var	vigtigt,	samtidigt	med	at	jeg	
fik	fodfæste	i	mit	arbejde	på	skolen.	Fæl-
lesskabet	i	Qupaloraarsuk	klubben	blev	
hurtigt	omdrejningspunktet	for	os	som	
familie,	da	vi	alle	deltog	i	arbejdet	der.	
Vore	tre	drenge	fandt	hurtigt	ind	i	sam-
været	med	både	danske	og	grønlandske	
børn.

Hvad prægede de første år i 
Grønland for dig, Bent?  
Mit	arbejde	som	uddeler	i	Brugsen	var	
meget	tidskrævende.	gennem	arbejdet	
fik	jeg	mange	kontakter	rundt	i	byen	og	
mærkede	derigennem	byens	pulsslag.	
Det	at	være	en	del	af	arbejdslivet	i	byen,	
gav	gode	relationer	og	god	energi	til	Q	
klubben.		

e	t			M	e	n	I	g	H	e	D	S	L	I	V	,			D	e	r			g	I	V	e	r

Fællesskab,	fodfæste	og	nyt	håb	for	fremtiden
Missionsforbundets engagement 
blandt det grønlandske folk i Ilulissat 
fylder 40 år. I den anledning sætter 
vi fokus på nogle af de personer, der 
har været med i tjenesten. Bodil og 
Bent Fodgaard har boet i Grønland 
i 3½ år fra 1986 til 1989, og Bent er 
formand for Grønlands-udvalget i 
Missionsforbundet

Bodil og Bent Fodgaard 
tilbage på besøg i Ilulissat
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Hvad har I personligt særligt lært 
og taget med jer efter at have 
været en del af frikirkemenigheden 
i Ilulissat og senere også 
Uummannaq?
når	man	kommer	til	et	nyt	land	og	en	
fremmed	kultur,	er	det	vigtigt	at	stikke	
”fingeren	i	fjeldet”	og	være	lidt	ydmyg	
overfor	den	grønlandske	kultur,	som	på	
mange	punkter	er	anderledes	end	det,	
vi	kom	fra.	Det	er	vigtigt	at	leve	i	nuet	og	
give	plads	til	det	umiddelbare.
Vi	lærte	at	være	i	de	muligheder,	som	
dagligdagen	gav	os,	og	det	har	præget	
os	siden,	vi	er	kommet	tilbage	til	Dan-
mark.
Det	at	”turde”	tage	imod	nye	udfordrin-
ger	og	opleve,	at	det	kan	bære	at	gå	af	
nye	ukendte	veje	i	tillid	til	guds	ledelse.

Det sociale arbejde har altid haft 
en plads i arbejdet i Grønland, hvad 
synes I er særligt vigtigt, når det 
gælder den sociale del af at være 
kirke i en grønlandsk sammenhæng? 
kirkens	udfordring	er	til	alle	tider	at	se	
næstens	behov.	De	store	sociale	udfor-
dringer,	som	mange	familier	oplever,	er	
der	stadig	et	behov	for	bliver	løst.	
Fællesskabet	i	menigheden	er	med	til	at	
give	mennesker	fodfæste,	troen	og	mo-
det	på,	at	der	er	håb	for	fremtiden.	Det	
er	stadig	relevant	at	række	ud	til	børn	og	
unge,	som	arbejdet	var	startet	op	på.

kirkens	udfordring	
er	til	alle	tider	at	se	
næstens	behov
Hvad har egentligt været det 
bedste for jer ved at bo i Grønland? 
Og hvad var særligt udfordrende? 
efter	at	have	levet	tæt	på	vores	familie	i	
Danmark	var	det	et	savn	at	leve	i	et	land	
på	så	lang	afstand	fra	både	familie	og	
venner.	Årene	i	grønland	knyttede	os	
endnu	mere	sammen,	og vi fik mange 

spændende oplevelser, som vi ofte 
vender	tilbage	til	i	dag.	
Vort	synsfelt	blev	udvidet,	og	tilliden	til	
guds	trofasthed	øgedes.
Det	var	fantastisk	at	se	forandringen	hos	
dem,	som	kom	til	tro	og	se	den	forvand-
ling,	som	gud	gør	i	mennesker. naturen	
var	en	fantastisk	oplevelse	for	os	alle,	
hvor	vi	fik	lov	at	køre	hundeslæ-de	om	
vinteren	og	sejle	om	sommeren.	Lange	
gåture	i	fjeldet	med	bål	og	sam-vær	var	
en	del	af	livet.
Vi	oplevede	et	fællesskab	med	hinanden	
i	menigheden	som	meget	stærkt,	og	det	
blev	så	vores	nye	familie.	Varige	bånd	
blev	knyttet	og	har	haft	stor	betydning	
mange	år	efter.	

Er der særlige oplevelser fra 
Grønlandstiden, som altid vil betyde 
noget for jer?
Ja,	mange	ting:
at	blive	mødt	med	umiddelbarhed	og	
hurtigt	blive	accepterede	i	en	ny	sam-
menhæng.	Det	har	været	en	god	læring	
og	inspiration.	
at	se	forvandlingen	hos	de	mennesker	
der	tog	imod	Jesus	kristus.
at	leve	i	tillid	til	at	Han	der	kaldte	også	er	
ham,	der	giver	ressourcerne	til	opgaven. 
at	se	guds	storhed	gennem	naturen.	
Som	når	man	sejler	i	midnatssolen	og	
fanger	ammassætter,	der	glinser	som	
sølv	i	en	halv	meter	dybde	og	at	vække	
drengene	midt	om	natten	for	at	se	nord-
lys	i	30	minusgrader.

Hvordan er Grønland en del af jeres 
hverdag her i 2021?
Som	formand	for	grønlandsudvalget	er	
Bent	ofte	i	kontakt	med	menighederne	i	
grønland.	Derudover	har	der	været	
mange	besøg	i	grønland	gennem	årene.	
Vi	følger	begge	med	i,	hvad	der	rører	sig	i	
menighederne	og	i	grønland	som 
helhed. kærligheden til det grønlandske 
folk er blevet bevaret gennem årene, og 
vi er jævnlig i kontakt med vore venner 
der.

Nu har der lige været valg i Grøn-
land, og der er meget tale om øget 
selvstændighed, naturens res-
sourcer og de store geopolitiske 
interesser i Arktis. Hvordan spiller 
den politiske situation ind i me-
nighedernes liv?
Politik	har	ikke	præget	samværet	og	
samtalerne	i	menighederne,	men	der	er	
stor	opmærksomhed	på	miljø	og	klima-
forandringer	i	landet.
Der	er	religionsfrihed	i	grønland,	og	der	
er	stor	accept	og	respekt	for	det	ar-
bejde,	som	frikirkerne	har	udøvet	rundt	
om	i	byerne.	Frikirkerne	i	grønland	har	
taget	ansvar	for	de	sociale	opgaver.

Er der efter jeres mening noget, vi 
som venner i Danmark skal være 
særligt opmærksomme på og måske 
bede for?
Bed	for	at	det	grønlandske	samfund	må	
udvikles,	styrkes	og	finde	fodfæste	i	en	
tid	med	forandringer	henimod	selvstæn-
dighed.
Bed	for	de	nuværende	ledere	og	udvik-
ling	af	ledere	i	menighederne	i	Ilulissat	
og	Uummannaq.	
Bed	for	de	sårbare	børn	og	unge.

Hvad drømmer I om, når det gælder 
Det Danske Missionsforbunds sa-
marbejde med menighederne i Il-
ulissat og Uummannaq om fem år? 
at	vi	i	Missionsforbundet	gennem	sam-
arbejdsaftaler	med	menighederne	kan	
bidrage	med	støtte	til	økonomien,	arbej-
det	med	udvikling	af	ledere	samt	menig-
hedsplantning	i	Discobugten.

Fællesskab, fodfæste	og	nyt	håb	for	fremtiden
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I	n	t	e	r	n	a	t	I	O	n	a	L			M	I	S	S	I	O	n			-			g	H	a	n	a

Af Tina Moelmer Jensen, Aalborg
formand for Ghanaudvalget

torsdag	den	15.	april	i	år	fik	Selina,	som	
er	uddannet	biolog,	arbejde	hos	en	virk-
somhed,	som	producerer	flaske-vand.	
Det	er	en	stor	virksomhed	i	hastig	ud-
vikling,	og	Selina	arbejder	i	afdelingen	i	
kumasi,	der	ligger	knap	300	km	nord	for	
Father’s	Home	i	takoradi.

Støtte til en uddannelse
Selina	er	ikke	vokset	op	på	Father’s	
Home,	men	efter	gymnasiet	ansøgte	
hun	Father’s	Home	om	støtte	til	at	læse	
videre	på	universitetet.	Hvert	år	får	be-
styrelsen	for	Father’s	Home	ansøgninger	
fra	mange	unge,	som	har	brug	for	hjælp	
til	at	betale	deres	uddannelse.	Bestyrel-
sen	læser	ansøgningerne	og	ser	de	un-
ges	eksamenspapirer,	og	hvis	de	konsta-
terer,	at	den	unge	er	dygtig	og	tror	på,	
at	den	unge	vil	arbejde	seriøst	med	sit	
studie	og	senere	være	med	til	at	løfte	sit	
land,	så	hjælper	de.	I	år	støtter	Father’s	
Home	omkring	40	unge	som	Selina	og	
hendes	bror.
Selina	er	vokset	op	i	en	familie	beståen-
de	af	hendes	mor	og	tre	søskende.	Hen-
des	mor	tjente	penge	til	familiens	behov	
ved	at	hjælpe	sin	søster	i	et	lille	bageri.	
På	et	tidspunkt	blev	moderen	syg,	og	
forskellige	læger	vurderede,	at	hun	
ikke	kunne	holde	til	den	stærke	varme	

i	bageriet,	så	hun	måtte	stoppe	med	
sit	arbejde.	Herefter	blev	det	svært	for	
hende	at	klare	udgifterne	til	børnenes	
uddannelser,	så	det	var	en	stor	lettelse,	
da	Father’s	Home	tilbød	at	betale	for	
Selinas	universitetsuddannelse.	Father’s	
Home	har	også	støttet	Selinas	lillebror,	
eliot,	som	nu	er	i	gang	med	sin	national	
Service,	hvor	han	arbejder	som	lærer	
på	et	gymnasium	i	Shama,	knap	30	km	
nordøst	for	takoradi.

FHACE – Father’s Home’s egen skole
efter	14	ugers	hårdt	arbejde	har	Father’s	
Home	holdt	en	”anerkendelses-fest”	for	
de	ansatte	på	FHaCe.	Da	skolen	lukkede	
op	igen	efter	Covid-nedlukningen,	måtte	
de	ansætte	nye	lærere,	da	de	”gamle”	
var	gået	i	gang	med	studier	eller	var	flyt-
tet	fra	byen.	Disse	nye	lærere	har	arbej-
det	hårdt	og	med	stort	engagement	og	
blev	derfor	inviteret	på	et	festligt	måltid	
mad,	efter	at	børnene	var	taget	hjem	på	

De	store	og	de	små	
på	Father’s	Home

tre	ugers	ferie.	I	skrivende	stund	går	der	
43	børn	i	skolen.

Adwoa tuller omkring
I	begyndelsen	af	marts	2020	flyttede	lille	
adwoa	ind	på	Father’s	Home,	fordi	hen-
des	mor	var	psykisk	syg	og	ikke	kunne	
varetage	hendes	behov.	adwoa	var	den-
gang	omkring	syv	måneder,	og	hendes	
fødder	og	ben	sad	helt	forkert.	Father’s	
Home	tog	hende	hurtigt	til	en	specialist,	
som	midt	i	marts	lagde	hendes	ben	i	
gipsskinner	for	at	få	dem	rettet	ud.	Da	
hun	var	fri	af	gipsen,	måtte	hun	i	maj	
måned	igennem	en	mindre	operation	af	
den	højre	fod.	Herefter	fulgte	en	periode	
med	særlige	sko,	som	skulle	holde	hen-
des	fødder	i	den	rigtige	stilling	i	forhold	
til	benene.	Og	nu,	kære	venner,	kan	hun	
gå!	Se	det	lille	klip	på	youtube	her!	
Vi	ved	ikke,	hvor	adwoa	havde	været	
uden	Father’s	Home,	men	med	Father’s	
Home	er	hun	et	rigtig	godt	sted!

Selina

Klar til medarbejderfest
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I en serie af artikler stiller MAGASINET skarpt på dokumentet, TRO TIL TIDEN, der udkom i 2013. 
Med fokus på nogle af de helt centrale emner, som vores kristne tro og hverdag  indeholder, 

forsøger dette dokument at præsentere de byggeklodser, som de  allerfleste af os i vores lokale 
menigheder efter to års dialog kunne være enige i  som bærende elementer.

Af Bodil Marie Fodgaard, 
Thisted

trO	tIL	tIDen	er	et	godt	udtryk	for	den	
retning,	vores	egen	kirke	i	thisted	går	
i. Det	gælder	for	eksempel	i	forhold	til
ansvaret	for	skaberværket	og	det	dob-
belte	kærlighedsbud,	der	kalder	os	til	at
række	ud	med	evangeliet	og	være	fyr-
tårn	på	vores	egn.	Men	også	de	mange
etiske	spørgsmål	som	den	kristne	kirke
til	stadighed	udfordres	på.

Livet
tro	til	tiden	er	bygget	op	om	fire	hoved-
afsnit:

Livet	i	guds	verden	-	Livet	i	Jesus	kristus	
- Livet	mellem	mennesker	-	Livet	i	kirken.
Det,	der	helt	fra	starten	har	været	et	af
Missionsforbundets	kendetegn,	Livet
over læren,	afspejles	tydeligt	i	sammen-
skrivningerne	af,	hvad	Missionsforbun-
det	stod	for	i	2013,	hvor	dette	skrift	blev
færdiggjort.

Gennemtænkt og udfordrende
Det	er	virkelig	gode	og	gennemtænkte	
afsnit,	hvor	jeg	genkender	mig	selv,	min	
egen	tvivl	og	udfordringerne	til	at	påtage	
mig	det	ansvar	og	den	udfordring,	vi	til	
enhver	tid	har	som	kirke.
Men	det	er	også	et	skrift	som	udfordrer	
og	tvinger	mig	til	refleksion	og	ydmyg-
hed	i	den	opgave,	vi	er	sat	ind	i.
Der	er	stor	bredde	og	rummelighed	i	de	
formuleringer,	der	er	i	trO	tIL	tIDen.	
Det	er	godt	og	nødvendigt,	men	når	man	
står	som	leder	i	en	kirke,	har	man	også	
brug	for	en	ramme,	som	man	agerer	

I	tæt	kontakt	til	
Skaberværkets	Herre
Ved at genlæse TRO TIL TIDEN, blev jeg virkelig mødt af den tidsrelevans, skriftet afspejler

indenfor	i	den	forståelse,	som	fællesska-
bet	er	nået	til.	
Så	udfordringen	består	i	til	alle	tider	og	
i	alle	situationer	i	kirkens	og	ens	eget	liv	
at	være	i	tæt	kontakt	til	Skaberværkets	
Herre.	Lytte	til	Helligåndens	ledelse	og	
være	i	dialog	med	de	medkristne,	vi	er	
sat	i	tjeneste	med.

At kunne rumme og sætte ramme
Jeg	synes,	at	tro	til	tiden	afspejler	det	
samfund,	vi	lever	i:
Vi	er	på	vej	og	i	den	bevægelse	udfor-
dres	vi	til	både	at	rumme	og	stå	fast.	Det	
er	et	stort	dilemma	og	vigtigt,	at	vi	hjæl-
per	hinanden.
Jeg	er	stolt	over	det	arbejde,	der	blev	
lavet	i	Missionsforbundet	med	trO	tIL	
tIDen	i	2013.	Men	det	udfordrer	mig	
også,	fordi	vi	hele	tiden	er	i	bevægelse,	
og	der	er	ingen	korte	svar.	
trO	tIL	tIDen	fortjener	bestemt	at	blive	
genlæst.
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Af Peter Götz/Ruben Andersen-Hoel

Sådan kommer du med
Der	er	endnu	åbent	for	tilmelding	-	vi	
lukker	først	af	ved	500	deltagere.
Læs	mere	om	begivenheden	her.	
Og	tilmeld	dig	her	–	det	er	helt	enkelt.

Festen starter lørdag 
Lørdag	aften	skyder	vi	begivenheden	i	
gang	med	alt,	hvad	vi	har	af	musikalske	
kræfter	og	gunni	Bjørsted	(Osted	Frikir-
ke	og	Vanløse	Frikirke)	som	taler.	De	føl-
gende	aftner	kan	du	blandt	andet	høre	
kenneth	kühn	(elam	ministries),	Vibeke	
Frandsen	(Projekt:kirke)	og	anders	Mi-
chael	Hansen	(karlslunde	Strandkirke).
 
Hver formiddag
Du	kan	både	nå	at	komme	op	i	behage-
ligt	tempo	og	få	spist	din	morgenmad,	
før	programmerne	går	i	gang	for	de	
forskellige	aldersgrupper	kl.	10.00.	
Men	allerede	kl.	9.00	er	der	udendørs	
morgenbøn,	som	gunni	Bjørsted	leder.
De	voksne	får	mulighed	for	at	lytte	til	
Ole	Lundegaard	(korskirken,	Herlev)	
søndag,	thomas	Baldur	(Vadum	Frikirke)	
mandag,	Sara	Dyssegaard	Lorenzen	

(Odense	Vineyard)	tirsdag,	anne	aaga-
ard	(københavn	Vineyard)	onsdag.	alle	
vil	tage	os	med	til	festen	og	fokusere	på	
dens	vært,	dens	indhold,	dens	gæster	og	
dens	medarbejdere.
 
Børn og unge
Der	er	fælles	opstart	for	børn	hver	dag	
kl.	10.00-10.20.	Herefter	program	frem	
mod	middag.	
Inddeling:
Børnehavealder,	3-5	år	(eva	Lyng-Skov-
gaard,	Vanløse	Frikirke)
Mindre	skolebørn,	6-9	år	(trine	Berg	
Hansen	og	Janne	enggaard,	Osted	Fri-
kirke)
Juniorer,	10-12	år	(her	mangler	fortsat	
en	ansvarlig	–	er	det	dig?)
teen,	13-17	år	(naomi	Jeyasingham,	
roskilde	Baptistkirke)
et	eget	miljø	bliver	skabt	for	unge	på	18	
år	og	derover.	(Johanne	kofoed	Lunde-
gaard,	købnerkirken)
 
Eftermiddagene
Der	bliver	forslag	til:
Pilgrimsvandringer	–	Smukke	ture	i	
lokalområdet	–	Beachvolley	–	Fodbold	-	
Stranddage
 

S	O	M	M	e	r	F	e	S	t			P	Å			L	I	n	D	e	n	B	O	r	g			2	0	2	1

Fem	uforglemmelige	
dage,	den	24.-29.	juli
Du går glip af Roskildefestivalen i år, men hvis du tager nogle få kilometer mod vest, havner du på Efterskolen 
Lindenborg, der lægger græs til en skøn Sommerfest. Den kunne nu også godt bære navnet, Smukfest

Ingen skal gå sultne i seng
På	tilmeldingen	kan	du	sikre	dig	mor-
genmad,	og	der	bliver	endda	mulighed	
for	at	smøre	en	madpakke,	hvad	enten	
du	skal	ud	af	lejren	eller	bliver	hjemme.	
aftensmaden	står	Lotte	Holm	Boeriis	for,	
og	en	dejlig	menu	er	allerede	planlagt	til:	
Hamburgerryg	med	flødekartofler/Frugt	
– Shepaids	Pie/koldskål	med	kammerjun-
ker	–	enebærgryde	med	ris/Is	–	kylling	i
karry	med	ris/Bagt	æble	med	flødeskum.
Uhhhmm.
til	frokost	regner	vi	med	at	tilbyde	lidt
enkelt	og	hurtigt,	som	kan	købes	særskilt.
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