
E
F

T
E

R
T

R
Y

K



EFTERTANKE:

ÅND 
OVER TIDSÅND

Eftertryk nr. 5, 134. årgang, juni 2022. Udgives af Evangelisk Frikirke, Danmark. Bladet udkommer 10 gange om året.

Ansvarshavende: Landsledelsen v/formand Brian Kjøller.

Redaktion: Peter Götz, John Nielsen og Brian Kjøller. Henvendelser til Peter Götz, peter@goetz.dk.

Grafisk design: Janie Conrad Riisager, kontor@bykirken.dk.

Sekretariatet: Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde, sekretariat@evfri.dk - tlf. 40 16 21 31.

Forsidefoto: Medvandring

2

Vi har for nogle dage siden fejret pinse, som en 

markering af, at Gud er til stede i verden gennem 

sin Helligånd. I julen fejrer vi, at Gud blev fysisk 

nærværende. Men pinsen kommer efter Kristi 

Himmelfart. Det vil sige, at den fysiske Gud er 

tilbage i den himmelske verden. Guds nærvær tager 

en ny form. Han er nu til stede som Ånd. 

I virkelighedens spændingsfelt
I vores virkelighed mødes vi både af Ånden fra 

himlen og af tidsånden fra jorden. Tidsånden er 

strømninger i tiden. Det er tendenser, som et stort 

uformelt flertal definerer som værende det rigtige. 

Det er let at følge tidsånden. For det er bare at 

følge med strømmen. Det er vanskeligere at følge 

Helligånden, for Gud sendte ikke sin Ånd ind i 

verden for at følge med strømmen, men for at vise 

en anden og bedre vej. 

En vigtig prioritering
Lørdag den 14. maj var der en artikel i Kristeligt 

Dagblad i forbindelse med et redaktørskifte. Ved 

den anledning sagde den nye redaktør, Jeppe Duvå: 

”Hvis Kristeligt Dagblad skal beholde sin særlige 

plads i det danske mediebillede, er der nogle 

absolutter, vi skal holde os for øje”. Duvå nævnte en 

række ting. Den første af disse var: ”At vi prioriterer 

ånd over tidsånd”. Denne kommentar fik mig til at 

bladre tilbage til avisens forside, hvor der øverst på 

siden hver eneste dag står: ”Ikke ved magt og ikke 

ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers 

Herre”. 

Nu er denne artikel ikke ment som et PR-fremstød 

for en avis. Men kommentaren ramte mig og fik mig 

til at tænke den ind i en kirkelig sammenhæng. Let 

omskrevet vil det lyde: ”Hvis kirken skal beholde sin 

særlige plads i det danske samfund, må vi prioritere 

ånd over tidsånd”. 

Tidsånden udvisker vores identitet og gør os lige 

med alle andre, og dermed ligegyldige. Skal kirken 

fortsat spille en rolle i samfundet, kan vi ikke finde 

vores identitet i tidsånden, men i Guds Ånd.

En stærk kirke med en vigtig røst ind i tiden
Kirkens store udfordring vil altid være at være i 

verden, men ikke af verden. At være relevant for det 

moderne menneske uden at blive ét med tidsånden. 

Det er ikke nogen nem position at være i. Men det er 

da heller ikke noget, vi skal klare i egen kraft. Ånden 

fra himlen er kirkens kraftkilde. 

Den kirke, der lader sig fylde af kraften og lede af 

Ånden vil blive en stærk og relevant kirke med en 

vigtig røst ind i tiden. Lad os derfor med Guds hjælp 

vove det vanskelige: At prioritere ånd over tidsånd. 

Af John Nielsen, Generalsekretær
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AKTUELLE NYHEDER

NYE PRÆSTER 
I AALBORG OG RØNNE

Hen over sommeren afslutter Camilla Westen sin 

tjeneste som præst i Missionskirken i Rønne. Den 

15. august begynder Camilla i en deltidsstilling på 

65% som præst i Bethaniakirken i Aalborg, hvor 

hun indgår i et præsteteam med Philip Fodgaard. 

Her vil hun blandt andet få ansvar for undervisning 

og omsorgstjeneste i menigheden. 

I Rønne søger man nu efter en ny præst. Kirken 

tilbyder en 75% stilling. Det er på nuværende 

tidspunkt ikke afgjort hvem, der bliver den næste 

præst i Missionskirken i Rønne. 

OTTE PRÆSTER 
ORDINERES PÅ 
SOMMERSTÆVNET

Søndag den 17. juli kl. 15.00 bliver der gudstjeneste 

med ordination af otte præster i Evangelisk 

Frikirke Danmark. Bo Nikolai Skov, præst i 

Frikirken Salem i Frederiksværk, Charlotte Willer, 

præst i Osted Frikirke, Nana Holm Green, præst i 

Birkebjergkirken i Næstved, Tomas Lindholm, præst 

i Strandvejskirken i Humlebæk, Ruben Andersen-

Hoel, præst i Vanløse Frikirke, Svend Vestergaard, 

præst i Din Frikirke i Haderslev, Svend Ryborg, 

præst i Kronborgvejens Kirkecenter i Thisted og 

Camilla Westen, kommende præst i Bethaniakirken 

i Aalborg, har alle søgt om ordination. 

Gennem ordinationen anerkender og bekræfter 

vi som kirkesamfund deres kald og tjeneste, 

ligesom de siger ja til at tjene i det fællesskab, som 

Evangelisk Frikirke Danmark er. Ved ordinationen 

siger de ligeledes ja til vedvarende læring og 

medvandring, til at fremme enheden i Kristi 

legeme og flere andre ting.  Sæt kryds i kalenderen 

og tag del i en festlig gudstjeneste. 

FEJRING AF EVANGELISK 
FRIKIRKE DANMARK

Vi kan godt lide festlige anledninger. Ved indgangen 

til dette år skiftede vi navn fra Det Danske 

Missionsforbund til Evangelisk Frikirke Danmark. Det 

var planen at markere dette ved to vinterstævner 

i januar måned. Men de måtte aflyses på grund af 

Covid19. Men markeres det skal det. Derfor inviterer 

vi nu alle til en fælles markering på sommerstævnet 

mandag den 18. juli kl.13.30. Ved deadline for dette 

nummer af Eftertryk er programmet ikke helt på 

plads. Men vi lover, at der er god grund til at se frem 

til en festlig eftermiddag.

UDSKIFTNING I 
LANDSLEDELSE

Ved årsmødet i 

Vanløse Frikirke 

lørdag den 21. maj 

trådte Flemming 

Frandsen og 

Jacob Muff ud af 

landsledelsen. 

Thomas Baldur, præst 

i Vadum Frikirke, 

blev valgt ind som nyt 

medlem af ledelsen. 

Den sidste plads er 

desværre vakant, 

siger John Nielsen, 

der spillede en central rolle ved landsmødet. 

Den nye landsledelse mødes i juni måned til 

konstituerende møde. Der kan derfor ikke på 

nuværende tidspunkt oplyses hvem, der påtager sig 

hvilke opgaver. 
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ÅNDELIG 
MEDVANDRING 
– EN VIGTIG DEL AF 
GUNNI BJØRSTEDS 
TJENESTE
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Interview med Gunni Bjørsted

I forbindelse med din rolle som præst, 
har du udviklet et særligt koncept under 
navnet medvandring. Det er udefra set blevet en 
vigtig del af din tjeneste.
Hvorfor og hvordan er det vokset frem? Hvorfra fik 
du inspirationen til det?
Det er nu ikke noget, jeg har udviklet. Det var 

allerede en central praksis i den kristne kirkes 

første tid. 

I de senere årtier har åndelig medvandring eller 

åndelig vejledning, som det også ofte kaldes, fået 

en vigtig plads i mange kirker igen. Det sker med 

særlig hjælp fra den ignatianske tilgang, som er 

inspireret af Ignatius af Loyola (1491-1556). 

Gud findes i vores virkelige liv
Den tilgang er grundfæstet på god, central og 

fælleskristen teologi, men har sin styrke ved, at 

den tager inkarnationen alvorligt. Altså, at Gud 

blev menneske; at Han i Jesus Kristus lod sig føde 

ind i vores virkelighed. Så det er i vores tilværelse, 

som den virkelig er, vi kan have fællesskab med 

Ham. Det er altid vores erfarede virkelighed, som 

udgør kontaktfladen med Jesus – uanset, hvor ikke-

åndelig eller broget, vores erfarede virkelighed er. 

Omvendt lukker uvirkeligheden, vores fremsigelse 

af tomme replikker fra et eller andet ”kristent” 

rollehæfte, altid af for kontaktfladen med Jesus 

– uanset, hvor ”åndelige” eller ”rigtige”, de lyder, 

og hvor meget applaus, de kan generere i en kirke, 

der ikke orker virkeligheden, men bare vil have 

det kirkelige maskineri til at køre og finde nogen 

effektive veje til det, de kalder vækst.

Ærlige samtaler
Jeg mødte selv åndelig medvandring, da jeg første 

gang var på retræte med Magnus Malm i 2000. Det 

mødte en dyb længsel i mig. Ved at blive opmuntret 

til ærlige samtaler fik jeg hjælp til en langt mere 

tryg, modig og livsforvandlende relation med Jesus 

Kristus, end jeg indtil da havde kendt til. For mig er 

det en hjælp til at relatere til Jesus i alle ting.

Åndelig medvandring er altså ikke en Gunni 

Bjørsted–ting. Jeg er bare den, der i vores 

sammenhæng måske har arbejdet mest med det. 

Det vil være frugtbart for os, at mange flere arbejder 

med det.

Hvori adskiller åndelig medvandring sig fra den 
mere traditionelle sjælesorgssamtale?
Ja, det bliver jeg tit spurgt om. I praksis kan det 

jo lappe ind over hinanden, men forenklet sagt: I 

sjælesorgen vil der ofte blive arbejdet med konkrete 

problemer og nødsituationer. Det kan være, man 

søger sjælesorg i forbindelse med skilsmisse, 

troskrise, frygt for at dø, bekymringer for ens 

børn, osv. Det kan man naturligvis også komme 

ind på i åndelig medvandring, så sandt disse ting 

er en aktuel del af den erfarede virkelighed. Men i 

medvandring er det kontinuerlige fokus på: Hvad 

erfarer du af livgivende ting i øjeblikket? Hvad 

dræner dig? Hvad trænger Jesus og du til at snakke 

om? Midt i de ting, du erfarer nu... er Gud så ved at 

invitere dig ind i noget? Hvem vil han gerne være for 

dig i de omstændigheder, som er dine?

Ingen hævede øjenbryn
Det ligger som en integreret værdi i åndelig 

medvandring, at jeg som medvandrer ikke er 

”ekspert på dit liv”, og jeg kommer ikke med 

svarene. Min opgave som medvandrer er at skabe 

et trygt rum for min samtalepartner, hvor alt er OK 

at sige og føle. Det er jo sådan, at når nogen lytter 

med respekt og uden hævede øjenbryn, løsnes de 

ærlige ord. Og når de ærlige ord løsnes, løsnes også 

følelserne. Og når de ægte følelser løsnes, sættes 
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I 
de 

senere årtier 
har åndelig 

medvandring fået 
en vigtig plads i 

mange kirker 
igen. 

modet og evnen fri til at reflektere over, hvad der 

er livgivende, og hvad der er drænende – og over, 

hvordan jeg vil respondere på det, der møder mig.

Så vi sidder sådan set bare og snakker stille og roligt. 

I tillid til, at Jesus er med i samtalen. Og vi sidder 

ikke og stresser med at få et bestemt produkt ud af 

det. Men i det trygge rum forløses der næring til, at 

der på den lange bane vokser frugt: et autentisk liv i 

efterfølgelse af ham, al autenticitet kommer fra.

Hvad oplever du, at et medvandringsforløb 
afføder for den som du tilbyder din 
medvandring?
Jeg kan godt lide, du bruger ordet 

”afføder”. For det er jo netop en 

organisk proces; ikke et koncept, der 

skal føre til noget ganske bestemt. 

Overordnet kan jeg vel sige, at mange 

af dem, der begynder at gå til åndelig 

medvandring, fortsætter med det gennem 

mange år, fordi det hjælper dem til et mere 

ærligt, tillidsfuldt og altomfattende livssamfund 

med Jesus Kristus. Og hvad kommer der så ud af 

dét?  Ja, det er er der ligeså mange svar på, som der 

er livshistorier. 

Hvad ser du i et moderne menneskes tilværelse, 
der kalder på behovet for ’en organiseret’ 
medvandring?
For det første: I sin form er åndelig medvandring jo 

dialog. Det passer vist godt ind i tiden, hvor monolog 

og færdigtyggede sandheder ikke er i høj kurs.

For det andet: I vores digitaliserede tilværelse 

med næsten ubegrænset adgang til alverdens 

informationer, nyheder og påvirkninger 24/7, har 

vi brug for nogle enkle rytmer og næringskilder, 

der balancerer vores tilværelse: F.eks. daglig bøn og 

ugentlig gudstjeneste. Og i forlængelse af det, tror 

jeg, en månedlig medvandrings-samtale vil være 

frugtbar for alle. 

De to grøfter
Vi er i en tid, hvor mange forståeligt nok ikke orker 

en ydre kirke-konformitet længere. En del drøner 

så over i den modsatte grøft: Et individualistisk 

curling-kirkeliv, hvor det eneste hellige er min 

frihed, og hvad der lige passer til mig og ind i mit 

program. Her tror jeg, åndelig medvandring kan 

være en stor hjælp til at gå på vejen mellem 

disse to grøfter og en hjælp til at være en 

”følg Jesus – kirke.” 

I Elsket nok til at tale sandt citerer 

jeg på side 152 Magnus Malm 

for følgende: ”Det er hverken et 

åbent religiøst tag-selv-bord uden 

forpligtelser eller en snæver religiøs 

forening for de indviede. Det er en 

dynamisk bevægelse med et tydeligt 

centrum, hvor hvert menneske er frit til at 

vælge sin egen plads i vandringen.”

Måske kan man sige det helt kort: det hjælper til en 

tro, der giver resonans! Og det er dén resonans, der 

fører til helhjertet discipelskab.

Hvis nu andre skulle tage denne tjeneste op, 
hvilke råd vil du så give dem?
Jeg håber virkelig, der er mange, der vil tage den 

tjeneste op. 

Det første og meget afgørende råd er, at åndelige 

medvandrere selv går til åndelig medvandring. For 

åndelig medvandrer er ikke noget, man udnævner 

sig selv til. Jeg er medvandrer i den grad, andre 

bruger mig som en sådan. 

Det er ikke en rolle, man kan uddanne sig til det og 

få et diplom som bevis, men man kan dannes og 

formes og øve sig undervejs. Og her kan kurser være 

en god hjælp. 
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For nylig tog baptistpræsterne i København og på Sjælland initiativ til at 

spørge mig om at lave et tre-dages kursus. Vi var 20 præster og ledere fra 

Baptistkirken, Evangelisk Frikirke Danmark, Vineyard, Apostolsk Kirke, 

Græsted Frikirke og Frelsens Hær. 

Det breder sig
Så vidt, jeg forstår, er mange af dem selv i gang nu. Så det breder sig på 

tværs over kirkerne, og vi bruger hinanden. Jeg tilbyder også et mini-

kursus, enten en fredag aften og lørdag, eller bare lørdag, hvor deltagerne 

kan smage på, hvad åndelig medvandring kan være. 

I øvrigt udbyder Ådalen Retræte snart et virkelig godt kursusforløb igen, 

som består af tre gange fire dage med meget kvalificeret undervisning og 

praktiske øvelser. 

Inspiration
Der er adskillige gode bøger, man kan læse: ”At vandre sammen” af David 

Benner. ”I orkanens øje” af Bente Lybecker. ”Fri til at tjene” af Magnus 

Malm (alle hans bøger er inspireret af denne tankegang; ligesom mange 

af Peter Halldorfs bøger). Og – hvis jeg må være så frimodig at nævne to af 

mine egne: ”Elsket nok til at tale sandt” og ”Sandheden lever”.

Det ligger som en integreret værdi 

i åndelig medvandring, at jeg som 

medvandrer ikke er ”ekspert 

på dit liv”, og jeg kommer ikke 

med svarene. Min opgave som 

medvandrer er at skabe et trygt rum 

for min samtalepartner, hvor alt er 

OK at sige og føle.

“
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TRO
TIL TIDEN

Sandt nok, men ...
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EFTERTRYK har bedt tidligere generalsekretær i 
BaptistKirken, Lone Møller-Hansen, om at læse Tro 
Til Tiden og give skriftet nogle ord med på vejen. 
Det har vi fået - ærligt og kærligt.

Af Lone Møller-Hansen, BaptistKirken

Jeg har læst op på ”Tro til tiden” og synes, det 

indeholder dejligt mange gode indsigter og 

holdninger. En kortfattet teologisk dogmatik, som 

fortæller, hvad (de fleste) missionsforbundere (eller 

hvad man kalder jer nu?) tror på. 

Enig – i det meste
Vi er faktisk i gang med samme proces i 

BaptistKirken; at udtrykke – dog endnu mere 

kortfattet – hvad vi tror på. Det er en vigtig proces, 

i en tid, hvor alting skal være relativt. Min erfaring 

er, at det er endnu nemmere at formulere sig, når 

det sker i forhold til dem, man ikke er enig med. 

Først da ved jeg helt ind i hjertet, hvad der er vigtigt 

for mig. Når vi er enige, bliver vi nemt indforståede 

– og dermed ekskluderende.

Selvom jeg er baptist, kan jeg nikke genkendende 

til stort set alle de holdninger, der bliver givet 

udtryk for. Undtaget en enkelt; den som fortæller, 

at nogle menigheder kan tilbyde barnedåb, hvis 

forældrene ønsker det. 

I sig selv er jeg glad for at være så enig med jer 

i Evangelisk Frikirke Danmark, hvis I stadig 

står inde for det, I mente, da I hed Det Danske 

Missionsforbund. Vi er enige langt hen ad vejen, 

både hvad angår teologi og spiritualitet. Det vidner 

vores samarbejde omkring Sommerstævnet og 

vores unges tætte samarbejde også om.

Opstramning nødvendig
Tro til tiden trænger bare i den grad til et sprogligt 

gennemsyn. Det er gennemsyret af indforståede 

kristne udtryk, og enkelte sætninger kan være 

svære at forstå, selv efter flere gennemlæsninger: 

Livet i Gud er før læren om Gud. Læren om Gud 

udmøntes af livet i Gud, og livet i Gud beskrives af 

læren om Gud.

Jeg har læst dette flere gange uden helt at forstå 

det. Men jeg ved, at det med ”Livet før Læren” er 

eller har været et motto for missionsforbundere. 

Men jeg tror også, at det mest er blevet et mantra, 

som er for de indforståede.

Sandt nok, men….
Jeg er et sprogmenneske, og reagerer på lange 

sætninger. F.eks.: Dette samlede vidnesbyrd (fra 

Bibelen) giver os, sammen med Helligåndens 

vejledning, Guds åbenbaring i naturen, og 

hans tale til os gennem vore medmennesker, en 

grundlæggende forståelse for det livsmønster og den 

etik, som er efter Guds vilje.

Det er sandt – ligesom alle de andre indviklede 

sætninger i skriftet. Men meget få mennesker, 

der ikke er vokset op i en kristen sammenhæng, 

vil forstå det. Det er godt at have klare, teologiske 

formuleringer, som samler et kirkesamfund. Hvis 

de gør det… 

Godt samtaleoplæg
Det er også velegnet som samtaleoplæg 

i fællesskabsgrupper eller til 

menighedsundervisning og -samtaler. 

Men hvis I vil fortælle kirkefremmede, hvem 

I er og hvad I tror på, så skal det altså skrives 

mindre indforstået og nemmere tilgængeligt. Men 

selvklart mister man noget af det præcise i en 

sådan omformulering. 

Måske det er et supplement – et andet skrift - med 

en anden målgruppe, jeg her efterlyser.
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Børn og unge i Rønne har en helt særlig 
fritidsmulighed. Tre frikirker er gået sammen 
om at skabe rum og rammer for børn fra 
tidligste alder og helt frem til slutningen af 
teenageårene. Vi har stillet Camilla Westen, præst 
i Missionskirken, Evangelisk Frikirke Danmark, 
nogle spørgsmål.
 

Hvornår og hvordan opstod ideen til arbejdet 
– og hvem står bag?
Ideen opstod for omkring 11 år siden som et 

samarbejde mellem Baptistkirken, Pinsekirken og 

Missionskirken. Det var en god idé, fordi vi var tre 

menigheder, der alle havde begrænsede ressourcer 

til et B&U arbejde til alle alderstrin. Derfor blev 

vi enige om at slå ressourcerne sammen, så vi i 

fællesskab kunne lave et bredere B&U arbejde. 

Det kom til at hedde FBU - Fælles Børne og 

Ungdomsarbejde.

 

Hvad er visionen bag initiativet?
Visionen er at kunne tilbyde et godt og sundt 

fællesskab til børn og unge i alle aldre i Rønne, 

hvor vi formidler, hvem Gud er, og hvad han har 

gjort for os gennem Jesus. Det skal være nemt 

tilgængeligt for alle, så kontingenterne er små. 

Alle menigheder er engagerede både ift. økonomi, 

medarbejdere og lokaler.  Derfor fordeler vi 

klubberne ligeligt rundt i menighederne: Minimax - 

0-6-årige i Baptistkirken, Supermax - 0.-5. kl. i 

Missionskirken, J-Way - 6.-9. kl. i Pinsekirken, U! - 8. 

kl. og opad i Baptistkirken.

 

Hvad kan man opleve som teenager i Rønne, hvis 
man møder op – hvor ofte foregår det – og hvor 
mange gør brug af det?
Der er 30-40 teenagere til J-way og ligeså mange 

til U!. Til J-way er der hver gang lovsang og en 

prædiken, men der er også meget fokus på 

fællesskab og sjov. Når man kommer til U!, er 

der mere tid til lovsangs- og gudstjeneste-delen, 

med café og hygge efter gudstjenesten. Alle 

klubberne har både en åndelig del og hygge/lege 

del. Vi starter stille og roligt i Minimax med nogle 

minutters andagt og en sang. Efterhånden som vi 

går op i alder, kommer den åndelige del til at fylde 

mere og mere. Der er klub hver uge for alle aldre.

 

Hvad er udfordringen set fra ledersiden?
Det er en stor udfordring, at vi ikke har én 

menighed, vi kan henvise deltagerne til. Det er 

ikke en naturlig følge at dem, der vokser ud af B&U 

arbejdet vokser ind i et bestemt fællesskab. Der 

er hellere ikke et lige stort ejerskab overfor alle 

klubberne fra menighedernes side, da de ikke er en 

del af kirkens liv som sådan, når de for eksempel 

mødes i en anden kirke.

 

Har du en god historie om en deltager?
Ida, 18 år, kommer I U!:
Det betyder så meget for mig at være en del af et 

fællesskab, hvor vi alle tror på det samme. Her føler 

jeg mig som en enhed sammen med Gud og mine 

venner. U! er en fantastisk mulighed for unge på 

Bornholm, et sted jeg ikke vil være foruden.

 

Hvad betyder det for de tre frikirker, at de har dette 
som et fælles projekt?
Det betyder, at vi kan lave et rigtig godt B&U arbejde, 

fordi vi sammen har tre gange så mange ressourcer. 

Det betyder, at vi kan gøre en forskel i Rønne 

og formidle Jesus til mange mennesker. Det har 

også betydet et tættere fællesskab menighederne 

imellem, venskaber er opstået og skellet mellem 

menighederne er meget lavt. 

ET STED JEG 
IKKE VIL UNDVÆRE
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“Baptistkirken, Missionskirken 
og Pinsekirken i Rønne er 
gået sammen om et fælles 
B&U arbejde. 

Visionen er at kunne tilbyde et godt og sundt 

fællesskab til børn og unge i alle aldre i Rønne, 

hvor vi formidler, hvem Gud er, og hvad han har 

gjort for os gennem Jesus.
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EN FAMILIE 
I SORG
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RUMÆNIEN

De tre søstre
For godt 10 år siden, da menigheden var en 

husgruppe i vores stue, kom Tabita og hendes 

tvillingesøstre Ema og Alina trofast med deres 

tre drenge. Da vi efter et par år startede vores 

børneklub kom alle tre drenge, og de har også 

været med på vores lejre til stor glæde både for 

dem selv og deres mødre.

Maria og Ioana
I tidens løb har Alina også fået to dejlige piger, 

Maria og Ioana. Efter en del års pause, er Alina 

begyndt at komme til børnemøde med pigerne. De 

er så søde og frimodige begge to, både til at bede og 

synge. De laver også fine tegninger med bibelske 

motiver, som de viser og forklarer for os alle 

sammen. Onsdag den 11. maj have vi temaet, frygt, 

hvor børnene hver sær fortalte om, hvad der kan 

gøre dem bange. Derefter forklarede Cornel, hvad 

bibelen lærer os om frygt. Da vi kom til lille Ioana, 

fortalte hun, at hun nogle gange var bange for, at 

der skulle ske noget med hendes far.

Ionut´s tragiske død
Efter et fint møde gik alle glade hjem, men senere 

sammen nat vågnede Alinas mand, fordi børnenes 

far var dårlig med kraftige smerter i brystet. Alina, 

der er sygeplejerske, kunne tydeligt se, at den var 

helt gal og ringede efter en ambulance. Inden 

ambulancen kom sagde faren, Ionut, at han troede, 

at han skulle dø, og Alina opmuntrede ham ved at 

sige: ”Ionut, du ved, at Gud er med dig”, hvor til 

han svarede: ”ja, det ved jeg”.

Ved ankomsten til sygehuset mistede Ionut 

bevidstheden, og kort efter fik han hjertestop. 

Efter mange genoplivningsforsøg måtte lægerne 

give op. Han døde blot 44 år gammel og har 

efterladt sig sin hustru, Alina på 41 og deres tre 

børn på 5, 9 og 15 år. 

Begravelsen
I Rumænien foregår en begravelse over flere 

dage, hvor man samles om kisten for at forkynde 

Evangeliet. Det giver god mening, især i Ionut´s 

tilfælde, for han kommer fra en kirkefremmed 

familie med mange ikke-troende og hele klassen, 

som sønnen Andrei går i, var også med. Ionut selv 

var ikke en bekendende troende, men hans sidste 

ord om Guds nærvær er en stor trøst for Alina.

På begravelsesdagen prædikede Cornel for 

de mange fremmødte, der alle var stærkt 

berørte af den lille families tragedie. Det var så 

hjerteskærende at se dem alle fire tage afsked med 

deres elskede far og mand.

Tilbage til hverdagen
Det er en svær opgave at finde tilbage til noget, 

der ligner en hverdag. Men efter den første uge er 

Alina begyndt på arbejdet igen, og børnene går i 

skole og børnehave.  I onsdags kunne vi glæde os 

over, at Alina og pigerne igen kom til børnemøde. 

Både Maria og Ioana var lige så frimodige, som 

de plejer, og lille Ioana bad om, at Gud må gøre 

hendes far frisk igen. Når man kun er fem år 

kan det godt være svært at forstå, at døden er 

permanent, og at far ikke kan komme tilbage.
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MYANMAR

Familierne i Myanmar er nu i frit fald, fordi 
samfundet er brudt sammen
 

Det skriver en af vores kontakter i Yangon, Eden, 

Mercy Outreach, der er en organisation under 

ledelse af Lisa og Søren Samuelsen.

 

En pose ris for hvad som helst
De har ingen jobs, ingen penge, ingen mad og 

intet håb for en bedre fremtid.

I desperation vender mange familier sig mod vold, 

overfald og røverier … alt sammen for en pose ris.

Dertil kommer, at der ingen ordensmagt er til at 

beskytte familierne.  

ET SAMFUND I FRIT FALD
Det betyder, at de fleste familier i slumområderne 

frygter for deres liv.

Fødevaremanglen har ledt til et totalt 

samfundssammenbrud, så kvinder sælger sig selv 

for at overleve, mens mænd går ind i bander eller 

bliver kriminelle.

 

Maduddeling
Under denne humanitære krise uddeler vi hver 

dag fra vores 12 communitycentre 4.000

nærende portioner suppe til dem, der har størst 

behov. Men én portion suppe om dagen er ikke 

nok.

Stå med os i bøn, for desperationen bliver større 

og større. 
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FREDSARBEJDE
Dr. Wado og andre ledere i flygtningelejren i Mae La har i flere år haft en funktion 

som fredsskabere og brobyggere mellem forskellige fraktioner indenfor Karén 

folket. En enkelt gang har vi støttet dette arbejde med økonomiske midler. Vi har 

senest fået denne meddelelse fra Wado:

 

Vores fredsskabende indsats (peace making) bærer for tiden nogen frugt. Vi har 

været i stand til at bringe 300 BGF-soldater, der kæmpede mod andre karénere 

tilbage. BGF er en karén fraktion, der lader sig støtte af det burmesiske militær og 

som er et problem for det karénske folk.

På dagen, hvor Alwyn og jeg var af sted, forsøgte vi at tale sund fornuft ind i 

situationen og forhandlede os frem til en aftale, så de kunne vende tilbage til deres 

base ved den Thailandsk/Burmesiske grænse. Under denne tilbagetrækning blev 

dog desværre to dræbt og fem såret. Alle andre kom helskindet tilbage.

Vi fortsætter vores arbejde indtil de karénske fraktioner er forsonede og 

konflikterne er løst.

Tak for at I fortsat beder og støt os gerne, når det er muligt.

Salige er de, der stifter fred!



evangelisk
frikirke danmark
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På årsmødet for Evangelisk Frikirke i Vanløse 
oplevede deltagerne dialogen mellem forskellige 
synspunkter, når den er bedst
 

Med repræsentanter fra næsten alle lokale kirker 

løb årsmødet af stablen lørdag den 21. maj. 

Landsledelsen havde lagt op til to afgørelser. Den 

ene var alle enige i: Etablering af et nationalt 

seniorspor på linje med de andre områder, der 

hver gang er på Landsledelsens dagsorden.

 

Bemyndigelse
Det andet forslag, der reelt var delt i to, 

handlede især om Landsledelsens mulighed 

for at igangsætte et givent byggeri. Det kom til 

at fylde en hel del. Et indsendt forslag fra Sorø 

menighed påpegede det uhensigtsmæssige i 

at lade Landsledelsen egenhændigt tage store 

beslutninger, der dog samtidigt involverede alle 

menigheder.

Dialogen blev god – ærlig men kærlig – og enden 

på det hele blev dette: Dersom Landsledelsen skal 

give grønt lys til et byggeri som f.eks. det kursus/

lejr-sted, der nu har ligget på tegnebrættet i 

adskillige år, skal der afholdes et forudgående 

ekstraordinært årsmøde, der indkaldes med 

mindst tre måneders varsel.

 

International mission
Kirkesamfundets internationale mission i 

Grønland, Ghana, Rumænien, Myanmar og 

Thailand fik en god plads på mødet. Afgående 

missionssekretær, Flemming Frandsen 

gennemgik kort de enkelte felter og nævnte et 

aktuelt bedeemne for hvert af områderne. Det 

blev nogle helt særlige minutter, hvor alle følte 

sig berørt at de store perspektiver, der er i disse 

missionsområder.

Stafetten, der år for år skifter hænder blev 

overdraget fra Rumæniensudvalget til Thailand og 

Myanmar-udvalget. Arne Hansen, der gav stafetten 

videre til Peter Götz, måtte medgive, at det grundet 

pandemien havde været et meget vanskeligt år 

for deres udvalg at nå rundt til menighederne og 

skabe den altid vigtige opmærksomhed.

 

Tak
Formand for Landsledelsen, Brian Kjøller, takkede 

varmt og oprigtigt de to, der dette år valgte at 

træde ud af Landsledelsen, Jacob Muff, der har 

været engageret i Mission i DK og Flemming 

Frandsen, der har haft den fælles internationale 

indsats som ansvarsområde.

DEN GODE SAMTALE


