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L	E	D	E	r

John Nielsen
Generalsekretær

Dronningens velsignelse
Dronningen	overraskede	hele	nationen	
med	sin	uventede	afslutning	af	nytårs-
talen,	da	hun	så	direkte	ind	i	kameraet,	
som	om	hun	så	den	enkelte	dansker	i	
øjnene	og	udtalte	ordene:	”Gud	bevare	
jer	alle	sammen”.	Dermed	føjede	dron-
ningen	en	mere	personlig	hilsen	til	den	
sædvanlige	afslutning,	”Gud	bevare	Dan-
mark”.	Hun	udtrykte	et	ønske	om,	at	den	
enkelte	må	blive	bevaret	af	Gud.	
I	vore	kirker	slutter	vi	som	regel	guds-
tjenesten	med,	at	præsten	lyser	velsig-
nelsen	over	de	tilstedeværende.	Om	
end	det	var	lidt	andre	ord	end	dem,	vi	
kender	fra	den	aronitiske	velsignelse,	så	
var	det	faktisk	det	samme,	dronningen	
gjorde.	Hun	lyste	Guds	velsignelse	over	
hele	folket.	kristelig	Dagblad	skrev	den	
2.	januar,	at	dronningen	lagde	hele	fol-
ket	i	Guds	hænder.	
Midt	i	en	krisetid	var	det	kloge,	men	
også	trosfyldte	ord,	dronningen	valgte	
at	slutte	sin	tale	med.	Med	disse	ord	
pegede	hun	på,	at	vi	i	tillæg	til	myndig-
hedernes	indsats	har	brug	for	hjælp	fra	
et	højere	sted.	Hun	tog	sin	egen	og	hele	
folkets	afmagt	og	placerede	den	og	os	
alle	i	den	almægtige	Guds	hænder.	

Et amerikansk præsidentvalg
På	den	anden	side	af	atlanterhavet	har	
vi	været	vidne	til	kaotiske	tilstande	i	
forbindelse	med	det	amerikanske	præ-
sidentvalg.	Overbevisningen	om,	hvem	
der	ville	være	den	bedste	præsident,	har	
været	så	stærke,	at	holdninger	har	med-
ført	had	til	dem,	der	havde	modsatret-
tede	holdninger.	
I	det	amerikanske	samfund	og	til	og	med	
i	kirkelivet	er	der	gravet	dybe	grøfter	og	
skabt	store	splittelser.	Grunden	til,	at	det	
kunne	gå	så	galt,	ser	ud	til	at	være	en	
overdreven	tillid	til	menneskelig	magt.	
naturligvis	spiller	en	amerikansk	præ-
sident	eller	for	den	sags	skyld	en	dansk	
statsminister	en	kæmpe	rolle.	Og	na-
turligvis	har	vi	brug	for	tillidsvækkende	
politiske	ledere.	Men	i	en	kaotisk	tid	må	
vi	ikke	glemme,	at	ingen	af	disse	bærer	
verden	i	sine	hænder.	Verden	bæres	af	
langt	stærkere	hænder.

Hele verden i Guds hænder
Strømmen	af	dårlige	nyheder,	der	mø-
der	os	i	denne	tid,	fik	mig	til	at	tænke	på	
den	gamle	gospelsang:	”He´s	Got	the	
Whole	World	in	His	Hands”.	Han	holder	
hele	verden	i	sine	hænder.	Det	er	en	god	

He’s	got	the	Whole	World	
in	His	Hands
To store begivenheder har de seneste par måneder fanget alles opmærksomhed: 
Dronningens nytårstale og præsidentvalget i USA

nyhed	til	alle	tider.	Uanset	hvor	kaotisk	
det	måtte	se	ud,	mister	Gud	ikke	grebet	
om	den	verden,	han	har	skabt.	Verden	
hviler	ikke	i	en	amerikansk	præsidents	
hænder.	Uanset	hvilken	politik	der	føres	
i	USa	eller	i	Danmark	eller	andre	steder,	
så	vil	verden	altid	være	i	Guds	hænder.	
Statsministre,	konger	og	præsidenter	
kommer	og	går.	Men	han	som	holder	
hele	verden	i	sine	hænder,	hans	rige	be-
står.		Det	giver	håb	og	tro	på	fremtiden	
på	trods	af	alverdens	kriser.	
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Sommerstævne	
på	en	ny	måde

Sommerstævne	som	vi	kender	det,	hvor	vi	samles	fra	alle	dele	
af	landet	på	Efterskolen	Lindenborg,	lader	sig	desværre	ikke	
gøre	i	2021.	Det	er	naturligvis	pandemien,	der	endnu	en	gang	
spænder	ben	for	stævnet.	
Begrundelsen	er	en	række	spørgsmål,	som	der	ikke	findes	
noget	svar	på	før	hen	på	forsommeren.	Holder	den	vaccinati-
onsplan,	som	er	ved	at	blive	udrullet?	kan	vi	holde	stævne	for	
alle	generationer,	når	børn	og	unge	under	16	år	ikke	tilbydes	
en	vaccine?	Vil	der	fortsat	være	restriktioner	på	hvor	mange,	
vi	må	samles?	risikerer	vi	et	stort	fald	i	antal	deltagere	og	et	
deraf	følgende	stort	underskud?
Disse	og	andre	udfordringer	omkring	Covid19	skal	imidlertid	
ikke	forhindre	os	i	at	få	nogle	gode	oplevelser	i	det	kristne	
fællesskab	hen	over	sommeren.	Vi	overvejer	muligheden	af	at	
tilbyde	noget	forkyndelse	digitalt.	Vi	satser	desuden	på	at	til-
byde	en	række	mindre	arrangementer	rundt	omkring	i	landet.	
Generalsekretæren	har	nogle	ideer	på	tegnebrættet,	og	vi	op-
fordrer	menighederne	til	at	lave	lokale	events.	Vi	håber,	at	der	
hen	på	foråret	tegner	sig	et	billede	af	nogle	gode	alternativer,	
når	det	store	stævne	ikke	er	muligt.	Det	bliver	Sommerstævne	
på	en	ny	måde.

Præsteskifte	i	
Frederiksværk
ruth	Cilwik	andersen	har	afsluttet	sin	tjeneste	i	Frederiksværk	
i	løbet	af	2020,	og	menigheden	har	fra	1.	februar	2021	ansat	
nicolaj	Bo	Skov.	Se	mere	side	7.

Osted	Frikirke	
søger	ny	præst

Gennem	en	årrække	har	Gunni	Bjørsted	og	nana	Holm	Green	
været	ansat	i	to	deltidsstillinger	i	Osted	Frikirke.	De	stopper	
begge	til	sommer,	hvorefter	menigheden	håber	at	få	en	fuld-
tids	præst	ansat.	Menigheden,	der	tæller	omkring	90	medlem-
mer,	ser	gerne	at	en	kommende	præst	bosætter	sig	i	lokalom-
rådet.	Osted	Frikirke	ønsker	at	satse	på	børn	og	unge	og	unge	
familier.	
nana	Holm	Green	fortsætter	i	sin	anden	deltidsstilling	i	Birke-
bjergkirken	i	næstved.	Gunni	Bjørsted	fortsætter	på	deltid	i	
Vanløse	Frikirke.	Han	ønsker	samtidig	at	være	til	rådighed	for	
menigheder,	der	måtte	ønske	at	gøre	brug	af	ham	til	åndelig	
vejledning.	

Charley	Stephansen	
10	år	i	Grindsted
Charley	Stephansen	har	fejret	ti	års	
jubilæum	som	præst	i	Vestermarks-
kirken	i	Grindsted.
avisen	Jyske	Vestkysten	benyttede
anledningen	til	et	interview	og	skri-
ver,	at	kirkens	berøringsflade	i	byen	
er	blevet	større	gennem	de	10	år:
”Flere	kender	kirken,	flere	er	blevet
fortrolig	med	den,	og	accepten	af	
frikirken	er	blevet	større.
Gennem	børne-	og	ungdomsarbej-
de,	koncerter	og	sociale	aktiviteter	
rækker	kirken	ud	til	byen.
”Vi	ønsker,	at	kirken	skal	være	til	glæde	for	byen,	og	for	os	sker	
der	noget,	når	troen	bliver	personlig	–	og	ikke	bare	er	en	dif-
fus,	teoretisk	tanke”	siger	Charley	Stephansen.
kirken	samarbejder	både	med	Frivilligcenter	Billund,	Dansk	
Folkehjælp	og	røde	kors.	”Det	fascinerer	mig,	hvor	stor	en	
forskel	vi	kan	gøre,	når	vi	er	mange,	der	går	sammen”	udtaler	
Charley	Stephansen	til	avisens	læsere.



Af Hanne Jensen, Frederiksværk

For 40 år siden var I som ægtepar og 
familie med til at starte 
Det danske Missionsforbunds 
engagement i Grønland - hvad førte 
jer til den opgave?

Vi	oplevede	at	få	et	kald	til	at	bruge	vo-
res	liv	i	en	tjeneste	og	på	en	måde,	der	
medførte	en	total	livsændring	for	os.	Vi	
sagde	vores	jobs	op	og	rejste	til	norge,	
hvor	Jens	begyndte	at	læse	teologi.	Her	
blev	det	klart	for	os,	at	det	var	mission,	
vi	skulle	gå	ind	i,	og	efterhånden	blev	
det	også	klart,	at	vi	skulle	til	Grønland,	
selvom	Missionsforbundet	ikke	havde	
mission	dér.	

Vi	bad	Gud	om	at	sende	nogle,	der	kunne	
stå	sammen	med	os,	og	vores	kald	blev	
stadfæstet,	da	en	anden	familie,	Lene	og	
Mogens	Gjerlev,	på	samme	tid	fik	et	kald	
til	Grønland.	En	familie	vi	kunne	arbejde	
sammen	med.	Vi	rejste	dog	ikke,	før	Jens	
var	færdig	med	studierne	på	ansgar	i	
Oslo.
Det	første	år	boede	vi	i	aasiaat,	hvor	vi	fik	
lidt	baggrund	for	grønlandske	forhold	og	
kendskab	til	menighedslivet	der.
I	efteråret	1979	rejste	vi	til	Ilulissat.	Jens,	
der	er	uddannet	som	sygeplejerske	fik	
job	som	forstander	på	sygehuset,	mens	
vi	gjorde	os	klar	til	at	begynde	et	arbejde	
blandt	børn.	Missionsforbundets	For-
bundsråd	og	Årskonference	stod	bag	
os,	og	Ilulissat	blev	godkendt,	som	et	nyt	
missionsfelt	det	år.

Hvad er efter jeres mening grunden 
til at det lykkedes dengang?

Der	er	mange	årsager.	Først	og	fremmest	
fordi	Gud	ville	række	ud	til	det	grønland-
ske	folk,	derfor	kaldte	han	os.	Mange	
stod	bag	os	og	bad	for	arbejdet!	Der	var	
også	økonomisk	opbakning	til	arbejdet.	

Det	var	et	nyt	og	et	fælles	projekt	for	Mis-
sionsforbundet.
Vi	tror	også,	det	lykkedes,	fordi	vi	var	vil-
lige	til	at	gå	ud	i	tro,	villige	til	at	satse,	at	
træde	ud	af	vores	komfort-zone.	Herren	
belønnede	den	villighed.
Vi	oplevede,	at	Herren	greb	konkret	ind	
og	overstyrede	det,	vi	var	i	gang	med.	Vi	
så	Helligåndens	ledelse	på	rigtig	mange	
områder,	for	eksempel	med	inspiration	
til	at	ændre	byggeplaner	og	placering	af	
bygning	etc.	Ja,	vi	oplevede	’at	vandre	i	
forud	beredte	gerninger’.
Det	spillede	positivt	ind,	at	vi	begge	hav-
de	jobs	på	byens	sygehus.	Vi	fik	kontakt	
med	mennesker	i	byen.	Der	var	menne-
sker	med	store	behov.	Vi	kom	også	til	at	
kende	byens	ledere	for	eksempel	dem	i	
sundhedsvæsnet,	socialvæsnet	og	krimi-
nalforsorgen.

Maria, hvad prægede de første år i 
Grønland for dig? 

Der	var	mange	udfordringer	i	at	komme	
til	et	nyt	og	fremmed	land	med	et	frem-
med	sprog.	Også	vores	boligforhold	var	
vanskelige	og	udfordrende.	Vi	måtte	bo	i	

Med	Helligåndens	ledelse	og	mange	menneskers	hjælp
Interview med Maria og Jens Sørensen i forbindelse med 40 års jubilæet 
for Missionsforbundets arbejde i Grønland

Steffen Pedersen ønsker de to par, der rejser til Grønland, Guds velsignelse på 
årskonferencen 1979. Fra venstre Jens og Maria Sørensen, Mogens og Lene Gjerlev

Jens og Maria, deres børn og plejedatter
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en	lille	etværelses	lejlighed	i	mange	uger	
med	fire	børn,	og	vi	fik	først	vores	bo-
have	og	tøj	efter	lang	tid.	Der	var	mange	
opgaver	i	at	få	børnene	til	at	falde	til,	men	
det	gik	over	al	forventning.
Jeg	havde	også	en	stor	opgave	i	at	huse	
og	bespise	de	’håndværkere’,	der	kom	fra	
Dk,	for	at	hjælpe	til	med	at	bygge	lokaler	
til	børnearbejdet.
Vi	kom	til	at	bo	i	byens	mest	børnerige	
og	fattige	kvarter.	Bare	det	at	tage	sig	af	
naboernes	børn,	var	en	stor	del	af	min	
hverdag	i	den	første	tid.	Mange	trængte	
både	til	omsorg,	noget	at	spise	og	måske	
lidt	rent	tøj.
Ud	over	alt	det	i	hjemmet	tog	jeg	også	
som	sygeplejerske	nogle	vagter	på	syge-
huset,	når	Jens	ikke	kunne	få	planen	til	at	
gå	op.	Det	gav	mig	luftforandring	og	nye	
udfordringer.
En	anden	udfordring	var	sprogundervis-
ningen.	Grønlandsk	er	et	meget	svært	
sprog	at	lære,	og	det	lykkes	aldrig	helt.
De	danske	volontører,	som	kom	derop,	
hjalp	jeg	til	at	komme	ind	i	børnearbejdet.

Jens, hvad prægede de første år i 
Grønland for dig?

Der	var	rigtig	mange	udfordringer:	Et	nyt	
arbejde,	et	nyt	sygehus	der	skulle	indret-
tes	og	tages	i	brug.	Jeg	fik	mange	arbejds-
områder,	som	jeg	ikke	havde	erfaring	
med.		
Jeg	skulle	blandt	andet	sørge	for	at	bedø-
ve	patienter,	der	skulle	opereres,	og	jeg	
havde	administrative	opgaver	på	sygehu-
set;	regnskab	og	indkøb	etc.
Som	chef	for	ca.	80	ansatte	var	der	
mange	udfordringer,	såvel	sproglige	som	
kulturelle.	Min	dag	bestod	ofte	af	rigtig	
mange	timer	med	samtaler	og	person-
lig	hjælp	til	ansatte.	Det	blev	ofte	nogle	
meget	lange	arbejdsdage	med	tilkalde-
vagt	alle	ugens	syv	dage.	Jeg	er	meget	
taknemmelig	for,	at	Maria	kunne	være	
derhjemme	og	tage	alle	de	udfordringer,	
der	var	der.
når	der	var	tid,	var	jeg	med	til	byggeriet	
af	det	nye	hus.
Oven	i	dette	kom	opstarten	af	børnear-

bejdet,	det	arbejde,	vi	var	kaldet	til	og	
brændte	for.	
Det	var	spændende,	da	vi	delte	de	første	
indbydelser	ud	til	børnene	og	så,	at	der	
blev	’fuldt	hus’.	Det	var	en	spændende	
tid	med	leg,	spil,	lejrture	til	Bredebugt	og	
forkyndelse.	Det	var	ofte	vanskeligt,	men	
ved	Guds	nåde	fik	vi	lov	at	formidle	hans	
frelse	og	kærlighed.	

Og hvad er mon grunden til, at der 
nu 40 år senere fortsat findes en 
frikirkemenighed i Ilulissat? 

Da	Gud	kaldte	os	til	arbejdet	i	Grønland,	
var	det	klart	for	os,	at	der	skulle	plantes	
en	menighed	i	Ilulissat,	men	det	tog	no-
gen	tid.	Det	begyndte	med	børnene,	og	
efterfølgende	kom	der	unge	voksne	til.
arbejdet	i	Ilulissat	er	bygget	på	klippen	
krIStUS.	Helligånden	ledte	helt	fra	be-
gyndelsen	dette	pionérarbejde,	og	rigtig

Fortsættes næste side ...

Med	Helligåndens	ledelse	og	mange	menneskers	hjælp

Samson Larsen og Allan Kjelkvist
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Fortsat fra forrige side ...

mange	mennesker	har	hjulpet	til	igen-
nem	de	40	år.	Derfor	er	det	lykkedes.	
Vores	oplevelse	er,	at	når	Gud	kalder,	
lader	han	det	ske	ved	sin	nåde.	Gud	for-
tryder	aldrig	sit	kald	og	sine	nådegaver.	

Det sociale arbejde har altid haft en 
plads i arbejdet i Grønland. 
Hvad har I særligt haft øje for, når 
det gælder den sociale del af at være 
kirke i en grønlandsk 
sammenhæng?

Vi	tror	ikke,	vi	kan	forkynde	evangeliet	
uden	også	at	tage	os	af	det	’hele	men-
neske’.	For	os	betyder	det,	at	vi	må	være	
opmærksomme	på	hele	mennesket:		
ÅnD,	SJæL	og	LEGEME.	Vi	kan	ikke	være	
’kirke’,	uden	at	vi	også	tager	os	af	de	livs-
vilkår,	mennesker	lever	under.	Derfor	må	
vi	være	til	rådighed	for	samtaler	og	indi-
mellem	praktisk	hjælp.	

Maria, hvad har været det bedste, 
og hvad var måske det værste for 
dig ved at bo i Grønland?

naturen	er	helt	fantastisk!	Og	det	grøn-
landske	folk!	Jeg	har	lært	rigtig	mange	
fantastiske	mennesker	at	kende.	Det	har	
altid	været	trygt	og	godt	–	at	være	der,	
hvor	vores	Far	i	Himlen	har	placeret	os.
Sproget	har	været	svært.	Det	har	givet	
mig	udfordringer,	når	jeg	gerne	ville	
forstå	et	menneske,	der	kun	taler	grøn-
landsk	–	det	har	været	svært.

Jens, hvad har været det bedste, og 
hvad var måske det værste for dig 
ved at bo i Grønland? 

naturen	og	folket	holder	jeg	rigtig	meget	
af.	Jeg	har	ofte	sagt,	at	når	jeg	landede	på	
Grønland,	så	følte	jeg	mig	hjemme.

Er der en særlig oplevelse fra jeres 
tid i Grønland, som altid vil betyde 
noget for jer?

Jens:	Herren	har	åbenbaret	flere	ting	
for	mig	i	syner,	når	der	var	udfordringer,	
som	jeg	ikke	kunne	finde	vej	igennem.	
Blandt	andet	da	vi	havde	afgørende	brug	
for	mere	plads,	og	kommunen	sagde	
nej	til	vores	forslag.	Da	viste	Herren	mig	
tydelig,	hvordan	vi	skulle	bygge.	Jeg	teg-
nede	det	og	indsendte	det	–	og	fik	omgå-
ende	en	byggetilladelse.	
Det	samme	skete	igen,	da	kirken	skulle	
udvides	i	2011	–	også	dér	viste	Herren	
mig,	hvordan	den	skulle	bygges,	og	byg-
getilladelsen	blev	straks	givet.
Ved	opstart	af	arbejdet	sendte	Herren	
en	svensk	mand	på	min	vej,	som	sagde,	
at	han	havde	et	hus,	jeg	skulle	købe,	det	
havde	Herren	åbenbaret	for	ham.	Han	
skulle	møde	en,	der	hed	Jens	Sørensen,	
havde	Gud	sagt.	Vi	kendte	ikke	hinanden,	
han	mødte	mig	i	hellikopterlufthavnen,	
og	inden	han	rejste	videre	samme	dag,	
havde	jeg	købt	huset	uden	udbetaling.	
Sådan	startede	arbejdet	i	et	hus,	der	lå	
lige	dér,	hvor	børnene	havde	de	store	be-
hov.	Jeg	kunne	fortsætte	–	der	er	utallige	
oplevelser,	hvor	vi	har	set	Guds	ledelse	i	
tjenesten.

Maria:	Vi	fik	vores	femte	barn	i	Grønland	
og	desuden	en	plejedatter	og	en	adop-
tivdatter,	så	Grønland	har	givet	vores	
familie	mange	glæder	og	velsignelser.

Grønland gennem 40 år. Har I fået 
et kald for livstid eller – har I måske 
oplevet et fornyet kald under vejs?

Ja,	kaldet	er	for	livstid,	men	vi	har	igen-
nem	årene	oplevet,	at	der	er	forskellige	
opgaver/tjenester.	
Grønland	har	altid	haft	en	høj	prioritet	
for	os,	men	vi	har	også	i	en	årrække	
været	hjemme	i	Danmark	på	grund	af	
børnenes	skole	og	uddannelse.
I	den	periode	var	vi	i	gang	med	at	hjælpe	
narkomaner	og	mennesker	med	alkohol-
problemer.	Her	var	der	også	grønlænde-
re	i	blandt.	I	en	tid	var	vi	også	med	til	at	
starte	missionsarbejdet	i	rumænien,	og	i	
nogle	år	var	vi	præstepar	i	Brovst.	Heref-
ter	genoptog	vi	arbejdet	i	Grønland.		
Så	kaldet	og	ønsket	om	at	tjene	har	hele	
tiden	været	der.	Det	har	haft	forskellige	
vinkler,	men	altid	været	en	kombination	
af	forkyndelse	og	social	hjælp.

Hvad håber I på for de to menighed-
er i Grønland i Ilulissat og Uumman-
naq?

Vi	håber,	at	der	fortsat	må	være	men-
nesker,	der	bliver	nået	med	evangeliet	
-	ja	bliver	frelst!	Det	bedste	der	kan	ske	
vil	være	en	sund	og	naturlig	menigheds-
vækst,	og	at	der	må	være	grønlandske	
ledere,	der	bærer	arbejdet	videre.
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Frikirken	Salem	i	Frederiksværk	
ansætter	ny	ung	præst
Med ønsket om at skabe et miljø for næste generation har kirken valgt at 
kalde en ung præst

Af Flemming Jakobsen, formand

Frikirken	Salem	har	ansat	Bo	nicolai	
Skov	som	kirkens	nye	præst	per	1.	fe-
bruar	i	en	stilling	på	75	procent.
Bo	er	gift	med	norske	thea,	der	netop	
har	afsluttet	en	uddannelse	som	syge-
plejerske.
Vi	byder	thea	og	Bo	varmt	velkommen!

Bo fortæller om sig selv: 
Jeg	har	haft	min	gang	i	Vestermarkskir-
ken	i	Grindsted	gennem	en	stor	del	af	
min	barndom	og	ungdom	og	har	fået	
rigtig	mange	gode	ting	med	i	bagagen	
derfra. 
Jeg	er	en	person	med	mange	interesser,	
blandt	andet	musik	-	både	som	udøven-
de	og	som	lytter	-	og	desuden	gaming,	
E-sport	og	computer	-	generelt	set	alt	
der	er	teknisk. 
Jeg	er	også	en	drømmer,	der	trives	godt	i	
selskab	med	andre,	der	vil	drømme	med	
og	se	muligheder	i	det	samfund,	vi	som	
kristne	er	en	del	af. 

Jeg	har	en	bachelor	i	Praktisk	teologi	fra	
ansgar	teologiske	Høyskole	i	kristian-
sand.	Det	er	en	teologisk	uddannelse,	
med	fokus	på	områder	som:	sjælesorg,	
kommunikation,	organisation	og	ledelse,	
samt	missiologi.	Uddannelsen	tager	
sigte	på	at	give	en	interkulturel forstå-
else	for	den	mangfoldighed	af	kulturer,	
vi	møder	hver	eneste	dag. 
Dertil	får	den	studerende	en	grundlæg-
gende	forståelse	af	kirkens	historie	og	
udvikling,	fra	urkirken	til	i	dag	og	en	
forståelse	af	Biblen,	både	som	en	sam-
ling	af	historiske	dokumenter	og	som	en	
kilde	til	vores	tro,	åndsliv	og	relation	til	
den	treenige	Gud. 
Dogmatikken	og	andre	lignende	teolo-
giske	fag	har	givet	et	godt	overblik	over	
kirkens	mangfoldighed,	og	hvorfor	vi	
tror,	hvad	vi	tror. 
Da	ansgar	kun	ansætter	personligt	
troende	til	at	undervise	i	teologi,	har	vi	
som	studenter	haft	åndelige-ansvarlige	
mentorer,	der	i	stor	grad	har	bragt	deres	
egen	tro	og	erfaring	ind	i	den	akademi-
ske	undervisning	til	stor	inspiration	for	
os	studerende. 

ruth	Cilwik	andersen	
stopper	som	præst	
i	Frikirken	Salem	i	
Frederiksværk
I de sidste ni år har vi nydt godt 
af at have Ruth Cilwik Ander-
sen ansat ved Frikirken Salem i 
Frederiksværk

Af Flemming Jakobsen, formand

allerede	i	juli	2019	udtrykte	ruth	et	
ønske	om	at	finde	et	godt	tidspunkt	
for	hendes	ansættelses	ophør.	For-
melt	stoppede	ruth	derfor	som	præst	
den	30.	juni	2020,	men	har	det	sidste	
halve	år	haft	en	projektstilling	på	20	
procent	med	fokus	på	kirkens	børn	og	
teenagere.	
Vores	rock	Solid	gruppe,	der	er	en	
aktivitet	for	teenagere,	hvor	nogle	er	
kommet	til	via	kirkens	spejderarbejde,	
har	haft	rigtig	meget	glæde	af	ruths	
store	indsats.	
Igennem	alle	årene	har	ruth	gjort	et	
meget	stort	arbejde	i	menigheden	
og	været	med	til	at	etablere	mange	
kontakter	ude	i	byen.	Vi	har	deltaget	
på	den	lokale	krudtværksfestival	lige-
som	det	også	var	ruth,	der	stod	for	
et	meget	stort	og	velbesøgt	Jule-event	
i	byens	kulturcenter,	Gjethuset	i	de-
cember	2019.
ruth	har	betydet	meget	for	mange	i	
alle	aldre	både	i	og	udenfor	menighe-
den	og	har	blandt	andet	også	haft	en	
god	kontakt	til	byens	socialt	udsatte.	
Stor	tak	til	dig,	ruth,	dit	engagement	
og	mange	gode	tanker	om	at	være	
menighed	i	disse	år.	Vi	ønsker	dig	
Guds	rige	velsignelse	på	din	videre	
færd.	tak.
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På	Herrens	Mark
Ideen om at kirken i denne tid 
ikke må lade sin stemme sløres af 
mundbind, blev til hos Thomas 
Baldur, og den fik hurtig opbakning.

For hvad er det for en udfordring, 
Coronakrisen stiller os som kirke og 
kristne fællesskaber?

Det	blev	til	en	antologi,	en	samling	af	12	
tænksomme	menneskers	overvejelser	
og	refleksioner,	hvor	det	fælles	tema	
nok	er	Coronakrisen,	men	som	i	øvrigt	
perspektiverer	udfordringerne	og	mulig-
hederne	vidt	forskelligt.
Med	thomas	Baldur	som	redaktør	og	
forfatter	til	introduktionen	får	man	en	
bog	i	hånden,	der	er	svær	at	slippe.	
Både	fordi	det	er	lykkedes	ham	at	finde	
nogle	særdeles	udmærkede	skribenter,	
men	også	fordi,	man	kommer	bemær-
kelsesværdigt	godt	rundt	om	emnet,	
krIStUS,	kIrkEn	og	COrOnakrISE.

Forfatterne
Det	er	blevet	til	en	bred	skare	af	skriben-
ter	fra	hele	spektret	af	dansk	kirkeliv:
kaj	Ove	Bollerup,	Bent	Bjerring-nielsen,	
niels	Peter	Gadegård	Gubi,	Jesper	
Fodgaard,	anne	klitgaard	thompson,	
anne	Mie	Skak	Johanson,	Jonas	adelin	
Jørgensen,	Johannes	aakjær	Steenbuch,	
Gunni	Bjørsted,	Heidi	Frølund	Pedersen	
og	Vibeke	Frandsen.

Bogen er udgivet af ProRex
176 sider
Paperback med flap
Kr. 200 – dog anseelig mængderabat 
ved køb af flere. 
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Hvordan opstod ideen til denne bog 
– og hos hvem?
Jeg	havde	en	aftale	med	onlinemediet	
kirke.dk	om	at	aflevere	et	indlæg	i	for-
året	2020.	Det	blev	til	en	artikel,	hvori	
jeg	hævdede,	at	Corona	eksilet	kaldte	på	
en	teologisk	perspektivering.	kirken	må	
i	så	historisk	vigtig	en	tid	have	andet	og	
mere	at	byde	ind	med	end	håndsprit	og	
streaming	–	så	lavpraktisk	og	vigtigt	det	
end	er.	Hvis	kirken	kun	formår	at	agere	
pragmatisk	og	strategisk,	så	har	vi	ikke	
lært	nok.	Svaret	kan	ikke	kun	være	fine	
onlinegudstjenester	og	så	ellers	at	få	
genåbnet	kirkerne	i	en	fart	og	vende	til-
bage	til	business	as	usual.	Gud	må	have	
mere	at	sige	til	os	end	som	så.	Det	vakte	
genklang	hos	mange,	og	derfor	fik	jeg	
idéen	til	at	samle	et	hold,	der	ville	tænke	
og	skrive	med,	og	som	forholdsvis	bredt	
kunne	repræsentere	kirke-Danmark:	

kvinder	og	mænd,	land	og	by,	fri-	og	fol-
kekirker.	Guds	børns	enhed.	Det	gik	ret	
nemt,	for	der	viste	sig	at	være	mange,	
der	delte	min	opfattelse;	at	vi	er	nødt	
til	at	tale	godt	og	grundigt	sammen	om,	
hvad	pandemien	gør	ved	os	som	men-
nesker,	som	kristne	og	som	kirker.

Hvorfor er den vigtig netop nu?
Forlaget	og	jeg	nåede	faktisk	at	blive	
lidt	spændte	på,	om	pandemien	ville	nå	
at	klinge	af,	så	bogen	ikke	længere	ville	
være	så	aktuel	ved	udgivelsen.	Den	be-
kymring	blev	desværre	gjort	til	skamme.	
Ved	udgivelsen	er	bogen	mere	aktuel	
end	nogensinde,	fordi	vi	nu	er	i	en	end-
nu	mere	intens	samfundsnedlukning.	En	
øget	coronatræthed	og	en	stadig	tættere	
tåge	af	konspirationsteorier	kalder	nu	i	
endnu	højere	grad	på	de	overvejelser	og	
opmuntringer,	bogen	formidler.

Hvad skal læseren 
få ud af at læse den?
Vi	håber,	at	præster	og	menighedsråd	
kan	finde	nyt	mod	og	ny	inspiration	til	
de	nødvendige	beslutninger,	de	står	
med.	Men	vi	håber	i	endnu	højere	grad,	
at	kirkegængere	og	trosinteresserede	
i	almindelighed	vil	lade	sig	inspirere	af	
bogens	grundtema:	Det	bliver	godt	igen	
–	men	det	bliver	ikke	det	samme	som	
før.	Vi	vil	med	bogen	gerne	inspirere	til	
brede	kirkelige	samtaler	om,	hvordan	
kirke	og	kristentro	så	kan	være	under	og	
ikke	mindst	efter	Corona.

Hvad håber du, at bogen 
kan bidrage med i en økumenisk 
sammenhæng?
Det	har	fra	start	været	en	prioritet,	at	
bogen	skulle	afspejle	en	kirkelig	bredde;	
fri-	og	folkekirker;	land	og	by.	kirker	
allevegne,	små	såvel	som	store,	er	fæl-

les	om	at	være	på	Herrens	mark,	og	vi	
kan	alle	lære	af	at	lytte	til	hinanden.	Den	
kirkelige	bredde	betyder	forhåbentlig,	
at	kirkefolk	af	alle	slags	kan	spejle	sig	i	
hvert	fald	i	dele	af	bogen.	alle	forfattere	
er	blevet	stillet	fri	til	at	skrive	om	det	
emne,	der	optog	dem	mest.	Det	er	der	
kommet	en	bog	ud	af,	som	måske	ikke	
har	én	enkelt	gennemgående	teologisk	
rød	tråd,	men	som	til	gengæld	kom-
mer	godt	rundt	i	landskabet	på	Herrens	
mark.	nogen	foretrækker	unison	sang;	
her	synger	vi	flerstemmigt.

Er der et enkelt eller to kapitler 
der på en særlig måde har sagt 
dig noget – eller som du ved har 
betydet noget for andre?
Jeg	er	selv	nok	mest	personligt	anfægtet	
af	anne	thompsons	kapitel	om	børne-
nes	plads	i	den	coronalukkede	kirke.	
Hun	afslører	noget,	som	har	været	en	
blind	vinkel	for	mig.	Og	–	tænker	jeg	–	
sikkert	også	for	andre	præster	og	kirker.	
Ud	fra	et	samfundssynspunkt	er	det	
mest	akut	relevante	kapitel	lige	nu	nok	
Johannes	Steenbuchs.	Han	skriver	om	
kirkens	rolle	i	en	tid,	hvor	det	fyger	med	
konspirationsteorier.	Mange	af	disse	
(ind	imellem	ret	absurde)	teorier	skyldes	
hverken	dumhed	eller	dovenskab.	De	er	
ifølge	Steenbuch	båret	af	en	ret	uhygge-
lig	vilje til mistillid.	Denne	vilje	til	mistro	
kalder	han	”dæmonisk”	i	den	forstand,	
at	den	er	uforenelig	med	kristi	kald	til	
kærlighed.	Du	kan	ikke	på	én	og	samme	
tid	elske	et	medmenneske,	som	du	også	
vil	mistro.	Hans	kapitel	kan	og	bør	blive	
et	godt	udgangspunkt	for	mange	gode	
kirke-samtaler	om,	hvad	det	vil	sige	at	
bekende	sig	og	sige	”Herre”	til	én,	hvis	
inderste	væsen	er	sandhed,	kærlighed	
og	tillid.

Interview med Thomas Baldur
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rundt	omkring	er	støvet	begyndt	at	
samle	sig	som	vidne	om	manglen	på	liv	
på	den	skønne	efterskole	lidt	udenfor	
roskilde.	Grundet	de	nyeste	Corona-re-
striktioner	har	årets	elever	på	Eftersko-
len	Lindenborg	ikke	fået	lov	til	at	komme	
tilbage	til	skolen	efter	en	tiltrængt	jule-
ferie,	og	det	kan	ses	på	de	nu	tomme	
bygninger.	Men	heldigvis	er	den	nye	
virkelighed	langt	fra	den	hverdag,	som	
ellers	udspiller	sig	på	skolen,	hvor	både	
elever,	lærere	og	andet	personale	ud-
fordres,	udvikles	og	særligt	opmuntres	i	
hinandens	selskab.	

Et dyp i fjorden
Efter	en	årrække	med	nedgang	i	elev-

tallet	og	økonomiske	udfordringer	ser	
fremtiden	for	Efterskolen	Lindenborg	nu	
lys	ud,	og	der	var	da	også	meget	at	glæ-
de	sig	over,	da	de	over	100	nye	elever	
indtog	skolen	på	en	augustdag,	da	solen	
endnu	stod	højt	på	himlen.	
allerede	samme	aften	måtte	størstede-
len	have	et	dyp	i	fjorden,	og	det	var	ikke	
til	at	undgå	at	se,	at	denne	gruppe	unge	
mennesker	var	helt	klar	til	efterskole-
livet	og	alt	det	nye,	der	lå	for	deres	fød-
der.	Det	sidste	halve	år	har	de	kunnet	
kalde	dette	smukke	sted	ved	roskilde	
Fjord	for	deres	hjem,	og	de	har	oplevet	
det	helt	unikke	ved	at	bo	og	leve	sam-
men	med	en	masse	jævnaldrende	gen-
nem	alt,	hvad	et	almindeligt	ungdomsliv	
nu	indeholder	af	op-	og	nedture.	
Sensommeren	blev	brugt	på	utallige	
dukkerter,	selfies	i	solnedgangen	og	is	
på	Grønningen	–	den	store	græsplæne	
mellem	bygningerne	–	mens	nye	navne	
blev	øvet	og	ny	relationer	opbygget.	
Sidenhen	er	dukkerterne	blevet	en	
smule	færre,	solnedgangene	en	smule	
tidligere,	og	isen	er	skiftet	ud	med	the	
og	film	under	dynen.	

Forandrede elever
Dog	er	det	samtidig	tydeligt,	at	det	ikke	
er	den	samme	elevflok,	som	vi	mødte	
den	dag	i	august,	der	i	dag	skulle	have	
fyldt	gangene	på	skolen,	men	en	masse	
mennesker,	som	på	bare	et	halvt	år	har	
oplevet	nye	sider	af	dem	selv	og	nye	
sider	af	fællesskabet.	
Benjamin	Gohr,	som	til	daglig	arbejder	
som	volontør	på	Efterskolen	Lindenborg,	
taler	ligeledes	om,	hvordan	det	fedeste	
ved	arbejdet	lige	nu	er	at	mærke,	hvor-
dan	eleverne	begynder	at	udvikle	sig	
og	at	se,	hvordan	de	åbner	sig	mere	og	
mere.	”Det	giver	lejlighed	til	at	snakke	på	
et	dybere	og	mere	reflekteret	plan,	men	
samtidig	giver	det	også	volontørjobbet	
mening”	fortæller	han.	
når	man	spørger	lærerne,	hvad	det	
egentlig	er	efterskolekonceptet	kan,	
nævner	de	også,	hvordan	eleverne	op-
lever	at	vokse	som	mennesker	og	tage	
ansvar.	
Solveig	Mortensen,	der	er	lærer,	under-
streger,	hvordan	det	er	en	gave	at	sende	
sine	børn	på	efterskole.	

Vinden	i	ryggen	på	
Efterskolen	Lindenborg

Der er ikke mange fodspor i sneen rundt omkring på Lindenborg, 
og volleyboldene suser ikke længere gennem luften i hallen

Af Carla Gjerlev
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Uden mobiltelefoner
For	eleverne	har	det	første	halve	år	al-
lerede	budt	på	flere	mindeværdige	op-
levelser,	og	særligt	er	introturen	noget,	
de	husker.	Her	cyklede	hele	skolen	til	et	
lejrsted	for	at	tilbringe	tre	anderledes	
dage	sammen	i	nye	omgivelser.	turen	
var	uden	mobiltelefoner.	Derimod	var	
nærværet	i	centrum.	”Det	var	rigtig	rart,	
at	folk	var	100	procent	tilstede	og	deltog	
i	de	forskellige	aktiviteter.	Det	gjorde	
også,	at	man	fik	snakket	med	en	masse,	
som	man	ikke	havde	snakket	med	in-
den”,	fortæller	Bianca,	som	er	elev	på	
skolen.
	
Klog på sig selv og andre
ture	som	denne	har	især	til	formål	at	
ryste	posen	og	sætte	eleverne	i	nye	
rammer	for	endnu	engang	at	lade	dem	
blive	klogere	på	sig	selv,	andre	og	sam-
menspillet	mellem	disse	to.	Og	med	en	
Corona-pandemi,	som	hele	tiden	ligger	
på	lur,	må	man	tage,	hvad	man	kan	få	
og	ikke	mindst	nyde	skønne	Danmark,	
hvilket	vi	også	gjorde	på	vores	linjeture	
til	københavn	og	vores	udflugt	til	Ung-
domsøen.	

Ansøgningerne strømmer ind
Selvom	skolen	i	disse	dage	ikke	ligner	sig	
selv,	er	optimismen	omkring	fremtiden	
stadig	til	at	spore	og	drømmene	for	den	
kommende	tid	store.	På	kontoret	er	
man	optaget	af	at	skabe	gode	rammer	
for	en	Corona-venlig	efterskole	samt	at	
behandle	de	nu	mange	ansøgninger,	
som	strømmer	ind	fra	elever,	som	vil	gå	
på	Lindenborg	flere	år	i	fremtiden.	
Blandt	andet	er	det	vores	performance-
uge	der	arbejdes	hårdt	på,	og	både	ele-
ver	og	personale	ser	frem	til	en	ander-
ledes	uge,	som	giver	eleverne	mulighed	
for	at	prøve	grænser	af	i	forhold	til	at	stå	
på	en	scene	samt	oplevelsen	af	at	være	
en	hel	skole,	som	arbejder	fælles	om	et	
projekt.	
Grundet	Corona-pandemien	bliver	årets	
performance	også	anderledes,	end	hvad	
der	er	set	før,	hvilket	blot	øger	spændin-
gen	og	forventningerne	til	ugen	og	det	

øvrige	arbejde,	som	I	skal	glæde	jer	til	
at	se.	

Personlige mål og drømme
Derudover	går	eleverne	også	med	helt	
personlige	mål,	som	de	håber	og	drøm-
mer	om	at	kunne	indfri.	
Her	nævner	Bianca	særligt	ønsket	om	at	
udvikle	sig	yderligere	socialt	og	lære	at	
hvile	mere	i	sig	selv.	Hun	satser	også	på	
en	faglig	udvikling,	som	kan	afklare	hen-
de	i	forhold	til	fremtidige	uddannelses-
valg.	Dette	ønske	er	ikke	enestående	hos	
efterskoleeleverne	og	stemmer	utrolig	
godt	overens	med	det,	som	personalet	
fremhæver,	at	Efterskolen	Lindenborg	
netop	kan.	”Det	som	Lindenborg	kan,	
er	blandt	andet	at	give	eleverne	en	tryg	
ramme	at	vokse	i.	Her	møder	de	voksne,	
som	vil	dem	og	gør	alt,	hvad	de	kan	for	
at	guide	dem	på	deres	rejse”,	fortæller	
Solveig	Mortensen.	
Efterskolen	er	i	høj	grad	et	pusterum	og	
et	springbræt	videre.	Et	år	spækket	med	
indhold,	men	som	også	strækker	sig	
over	en	overskuelig	mængde	af	tid,	og	
som	til	sidst	skal	ende	ud	i	et	hop	videre	
ud	i	verden	og	livet.	
For	Solveig	er	det	derfor	også	håbet,	at	
eleverne,	når	de	vinker	farvel	til	juni,	må	
være	overvældet	af	mod	på	livet	og	klar	
til	de	udfordringer,	de	vil	møde	fremover.	

Grin gråd og Grisling
Så	alt	i	alt,	er	der	meget	at	glæde	sig	
over	på	trods	af	nedlukning,	håndsprit	
og	andre	Corona-udtryk.	Og	forhåbentlig	
går	vi	på	Efterskolen	Lindenborg	et	forår	
og	en	sommer	i	møde,	som	må	byde	på	
alt	det,	som	efterskolen-konceptet	kan.	
Forhåbentlig	må	det	emme	af	fællesskab	
og	udvikling,	grin	og	gråd	og	alt	derimel-
lem.	Og	som	Grisling	siger	det	så	fint	i	
Peter	Plys,	så	kan	små	hjerter	også	føle	
store	ting.	Men	forhåbentlig	må	de	små	
hjerter	mest	af	alt	føle	glæde,	når	de	skal	
stå	på	Grønningen,	en	juni-dag	når	so-
len	står	allerhøjest	på	himlen	og	sige	på	
gensyn	til	alle	de	mennesker,	som	kom	
med	alt	det,	der	var	dem	og	gjorde	dette	
år	til	noget	helt	særligt.	

Solveig Mortensen, lærer

Benjamin Gohr, volontør

Bianca, elev
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I	n	t	E	r	n	a	t	I	O	n	a	L			M	I	S	S	I	O	n			-			t	H	a	I	L	a	n	D

kan	et	kristent	mediecenter	få	en	officiel	anerkendelse	som	
vejviser	i	moralske	og	etiske	spørgsmål	i	et	buddhistisk	land?	-	
Det	ser	sådan	ud!	
En	organisation,	der	hedder	Foundation for Thai Society,	og	som	
har	eksisteret	i	mere	end	30	år,	spiller	en	vigtig	rolle	i	thailand	
for	at	fremme	og	forbedre	moralen	i	landet.	De	støtter	dem,	
der	gør	noget	godt	for	samfundet	og	nationen. Dets	fundats	er	
buddhistisk.	
Deres	komité	søger	hvert	år	efter	modelpersoner	og	modelor-
ganisationer,	der	passer	til	dens	mål:	at	fremme	moral,	skabe	
et	godt	og	stærkt	samfund,	udvikle	mennesker	og	fremme	en	
god	byudvikling.	

Fredens Stemme får prisen
De	finder,	at	Fredens Stemme udfører et godt arbejde etisk og 
åndeligt med forskellige aktiviteter og projekter.	Dr	Jariya,	leder	af	
Fredens	Stemme,	fortæller:	
På	baggrund	af	det	brev,	de	sendte	til	mig,	kan	jeg	forstå,	at	
de	har	fulgt	vores	aktiviteter	og	projekter	i	lang	tid,	og	at	ko-
miteen	er	blevet	enig	om	at	give	os	prisen	den	5.	marts	2021	i	
Bangkok	på	air	Force	auditorium.	

I Thailand er mulighederne for at forkynde evangeliet 
stadig gode, og vi oplever, at vi i disse år har en gylden 
anledning. Den vil vi bruge med alle vores evner og 
med alle de midler, der bliver betroet os

Det	er	en	kunst	at	forkynde	evangeliet	om	Gud	som	far	og	
Jesus	som	en	frelser,	der	dør	på	et	kors	i	en	buddhistisk	kultur.	
Det	kræver	indlevelsesevne	og	kulturforståelse.	Men	med	Dr.	
Jariya	som	leder	for	Fredens	Stemme	er	mediecenterets	pro-
grammedarbejdere	godt	hjulpet.

Hver	dag	skaber	de	nye	programmer,	der	lægges	op	på	cen-
terets	hjemmeside,	for	så	derefter	at	blive	taget	ned	af	de	
radiostationer,	som	har	en	aftale	med	Fredens	Stemme.	Dem	
er	der	omkring	150	af	–	og	potentielt	dækker	de	mellem	30	og	
40	millioner	lyttere.

En	af	de	nye	medarbejdere	hedder	nual,	en	enlig	mor	med	tre	
børn.	Vi	er	glade	for	at	kunne	sende	penge	til	nuals	udgifter	
i	forbindelse	med	skolepenge,	skoleuniformer	med	mere.	Vi	
har	også	lovet	at	støtte	nual,	så	hun	kan	få	sit	mindste	barn	
passet,	når	hun	arbejder	på	Fredens	Stemme.	

Tak
Derfor,	stor	tak	for	de	gaver,	der	regelmæssigt	sættes	ind	på	
vores	konto	til	arbejdet	på	Fredens	Stemme.	Gaver	kan	gives	
via	en	menighed,	eller	direkte	til	DDM’s	konto	eller	ved	brug	af	
Mobilepay:	14	54	32.

Stor,	stor	tak							

Dette er Gud!
Jeg	er	nu	i	færd	med	at	
skrive	informationer	
om	Fredens	Stemmes	
profil	og	andre	oplys-
ninger,	som	de	har	
anmodet	om	for	en	
officiel	godkendelse,	
fortæller	Jariya.	Dette	
er	Guds	virke.	tak	til	
ham!	
Bed	om,	at	Gud	vil	
give	mig	vejledning	og	
visdom	til	at	udføre	et	
godt	papirarbejde,	som	
skal	forelægges	dem.	
Mange	tak	for	jeres	
trofaste	støtte	i	bøn	og	økonomisk.	Må	fred	fra	kristus	være	
med	jer	alle.	“For	hans	værk	er	vi,	skabte	i	kristus	Jesus	til	gode	
gerninger,	som	Gud	forud	har	lagt	til	rette	for	os	at	vandre	i”.	
(Efeserne	2,10)

rollemodel	i	en	buddhistisk	kultur
Fredens Stemme får anerkendelse som rollemodel i moralske og etiske spørgsmål - i et buddhistisk land!

Dr.  Jariya, leder 
på Fredens Stemme

Nual og hendes yngste barn, 
ny medarbejder på Fredens 
Stemme


