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L	E	D	E	r

I	sin	bog	”Hvad	mener	vi	med	at	Bibelen	
er	guds	ord”	henviser	forfatteren	Mikael	
telbe	til	en	anden	forfatter,	richard	
foster,	der	i	bogen	”Life	with	god”	kalder	
guds	nærvær	for	Immanuelsprincippet.
Vi	møder	det	i	Esajas	Bog,	hvor	der	pro-
fetisk	tales	om	den	unge	kvinde,	der	skal	
føde	en	søn	og	give	ham	navnet	Imma-
nuel.
Vi	møder	det	igen	i	Matthæusevangeliets	
første	kapitel,	hvor	Josef	får	en	guddom-
melig	hilsen	med	besked	om	at	kalde	
Marias	barn	Immanuel.
Matthæus	forklarer	sine	læsere,	at	nav-
net	Immanuel	betyder	”gud	med	os”.
 
Vi	har	en	tendens	til	at	forbinde	denne	
profeti	med	julebegivenheden.	Men	
guds	nærvær	lader	sig	ikke	begrænse	til	
en	enkelt	højtid. reelt	set	kom	det	ny-
fødte	barn	ikke	til	at	bære	navnet	Imma-
nuel.	I	stedet	blev	han	kaldt	Jesus.	Men	
han	opfyldte	løftet	om	Immanuel	ved	
at	gøre	gud	nærværende,	ikke	bare	ved	

en	enkelt	højtid,	men	gennem	hverdage	
såvel	som	festdage.
 
Alle situationers Gud!
2020	er	nu	gået	over	i	historien.	Det	blev	
et	kriseår	for	os	alle,	og	for	nogle	blev	
det	et	særdeles	vanskeligt	år.	krisen	er	
desværre	langt	fra	overstået.	Pandemien	
forsvinder	ikke,	ved	at	vi	vender	et	ka-
lenderblad	og	skriver	2021	i	stedet	for	
2020.	Derfor	er	det	godt	at	blive	mindet	
om,	at	Immanuelsprincippet	også	gæl-
der	i	det	nye	år.
 
Gud vil være nær!
Han	er	ikke	blot	gud	på	bjerget	i	livets	
lyse	stunder.	Han	er	også	vores	gud,	
når	livets	vandring	går	gennem	mørkets	
og	krisernes	dal.	Han	vil	være	nær	i	alle	
livets	situationer.
 
Alle tiders Gud!
ser	vi	et	år	tilbage	og	grunder	over,	hvad	
vi	måtte	have	lært	siden	sidste	nytårs-

skifte,	må	det	være,	at	ingen	kan	forudsi-
ge,	hvad	et	nyt	år	bringer.	2020	var	fyldt	
af	overraskelser,	vi	ikke	havde	ventet,	
og	som	vi	helst	ville	have	været	foruden.	
Men	én	ting	kan	vi	på	troens	grundlag	
forudsige	for	2021:	gud	vil	være	med	
os!	Også	i	det	nye	år	gælder	Immanuels-
princippet.	Han	vil	ikke	svigte	os	og	ikke	
forlade	os.
Ham	kan	vi	regne	med	på	gode	såvel	
som	mindre	gode	dage.	Han	er	nemlig	i	
dobbelt	betydning	alle	tiders	gud!	Han	
er	Immanuel,	gud	med	os	–	også	i	2021.

Immanuelsprincippet
gælder	også	i	2021

John Nielsen
Generalsekretær

Bemærk
DDM’s	årsmøde	er	rykket	til	maj	måned	

og	ligger	nu	ikke	længere	i	forbindelse	med	sommerstævnet
	ÅrsMØDE	2021	fOr	DEt	DanskE	MIssIOnsfOrBUnD:

29.	MaJ
stEDEt	BEkEnDtgØrEs	sEnErE
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n	y	H	E	D	E	r

nye	gloser	i	
Missionsforbundet

sprog	har	det	med	at	ændre	
sig	over	tid.	nye	ord	opstår	
samtidig	som	ord,	der	gav	
mening	tidligere,	bliver	uforstå-
elige	for	nye	generationer.	Det	
forsøger	vi	at	tage	konsekven-
sen	af	i	forbundsrådet.
Derfor	har	vi	over	en	tid	arbej-
det	med	vores	kommunikation.	
Det	har	blandt	andet	ført	til	
forslag	om	et	nyt	og	mere	
tidsaktuelt	navn	for	vores	kir-
kesamfund.	Det	er	vi	ikke	i	mål	
med	endnu.	Men	på	efterårets	
repræsentantskabsmøde	blev	
der	truffet	en	række	vedtægts-
mæssige	beslutninger,	der	ved-

rører	vores	kommunikation	og	som	er	gældende	fra	1.	januar.
•	 forbundsrådet	skifter	navn	til	Landsledelsen.
•	 Missionsforstanderens	titel	ændres	til	generalsekretær
•	 repræsentantskabsmødet	kommer	til	at	hedde	årsmøde.
 
For at blive forstået
Med	disse	ændringer	undgår	vi	indforståede	ord	til	fordel	for	
gloser,	der	er	almenkendte	i	samfundet	omkring	os.
Der	er	ikke	med	de	sproglige	ændringer	tale	om	en	ændring	i	
funktioner.	generalsekretæren	vil	være	det,	som	Missionsfor-
standeren	altid	har	været.	Landsledelsen	vil	udføre	den	op-
gave,	der	altid	har	været	betroet	forbundsrådet,	og	Årsmødet	
vil	være	den	øverste	myndighed,	der	træffer	menighedernes	
fælles	beslutninger.
 
Farvel til Missionsforstanderen
Det	har	ikke	mindst	været	vanskeligt	at	finde	en	ny	titel	til	mis-
sionsforstanderen,	når	forudsætningen	har	været,	at	den	skal	
kommunikere,	så	den	ikke	kun	forstås	internt.	for	hvordan	
finder	man	en	alment	forståelig	titel,	der	dækker	over	en	funk-
tion	som hyrde med et åndeligt ansvar for et trossamfund på 
nationalt plan?	Den	præcise	titel	findes	ikke	i	det	danske	sprog.	
Derfor	blev	valget	generalsekretær,	da	denne	titel	trods	alt	
kommunikerer	noget	om	ledelse	på	et	nationalt	niveau.
 
Landsledelse
Også	spørgsmålet	om	hvorvidt	forbundsrådet	kan	kaldes	en	
landsledelse	gav	anledning	til	debat	på	repræsentantskabs-
mødet.	Missionsforbundet	består	jo	af	frie	selvstændige	me-
nigheder	og	har	ikke	som	sådan	en	national	ledelse,	der	kan	
bestemme,	hvad	der	skal	ske	i	menighederne.	Men	også	her	
valgte	man	at	vægtlægge	en	forståelig	kommunikation	i	for-
hold	til	omverdenen. 

Vinterstævne	i	
Jylland	og	på	sjælland

Vi	har	brug	for	at	mødes.	Vi	længes	efter	fællesskab	med	
hinanden	på	tværs	af	menighederne.	Derfor	blev	den	årlige	
inspirationsdag	for	ledere	ændret	til	at	skulle	være	et	endags	
vinterstævne	for	alle	med	gennemførelse	to	steder	i	begyndel-
sen	af	det	nye	år:	På	efterskolen	Lindenborg	for	de	sjælland-
ske	menigheder	og	i	Vesterkirken	i	stenum	for	menighederne	
i	Jylland.
 
Smittetryk
Men	endnu	engang	bliver	vi	desværre	nødt	til	at	aflyse	på	
grund	af	Covid19.	Med	det	nuværende	meget	høje	smittetryk	
og	med	prognoser,	der	siger,	at	det	må	forventes,	at	pande-
mien	bliver	endnu	værre	i	de	kommende	måneder,	ser	vi	os	
nødsaget	til	at	aflyse	det,	som	mange	har	glædet	sig	til.
selvom	det	ville	være	lovligt	at	gennemføre,	opfordres	vi	af	
myndighederne	til	at	mødes	med	færrest	mulige.	Desuden	
kunne	disse	arrangementer	risikere	at	blive	en	såkaldt	su-
perspreder,	hvis	der	er	en	smittet	til	stede.	Derudover	vil	det	
sociale	fællesskab	mellem	møderne	blive	stærkt	begrænset	af	
de	gældende	restriktioner.	Med	alle	disse	begrundelser	finder	
vi	det	ikke	ansvarligt	at	gennemføre	det	planlagte. 
 
Sommerstævne 2021?
nogle	spørger	allerede	nu,	om	der	bliver	sommerstævne	på	
Lindenborg.	Der	har	længe	været	processer	i	gang	med	hen-
blik	på	at	vurdere	muligheden	for	dette.	Der	er	dog	ikke	truffet	
nogen	beslutning	endnu.	Vi	forventer	at	kunne	give	en	med-
delelse	om	dette	i	næste	nummer	af	Magasinet.

VIntErstæVnE	afLyst
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strandvejskirken	og	
Bethaniakirken	indgår	
samarbejde	med	Blå	kors

strandvejskirken	i	Humle-
bæk	og	Bethaniakirken	i	
aalborg	begynder	i	det	nye	
år	et	samarbejde	med	Blå	
kors	omkring	familienet-
værket,	der	er	et	tilbud	til	
socialt	udsatte.
 
strandvejskirken	har	ansat	
Cindy	Elisabeth	nilsson	i	
en	deltidsstilling	som	fami-
liemedarbejder.	stillingen	
har	fire	fokusområder.	Et	af	
disse	er opstart	og	projekt-
styring	af	et	familienetværk	
i	samarbejde	med	Blå	kors.
 
I	Bethaniakirken	i	aalborg	
er	Jacob	Hyldgaard	Engell	
ansat	som	leder	af	kirkens	
udadrettede	arbejde.	som	
en	del	af	dette	har	han	taget	
initiativ	til	kirkens	famili-
enetværk,	der	starter	i	be-
gyndelsen	af	det	nye	år.
 
Fordi håb og 
fællesskab forandrer
Blå	kors	skriver	på	sin	hjem-
meside,	at	familienetværket	
drives	i	partnerskab	med	
lokale	kirker.	familienetvær-
ket	tilbyder	socialt	samvær	

og	gratis	aktiviteter	for	udsatte	familier	under	parolen	”fordi	
håb	og	fællesskab	forandrer	liv”.
Magasinet	vil	på	et	senere	tidspunkt	bringe	reportage	fra	fa-
milienetværket.

n	y	t			f	r	a			g	E	n	E	r	a	L	s	E	k	r	E	t	æ	r	E	n

nej	-	I	må	ikke	aflyse
Begejstrede bibelskoledeltagere insisterer, men må 
bøje sig. Bibelskolen genstarter efter sommerferien
 

På	grund	af	Corona-pandemien	har	Bibelskolen	ikke	kunnet	
mødes	på	Efterskolen	Lindenborg	som	planlagt.	Og	vi	har	
hoppet	lidt	fra	tue	til	tue	i	overvejelserne	om	de	tre	weekend-
kurser,	som	vi	alligevel	har	gennemført.	Lokaliteten	har	været	
Vanløse	frikirke,	og	kursisterne	har	været	yderst	begejstrede	
–	og	insisteret:	”neej,	I	må	ikke	aflyse”!
 
Corona-fri og Kristus-fyldt genstart
Under	de	nuværende	omstændigheder,	som	efter	al	sand-
synlighed	ikke	bliver	bedre	de	kommende	måneder,	har	vi	nu	
besluttet,	at	vi	ikke	udbyder	flere	kurser	inden	sommerferien.
Og	så	lægger	vi	op	til	en Corona-fri og Kristus-fyldt genstart	ef-
ter	sommerferien	(selvom	Jesus	kristus	heldigvis	også	er	fuldt	
tilstede	midt	i	de	begrænsninger,	som	pandemien	forårsager)!
 
Ny plan – følg med
I	løbet	af	februar	kommer	vi	med	en	revideret	plan	over	fag	og	
weekends,	så	vi	fra	efter	sommeren	kan	mødes	fra	hele	landet	
til	inspirerende	undervisning	og	fællesskab.
 
Nysgerrigt og respektfuldt miljø
Vi	glæder	os	fortsat	til	at	skabe	et	forum,	hvor	vi	kan	dele	
grundlæggende	bibelviden,	opdage	spændende	sammenhæn-
ge,	reflektere	over	troen	i	et	nysgerrigt	og	respektfuldt	miljø	
–	og	til	at	dele	liv	og	tro!
Den	specielle	tid,	som	vi	gennemlever	lige	nu,	gør	det	ikke	
mindre	relevant	at	søge	solidt	og	sundt	rodfæste	i	troen.

Gunni Bjørsted

n	y	H	E	D	E	r

Cindy

Jacob

Læselyst



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 Lars Rosenkrands
 
I	hæftet	trO	tIL	tIDEn	findes	et	afsnit	
med	overskriften Livet i kirken – Bibelsyn 
og bibelbrug. Det	rummer	mange	gode	
formuleringer,	men	der	er	også	plads	til	
forbedring.	Det	positive	først.
 
Bibelens udtryk og 
vores fortolkninger
forfatterne	skal	have	stor	ros	for	at	
fremhæve, at	Bibelen til enhver tid bliver 
fortolket ind i den tid og kultur, hvori den 
læses, og at	der i Bibelen på samme tid 
udtrykkes menneskelige erfaringer og gud-
dommelige sandheder.
Disse	formuleringer	udtrykker	for	mig	

både	ærlighed	og	selvindsigt	–	men	også	
den	ydmyghed,	vi	må	have	som	kirke,	
når	vi	udtaler	os	om	teologi.	for	der	
findes	ingen	neutral	læsning	af	Bibelen,	
og	alt	for	ofte	har	kristne	bevidst	eller	
ubevidst	negligeret	denne	erkendelse.
Den	gamle	visdomssætning	fra	de	tidlige	
kristne; Gud er altid større afspejler	også	
et	sundt	skriftsyn,	hvor	vores	begræn-
sede	synsvinkel	ikke	kan	indfange	guds	
virkelighed.
 
En balanceøvelse
Der	er	mange	antagelser	om	den	tykke	
bog.	Biblicister	tror,	at	det	er	ét	samlet,	
ufejlbarligt	åbenbaringsskrift;	historisk-
kritiske	forskere	ser	blot	en	række	histo-

Er	bibelen	skrevet	med	ført	hånd?
riske	kilder,	der	belyser	forestillinger	og	
praksisser	fra	oldtidens	jøder	(gt)	og	fra	
de	tidlige	kristne	(nt).
Begge	antagelser	er	kendetegnet	ved,	at	
de	udelukker	hinanden	helt	og	holdent.	
Biblicisten	åbner	ikke	for	muligheden	
for,	at	et	eneste	bibelvers	kan	være	
usandt,	for	hvordan	kan	man	så	skelne	
mellem	sande	og	usande	udsagn	i	Bibe-
len?
Historikeren	på	den	anden	side	udeluk-
ker,	at	Bibelen	overhovedet	kan	indehol-
de	guddommelige	sandheder,	da	skrif-
terne	jo	kun	er	menneskelige	produkter	
(ligesom	alle	andre	skrifter).
Vores	tilgang	til	Bibelen	bør	være	åben,	
sådan	at	den	både	udtrykker	guddom-
melige	sandheder	og	menneskelige	er-
faringer	–	og	menneskelige	opfattelser,	
hvis	jeg	må	supplere.
 
En enkelt uheldig formulering
Desværre	starter	afsnittet	om	bibelsyn	
og	bibelbrug	med	en	klassisk	fejlslut-
ning. Både Det Gamle Testamente og Det 
Nye Testamente er villet og givet af Gud, 
som har inspireret dens skrifter (2. Timo-
teusbrev kap. 3 vers 16). Dermed forstår vi 
Bibelen som Guds enestående og normgi-
vende åbenbaring til verden.
fejlslutningen	består	i,	at	2.	tim,	3,16	
skulle	henvise	til	Bibelen	som	helhed.
Problemet	er	for	det	første,	at	nogle	
nytestamentlige	skrifter	formentlig	ikke	
fandtes	på	den	tid,	hvor	2.	timoteusbrev	
blev	skrevet.	for	det	andet	er	Bibelen	
ikke	kanoniseret	på	dette	tidspunkt.	Den	
endelige	samling	af	Bibelen	skete	først	i	
det	4.	århundrede.
Citatet	henviser	formentlig	til	Det	gamle	
testamente	og	altså	ikke	til	Bibelen	som	
sådan.	Men	når	citatet	bruges	på	denne	
måde,	kan	det	læses	biblicistisk,	hvor	alt	
(selv	den	mindste	detalje)	af	alle	de	66	
bibelske	bøger	antages	at	være	dikteret	
af	gud.	Derfor	stikker	denne	indledende	
kommentar	ud	i	forhold	til	de	andre	
præcise	og	nuancerede	formuleringer	i	
afsnittet.
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Af Ruben Andersen-Hoel
Præst	i	Vanløse	frikirke
 
I	mange	år	har	vi	i	Vanløse	frikirke	
ønsket	at	komme	mere	i	kontakt	med	
lokalsamfundet,	for	at	bringe	noget	godt	
til	mennesker	i	nærområdet.
 
Vanløse er en by i byen
Vi	har	derfor	inviteret	folk	ind	gennem	
spejderarbejde,	gospelkor,	legestue,	
julemarked,	foredrag	og	meget	andet.	
Med	samme	formål	har	vi	deltaget	aktivt	
i	byfester	og	musikfestivaler.
På	den	baggrund	er	vi	er	nok	blevet	lidt	
mere	kendt	i	bydelen,	men	vi	må	bare	
erkende,	at	der	er	meget	arbejde	endnu,	
hvis	mange	omkring	os	skal	lære	kir-
ken,	og	det	vi	står	for,	at	kende.	selvom	
Vanløse	på	sin	vis	er	som	en	landsby	
i	københavn,	bor	der	omkring	40.000	
mennesker.
Hvis	Vanløse	havde	været	en	selvstæn-
dig	by,	ville	den	være	på	størrelse	med	
Viborg,	der	er	på	top	25	over	store	byer	
i	Danmark.	Og	virkeligheden	er,	at	langt	

de	fleste	af	de	mennesker	ikke	aner,	at	
vores	kirke	findes.
 
Bedre sammen
Efter	at	ledelsen	i	kirken	blev	en	del	af	et	
læringsnetværk	med	andre	kirker	steg	
erkendelsen	af,	at	vi	blev	nødt	til	at	gøre	
noget	radikalt,	hvis	vi	virkelig	gerne	vil	
være	kirke	for	andre	end	os	selv.
Hvis	vi	vil	være	kendt	for	noget	godt,	må	
vi	gøre	noget	godt.	Vi	har	derfor	i	det	
meste	af	2020	talt	meget	sammen	i	me-
nigheden	om	at	række	ud	og	har	under	
sloganet Bedre sammen arbejdet	os	frem	
til	forskellige	forslag	til,	hvordan	vi	kan	
gøre	en	forskel	for	mennesker	i	Vanløse.
 
Alternative søndage
Det	har	efterhånden	formet	sig	til	noget,	
som	har	fået	arbejdstitlen Søndag i Vanlø-
se,	hvor	vi	en	søndag	om	måneden	vil	er-
statte	gudstjenesten,	som	vi	kender	den	
med	nogle	timer,	hvor	vi	tjener	andre.
Der	er	tanker	om	at	lappe	cykler,	sy	tøj,	
give	økonomisk	og	juridisk	vejledning	og	
meget	andet	godt.	foreløbig	har	Coro-

na-situationen	sat	en	stopper	for,	hvad	
der	har	kunnet	lade	sig	gøre,	men	vi	fik	
hjælp	og	inspiration	til	et	julegave-pro-
jekt	gennem	Jakob	Engell,	der	er	ansat	i	
Bethaniakirken	i	aalborg.
 
Julegaven
Jakob	introducerede	gaVEn,	der	kort	
fortalt	handler	om	at	give	livsudfordrede	
familier	mulighed	for	at	give	deres	børn	
en	rigtig	god	julegave.
Her	så	vi	muligheden	for	helt	konkret	at	
hjælpe	nogle	mennesker	i	svære	situa-
tioner.	Vanløse	er	et	privilegeret	hjørne	
af	hovedstaden,	men	selvfølgelig	er	der	
også	her	pressede	familier.
Det	store	spørgsmål	var:	Hvordan	finder	
vi	dem?	Med	hjælp	fra	Jakob	fik	vi	gang	
i	facebook-reklamer,	satte	plakater	op	i	
butikkerne	og	delte	1000	flyers	ud	i	so-
ciale	boligområder.
 
Gennembruddet
Der	kom	lidt	respons,	men	ikke	meget.	
Det	store	gennembrud	kom,	da	vi	fik	
kontakt	til	skolerne,	der	sendte	vores	

gaVEn
Hvis vi vil være kendt for noget godt, må vi gøre noget godt

Gaveønskerne skal helst ud 
på de rigtige adresser
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invitation	ud	via	kommunikationsplat-
formen	aULa.	I	alt	var	der	omkring	25	
familier	som	søgte,	og	da	langt	de	fleste	
var	relevante,	fandt	vi	frem	til	omkring	
35	børn	fra	flere	end	20	familier.
 
Høj kvalitet
En	del	af	konceptet	ved	gaVEn	handler	
om,	at	alt	skulle	have	høj	kvalitet.	Det	
er	virkelig	gode	gaver,	som	forældrene	
selv	har	været	med	til	at	bestemme,	og	
det	skal	være	rigtigt	hyggeligt	og	sjovt	
at	hente	gaven.	tanken	om	at	give	det	
kvalitet	var	medvirkende	til,	at	projektet	
blev	et	godt	eksempel	på	det,	vi	kal-
der bedre sammen –	der	blev	ringet	og	
fulgt	op	på	familierne,	der	blev	planlagt	
og	handlet	ind	til	godteposer,	der	blev	
øvet	musik,	der	blev	lavet	juledekora-
tioner,	der	blev	bagt	muffins	og	meget	
mere…
 
Klar, parat, start!
søndag	den	6.	december	var	vi	klar	til	
at	dele	gaverne	ud,	men	endnu	engang	
blev	Coronasituationen	en	udfordring.	
Vi	var	nødt	til	at	dele	familierne	op	i	
små	grupper,	der	kom	fordelt	over	hele	
eftermiddagen.	Men	på	trods	af	visir	og	
mundbind	og	krav	om	afstand	var	der	
tydelig	hjertevarme	og	gode	samtaler.	
Børnene	tegnede	på	køleskabsmagne-
ter	og	deltog	hos	spejderne,	der	lavede	
æbleskiver	over	bål.	Et	par	af	børnene	
syntes,	at	det	var	så	sjovt,	at	der	blev	
lavet	aftaler	om	at	møde	op	til	spejder-
møderne	efter	jul.
 
Kirke for andre
På	selve	uddelingsdagen	var	flere	fami-
lier	ramt	af	sygdom,	men	det	blev	løst	
ved,	at	frivillige	fra	kirken	kørte	ud	med	
gaver	til	dem	efterfølgende.
alt	i	alt	står	vi	tilbage	med	en	taknem-
melighed	over	at	have	fået	lov	til	at	
velsigne	nogle	af	de	mennesker	i	vores	
område,	som	har	det	allersværest	for	ti-
den.	Men	vi	har	også	flere	gange	under-
vejs	kigget	på	hinanden	og	konstateret,	
at	det	virkelig	er	sjovt	og	meningsfuldt	at	
være	kirke	for	andre	end	os	selv.

v a n l ø s e
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Af Jacob Ryborg Muff
 

På	forbundsrådsmødet	i	november	be-
sluttede	vi	at	give	Magasinets	læsere	et	
indtryk	af	noget	af	det,	vi	arbejdede	med	
på	mødet.
 
Workshop om formål
forbundsrådsmøderne	har	det	meste	
af	2020	været	præget	af	Covid-19	pan-
demien	med	online	møder	og	pressede	
dagsordener.	Derfor	var	det	rigtig	fedt,	
at	vi	i	november	måned	samledes	fysisk	
i	det	nyvalgte	råd	og	kunne	afsætte	hele	
lørdag	formiddag	af	til	en	workshop	
omkring	Missionsforbundets	formål.
Vi	startede	med	at	snakke	om	guds	ord	
over	morgenkaffen,	og	om	hvordan	gud	
giver	formål.	Det	ledte	til	en	bøn	om	
visdom	ind	i	processen	om	netop	dette.	
Herefter	gik	vi	i	gang	med	workshoppen.
Modellen	for	workshoppen	hed-
der Frame Storming.	Denne	model	hand-
ler	om	at	identificere	de	spørgsmål,	vi	
gerne	vil	kunne	svare	på.	at	blive	klogere	
på	det	vi	er	i	tvivl	om.
 
Hvad vi gerne vil og skal
De	spørgsmål,	vi	gerne	vil	være	bedre	
til	at	besvare,	handler	om,	hvad	vi	vil	og	
skal	med	Missionsforbundets	arbejde.	Vi	
tog	derfor	udgangspunkt	i	Det	Danske	
Missionsforbunds	(DDM)	formålsbeskri-
velse	og	omformulerede	denne	til	et	
spørgsmål:
”Hvordan virkeliggør vi som DDM Missions-
befalingen, og hvordan virker vi for den 
kristne enhed”?
Vidste	du,	at	det	er	det,	vi	siger,	vi	skal	
i	Missionsforbundet?	Hvad	betyder	det	
for	dig	og	din	kirke,	og	den	måde	I	lever	
og	vokser	på?	Hvordan	leves	Missionsbe-
falingen	ud	i	en	lokal	kirke	i	2021?	Hvad	
menes	der	med	den	kristne	enhed?
 

Hvad gør I i menigheden?
Mange	af	disse	spørgsmål	var	oppe	at	
vende,	og	vi	er	endnu	ikke	færdige.	Vi	
fandt	ud	af,	at	vi	i	forbundsrådet	har	
mange	implicitte	forståelser	af	disse	to	
bud,	men	ikke	én	fælles.	Hvis	vi	spørger	
jer	i	menighederne,	har	I	garanteret	
andre.	så	inden	jeg	går	videre,	er	mit	
spørgsmål	til	jer:	Hvad	gør	du	og	din	
menighed	for	at	virkeliggøre	Missionsbe-
falingen	og	den	kristne	enhed?
 
Vigtige områder
Workshoppen	ledte	os	til	en	kortlægning	
af	de	elementer,	der	udgør	vores	kirke-
samfund	(I	hvert	fald	nogle	af	dem).	Vi	
kortlagde	følgende	elementer:	teologi	
og	forkyndelse,	Børn	og	Unge,	Priorite-
ringsprocesser,	Økonomi,	kultur,	Bro-
bygning,	træning	og	Discipelskab	samt	
Evangelisation	og	Mission.
Denne	kortlægning	vil	vi	så	bringe	ind	
i	tilrettelæggelsen	af	det	fremtidige	
arbejde,	først	for	Landsledelsen	som	
forbundsrådet	hedder	fra	1.	januar,	og	
forhåbentligt	efterfølgende	for	menig-
hederne.
Vi	vil	bruge	det	til	at	fokusere	priorite-
ringer,	til-	og	fravalg,	økonomi,	vision	og	
strategi	for	DDM.
 
Agenda for fremtiden
når	det	kommer	til	kirkesamfundets	ar-
bejde,	har	vi	i	Landsledelsen	en	ambition	
om	at	hjælpe	DDM	ind	i	en	fremtid,	hvor	
vi	er	aktuelle;	i	navn,	betegnelser,	plat-
forme,	medier,	udtryk,	indhold	og	andet.	
for	budskabet	om	Jesus,	og	alle	de	gode	
historier,	som	vi	hver	især	oplever	er	
altid	relevante,	men	i	dag	mere	end	no-
gensinde,	kræver	det,	at	vi	er	aktuelle.
Vi	er	gået	i	gang	med	et	nyt	stykke	
arbejde	i	Landsledelsen,	og	er	meget	
spændte	på	rejsen.	Vi	håber,	I	har	nogle	
inputs	til,	hvordan	vi	som	DDM	kan	vir-
keliggøre	Missionsbefalingen	og	virke	for	
den	kristne	enhed	på	en	aktuel	måde.	Vi	
har	absolut	ikke	det	fulde	svar,	men	vi	
vil	hen	ad	vejen	komme	med	vores	bud	
på	det.

Vidste	du,	at	det	er	det	vi	siger,	vi	skal?
På et møde i Forbundsrådet i november blev Missionsforbundets formål gjort til omdrejningspunktet

Opgaverne indsættes i områder
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Af Tomas Lindholm

I	foråret,	mens	Danmark	var	lukket	ned,	
fik	flere	danskere	øjnene	op	for	surdej,	
strikning	og	puslespil.	selvom	det	er	fine	
aktiviteter,	så	vil	jeg	gerne	slå	et	slag	for	
et	andet	tilbud.	
aktiviteter	som	kræver	tid	og	fordybelse,	
og	som	beriger.	I	en	tid	hvor	vi	er	afskå-
ret	fra	at	engagere	os	i	en	lang	række	
ting,	opstår	der	pludselig	andre	mulighe-
der,	projekter	og	lidenskaber.	

L står for Lindenborg
Dette	efterår	genopstod	Missionsfor-
bundets	bibelskole.	
tidligere	har	mange	hentet	læring	og	
erfaring	fra	MBL-samlinger	på	Eftersko-
len Øresund	på	Rosenlunden	i	Odense	og	
i	mange	lokale	kirker.	Og	gennem	det	
seneste	år	har	idéen	om	at	genoptage	
bibelskolen	taget	form.	
før	hed	det	MBL	(Missionsforbundets	
Bibel	og	Ledertræning)	og	det	hedder	
det	stadig,	men	nu	betyder	bogstaverne	
”Missionsforbundets	Bibelskole	på	Lin-
denborg”.	Mens	alt	andet	i	vores	sam-

menhæng	skifter	navn	i	disse	tider,	så	
har	vi	fastholdt	et	gammelt	navn	–	fordi	
historien	giver	os	noget	godt	med.	

Ny Testamente og Paulus
Indtil	videre	har	bibelskolen	afholdt	3	
weekender.	første	fag	Bag om NT fordelt	
over	2	weekender	og	dernæst	På rejse 
med Paulus,	som	indtil	videre	har	gen-
nemført	den	første	ud	af	to	weekender.	
grundet	restriktioner,	har	det	ikke	været	
muligt	at	gennemføre	samlingerne	på	
Efterskolen	Lindenborg.	Derfor	har	kur-
serne	været	afholdt	i	Vanløse	frikirke.	

Blik for sammenhængen
tilbagemeldingerne	er	positive.	En	af	
deltagerne,	suzanne	Hamley	fra	frede-
riksværk,	udtalte	efterfølgende:	”Jeg	var	
lidt	nervøs	i	begyndelsen,	fordi	jeg	var	
bange	for	at	jeg	ikke	kunne	forstå	det	
hele,	men	det	gjorde	jeg.	Det	har	været	
helt	fantastisk…”.	andre	deltagere	for-
tæller	begejstret	om	hvordan	de	har	fået	
bedre	blik	for	sammenhænge,	foruden	
en	dybere	indsigt	i	hvordan	teksterne	er	
opstået	og	hvad	deres	formål	er.	

Nye perspektiver
De	fleste	er	enige	i	at	man	lytter	på	en	
helt	anden	måde,	fordi	man	netop	har	
haft	fingrene	i	teksterne.	Det	giver	plud-
selig	nye	perspektiver	når	man	lytter	til	
prædikener	og	undervisning.	
samtidig	giver	det	noget	dybde	og	over-
blik,	så	man	tager	et	helt	ekstra	lag	med	
sig	når	man	efterfølgende	læser	eller	
hører	noget	fra	Bibelen.	
når	Jesus	snakker	om	surdej,	så	taler	
han	om	at	den	gennemsyrer	hele	de-
jen	–	og	bruger	det	som	et	eksempel	på	
guds	rige.	guds	rige	handler	nok	ikke	
kun	om	bibelfordybelse,	men	det	er	al-
ligevel	interessant	hvor	meget	det	influ-
erer	på	vores	liv	når	vi	beslutter	os	for	at	
bruge	tid	på	Bibelen.	

Vigtigt værktøj
Hvis	din	virkelighed	også	er,	at	du	ikke	
får	læst	i	eller	arbejdet	så	meget	med	
din	bibel,	som	du	kunne	ønske	dig	-	så	er	
MBL	en	glimrende	anledning	til	at	dykke	
ned	og	få	værktøjer,	som	faktisk	gør	det	
lettere	at	tage	mere	fat	på	Bibelen.	

surdej	eller	Bibel
Missionsforbundets nye bibelskole på Lindenborg hedder MBL. For det holder endnu

Det gamle Testamente

Det	næste	kursus,	der	er	planlagt,	er	
Introduktion til Det gamle Testamente
med	thomas	Baldur	som	underviser.	Vi	
forventer	at	det	vil	starte	op	til	efteråret.
Du	kan	læse	mere	om	Bibelskolen	og	
tilmelde	dig	her.
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flygtningelejren	
bygger	bibelskoler

Af Peter Götz

af	gode	grunde	har	vores	engagement	
i	flygtningelejren	tæt	på	grænsen	ind	
mod	Myanmar	altid	hørt	ind	under	
DDM’s	indsats	i	thailand.	Lejren	ligger	
jo	i	thailand	–	og	adskillige	af	vores	mis-
sionsrejser	til	thailand	har	indeholdt	et	
besøg	i	lejren.
Det	vil	imidlertid	inden	så	længe	være	
fortid.	En	eller	anden	dag	vil	lejrene	
langs	grænsen	blive	lukket	og	beboerne	
tvunget	tilbage	til	deres	hjemland,	hvad	
enten	de	vil	eller	ej.	Og	vi	flytter	med.

En åben dør
for	den	platform,	som	vi	dermed	får	
for	at	forkynde	evangeliet	i	det	forslå-
ede	og	forarmede	land,	Myanmar,	er	
ganske	unik.	Det	er	det	både	på	grund	
af	samarbejdet	med	vores	venner	i	
flygtningelejren,	men	også	fordi	vores	
ressourcer	på	fredens	stemme	kan	
bruges,	og	fordi	vi	er	ved	at	bygge	et	
brohoved	i	yangon	via	samarbejdet	
med	kWEg,	karén	Women	Empower-
ment	group.
Derfor	kalder	vi	os	heller	ikke	længere	
kun	thailandsudvalget,	men	thailand/
Myanmar	Udvalget.

Bibelskole i Myanmar
I	løbet	af	2019	erhvervede	vores	ven-
ner	på	Bibelskolen	i	flygtningelejren	sig	
et	stykke	jord	inde	i	Myanmar.	Her	be-
gyndte	de	på	en	omfattende	entrepre-
nøropgave	med	at	planere	og	forberede	
et	areal	til	en	ny	bibelskole.	
En	af	udfordringerne	har	været	at	lede	
dele	af	en	flod	forbi	stedet	og	opsætte	
en	vanddreven	generator	som	den	pri-
mære	strømforsyning	til	den	nye	skole.
arbejdet	skred	godt	fremad,	og	vi	beslut-
tede	fra	Danmark	at	hjælpe	med	indkøb	
af	generatoren.

Covid-19 
skubbede nyt byggeri i gang
så	kom	pandemien	og	lukkede	græn-
sen	mellem	thailand	og	Myanmar,	og	
dermed	kunne	arbejderne	fra	flygtnin-
gelejren	ikke	længere	komme	til	bygge-
pladsen.
Imidlertid	lå	der	en	anden	plan	og	ven-
tede	hos	lederne	på	Bibelskolen.	

Et teologisk seminar
sammen	med	den	nationale	ledelse	af	
Baptistkirken	i	Myanmar	var	lederne	af	
flygtningelejrens	bibelskole	blevet	enige	
om	at	bygge	et	seminar,	der	skal	være	

en	overbygning	på	bibelskolen	og	danne	
ramme	om	et	masterstudie.	Dette	place-
res	på	den	thailandske	side	af	grænsen.	
Blandt	andet	for	lettere	at	kunne	invi-
tere	undervisere	fra	andre	lande.	
Da	nu	det	første	byggeri	er	midlertidigt	
standset,	er	vores	venner	i	stedet	gået	i	
gang	med	det	andet.	På	godt	et	halvt	år	
er	de	nu	nået	så	langt,	at	vi	på	billederne	
derfra	kan	se,	at	VVs-arbejdere	er	gået	
i	gang	med	toiletter	og	vaskefaciliteter.	
navnet	er	Hope Theological Seminary,	
Håbets	seminar	for	teologi.

Mindblowing
På	norsk	mister	man	pusten,	på	dansk	
taber	man	vejret,	og	på	engelsk	får	man	
nærmest	blæst	hjernen	ud,	men	uanset	
så	er	styrken	og	målrettetheden	og	vi-
sionen	hos	vores	venner	både	ufattelig	
og	overvældende.	Med	midler	som	de	
får	fra	dag	til	dag,	med	håndkraft	og	
hårdt	arbejde	når	de	energiske	medar-
bejdere	de	mål,	som	de	sætter	sig	og	er	
ikke	i	tvivl	om	hvorfor:	De	vil	udklække	
så	mange	menighedsledere,	præster,	
missionærer,	kristne	skolelærere,	og	så	
videre	som	muligt	for	med	disse	at	op-
bygge	deres	gamle	land.

At være vidne til opbygningen af et nyt teologisk seminar i Thailand tæt på grænsen 
ind til Myanmar, er næsten en surrealistisk oplevelse

Dæmning for at skabe vandfald
til brug for et vandgeneratorprojekt
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Af Britta og Arne Hansen

når	man	kører	ad	hovedvejen	fra	Onesti	
mod	Bacau,	kommer	man	cirka	halvvejs	
til	landsbyen	sanduleni.	tylstrup	frikirke	
besøgte	i	1999	denne	by.	Dengang	var	
Elena	ikke	født.	nu	er	hun	20	år.	I	alle	
disse	år	har	vi	besøgt	familien	mindst	en	
gang	om	året.

Et ødelagt hjem
Elenas	far	er	alkoholiker,	og	derfor	hav-
de	de	næsten	aldrig	mad	eller	tøj	nok,	
og	når	han	kom	fuld	hjem,	var	han	ofte	
voldelig.	Elenas	mor	har	kæmpet	hårdt	
hele	livet	for	at	holde	sammen	på	fami-
lien,	ofte	med	arbejde	fra	7.00	morgen	
til	21.00	aften	og	derefter	hjem	for	at	
passe	de	hjemlige	forpligtigelser.	
faderen	arbejdede	ind	imellem,	men	
kom	næsten	aldrig	hjem	med	penge.	
De	blev	omsat	i	alkohol	på	vejen	hjem.	
Det	skete	også,	at	lønnen	blev	udbetalt	i	
hjemmelavet	vin.
I	dag	er	familien	skilt.	Elenas	mor	og	
bror	bor	og	arbejder	i	Italien.	Elena	bor	
på	kollegie	i	Iasi,	og	hendes	far	lever	
videre	i	sit	misbrug.

Skoleprojekt
I	2007	kom	Elena	i	DDM’s	skoleprojekt.	
Hun	udmærkede	sig	fra	begyndelsen	
som	en	meget	dygtig	og	flittig	elev.	selv	
om	der	kun	var	ét	bord	i	deres	lille	lejlig-
hed	og	ofte	meget	uro,	fik	hun	topkarak-
ter	i	skolen.	
Efter	grundskolen	tog	Elena	en	meget	
fin	eksamen	fra	gymnasiet,	så	fin	at	hun	
har	fået	friplads	til	at	studere	på	univer-
sitet.	
Det	vil	sige,	at	hun	får	betalt	studieafgif-
ten	og	får	billigere	husleje	på	kollegiet.

Tænk stort
Elena	er	en	af	de	fire	piger,	vi	(DDM)	
hjælper	med	at	få	en	universitetsuddan-
nelse.	Hun	studerer	til	havearkitekt	på	
Universitatea de Stiinte Agricole si Medi-
cina	i	Iasi.	
Tænk Stort	er	et	projekt,	der	er	målret-
tet	til	dygtige	unge	mennesker,	der	har	
været	i	DDM’s	skoleprojekt.	
Vi	hjælper	studenterne	med	tilskud	til	
husleje,	daglige	fornødenheder	og	stu-
dieudgifter.	Det	er	så	vigtigt,	at	også	de	
fattige	får	muligheder,	så	at	deres	res-
sourcer	kan	bliver	brugt	til	gavn	for	dem	
selv	og	for	samfundet.

Sammen med 
Efterskolen Lindenborg
Da	vi	i	2019	var	på	skoletur	til	rumæ-
nien	med	Efterskolen	Lindenborg,	så	vi	
behovene	og	hørte	om	drømmene.	
På	turen	talte	vi	om	muligheden	for	at	
hjælpe	unge	mennesker	i	rumænien,	og	
sammen	har	vi	udviklet	projektet	Tænk 
stort. 
Læs	mere	om	projektet	her	og	om	hvor-
dan	man	kan	støtte.	Det	er	en	mulighed	
for	alle.	

ELEna	
–	en	mønsterbryder

Elena som barn med sin bror

Elena
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Af Carla Gjerlev
 
Da	MBU	i	september	afholdt	sit	års-
møde,	var	drømmene	spirende,	og	opti-
mismen	var	ikke	svær	at	spore	blandt	de	
deltagende.
	
Nye kræfter i Ungdomsrådet
for	os	i	Ungdomsrådet	var	drømmene	
ligeledes	store,	og	årsmødet	gav	dermed	
nyt	liv	til	et	arbejde,	som	ellers	har	føl-
tes	en	smule	nytteløst	gennem	et	forår	
præget	af	Coronavirus.	Med	nye	kræfter	
valgt	ind	i	rådet	står	Ungdomsrådet	
stærkt	med	unge	og	friske	medlemmer,	
som	brænder	for	kirke	og	unge	men-
nesker.	Efter	årsmødet	kunne	vi	derfor	
præsentere	et	Ungdomsråd	bestående	
af	Isak	guttesen,	sofie	Baldur,	Emma	

Vinkel	og	Carla	gjerlev.	Med	en	gennem-
snitsalder	på	bare	21,5	år,	kan	man	ikke	
komme	udenom,	at	det	er	et	ungt	råd,	
som	tilsvarende	repræsenterer	de	unge,	
og	vi	håber	dermed	at	kunne	være	med	
til	at	drive	MBU	fremad	og	videre.
	
Ved	årsmødet	måtte	vi	desværre	også	
sige	farvel	til	frederik	Marcher	og	Marie	
Pedersen,	som	begge	er	trådt	ud	af	ar-
bejdet	i	Ungdomsrådet	efter	flere	år	på	
posten.	til	dem	skal	der	lyde	en	stor	tak	
for	deres	indsats.
	
Vision
Ungdomsrådets	vision	for	den	kommen-
de	tid	handler	om	at	knytte	bånd	mel-
lem	lokalforeningerne	i	MBU,	samt	at	
skabe	kontakt	mellem	ledere	i	lokalfor-

eningerne	og	rådet.	Vi	ønsker	en	større	
synlighed	omkring,	hvem	vi	er	i	Ung-
domsrådet	og	den	ressource,	vi	ønsker	
at	være	for	lederne	i	ungdomsarbejdet	i	
de	lokale	menigheder.
Drømmen	er,	at	vi	med	bedre	netværk	
og	kommunikation	kan	komme	nogle	
af	frustrationerne	til	livs	og	i	fællesskab	
skabe	ungdomsarbejde,	som	er	endnu	
mere	bæredygtigt,	end	det	er	tilfældet	i	
dag.
	
Hvis	du	har	noget,	du	synes	vi	skal	vide,	
eller	hvis	du	ligger	inde	med	forslag,	
eller	ønsker	at	komme	i	kontakt	med	os,	
kan	du	altid	skrive	en	mail	til	formand	
for	Ungdomsrådet:	
sofie	Baldur	på	sofieb@mbu.dk.

fra	os	i	Ungdomsrådet!
Spirende drømme og stor optimisme

Sjov og ballade på Crossroadz, 
dengang alt var normalt
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