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Forsiden: 
Dr.	Jariya	har	af	Foundation for Thai Society	fået	en	pris	som	Årets	PersOn	i	thailand	med	begrundelse	i	hendes	evne	til	at	om-
sætte	sin	viden	og	sit	livssyn	på	en	praktisk	måde	gennem	gode	programmer.	Hun	hædres	for	at	være	en	god	leder	på	hendes	
arbejdsplads	og	for	hendes	etisk	ansvarlige	livsstil.	Foundation for Thai Society er	en	30	år	gammel	buddhistisk	institution.
samtidig	er	fredens	stemme	tilkendt	prisen	som	en	succesfuld	organisation	med	bæredygtige	værdier	og	en	god	medarbejder-
kultur,	der	er	en	rollemodel	i	samfundet.

l	e	D	e	r

at	bevæge	sig	udenfor	de	hjemlige	him-
melstrøg	er	blevet	meget	vanskeligt	på	
grund	af	den	globale	pandemi.	for	dem,	
som	alligevel	tager	afsted,	kan	det	blive	
svært	at	komme	hjem	igen.	

Skærpet grænsekontrol
trafikken	over	vore	grænser	er	under-
lagt	skarp	kontrol.	Det	samme	er	tilfæl-
det,	når	fly	fra	udlandet	lander	i	kastrup.	
Udlændinge	såvel	som	danskere	skal,	
foruden	at	fremvise	gyldigt	pas	også	te-
stes	for	Covid-19	og	i	10	dages	karantæ-
ne.	Ingen	hjemkomst	uden	karantæne.	

Kirke, kontrol og karantæne?
De	nuværende	indrejseregler	kan	pas-
sende	bruges	til	at	reflektere	over	kir-
kens	”grænser”.
I	alle	vore	kirker	kender	vi	til	mennesker,	
der	engang	var	en	del	af	os,	men	som	af	
forskellige	årsager	valgte	at	forlade	kir-
ke-familien.	Hvordan	tager	vi	imod	dem,	
hvis	de	kommer	tilbage?	Hvordan	tager	
vi	imod	dem,	der	lander	i	vore	fællesska-
ber	efter	at	have	bevæget	sig	i	miljøer,	
der	ifølge	vore	”testregler”,	bærer	på	
syndige	”virusvarianter”?	

Hvilken	oplevelse	giver	vi	dem,	når	de	
møder	op	i	kirkedøren?	Møder	vi	dem	
med	åbne	arme,	eller	kommer	de	”hjem”	

til	en	kirke,	der	møder	dem	med	kontrol	
og	sender	dem	i	karantæne,	indtil	de	
er	blevet	gode	nok	til	at	være	en	del	af	
vores	fællesskab?	

Hvis	vi	som	kirke	vil	være	de	velpolere-
des	forsamling,	har	vi	nok	en	tendens	til	
at	signalere	et	behov	for	karantæne.	Vil	
vi	derimod	være	de	mislykkedes	værk-
sted,	byder	vi	dem	indenfor	til	et	varmt	
og	kærligt	miljø,	der	over	tid	rummer	
muligheden	for	genoprettelse	og	for-
vandling.

Guds model
lignelsen	om	den	fortabte	søn	viser	os,	
hvordan	gud	tager	imod	et	menneske,	
der	har	forladt	sit	faderhus,	men	som	
efter	en	tid	vender	tilbage.	sønnen	var	
kommet	så	langt	væk	fra	de	gode	og	
hjemlige	rammer,	at	han	til	sidst	befandt	
sig	i	en	svinesti.	Der	er	næppe	nogen	
tvivl	om,	at	han	bar	lugten	fra	svinestal-
den	med	sig	hjem.	Men	han	blev	ikke	
sendt	i	karantæne.	I	stedet	blev	døren	
åbnet	til	festsalen,	for	den	fortabte	søn	
var	kommet	hjem	fra	alt	sit	”griseri”.	

Kirken - et mangfoldigt fællesskab
når	guds	måde	at	byde	den	fortabte	
søn	velkommen	hjem	på	bliver	kirkens	
model,	kan	den	blive	et	mangfoldigt	

fællesskab	af	mennesker,	der	ikke	alle	er	
lige	velpolerede,	men	som	alle	har	det	til	
fælles,	at	de	har	fundet	hjem.	en	sådan	
kirke	vil	rumme	mange	forskellige	typer	
af	mennesker.	Her	vil	professoren	og	
provoen	dele	kirkebænk.	Det	samme	vil	
direktøren	og	drankeren.	fællesskabet	
vil	ikke	være	defineret	af	en	nogenlunde	
ensartet	livsstil,	men	af	et	fælles	ønske	
om	at	være	på	vej	i	livet	sammen	med	
kristus.	

for	at	blive	sådanne	menigheder,	må	vi	
bevidst	arbejde	på	ikke	at	ligne	en	dansk	
grænsekontrol,	men	i	stedet	at	ligne	et	
guddommeligt	modtagelsescenter.	lad	
os	åbne	vore	kirkedøre	og	byde	men-
nesker	velkommen	hjem	-	uden	karan-
tæne.	

Hjemkomst	
UDen	karantæne!

John Nielsen
Generalsekretær
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sommerens	
alternative	events	
til	afløsning	for	det	nationale	sommerstævne	på	lindenborg,	
der	er	aflyst,	er	der	flere	steder	andre	overvejelser	i	gang.
•	 På	sjælland	er	adskillige	personer	fra	både	baptist-	og	mis-

sionsforbundsmenigheder	ved	at	planlægge	et	regionalt	
fem	dages	stævne,	som	de	kalder	en	sommerfest.	eftersko-
len	lindenborg	er	lejet	og	planlægningen	er	i	gang.	se	mere	
side	5.

•	 I	grindsted	har	menigheden	valgt	at	tage	på	kirke-ferie	
sammen	på	en	campingplads	på	fyn.

•	 I	nordjylland	endte	overvejelserne	om	et	regionalt	som-
merarrangement	i	en	beslutning	om	en	høstfest	i	efteråret.	

fem	feriedage	med	tid	til	
fest	og	fællesskab	-	fritid	og	fordybelse

efterskolen	lindenborg	ved	Borrevejle	fjord
Uge	30	

lørdag	den	24.	til	torsdag	den	29.	juli	2021

repræsentantskabsmøde	
for	efterskolen	lindenborg
fredag	den	21.	maj	afholdes	der	digitalt	repræsentantskabs-
møde	for	efterskolen	lindenborg.	Det	er	menighederne	i	Det	
Danske	Missionsforbund,	der	udgør	efterskolens	bagland	(sko-
lekreds)	og	som	kan	sende	repræsentanter	til	mødet.	endelig	
dagsorden	for	mødet	udsendes	senere.

landsledelsens	formand,	
Brian	kjøller,	skriver:
Missionsforbundets	årsmøde,	som	var	planlagt	til	den	29.	maj,	
er	udsat	til	lørdag	den	28.	august.	Dette	i	håb	om	at	det	til	
august	vil	være	muligt	at	mødes	fysisk	fremfor	at	skulle	af-
holde	mødet	digitalt.	
Mødet	finder	ligesom	sidste	år	sted	i	Vestermarkskirken	i	
grindsted	og	tidsrammen	er	kl.	10.00	til	17.00.	

et	af	de	helt	store	emner	på	dagsordenen	bliver	en	endelig	
stillingtagen	til	nyt	navn	for	kirkesamfundet.	navnet,	Evangelisk 
Frikirke	vandt	størst	tilslutning	sidste	år,	og	er	derfor	stadig	i	
spil.	Byggeri	af	lejrsted	i	lindenborg	forventes	også	at	blive	et	
af	mødets	spændende	punkter.	Og	naturligvis	skal	vi	have	et	
kig	ind	i	vores	missionsfelters	omfattende	indsats.
Valg:	af	landsledelsens	medlemmer,	er	rikke	Obasi,	Bo	
Jørgensen	og	undertegnede	på	valg,	og	vi	er	alle	villige	til	
genvalg	(Bo	dog	kun	for	1	år).	Det	betyder,	at	vi	kan	fortsætte	
med	en	fuldtallig	landsledelse.	
Jeg	forventer,	at	vi	kan	udsende	den	foreløbige	dagsorden	i	
løbet	af	uge	20.	

forslag	til	den	endelige	dagsorden	skal	vores	sekretariat	have	i	
hænde	senest	den	29.	juni:	sekretariat@missionsforbundet.dk.	
snarest	muligt	derefter	udsendes	den	endelige	dagsorden,	
med	oplysninger	om	tilmelding	med	mere.

Jeg	glæder	mig	til	at	snart	kunne	være	sammen	med	jer	alle	
sammen	igen.	
Det	har	også	glædet	mig	meget	i	denne	nedlukningstid	at	have	
haft	kontakt	til	mange	af	jer	og	høre	om	alt	det,	I	gør	for	at	
holde	hjerterne	og	fællesskaberne	varme.



når	man	har	levet	et	langt	liv,	med	både	
op-	og	nedture,	har	man	også	taget	
mange	beslutninger	og	gjort	mange	til-	
og	fravalg,	med	større	eller	mindre	gode	
resultater.	Hvorfor	valgte	og	gjorde	man,	
som	man	gjorde?	Hvorfor	blev	man	den,	
man	blev?
I	min	tidligste	barndom	blev	jeg	meget	
præget	af	min	far	og	mor,	og	vel	også	
af	mine	søskende.	Jeg	havde	et	godt	og	
trygt	hjem,	og	troede	og	handlede	(for	
det	meste)	som	mine	forældre	havde	
lært	mig.	Det	er	en	uvurderlig	rigdom,	
man	får	med	ud	i	livet,	fra	et	godt,	kær-
ligt	og	omsorgsfuldt	hjem.	Jeg	har	altid	
vidst,	at	jeg	var	elsket	både	af	min	mor	
og	far,	men	også	af	gud.	Det	har	været	
den	base,	jeg	har	bygget	hele	mit	liv	på.
Ud	over	mit	hjems	påvirkning,	havde	vi	i	
vores	menighed	flere	mennesker,	hvis	liv	
satte	spor.	tre	af	dem	gjorde	et	ekstra	
stort	indtryk	på	mig,	og	har	stadig	indfly-
delse	på	nogle	af	mine	valg.

Peder Nielsen
Den	første	jeg	vil	nævne,	er	Peder	niel-
sen.	Peder	nielsen	sad	i	en	årrække	i	
Missionsforbundets	bestyrelse	(som	
det	hed	dengang).	Han	er	farfar	til	Peter	
gøtz.	Peder	nielsen	boede	et	stenkast	
fra	det	daværende	missionshus	i	sten-
strup	(min	barndomsmenighed).	
når	vi	havde	været	til	gudstjeneste,	der	
altid	var	om	aftenen,	så	var	mor	og	far	
og	vi	søskende	tit	hjemme	ved	Peder	
nielsen	til	kaffebord.	Ofte	spillede	vi	
drenge	’Mølle	og	Dam’	med	ham,	og	der	
var	ingen	nåde.	Han	morede	sig,	hvis	

han	kunne	slå	os.	
Han	var	en	af	de	trofaste,	et	ord	var	et	
ord.	Han	var	ydmyg	over	for	sin	tjeneste	
og	sin	gud.	Han	var	en	af	de	faste	støt-
ter	i	menigheden,	altid	på	sin	plads,	tro-
fast,	gæstfri	og	en	humoristisk	person.	
et	hjem	vi	børn	gerne	ville	besøge.

Nicoline og Johs Jensen
De	to	andre	var	nicoline	og	Johs.	Jensen,	
der	i	en	lang	årrække	var	missionærer	
i	kina.	De	var	nogle	af	de	sidste	mis-
sionærer,	der	forlod	kina,	da	kommuni-
sterne	overtog	styret.	Da	de	kom	hjem,	
boede	de	i	længere	tid	i	en	lejlighed	i	
stenstrup	Missionshus.	Der	besøgte	vi	
dem	ofte.	Johs.	Jensen	var	god	til	at	for-
tælle	spændende	oplevelser	fra	deres	
tid	i	kina	–	røverhistorier	i	ordets	bog-
stavelige	forstand,	historier	om	overfald	
af	røvere,	rejser	–	ofte	med	livet	som	
indsats,	om	et	liv	i	yderste	fattigdom,	om	
sorger	og	glæder.	Det	var	fascinerende	
at	høre	på.	Menigheden	arrangerede	
hver	sommer	teltmøder	i	sorø,	og	for	
at	så	mange	som	muligt	kunne	deltage,	
overlod	nicoline	ofte	sin	plads	i	deres	
bil	til	andre	og	tog	så	selv	de	10	km	på	
cykel.	De	var	sparsommelige	ud	over	det	
sædvanlige,	og	jeg	kan	huske,	vi	grinede	
lidt	af	dem.	Men	de	havde	levet	et	liv	i	
ekstrem	fattigdom,	og	det	kunne	de	ikke	
bare	lige	lave	om	på.	De	var	langt	forud	
for	deres	tid	med	hensyn	til	madspild	og	
sund	levevis.

Et liv til efterfølgelse
Jeg	er	mine	forældre,	og	andre	der	har	
præget	min	opvækst,	dybt	taknemme-
lige,	de	satte	deres	præg,	de	var	rollemo-
deller,	trofaste	og	stabile.	Det	var	men-
nesker,	man	gerne	ville	efterligne.	Det	er	
mit	ønske,	at	vi,	der	nu	er	de	ældre,	også	
må	være	med	til	at	sætte	trofaste,	nåde-
rige	og	medmenneskelige	aftryk	for	den	
generation,	der	kommer	efter	os.	spor	
til	efterfølgelse.

et	liv	til	efterfølgelse
De betød noget, de mennesker vi mødtes med, fra vi var børn, og nogle af dem blev vores forbilleder

Af Arne Hansen, 
Tylstrup

Peder Nielsen

Nicoline og Johs Jensen
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En gruppe idérige og initiativrige mennesker har taget opfordringen 
op fra generalsekretæren og skaber sommerens mest iøjnefaldende 
alternativ til det klassiske sommerstævne: Fem dages sommerfest!

Af Kristian Bonde-Nielsen, 
præst i Vanløse, skriver:
 
Et anderledes sommerstævne
forestil	dig	en	uge	med	godt	fællesskab,	
solskin,	kaffe	i	forteltet,	badeture	i	ros-
kilde	fjord,	god	lovsang,	inspirerende	
undervisning,	nye	og	gamle	venskaber,	
gode	samtaler,	guds	nærvær	og	alt	det,	
der	normalt	hører	til	på	et	som-
merstævne.
Det	lyder	som	noget,	der	næsten	
er	umuligt,	men	det	er	det	ikke,	
hvis	vi	gør	det	rigtigt	–	og	sætter	
de	rigtige	grænser.
Vi	er	en	gruppe,	der	er	gået	i	gang	med	
at	arrangere	et	regionalt	sommerstævne	
på	lindenborg:	en	fest,	der	varer	i	fem	
dage.
 
Festen
Vi	har	valgt	temaet Festen, fordi	vi	tror,	at	
vi	har	brug	for	noget	særligt	at	se	frem	

mod.	Og	fordi	netop	festen	er	et	billede	
på	det,	Jesus	taler	om,	når	han	taler	om	
guds	rige.	Vi	længes	alle	i	denne	tid	efter	
fest,	farver	og	fællesskab	–	efter	at	være	
sammen	og	at	synge	sammen	med	én	
stemme.
 
Begrænsning
Det	maksimale	antal	deltagere,	vi	vil	tage	

ind,	er	500	imod	de	små	1500,	der plejer	
at	deltage.	tilmeldingen	bliver	derfor	i	
første	omgang	begrænset	til	personer	
tilknyttet	sjællandske	og	bornholmske	
menigheder	samt	personer	bosiddende	
på	sjælland	og	Bornholm.
efter	18.	april	vil	vi	lukke	tilmeldingen	op	
for	alle,	såfremt	der	er	plads.	Det	bliver	

fem	dage	med	fest,	fritid,	
fordybelse	og	fællesskab

ikke	det	samme	uden	jyder	og	fynboer	
–	men	vi	tror	stadig,	det	kan	blive	en	
rigtig	god	sommerfest,	selvom	det	bliver	
anderledes.
 
Et mindre – men godt program
Vi	vælger	at	satse	på	et godt program	
fremfor meget program.	Der	bliver	un-
dervisning	om	formiddagen	og	møder	
om	aftenen.	eftermiddagene	bliver	åbne	
til	hvad	man	nu	gerne	vil,	dog	med	nogle	
aktivitetstilbud	for	unge	og	voksne.
Der	vil	være	særskilt	program	for	børn	
i	forskellige	aldre	og	program	for	teen-
agere	–	foruden	et	særligt	miljø	for	unge	
voksne	(18+).	nogle	eftermiddage	vil	
byde	på	festlige	aktiviteter	for	hele	fa-
milien.
tilbuddene	bliver	ikke	i	den	mængde,	
vi	kender	det	fra	et	normalt	sommer-
stævne,	for	vi	tror	nemlig,	at	vi	allermest	
trænger	til	nærvær	og	fællesskab.
Derfor	bliver	der	ekstra	god	tid	til	at	
være	sammen	med	folk	fra	vores	egen	
og	andre	kirker.	efter	et	år	med	masser	
af	kristne ord har	vi	måske	allermest	
brug	for	at	mærke	det	kristne fælles-
skab.
 
Pris og tilmelding
Prismæssigt	har	vi	lagt	os	nogenlunde	
op	ad	de	priser,	vi	kender	fra	sommer-
stævnet.	Vær	rar	og	tilmeld	dig	så	hurtigt	
som	muligt.	Det	er	afgørende	for,	at	vi	
kan	gennemføre	stævnet.	Det	er	jo	ikke	
nok,	at	vi	synes,	det	er	en	rigtig	god	ide.	
Vi	lover,	at	du	naturligvis	får	alle	penge	
tilbage	i	tilfælde	af	aflysning.
 
Vi	håber	sådan,	at	du	vil	være	med	til	
festen!
Vi	begynder	lørdag	d.	24	juli	(nB.:	ikke	
søndag)	og	slutter	torsdag	d.	29.
 
se	mere	på	facebook	her. 
tilmeld	dig	her. 
early	Bird	rabat	til	og	med	30.	april.	100	
kroner	for	voksne	-	75	kroner	for	børn.
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Magasinet	har	spurgt	Ulla	sekkelund	fra	
Osted	frikirke,	hvad	bogen	har	betydet	
for	hende.

Hvad sidder du som i en sum 
tilbage med efter læsningen af 
bogen?
Bogen	handler	for	mig	om	guds	relation	
med	os	mennesker,	men	i	høj	grad	også	
om	vores	relation	med	hinanden.	Den	
handler	om	guds	kærlighed,	der	både	
ser	det,	jeg	selv	skammer	mig	over	og	alt	
det	grumme	i	mig	selv,	som	jeg	slet	ikke	
kan	få	øje	på.	
Det	er	en	kærlighed,	der	vil	hjælpe	mig	
igennem	døden	til	det	evige	liv.	

Håbet	om	genoprettelse	af	skabervær-
ket,	menneskeheden	og	mig	selv	har	
fået	stor	næring,	og	bogen	kalder	mig	
til	at	leve	et	aktivt	liv	i	kærlighed	og	re-
spekt	for	disse	ting.	Bogen	handler	om,	
at	dommen	efter	døden	ikke	peger	mod	
en	elevator	der	enten	kører	op	eller	ned,	
men	at	alle	får	et	valg	mellem	kærlighed	
eller	total	tomhed	i	al	evighed.	Jeg	sidder	
tilbage	med	en	ubeskrivelig	glæde	og	
lettelse,	en	følelse	af	at	ånde	mere	frit.	
Jeg	kan	give	mig	selv	lov	til	at	give	slip	på	
nogle	af	livets	største	bekymringer	og	
har	derved	fået	frigjort	ressourcer	der	
giver	mig	mere	plads	og	mod	til	at	være	
til	stede	her	og	nu.
 
Gjorde du nye opdagelser omkring 
kristen tro – i så fald hvilke – især?
Hele	min	opfattelse	af	synd,	dom	og	
frelse	er	blevet	løftet	op	på	kærlighe-
dens	lune	sandstrand,	hvor	jeg	efter	at	
have	læst	bogen	også	synes,	den	hører	
hjemme.	Jeg	kæmper	ikke	længere	med	
disse	spørgsmål	på	et	koldt	og	brusende	
hav.	alle	bardomens	grumme	indtryk	og	
forestillinger	fra	folkekirkens	kalkmale-
rier	om	helvedes	brændende	ild	er	gjort	
til	skamme.	Bogen	fortæller	om	en	dom	
efter	døden,	der	omfatter,	at	vi	skal	gen-

På	vej	mod	genoprettelse
Gunni Bjørsted har skrevet endnu en bog – og den har tydeligvis 
hos mange ramt en nerve, der sætter troen fri og giver håbet vinger

Jeg	sidder	tilbage	med	en	
ubeskrivelig	glæde	og	lettelse,	
en	følelse	af	at	ånde	mere	frit
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nem	en	nok	meget	smertefuld	indsigt	i	
vores	egen	synd	og	de	skader,	den	har	
forvoldt.	
Det	minder	mig	meget	om	en	scene	fra	
den	humoristiske	og	tankevækkende	
film	Bruce Almighty	med	Jim	Carrey	og	
Morgan	freeman,	hvor	Jim	Carrey´s	
figur	kommer	op	på	’guds	kontor’	og	
åbner	en	arkivskuffe,	der	bare	vælter	ud	
i	rummet	og	bliver	længere	og	længere.	
Her	står	alle	hans	synder	oplistet	ark	
for	ark.	efter	at	have	læst	gunnis	bog	
forestiller	jeg	mig,	at	på	min	dommedag	
bliver	min	skuffe	åbnet,	og	jeg	bliver	sat	
til	at	læse	alle	ark	igennem	og	sørge	over	
dem,	før	jeg	kan	vende	mig	mod	Jesus,	
der	allerede	har	vasket	tavlen	ren,	og	
som	siger:	’Jeg	er	din’.

Hvor blev bogen til særlig 
glæde og velsignelse for dig?
Bogens	budskab	omfatter	ikke	kun	mig	
og	andre	kristne	på	denne	jord	men	alle	
mennesker,	alle	de	fortabte	sønner	der	
først	vender	snuden	hjem,	efter	de	
har	udåndet	for	sidste	gang.	tilbuddet	
om	frelse	gælder	alle	syndere	på	denne	
grønne	jord,	og	heldigt	for	mig,	for	jeg	er	
en	af	dem.	
Bogen	sætter	mig	i	høj	grad	fri	for	at	
dømme.	Og	sikke	en	frihed	det	er,	at	jeg	
ikke	skal	dømme	søstre	eller	brødre	på	

denne	jord,	hvorvidt	de	har	ret	til	guds	
frelsende	kærlighed,	hverken	i	dette	liv	
eller	det	næste.	Og	bogen	gør	det	ind-
lysende	rigtigt,	at	jeg	aldrig	kan	få	den	
indsigt,	det	i	givet	fald	ville	kalde	på,	når	
jeg	har	så	svært	ved	til	fulde	at	indse	og	
erkende	min	egen	synd.
 

Hvor blev du udfordret 
– og er det måske stadig?
gunni	sætter	med	sin	bog	en	masse	tan-
ker	i	gang	hos	mig	om	bøn	og	måden,	
jeg	beder	på.	at	bønnen	har	en	mægtig	
kraft,	har	jeg	altid	tænkt.	Den	er	en	gave	
fra	gud	til	direkte	u-censureret	kommu-
nikation	med	verdens	skaber	og	frelser	
som	en	telefon	med	god	forbindelse.	
Også	selv	om	vi	ikke	altid	kan	høre,	hvad	
der	bliver	sagt	i	den	anden	ende.	Men	
gunni	løfter	det	højere	op.	”at	bede	i	
Jesu	navn	er	at	blive	inddraget	i	det,	Je-
sus	har	gang	i,	i	verden.	Og	det	er	en	re-
volution	af	den	mest	dybtgående	slags”.	
(s.	117)	På	den	måde	sætter	budskabet	i	
bogen	mig	på	arbejde	i	mit	bønneliv.	for	
mig	bliver	mine	bønner	vigtigere	og	en	
del	af	en	højere	plan.
Min	egen	synd	er	blevet	udfordret	på	
den	allerbedste	måde.	Bogen	har	givet	
mig	arbejde	til	resten	af	mit	liv,	så	jeg,	
uden	at	blive	navlebeskuende,	kan	ven-
de	blikket	indad	når	jeg	i	mit	hovmod	er	

lige	ved	at	dømme	et	andet	menneske	
i	tanke	eller	handling.	når	jeg	tænker	
stygge	tanker	om	min	griske	nabo,	min	
homoseksuelle	kollega,	idioten	i	trafik-
ken	og	folk	der	forvalter	deres	magt	
dårligt,	kan	jeg	nu	i	højere	grad	rette	
blikket	indad	og	tænke:	”Hvad	med	dig	
selv	Ulla?”	

På vej mod genoprettelse
Gunni Bjørsted
Paperback, 244 sider
Skriveforlaget
199,95 kroner

På	vej	mod	genoprettelse
Gunni Bjørsted har skrevet endnu en bog – og den har tydeligvis 
hos mange ramt en nerve, der sætter troen fri og giver håbet vinger

Jeg	sidder	tilbage	med	en	
ubeskrivelig	glæde	og	lettelse,	
en	følelse	af	at	ånde	mere	frit

Af Ulla Sekkelund
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Af Svend Ryborg, 
præst i Thisted

I	indledningen	til	hæftet	trO	tIl	tIDen	
findes	der	en	sætning,	som	har	spillet	en	
helt	central	rolle	i	min	egen	tros-rejse:	
”Deus semper major – Gud er altid større”.

Nysgerrig
for	mig	har	denne	kerne-sandhed	sat	
mig	fri	til	at	være	nysgerrig	på	folk,	der	
mener	noget	andet	end	det,	jeg	selv	er	
flasket	op	med.	Det	har	sendt	mig	på	
en	rejse,	hvor	jeg	ikke	ser	kirken	som	en	
teologisk	klub,	hvor	alle	skal	være	enige,	

for	at	det	er	”rigtigt”,	men	hvor	kirken	
er	en	familie	af	guds	børn,	som	jo	er	
temmelig	forskellige,	som	de	er	det	i	alle	
familier.	

Forskel på respekt og accept
sagen	er,	at	der	ikke	er	lighedstegn	imel-

lem	respekt	og	accept.	Man	behøver	
ikke	at	acceptere	den	andens	synspunkt,	
bare	fordi	man	er	nysgerrig.	Men	når	
man	er	nysgerrig,	viser	man,	at	man	
respekterer	den	anden	som	menneske.	
faktisk	risikerer	man	at	blive	klogere,	
når	man	er	nysgerrig,	for	ingen	af	os	har	
den	fulde	sandhed.	Hør	hvad	der	står	
lidt	længere	nede	i	samme	afsnit:
”Hvad vi siger om sandheden er aldrig til 
fulde identisk med selve Sandheden. Sand-
heden er alene identisk med Den Treenige 
Gud selv – og ikke identisk med vores tan-
ker om ham. ”

Og	
”Vores trosudsagn er ikke fritstående ideer, 
men de er Jesu-disciples respons på Guds 
åbenbaring af sig selv. Sådan skal vores 
trosudsagn forstås: som vores stykkevise 
og ufuldkomne – men alligevel vigtige og 

dyrebare – respons på og beskrivelse af 
den åbenbaring, Gud selv har mødt sit 
skaberværk med.”

Jeg	synes,	dette	er	vigtige	pointer,	som	
mange	kristne	tilsyneladende	har	glemt	i	
denne	turbulente	tid,	vi	lever	i,	både	når	

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.

gud	er	altid	
stØrre

Deus semper major

emnet	er	Corona	håndtering,	præsident-
valg	i	Usa	eller	andre	ting.	Her	møder	vi	
ikke	altid	hinanden	med	nysgerrighed.	
nogle	gange	er	holdningen	mere:	”Hvis	
du	ikke	mener,	som	jeg	gør,	så	er	du	
forkert”.	Men	jeg	mener	faktisk,	at	vi	er	
kaldet	til	at	vise	en	anden	vej:

“Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hin-
anden. Som jeg har elsket jer, skal også I 
elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er 
mine disciple: hvis I har kærlighed til hin-
anden.”	(Joh.	13.34–35)	

Der	står	ikke	noget	om,	at	vi	skal	elske	
hinanden,	hvis	vi	er	enige.	nej	vi	skal	el-
ske	hinanden,	fordi	Jesus	er	den,	han	er.	
Denne	indbyrdes	kærlighed	skal	faktisk	
være	selve	kendetegnet	på,	at	vi	er	hans	
disciple,	hans	kirke.
så	inden	vi	næste	gang	farer	til	tasterne	

for	at	belære	en	af	de	’vildfarne’	på	face-
book	eller	andre	steder,	så	lad	os	huske	
på,	at	Gud er altid større! Uanset	hvor	
overbeviste	vi	er	om,	at	vi	har	ret,	så	er	
gud	altid	større.	Det	er	gud	selv,	der	er	
definitionen	på	sandhed,	og	ikke	vores	
forståelse	af	Ham.	så	vær	nysgerrig!	
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h å b   
f o r   d i n   

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

Nana Holm Green, præst i Birkebjergkirken i 
Næstved, skriver:
 
Vi	ønsker	at	leve	og	vokse	i	den	værdi-
fulde	dobbelthed:
Du	er	elsket	af	gud	-	elsk	andre	og	elsk	
dig	selv.
Du	er	tilgivet	af	gud	-	tilgiv	andre	og	tilgiv	
dig	selv.
eller	som	gud	siger	til	abraham:	“Jeg	
velsigner	dig	...	og	du	skal	være	til	velsig-
nelse”.
 
Kirke i det gamle rådhus
Indtil	1994	var	kirkebygningen	centralt	
placeret	i	næstved.	Den	gang	hed	kirken	
rådhuskirken,	fordi	den	lå	i	den	meget	
gamle	tidligere	rådhusbygning.
I	1994	flyttede	kirken	til	sydbyen	-	et	nyt	
område	under	udvikling	i	næstved,	som	

er	vokset	yderligere	siden	da.	et	område	
med	mange	lejligheder	foruden	pleje-
hjem,	beskyttede	boliger,	hjerneskade-
center	og	andre	tilbud	til	vores	samfunds	
sårbare.
gennem	årene	har	der	været	forskelligt	
samarbejde	med	bl.a.	plejehjemmet,	og	
vi	håber	at	kunne	finde	lignende	og	nye	
måder,	hvor	vi	kan	være	der	for	menne-
sker	i	vores	by.
Birkebjergkirken	har	allerede	etableret	
flere	åbne	fællesskaber,	hvor	vi	prøver	
at	være	til	velsignelse	for	andre	–	men	vi	
oplever	også,	at	andre	er	til	velsignelse	
for	os.
•	 Børnegospelkor	for	byens	børn.
•	 gospelkor,	hvor	menigheden	leverer	

cirka	1/3-del	af	deltagerne.
•	 nørkleklub	med	håndarbejde	som	

rammer	for	fællesskab	med	omsorg	
for	hinanden	og	for	dem	længere	
væk	i	form	af	indsamling	til	nød-
hjælp.

•	 Omkring	fire	kunstudstillinger	om	
året	i	samarbejde	med	lokale	kunst-
nere	fra	sydsjælland.

•	 Månedlig	ældrecafé	med	foredrags-
holdere	og	gæster	fra	byen.

•	 evangelisk	alliance	og	nØP	-	næst-
ved	Økumeniske	Præstenetværk.

alt	sammen	tiltag,	hvor	mennesker,	som	
ikke	har	deres	vante	gang	i	kirkelivet	i	
næstved,	bliver	inviteret	og	føler	sig	vel-
komne	-	også	til	ind	imellem	at	finde	vej	

videre	til	det	øvrige	trosliv	og	fællesskab	
i	kirken.

På opdagelse
I	2020	havde	vi	lige	taget	hul	på	at	gå	på	
opdagelse	i,	hvor	gud	ønsker,	at	vi	skal	
tjene	og	elske	med	den	styrke,	han	giver	
os.	Blandt	andet	ved	at	mødes	med	nogle	
gæster	fra	en	lokal	organisation,	som	for-
talte	om	at	lave	en	reparationscafé.	Må-
ske	var	det	noget,	vi	kunne	give	rum	for,	
og	som	kunne	give	relationer	og	nyt	liv	i	
kirkens	café	og	andre	lokaler?	Mulighed	
for	både	praktisk	og	åndeligt	at	arbejde	
med	på	guds	reparationsarbejde?
Pandemien,	der	ramte	i	marts,	satte	både	
dette	og	andre	planer	på	pause.
 
Rum og ro for tro
Vi	håber,	at	2021	giver	os	mulighed	for	
at	skabe	rum	og	ro	for	tro	-	f.eks.	ved	at	
afholde	den	udsatte	retrætedag,	hvor	
der	også	var	tilmeldte,	som	ikke	er	kirke-
vante.
Det,	vi	kan	gøre,	mens	byen	og	landet	er	
lukket	ned,	er	at	øve	os.	Øve	os	på	vores	
egen	åbenhed	-	åbenhed	for	en	dybere	
relation	til	gud,	og	øve	os	i	relationen	til	
mennesker.	Åbent	og	inviterende	uanset	
hvilke	omstændigheder	livet	end	har.
Vi	beder	for	øjne,	ører	og	hjerter,	som	
forstår,	hvor	gud	leder	os	hen	med	hjælp	
og	håb.	som	fællesskab	i	byen	og	i	vores	
eget	nære	nabolag.

Åben	for	gud	
og	mennesker	
-	i	praksis

Birkebjergkirken i Næstved vil gerne omsætte deres motto om at være åben for Gud og mennesker 
til praksis. Det er under den overskrift, de ønsker at være fællesskab i og for deres by

Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen 
i Birkebjergkirken
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Af Peter Götz

nu	er	det	jo	ikke	sådan,	at	vi	i	Det	Dan-
ske	Missionsforbund	har	sat	politik	over	
det,	vi	som	kirke	føler	os	kaldet	til:	at	
forkynde	evangeliet	til	tro	og	efterfølgel-
se	af	Jesus.	Men	kampen	for	demokrati	
og	et	menneskesyn,	der	anerkender	alle	
guds	skabninger	som	ligeværdige,	har	
også	med	kristne	værdier	at	gøre.

Bibelskolen
Vi	støtter	med	stor	entusiasme	–	om	end	
kun	med	begrænsede	midler	–	bibel-
skolen	i	flygtningelejren	i	Mae	la,	fordi	
vi	ved,	at	herfra	dimitterer	hvert	eneste	
år	cirka	100	bibelskoleelever	efter	et	
uddannelsesforløb	på	fire	år.	som	kare-
nere	føler	de	et	kald	til	at	virke	blandt	
sit	eget	folk	og	bliver	derfor	menigheds-
plantere,	missionærer,	præster,	skolelæ-
rere	med	mere,	hvor	der	åbner	sig	døre	
for	dem.

Karenere
Den	karenske	folkestamme	består	af	
mere	end	seks	millioner	mennesker,	
hvoraf	mindst	de	fem	millioner	lever	i	

Myanmar	og	hører	
til	det,	der	officielt	
kaldes	internt	for-
drevne	folkeslag.

To ben
I	vores	indsats	i	Myanmar	går	vi	så	at	
sige	på	to	ben.	I	og	ud	fra	yangon	ar-
bejder	vi	sammen	med	kWeg,	karén	
Women	empowerment	group.	Det	er	
en	ngO,	der	arbejder	på	at	løfte	de	små	
landsbysamfund	på	fode,	undervise	i	
menneskerettigheder,	genskabe	grund-
læggende	værdier,	organisere	mikrolån	
med	meget	mere.
Det	er	også	i	denne	sammenhæng,	vi	
hjælper	voldsramte	kvinder.	
Men	hertil	er	det	vores	mål	at	skabe	og	
udbygge	en	forbindelse	med	disse	sam-
arbejdspartnere	og	så	dem,	der	rejser	
fra	bibelskolen	i	Mae	la	med	et	bibel-
skoleophold	i	ryggen.
Vi	tror,	at	vores	sociale	indsats	kan	blive	
en	forløber	til	små	kristne	fællesskaber	
og	menigheder.	
I	udvalget	for	thailand/Myanmar	har	vi	
netop	besluttet	at	forme	en	strategi	for	
de	nærmeste	år,	der	fastholder	os	på	

og	udbygger	vores	
evangeliske	indsats	
i	Myanmar.

Med livet som 
indsats
Meldingerne,	som	
vi	lige	nu	får	fra	
vores	venner	i	
yangon,	er,	at	der	
er	store	og	vedva-
rende	demonstra-
tioner	hver	dag.	
Politi	og	militær	
er	på	stikkerne	og	

følger	folkemasserne	tæt.	Det	koger	og	
syder	og	den	oprørte	befolkning	ved,	at	
de	har	store	dele	af	verdens	sympati	i	
ryggen.
Medarbejderne	fra	kWeg	har	arrangeret	
maduddeling	og	et	samariterkorps,	der	
gør,	hvad	de	kan	for	de	mange	menne-
sker.
Vi	har	imidlertid	ingen	problemer	med	
at	forstå,	at	vores	venner	lige	nu	er	aller-
mest	optaget	af,	at	deres	spirende	de-
mokratiske	rettigheder	er	trådt	ned.	fra	
den	tidligere	leder	af	kWeg,	der	nu	sid-
der	i	Parlamentet,	susanna	Hla	Hla	soe,	
har	vi	fået	tilsendt	et	dokument,	hvis	
betydning	hun	tillægger	stor	vægt.	Her	
underskriver	højtstående	ledere	i	thai-
land,	Malaysia,	Indonesien,	singapore	og	
filippinerne	en	klar	og	utvetydig	protest	
mod	militærkuppet	i	Myanmar.	
se	mere	på	facebook	her.

Flygtningelejren
strømmen	af	flygtninge	fra	Myanmar	til	
flygtningelejren	i	Mae	la	er	naturligvis	
taget	til.	lejren	bruges	primært	af	kare-
nere,	som	er	en	af	de	grupper,	hvor	der	
er	mange	kristne	–	og	hvis	tilstedeværel-
se	i	Myanmar	især	stikker	militærstyret	i	
øjnene	(ligesom	fx	de	muslimske	rohing-
yaer	gør	det).
så	hvor	vi	troede,	at	flygtningelejren	
stod	foran	en	lukning	inden	så	længe,	
er	billedet	nu	vendt.	et	stigende	antal	
fordrevne	karenere	finder	nu	illegalt	vej	
over	grænsen	for	at	søge	ly	i	flygtninge-
lejren.	tak	for	forbøn	og	engagement.

I	n	t	e	r	n	a	t	I	O	n	a	l			M	I	s	s	I	O	n			-			M	y	a	n	M	a	r

VOres	Venner	
er	I	nØD
Der er naturligvis mange folkeslag i hele verden, der 
udsættes for overgreb og vold. Det ændrer ikke på den 
virkelighed, at vores nære samarbejdspartnere og ven-
ner i Myanmar – Burma – lige nu har det ualmindeligt 
svært

En Nonne går frem mod politiet ...

… og bønfalder på sine knæ om at de ikke skyder på civile
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I	ghana-udvalget	glæder	vi	os	over,	at	18	
privatpersoner	har	valgt	at	være	faste	
støtter	af	father’s	Home.	Det	giver	ro	i	
maven,	når	vi	hvert	kvartal	sender	penge	
til	ghana,	at	vi	ved,	der	kommer	penge	i	
kassen	igen	inden	næste	forsendelse.	Vi	
bringer	her	et	interview	med	en	af	disse	
faste	støtter.

Babyer på lossepladsen
lene	og	søren	aaskov	kommer	sammen	
med	deres	to	drenge,	kasper	og	nikolaj,	i	
Bethaniakirken	i	aalborg.	for	fem-seks	år	
siden	var	de	på	sommerstævne,	hvor	de	
så	plakater	og	brochurer	fra	de	forskel-
lige	missionsfelter,	og	her	valgte	de	at	
støtte	father’s	Home	med	et	fast	måned-
ligt	beløb.	
Jeg	spørger	dem,	hvorfor	de	støtter	fa-
ther’s	Home,	og	lene	fortæller:	”som	bør-
nefamilie	gav	det	bare	så	meget	mening	
for	os	at	støtte	forældreløse	børn.	tænk,	
at	små	babyer	bliver	efterladt	pakket	ind	i	
plastik	på	lossepladser!”	
kasper	på	16	år	supplerer:	”Det	er	vildt,	at	
børn,	som	var	kasseret,	som	ingen	chan-
cer	havde	i	livet,	nu	får	universitetsud-
dannelser!	Vi	kan	gå	i	skole	og	blive	det,	
vi	har	lyst	til.	De	muligheder	har	de	slet	
ikke.	Men	når	vi	giver	lidt	af	vores	penge,	
så	kan	de.	Det	gør	indtryk	på	mig!”

Tænk, hvis alle gav 
50 eller 100 kroner
søren	er	chokeret	over,	at	der	på	lands-
plan	kun	er	18	faste	private	støtter.	”Jeg	
troede,	der	var	mindst	100!	alle	med	en	
normal	indtægt	kan	da	give	bare	100	
kroner	om	måneden.	Det	er	der	ingen,	
der	vil	savne.	Vi	skal	da	have	nogle	flere	
til	at	give!	Man	kan	jo	bare	vælge	at	give	
50-100	kroner.	tænk,	hvis	alle	gav	det!	
Bare	i	vores	kirke	ville	det	give	90.000-
180.000	kroner	om	året!”

Ansvar
lene	og	søren	ser	det	som	deres	an-
svar	som	forældre	at	lære	deres	børn	
glæden	ved	at	give.	”at	give	er	et	godt	
bibelsk	princip,	som	Jesus	selv	lærte	os	
med	ordene:	”Hvad	I	gør	for	en	af	mine	
mindste...”.	
Det	er	godt	for	børn	at	give	lidt	af	de-
res	lommepenge	for	at	komme	i	gang	
med	den	gode	vane.	Vi	har	intet	gjort	
for	at	have	de	privilegier,	som	vi	har	i	
Danmark.	Det	mindste,	vi	kan	gøre,	er	
at	hjælpe	dem,	som	
ingenting	har.	Og	
det	er	jo	fantastisk	
at	høre	om,	hvilken	
forskel	den	lille	sum,	
vi	sender,	gør!	Og	så	
glæder	vi	os	over,	at	
father’s	Home	er	en	
kristen	organisation,	
hvor	børnene	hører	
om	Jesus.	Det	betyder	
meget	for	os.”

lene	og	søren	læser	
nyhedsbrevene	fra	

I	n	t	e	r	n	a	t	I	O	n	a	l			M	I	s	s	I	O	n			-			g	H	a	n	a

ghana-udvalget	højt	for	deres	drenge,	
og	det	gør	indtryk	på	dem	at	høre	om	
børn,	som	uden	father’s	Home	ville	have	
helt	andre	og	mere	alvorlige	problemer.	
Videre	synes	de,	at	det	er	fantastisk,	at	
de	unge	får	lov	til	at	tage	videregående	
uddannelser.	Det	er	jo	hjælp	til	selv-
hjælp.	På	den	måde	kan	børnene	fra	
father’s	Home	være	med	til	at	bidrage	
og	præge	samfundet	i	ghana!”

Den sidste sætning
Jeg	spørger	dem,	om	de	har	en	sidste	
sætning	til	læserne	af	Magasinet,	og	de	
svarer:
søren:	”Det	er	bedre	at	give	end	at	få.”
lene:	”for	os	kører	det	over	netbank.	
Det	er	så	nemt.	Det	er	fradragsberetti-
get,	og	vi	har	aldrig	manglet	de	penge.”
kasper:	”Jeg	vil	gerne	opfordre	alle	
16-årige	til	at	give	10	kroner	per	måned.”

tak	til	søren,	lene,	kasper	og	nikolaj	
for	deres	engagement	i	father´s	Home	
i	ghana.

Det	giver	så	meget	mening!
Tak til faste støtter - det giver ro i maven

Af Tina M. Jensen

Familien Aaskov
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Mirakler

grundklangen	i Mirakler er,	at	livet	og	
guds	skaberværk	er	ét	stort	mirakel	–	ja	
en	bestandig	kæde	af	mirakler,	som	vi	
ofte	ikke	en	gang	har	øje	for.
Med	et	stort,	omfattende	og	højt	elsket	
forfatterskab	bag	sig,	der	dækker	vidt	
forskellige	genrer	–	børnebøger,	(narnia-
serien	blandt	andet),	filosofi,	fantasy,	
poesi,	æstetisk	historie,	fiktive	breve	
(Djævelens	breve)	åndelige	meditationer	
med	meget	mere	har	C.	s.	lewis	med	
denne	bog	tydeliggjort	og	beskrevet	det	
grundlag,	han	som	kristen	står	på	og	
lever	af.
 
Med	omhyggelig	grundighed	trækker	
C.	s.	lewis,	der	beskrives	som	en	af	
1900-tallets	største	kristne	apologeter,	
sin	læser	dybt	ned	i	lænestolen	og	kal-
der	på	en	sammenhængende	opmærk-
somhed.
Her	møder	vi	en	omfattende	argumen-
tation	og	begrundelse	for,	hvorfor	troen	
på	gud,	inkarneret	i	kristus,	giver	me-
ning	også	for	et	moderne	menneske.
Hvorvidt	man	kan	sige,	at	lewis	går	til	
opgaven	fuldstændigt	neutralt	og	uden	
forudindtagede	standpunkter,	kan	må-

ske	diskuteres,	men	i	bevægelsen	fra	de	
basale	filosofiske	spørgsmål	over	diskus-
sionen	om	det	naturlige	og	det	overna-
turlige	til	mirakler	og	naturlovene,	ledes	
læseren	gennem	en	tankerække,	der	
gør	krav	på	både	opmærksomhed,	efter-
tænksomhed	og	stor	respekt.
 
Denne	bog	er	et	apologetisk	mester-
stykke,	siger	Peter	Øhrstrøm, professor,	
dr.scient.	&	lic.phil	–	og	givetvis	et	af	de	
allervigtigste	bidrag	til	kristen,	filosofisk	
tænkning	i	det	20.	århundrede.	Ikke	
bare	leverer	lewis	her	en	konsekvent	
gennemtænkning	af	den	kristne	tro	på	
miraklernes	mulighed,	men	denne	tro	
sættes	også	på	forbilledlig	vis	ind	i	en	
systematisk	ramme	for	kristen	tænkning	
i	almindelighed.
lewis	mener	ikke,	der	behøver	være	
noget	skisma	mellem	troen	på	stabile	
naturlove	og	muligheden	for	mirakler,	
for	miraklerne	øver	ikke	vold	på	naturlo-
vene,	men	overgår	dem	med	udgangs-
punkt	i	gud,	der	virker	ind	i	naturens	
orden.	Det	siger	niels	Christian	Hvidt,	
th.	D.,	professor	i	eksistentiel	og	Åndelig	
Omsorg,	syddansk	Universitet,	og	fort-
sætter:
De	sidste	årtiers	dialog	mellem	teologi	
og	naturvidenskab	har	perspektiveret	
troen	på	guddommelig	handlen	betyde-
ligt,	men	lewis’	kritik	af	en	ofte	uudtalt	
dogmatisk	lukkethed	for	transcendente	
muligheder	er	stadig	relevant,	og	her	
bidrager	han	lige	så	skarpt	og	præcist	i	
dag,	som	da	Mirakler	udkom	første	gang.	
Jeg	ønsker	læseren	af	denne	bog	en	
berigende	rejse	ind	i	guds	underfulde	
verden	og	håber,	den	må	sætte	sit	præg	
på	samtidens	debat,	som	den	gjorde,	da	
den	først	udkom.
 
C. S. Lewis,
Mirakler
360 sider, paperback med flap
ProRex
Pris: 249,95
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giv	mig	en	tanke

en	skøn	velskrevet	og	letlæst	bog	med	
208	andagtsstykker	skrevet	af	steen	
skovsgaard,	tidl.	biskop.	Den	kalder	ikke	
som	bogen	af	lewis	på	den	dybe	læne-
stol	(anmeldt	ved	siden	af),	men	læses	
måske	allerbedst	på	køkkenstolen	lige	
før	man	går	til	dagens	opgaver,	inspire-
ret	af	livsnære	iagttagelser	og	hverdags-
kloge	tanker.
sprællevende	træder	den	nære	sam-
menhæng	mellem	tro	og	levet	liv	frem	i	
steen	skovsgaards	mangefarvede	buket	
af	andagter,	skriver	esben	andersen,	
provst.
erik	Bjerager,	chefredaktør	på	kristeligt	
Dagblad:	steen	skovsgaard	skriver	godt,	
tilgængeligt	og	jordnært.	Han	formidler	
klassisk	kristendom	med	mange	eksem-
pler	fra	sit	eget	liv.	Jeg	læste	stykkerne,	
da	de	blev	udgivet	i	avisen,	hvor	de	for	
en	kort	stund	og	i	en	ofte	hektisk	hver-
dag	trak	mig	væk	fra	døgnets	og	verdens	
larm	og	virkede	til	glæde	og	opbyggelse.	
nu	er	de	samlet,	og	det	er	mit	håb,	at	de	
også	vil	virke	til	glæde	og	opbyggelse	for	
denne	andagtsbogs	læsere.
 
Steen Skovsgaard
Giv mig en tanke
462 sider, indbundet med læsebånd. 
ProRex
Pris: 249,95

PG
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