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John Nielsen
Missionsforstander

For	nogle	få	årtier	siden	var	vores	sam-
fund	præget	af	livet	i	det	nære.	Man	
kunne	kalde	det	et	stationært	samfund.	
På	trods	af	dette	udviste	kirken	stor	
mobilitet.	Den	var	i	bevægelse	for	at	
forkynde	evangeliet	i	landsbyer	og	byer	
rundt	omkring	i	landet,	og	missionærer	
blev	sendt	ud	i	den	store	verden.	I	dag	
virker	det	som	om,	det	er	helt	modsat.	
Samfundet	er	blevet	enormt	mobilt,	
samtidig	som	kirken	tilsyneladende	har	
mistet	sin	mobilitet	og	er	blevet	meget	
stationær.

Det mobile samfund
Der	har	næppe	nogensinde	været	større	
bevægelighed	i	verden,	end	der	er	i	dag.	
Store	folkemængder	flytter	rundt.	Det	
gælder	ikke	kun	flygtninge,	men	også	
mennesker	der	vælger	at	arbejde	i	an-
dre	lande	end	deres	hjemland.	Ifølge	en	
undersøgelse	lavet	af	FN,	var	der	272	
millioner	migranter	i	2019.	Det	svarer	
til,	at	3,5%	af	verdens	befolkning	var	i	
bevægelse	sidste	år.	Det	er	50	gange	
Danmarks	befolkning!

Den stationære kirke
Samtidig	som	den	globale	udvikling	har	

gjort	befolkningen	langt	mere	mobil	end	
tidligere,	ser	det	ud	til	at	gå	den	mod-
satte	vej	med	kirkefolket.	Mens	kirken	
førhen	sendte	missionærer	udover	ver-
den,	havde	omrejsende	evangelister	i	
Danmark	og	var	at	finde	med	friluftsmø-
der	på	torve	og	markedspladser,	så	har	
kirken	i	dag	i	høj	grad	lukket	sig	omkring	
sig	selv.	Der	er	et	stort	fokus	på,	at	det	
skal	føles	godt	at	komme	i	kirken,	og	et	
meget	lille	fokus	på	at	være	kirke,	der	
planlægger	at	bringe	evangeliet	videre	
til	den	næste	by.	Den	tidligere	så	mobile	
kirke	har	sat	sig	solidt.	

Kirkens fremtid
Skal	vi	have	en	fremtid	som	kirkesam-
fund,	har	vi	brug	for	at	genvinde	mobili-
teten,	så	vi	ikke	blot	vedligeholder	det,	vi	
har,	men	bryder	nyt	land	for	evangeliet	
flest	mulige	steder.	Det	betyder	ikke,	at	
vi	skal	tilbage	til	tidligere	tiders	måder	at	
gøre	tingene	på.	Men	vi	har	brug	for	at	
bryde	ud	af	det	stationære	og	igen	blive	
en	mobil	kirke	–	en	kirke	i	bevægelse.	

Hvem vil flytte?
I	dette	blad	møder	du	en	udfordring	fra	
Nørresundby,	Egebjerg	og	Billund.	Skal	
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Kære læser
Varmt	velkommen	til	et	helt	nyt	blad,	der	både	vil	give	dig	aktuelle	nyheder	fra	Missionsforbundet	
–	hjemme	og	ude	–	og	desuden	artikler,	der	spejler	livet	i	DDM’s	menigheder.
Denne	nye	online	udgave	er	en	sammenlægning	af	Magasinet	og	DDM’s	nyhedsmails.
Adskillige	af	artiklerne	vil	have	en læs mere her	rubrik,	hvor	du	ved	at	klikke	på	linket,	kan	se	emnet	
behandlet	i	en	grundigere	form.

det	lykkes	at	plante	evangeliet	ind	i	disse	
områder,	er	der	brug	for	flere	medar-
bejdere.	En	lignende	udfordring	kom	
fra	menigheden	i	Frederiksværk	i	en	
nyhedsmail	i	juni	måned.	De	søger	yngre	
par,	der	vil	bosætte	sig	i	byen	og	hjælpe	
menigheden	med	at	nå	en	ny	generation	
med	evangeliet.	

Hvem	vil	flytte	til	disse	fire	byer?	Er	det	
dig	og	din	familie	Gud	kalder	til	mobilitet	
for	hans	riges	skyld?
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Præster	bytter	
prædikestol
Første	søndag	i	oktober	bytter	Missions-
forbundets	præster	prædikestol.	Dette	
sker	som	et	udtryk	for	samarbejde	og	
netværk	mellem	menighederne.	Bytte-
PræstDagen	afholdes	for	tredje	gang	
og	er	således	blevet	en	årlig	tilbage-
vendende	begivenhed.	Den	er	med	til	at	
vise	den	lokale	menighed,	at	man	er	en	
del	af	et	større	netværk,	Det	Danske	Mis-
sionsforbund.	Over	en	årrække	vil	man	
stifte	bekendtskab	med	en	række	af	Mis-
sionsforbundets	præster,	og	præsterne	
vil	lære	andre	menigheder	at	kende	end	
den,	de	til	dagligt	arbejder	i.
På	dagen	vises	en	video,	der	beskriver	
noget	af	Missionsforbundets	arbejde	i	
Danmark,	og	der	bliver	ligesom	sidste	år	
mulighed	for	at	give	en	efterårsgave	til	
fællesarbejdet.	Vi	håber	mange	vil	være	
med	til	at	støtte	Missionsforbundet	med	
en	god	gave.
 

Forbundsrådet	
i	Næstved
Den	14.-15.	august	holdt	Forbundsrådet	
møde	i	Birkebjergkirken	i	Næstved.	På	
dagsordenen	var	blandt	andet	forbere-
delse	til	det	kommende	repræsentant-
skabsmøde	den	26.	september	i	Grind-
sted.	Dette	kan	blive	et	historisk	møde,	
idet	der	skal	tages	stilling	til	navneskifte.	

Et	andet	vigtigt	punkt	på	forbundsrå-
dets	møde	i	Næstved	var	en	drøftelse	
af	arbejdet	i	den	kommende	sæson.	Da	
der	er	opstillet	to	kandidater	til	valg	på	
repræsentantskabsmødet	forventes	det,	
at	forbundsrådet	kan	blive	fuldtalligt.
Udover	en	række	andre	punkter,	blev	
der	også	tid	til	et	uformelt	møde	med	
Birkebjergkirkens	menighedsråd	og	
andre	ledere	i	menigheden.	Over	et	flot	
dækket	kaffebord	blev	forskellige	emner	
drøftet,	både	i	forhold	til	den	lokale	kirke	
og	i	forhold	til	det	fælles	nationale	ar-
bejde.	Efter	en	inspirerende	dialog	blev	
aftenen	afsluttet	med	et	skønt	åndeligt	
fællesskab	med	lovsang,	bøn	og	andagt.
 

Frikirkenet	inviterer	
til	Lederkonference
”Kan	håbet	høres?”	er	temaet,	når	
Frikirkenet	inviterer	til	den	årlige	
Lederkonference	den	13.-14.	november	i	
Mariager.	I	invitationen	står	der:
”Der	har	længe	været	en	forandring	på	
vej	i	vores	samfund.	En	forandring,	som	

klimakrisen	og	Corona	blot	har	tydelig-
gjort:	Vi	erkender,	at	vi	er	forbundne	og	
skrøbelige	mennesker,	der	har	brug	for	
hinanden.	Den	mentale	forandring	ser	
ud	til	at	skabe	en	søgning	mod	det,	der	
kan	binde	os	sammen	samt	give	retning	
og	et	højere	formål.	Gud	er	ikke	længere	
et	fyord	i	vores	offentlige	samtaler. 

Kirkeminister og kendt journalist
Hvad	den	søgning	vil	medføre,	ved	vi	
ikke,	men	det	er	en	særlig	mulighed	for	
kirken	til	at	forkynde	det	kristne	bud-
skab. Kan	vi	blive	en	håbets	stemme,	
der	møder	den	tvivl	og	usikkerhed,	der	
vokser	frem?”
På	talerlisten	er	blandt	andre	Jeffrey	
rachmat,	der	er	en	indonesisk	kirkeled-
er,	samt	kirkeminister	Joy	Mogensen	og	
journalisten	Charlotte	rørth	med	flere.
 

OBS	-	kommende	
arrangementer
26.09:                                              
DDM´s	repræsentantskabsmøde	
afholdes	i	Grindsted
26.09:                                              
MBU´s	årsmøde,	afholdes	i	Grindsted.
29.09-01.10:
DDM´s	nationale	præstemøde	på	Aa-
dalen	retræte
03.10:                                              
Fælles	møde	for	de	fire	missionsudvalg,	
afholdes	i	Næstved

NYHEDER FRA 
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Af Peter Götz
 
Trods	Corona	restriktioner	med	mere	
besværlige	arbejdsgange	for	både	un-
dervisning	og	køkken,	melder	forstander	
Anders	Lausten	Ohlsen,	at	’vi	er	kommet	
godt	fra	start.	Vi	har	været	grundige	i	
vores	forberedelse	og	med	hjælp	fra	et	
projekt,	der	hedder Me&We har	vi	haft	
endnu	bedre	fokus	på	intro	og	på	det	at	
begynde	på	en	efterskole’.
De	106	elever	er	fordelt	på	tre	10.	klas-
ser	og	en	9.	klasse.
 
Skole med et stort hjerte
Der	er	mange	børn,	der	har	det	svært	og	
som	falder	igennem	systemerne.	Efter-
skolen	Lindenborg	har	sat	sig	for	at	gøre	
en	helt	ekstra	indsats	for	nogle	af	disse	
børn.	Det	handler	om	at	have	tydelige	
værktøjer	og	gode	ressourcer,	når	disse	
børn	skal	inkluderes.	I	daglig	tale	hedder	
det	inklusion.
I	alt	vil	syv	elever	få	en	ekstra	opmærk-
somhed,	hvor	normeringen	er	anderle-
des,	og	hvor	der	er	både	tid	og	penge	til	
at	give	særlige	samtaletimer	med	mere.	
En	sådan	indsats	udløser	120.000	kr.	pr.	
elev	i	støtte,	der	gives	i	et	tæt	samarbej-
de	med	forældre	og	sagsbehandlere.
 

Nyt linjefag
Foruden	fodbold,	musik	og	fitness	er	
beachvolley	nu	også	et	linjefag	som	10.	
klasserne	kan	vælge.	Dermed	bliver	
Lindenborg	den	første	efterskole	i	Dan-
mark,	der	tilbyder	dette	som	linjefag.
 
Hvorfor Lindenborg
På	arbejdsugen	i	begyndelsen	af	august	
med	over	25	frivillige	arbejdsomme	
mennesker	i	deres	bedste	alder blev	
forstanderen	spurgt	om,	hvorfor	unge	
vælger	netop	Lindenborg:	Det	er	dels	
vores	linjefag,	der	trækker,	og	så	er	der	
også	nogle	unge,	der	i	deres	konfir-
mationsforberedelse	har	fået	lyst	til	at	
undersøge	kristendommen	lidt	mere.	
Når	de	så	ser	skolens	profil	og	tilgang	til	
tro	og	værdier,	bliver	vi	interessante	for	
dem.
 
Fremtiden
Med	det	store	elevtal,	der	ser	ud	til	at	
fortsætte,	skal	der	ske	flere	forandrin-
ger.	Meget	peger	på	at	elevoptaget	for	
21/22	vil	runde	de	100	allerede	på	efter-
skolernes	dag	27.	september	i	år.	Krea-
lokalet	bliver	endnu	engang	flyttet	for	
at	skaffe	mere	rum	til	gruppearbejde	og	
lærerforberedelse,	og	så	skal	hele	skolen	

Efterskolen	Lindenborg	
melder	alt	optaget
106 håbefulde elever mødte op på Efterskolen Lindenborg i begyndelsen af august

underkastes	et	grundigt	bygningsefter-
syn.
 
Nye ansættelser
Fra	dette	skoleårs	begyndelse	går	David	
Lavendt	Krüger,	skolens	sekretær	gen-
nem	otte	år	over	i	andre	opgaver	især	
med	fokus	på	inklusion,	trivsel	og	opta-
gelse	af	nye	elever.	En	ny	sekretær,	Mie	
Lunau	Christensen	har	sat	sig	i	hans	stol	
og	en	ny	fysik-	naturfags-	og	outdoorlæ-
rer,	Kristian	Magersholt	er	kommet	til.	
Ny	som	danselærer	bliver	Esther	Hauge-
gaard.
 
Volontører
Det	er	godt	at	være	volontør	på	efter-
skolen,	og	de	gør,	efter	hvad	alle	siger	
et	fantastisk	vigtigt	arbejde.	Både	i	det	
praktiske	men	ikke	mindst	når	eleverne	
skal	finde	hyggelige	rammer	om	deres	
fritid,	er	volontørerne	helt	uundværlige.	
I	år	hedder	de:	Benjamin	Gohr,	Fransine	
Østergaard,	Marie	Klim	og	Carla	Gjerlev.
 
Vil	du	vide	mere	om	Efterskolen	Linden-
borg,	så	tryk her.
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Af Svend Ryborg

I daglig tale betegner håb den tillidsfulde 
forventning om noget glædeligt, der vil ind-
træffe i fremtiden — uden at der foreligger 
en objektiv sikkerhed.
Sådan	står	der	i	’denstoredanske.lex’.
 
Hvem	andre	end	kirken	kan	være	bæ-
rere	af	sådan	et	håb	for	netop	din	by?	
Vi	kender	ham,	der	tænker	tanker	”om 
fremtid og håb”,	og	vi	har tillid til,	at	han	
kan	gribe	ind	i	enhver	situation.	Spørgs-
målet	er,	om	vi	også forventer, at	han	gør	
det?
 
Tillid og forventning skaber håb
I	Thisted	er	vores	årstema Fællesska-
ber i forventning.	Vi	ønsker	ikke	blot	at	
have tillid til	vores	himmelske	far,	men	
vi	ønsker	også	at forvente,	at	hans	tilste-
deværelse,	igennem	byens	kirker,	rent	
faktisk	gør	en	forskel	i	vores	by.	Tilliden	
og	forventningen	arbejder	sammen	om	
at	skabe håbet –	og	det	har	Thisted	brug	
for.	Selvom	der	er	mange	kirker	i	Thi-
sted,	så	er	der	stadig	uhyggeligt	mange	
mennesker,	som	ikke	kender	deres	ska-
ber.
 

Et fyrtårn i Thy
Vores	vision	i	Kronborgvejens	Kirkecen-
ter	er At være et fyrtårn i Thy, der leder 
mennesker til et dybere fællesskab med 
Jesus Kristus. 
Objektivt	set,	har	vi	ingen	som	helst	
sikkerhed	for,	at	det	kan	ske	–	og	da	slet	
ikke	hvis	vi	begynder	at	kigge	på	os	selv,	
hvor	mange	vi	er,	vores	gennemsnits-
alder,	og	hvad	man	ellers	kunne	kigge	
efter.	Men	fordi	vi	er	i tillidsfuld forvent-
ning til	ham,	som	har	overvundet	alt	det	
onde,	så	behøver	vi	heller	ikke	kigge	på	
os	selv	–	så	må	vi	kigge	på	HAM.
Og	fordi	han	er	god	og	al	tillid	værdig,	så	
oplever	vi	også,	at	vi	får	mulighed	for	at	
række	ud	til	mennesker	i	Thy/Thisted.
Det	sker	ved,	at	Gud	taler	til	os	på	for-
skellig	vis.	Nogle	får	drømme,	profetier,	
indskydelser,	sange,	tanker,	kræfter,	og	
derigennem	får	vi	åbnet	vores	øjne	mod	
andre	end	os	selv.
 
En drøm blev til aktiv bøn
Helt	konkret	havde	én	i	menigheden	en	
drøm,	hvor	hun	fulgte	Jesus	gennem	
byen	og	fik	anvist	forskellige	områder,	
som	var	særlig	udsatte.	Derfor	går	vi	nu	
som	menighed	rundt	i	byen	og	beder	for	

Thisted
Er der håb for din by? Hvis der er, hvem er så bærer af dette håb?

den,	og	selvfølgelig	specielt	for	de	områ-
der,	der	blev	udpeget.	Hvis	nogen	spør-
ger,	hvad	vi	laver,	siger	vi	det,	som	det	
er,	at	vi	beder	for	byen.	Det	bliver	altid	
positivt	modtaget.	Vi	inviterer	selvføl-
gelig	også	de	andre	menigheder	i	byen	
med	på	vandringen.
Andre	oplever,	at	de	pludselig	står	midt	
i	dybe	samtaler	på	arbejdet,	ved	piz-
zeriaet	eller	andre	steder	og	får	lov	til	at	
bede	for	folk.
 
En lille madpakke er nok
Det	lyder	måske	ikke	af	meget,	men	der	
var	engang	en	lille	dreng,	der	gav	sin	
madpakke	til	Jesus,	som	derefter	gjorde	
det	til	føde	for	mange	tusinde	menne-
sker.	Sådan	vil	vi,	i tillidsfuld forventning,	
bringe	det	lidt	vi	har	til	ham,	så	han	kan	
gøre	det	til	velsignelse	for	byen.	Det	er	
byens	eneste	håb.
Det	hele	starter	med,	at	vi	som	Guds	
børn	længes	efter	Guds	nærvær,	hver	
eneste	gang	vi	samles.	Hvis	ikke	vores	
kirker	er	et	sted,	hvor	Gud	kan tage bo-
lig i	byen,	hvad	bliver	der	så	af	håbet?
Er	der	håb	for	din	by?	Og	hvis	der	er,	kan	
håbet	så	høres?
Læs	mere	om	kirken	i	Thisted	her.

H	å	B			F	O	r			D	I	N			By
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Egebjerg

Egebjerg	ligger	
som	en	forstad	
fem	kilometer	
nord	for	Horsens	
og	har	cirka	2600	
indbyggere.	
Byen	er	placeret	

i	enormt	skønne	naturomgivelser	blandt	
andet	indbefattende	Hansted	å,	Ege-
bjerg	sø	og	Hansted	skov.	Egebjerg	har	
en	del	at	byde	på.	Den	velrenommerede	
folkeskole	og	integrerede	vuggestue	og	
børnehave	gør	byen	særlig	attraktiv	for	
unge	børnefamilier,	hvilket	også	ses	på	
den	gennemsnitlige	alder	på	indbyg-
gerne,	nemlig	38	år.	
Derudover	er	der	et	rigt	foreningsliv	
med	forskellige	sportsforeninger	og	
spejdere	og	gode	indkøbsmuligheder	på	
byens	torv.

Nyt	land	i	sigte	–	tre	projekter
I Missionsforbundet har vi en vision om at plante fem nye menigheder og en masse nye trosfællesskaber inden 
sommeren 2022. Dette er vi godt i gang med, men der er stadig nogle skridt at gå

Læs	mere	her:		Om	vores	mål	–	om	milepælene	–	om	os	–	og	om	at	komme	på	besøg.

Nørresundby

Nørresundby	
er	en	bydel	i	
Aalborg	med	
cirka	23.500	
indbyggere	fra	
mange	forskel-
lige	nationer.	Over	2.000	af	indbyggerne	
er	studerende,	som	bor	i	nye	kollegier	
ned	til	fjorden.	Ingen	kirker	i	Nørresund-
by	rækker	pt.	ud	til	disse	studerende.
Nørresundby	vil	de	næste	5-10	år	vokse	
med	4.000-5.000	indbyggere,	da	der	la-
ves	et	nyt	boligområde	kaldet	”Stigborgs	
brygge”.	Man	forventer,	at	der	i	den	
anledning	også	skal	bygges	en	ekstra	
folkeskole.
Der	er	et	rigt	foreningsliv	i	Nørresundby.	
Specielt	gymnastik,	fodbold	og	spejder	
er	populært.

Billund

	
	

	
Billund	er	mest	
kendt	for	Lego	
og	lufthavnen	
og	har	knap	
6.700	indbyg-
gere.	Der	er	en	
hel	del	engelsk-
talende	indbyg-
gere	i	byen,	hvor	

mange	af	dem	arbejder	på	Lego.	
I	Billund	har	der	tidligere	været	et	mis-
sionshus,	og	der	har	også	været	mindst	
ét	forsøg	på	en	kirkeplantning	tidligere.	
I	dag	er	der	kun	Folkekirken	tilbage	i	
Billund Centrum	samt	et	missionshus	
nogle	kilometer	udenfor	byen.
En	del	af	de	tilflyttede	udlændinge	er	
kristne,	men	de	har	ikke	fundet	et	kri-
stent	fællesskab	i	Danmark.	Derfor	har	
vi	startet	en	engelsktalende	bibelgruppe	
op,	for	at	give	et	tilbud	til	disse	menne-
sker. 

Af Camilla Ryborg Muff

V	I	S	I	O	N			2	0	2	2	
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Af Peter Götz

Da	Det	Danske	Missionsforbund	(DDM)	
i	2013	udgav	dokumentet	TrO	TIL	TI-
DEN,	skete	det	efter	grundige	overve-
jelser	og	et	udkast,	der	forinden	havde	
været	præsenteret	og	diskuteret	i	samt-
lige	menigheder.	For	de	allerfleste	blev	
denne	måde	at	beskrive	vores	fælles	
fundament	på	en	berigelse.	For	enkelte	
gav	de	nye	formuleringer	anledning	til	
bekymring	om	der	var	skred	i	de	gamle	
velafprøvede	synspunkter. 
Se	dokumentet	her
 
En	af	dem,	der	
reagerede	me-
get	positivt	på	
materialet	var	
John	Hauge-
gaard,	Osted.	
Magasinet	har	
stillet	ham	tre	
spørgsmål	–	og	
måske	er	ikke	
mindst	hans	
konklusion	til	
allersidst	tanke-
vækkende.
 
John, hvad var det i første omgang, 
der gjorde dig glad for TRO TIL 
TIDEN?

Jeg	var	som	medlem	af	Forbundsrådet	
med	til	at	sætte	arbejdet	med	TrO	TIL	
TIDEN	i	gang.	Det	var	egentlig	drevet	
af,	at	vi	førte	samtaler,	som	pillede	ved	
hele	fundamentet	under	vores	kirke	og	
ikke	mindst	min	egen	tro.	Derfor	blev	
det	vigtigt	for	os	at	formulere,	hvad	det	

så	var,	vi	holdt	fast	i,	og	hvad	der	skulle	
bære	vores	kirke.
Min	umiddelbare	reaktion,	da	jeg	fik	
førsteudgaven	i	hånden	står	kniv-
skarpt	i	min	erindring,	fordi	jeg	på	det	
tidspunkt	rodede	rundt	med	mit	eget	
forhold	til	kirken.	Da	jeg	havde	læst	det	
til	ende,	var	jeg	følelsesmæssigt	stærkt	
berørt	og	sætningen	”Den	kirke,	der	kan	
leve	dette	ud,	vil	jeg	være	medlem	af”	
var	det	som	gav	genlyd	i	mig.
Så	det	er	ikke	en	bestemt	ting,	men	
menneskesynet,	trosgrundlaget	og	det	
teologiske	fundament,	som	springer	ud	
af	teksten,	giver	fuldstændig	og	sam-
menhængende	mening	i	vores	tid.     
 
Er der et særligt perspektiv eller 
et bestemt afsnit du især kunne 
finde dig selv i?

Igen	var	det	ikke	et	enkelt	afsnit	el-
ler	en	enkelt	sætning,	men	helheden,	
der	gav	genklang.	Mange	af	os	som	er	
vokset	op	i	konservative	kristne	kredse	
har	fået	en	bagage,	hvor	fuld	tilgivelse	
gennem	Jesus	Kristus	har	været	italesat	
igen	og	igen. Men	det	samme	blev	også	
forventningerne	om,	at	troen	skulle	om-
sættes	i	en	tydelig,	radikal	og	etisk	leve-
vis.	Ofte	sagt	på	en	måde,	så	det	gav	åg	
at	bære	på,	når	det	virkelige	levede	liv	
blev	holdt	op	mod	idealerne.
Især	gav	de	tre	første	afsnit Livet i Guds 
verden, Livet i Jesus Kristus og	Livet mel-
lem mennesker et	forklarelsens	lys	for	
mig.	Ikke	fordi	det	er	”breaking	news”,	
men	de	tre	afsnit	sætter	livets	puslespil	
og	menneskets	placering	i	Guds	kærlig-
hed	så	godt	på	plads	–	det	gør	det	i	alle	
fald	for	mig.

Det	er	måske,	fordi	jeg	kommer	fra	en	
anden	kirkebaggrund,	men	TrO	TIL	
TIDEN	hjalp	mig	til	med	både	hjerte	og	
hjerne	at	forstå,	hvad	der	er	DDM’s	helt	
særlige	DNA. 
 
Er der afsnit i materialet, som 
du synes er for tynde – eller som 
kryber uden om en problematik?

Der	er	spørgsmål,	som	kirken	ofte	bli-
ver	identificeret	negativt	med,	fx	om	
abort	og	homoseksualitet,	som	ikke	
berøres	konkret. 
Men	jeg	synes	at	den	måde	TrO	TIL	
TIDEN	placerer	mennesket	–	med	alt	
dets	individuelle	rod	-	i	skaberværket	og	
i	Guds	kærlighed	er	så	tydelig	og	klar.	
Alt	det	vi	roder	os	ud	i	eller	bedriver,	
bliver	baggrunden	for	overhovedet	at	
have	brug	for	Jesus	og	hans	tilgivende	
kærlige	favntag.	Derved	bliver	det	min-
dre	betydningsfuldt, hvad mennesker	
fra	tid	til	anden	slås	med.
Man	kan	måske	mere	sige,	at	det	er	
problematisk,	at	vi	som	kirkesamfund	
ikke	mere	aktivt	har	brugt	TrO	TIL	TI-
DEN	til	at	spørge	os	selv,	hvad	det	så	
er,	vi	rent	praktisk	skal	ændre	i	vores	
hverdag,	overfor	de	mennesker	vi	er	sat	
i	verden	for	at	bringe	Guds	rige	nær	til.	

For	mig	personligt	var	den	vigtigste	
praktiske	konsekvens	af	TrO	TIL	TIDEN,	
at	jeg	blev	hjulpet	til	at	stoppe	med	at	
bedømme	andre	mennesker	som	jeg	
omgikkes,	som	”inde”	eller	”ude”	og	
som	objekter	for	at	skulle	overbevises	
om	min	tro.	Og	det	gav	mig	en	hel	an-
den	frihed	til	at	tale	med	mennesker	
om	min	tro.

Ny	frihed	til	at	tale	om	min	tro
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Jubilæum:	
40	år	i	Grønland
DDM har nu i 40 år virket med mission i Grønland

Det,	der	startede	op	som	et	klubarbejde	for	børn	og	unge	i	
Ilulissat,	har	nu	resulteret	i	to	levedygtige	menigheder	i	
Ilulissat	og	Uummannaq.	Der	er	grund	til	at	glæde	sig	over,	at	
evangeliet	har	kaldt	til	tro	og	livsforvandling	hos	mange.
 
Markering ved besøg 
i menighederne
I	løbet	af	det	kommende	år	vil	DDM´s	grønlandsudvalg	
markere	dette	40-års	jubilæum,	og	vi	håber	at	få	lov	at	besøge	
Missionsforbundets	menigheder	og	fortælle	mere	om	arbejdet	
på	Grønland.	Ønsker	din	menighed	vort	besøg,	kontakt	da	
Allan	Hansen	på: allan68hansen@gmail.com eller	tlf.5049	
8277.
 
Fokus på Grønland i 20/21
Frem	til	sommeren	2021	er	Grønland	i	fokus	i	Missionsforbun-
dets	internationale	engagement.	Vi	har	to	projekter,	som	vi	
håber,	I	vil	hjælpe	os	med	at	realisere.
 

Monika	Jeremiassen	sender	hilsen	fra	sommerlejr.
Se	den	her.

Projekter	i	Grønlandsåret
 
• Støtte til Ane Marie  

Kristiansens højskoleophold i 
Mariager fra august 2020 
Målet	er	at	indsamle	25.000	kr.	
til	at	hjælpe	med	betaling	af	halv-
delen	af	opholdet.	
Læs	Ane	Maries	vidnesbyrd	her.

• Uddeling af børnebibler 
Menighederne	i	Ilulissat	og	Uummannaq	vil	gerne	
uddele	børnebibler	til	familier	i	byerne.	
Målet	er	uddele	100	børnebibler.	Udgiften	vil	være	
kr.	20.000.

 
Tak	for	din	støtte	til	disse	projekter.
Gaver	kan	sendes	til	DDM:	
reg.nr.	2374	kontonr. 	0370110700,	mærket	”Grønland	
2021”.

Af Bent Fodgaard / Grønlandsudvalget

https://www.missionsforbundet.dk/post/vidnesbyrd-fra-ane-marie-hilsen-fra-ilulissat
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Diana
Som	lille	boede	Diana	hos	sin	mor	på	Elfenbenskysten,	men
da	hun	var	10	år,	døde	hendes	mor,	og	hendes	bedstemor
bragte	hende	til	Father’s	Home	(FH).	FH	sørgede	for,	at	hun
kom	i	skole	og	siden	i	gymnasiet,	og	de	støttede	hende	i	at
tage	en	fire-årig	universitetsuddannelse	i	bank	og	finans,	som
hun	bestod	med	topkarakterer	i	sommeren	2018.

National Service
I	foråret	2018	blev	hun	medlem	af	FH´s	bestyrelse.	Efter	endt
uddannelse	havde	hun	sit	års	National	Service,	hvor	hun	solg-
te	drinks	ved	en	swimmingpool	ved	et	stort	hotel.	National
service	er	genialt.	De	unge	bliver	placeret	et	sted,	hvor	de	skal
arbejde	for	en	lav	løn	for	på	den	måde	at	give	noget	tilbage
til	samfundet	som	tak	for,	at	de	har	fået	en	uddannelse.	Er	de
placeret	på	en	relevant	arbejdsplads,	lykkes	det	for	nogle	af
dem	at	få	fast	arbejde	der,	eller	måske	kender	deres	arbejds-
leder	nogen,	som	kan	bruge	dem.	Det	er	smart!

Ansættelse
For	Diana	var	det	imidlertid	ikke	et	super	relevant	job,	og	det
var	vanskeligt	at	få	et	arbejde.	For	at	kunne	klare	sig,	mens
hun	ledte	efter	arbejde,	har	hun	ernæret	sig	ved	at	lave	negle
og	lægge	make-up	på	fx	brude,	som	skal	være	smukke	på	den
store	dag.
Men	nu	har	Diana	fået	fast	arbejde,	idet	hun	er	blevet	ansat
på	FH.	De	har	længe	manglet	hjælp	til	det	administrative	ar-
bejde,	og	vi	tror	på,	at	de	i	Diana	har	fundet	den	helt	rigtige
person.	Stort	tillykke	til	både	Diana	og	FH!

Ghana

To	dygtige	unge	kvinder	på	
vej	frem	i	livet
Jennifer og Diana er begge vokset op på Father´s Home i Ghana. Nu er de voksne og klarer sig selv. Mød dem her

Jennifer
Jennifer	kom	til	FH,	da	hun	var	12	år.	Ligesom	Diana	kom	hun
i	skole	og	siden	i	gymnasiet.	I	2018	færdiggjorde	Jennifer	sin
uddannelse	i	Hr	(Human	ressource)	på	universitetet	i	Accra.
Efter	endt	National	Service	var	det	svært	at	få	arbejde,	og	Jen-
nifer	er	nu,	med	succes	blevet	selvstændig,	med	en	hjælp	på	
500	kr.	som	et	tilskud	fra	FH.

Perlevirksomhed
Hun	fortæller:	”En	morgen	i	april,	hvor	jeg	var	ved	at	skrive	en
ansøgning,	fik	jeg	pludselig	tanken,	at	jeg	selv	kunne	starte	en
virksomhed	op,	og	jeg	oplevede,	at	Gud	ønskede,	at	jeg	skulle
starte	en	perlevirksomhed.	Jeg	følte	mig	usikker,	så	jeg	bad
Gud	om	forskellige	tegn	på,	at	ideen	virkelig	var	fra	ham.	Og
Gud	gav	mig	de	ønskede	tegn	for	at	bekræfte,	at	det	var	hans
plan	for	mig.
Jeg	begyndte	med	at	lave	nogle	forskellige	halskæder,	og	folk,
som	så	dem,	ville	have	mig	til	at	lave	flere	og	sælge	dem.
Senere	tilpassede	jeg	nogle	perler	og	begyndte	at	lave	talje-
perler,	hvilke	var	meget	efterspurgte.	Jeg	tilføjede	armbånd	til
min	kollektion,	og	de	er	også	efterspurgte.

Fuld af gode ideer
Nu	sælger	jeg	også	punge	og	tasker,	og	jeg	har	hovedet	fuldt	
af	ideer	til	flere	produkter,	som	jeg	ønsker	at	sætte	i	produk-
tion	Indtil	videre	går	det	glat	–	til	Guds	ære!
Vi	takker	Gud	for,	at	Diana	og	Jennifer	kom	ind	i	FH	familien.
Her	fik	de	nye	muligheder,	så	de	i	dag	lever	selvstændige	og	
værdige	liv.

Af Tina Jensen / Ghanaudvalget



Af Miriam Jensen

Dette	var	én	af	de	kommentarer	fra	
teenagerne,	som	vi	ledere	blandt	andet	
kunne	tage	med	os	hjem,	efter	at	have	
holdt	Virtuel	Crossroadz	for	teenagerne	
fra	Missionsforbundet	i	uge	29.	Lejren	
foregik	i	en	Facebook-gruppe	fyldt	med	
seje	teenagere,	hvor	en	flok	passionere-
de	ledere,	der	var	samlet	i	Strandvejskir-
ken	Humlebæk,	lagde	programpunkter	
op	på	gruppen.	

Gymnastik og gruppesamtaler
I	løbet	af	ugen	har	vi	haft	formiddags-
samlinger	over	zoom,	der	blandt	andet	
har	budt	på	morgengymnastik,	spæn-
dende	undervisning	og	gruppesnakke.	
Over	eftermiddagene	har	der	været	
sjove	temagrupper	som	fotoløb,	aerobic	
med	kendte	tiktok	sange	og	pige/dren-
gesnak.	

Western Versus og Bollywood Bingo
Om	aftenen	blev	der	sendt	live	fra	face-
bookgruppen	med	aftenmøder,	der	
stod	på	lovsang,	interessante	andagter	
og	forbøn.	Efter	hvert	aftenmøde	har	
deltagerne	kunnet	følge	med,	når	der	til	
aftenunderholdning	blev	quizzet	i	Disco	
Jeopardy,	Western	Versus	og	Bollywood	
Bingo	med	fede	præmier.	
Udover	de	faste	programpunkter	har	
lederne	også	lavet	skøre	ting	som	chili-
challenge,	musikvideo	og	sendt	private	
videoer	med	fødselsdagssange	til	de	
deltagere,	der	havde	fødselsdag	i	løbet	
af	ugen.	

Subscribe Jesus og brug 
share-knappen
Temaet	for	årets	lejr	har	været	”Sub-
scribe”,	og	i	løbet	af	ugen	har	flere	le-
dere	samt	lejrens	faste	underviser	Nana	
Holm	Green	sat	fokus	på,	hvordan	vi	kan	
subscribe	til	Jesus,	altså	følge	ham	i	vores	
liv,	fordi	han	har	subscribet	til	os	først.	

Vi	har	snakket	om,	hvilke	notifikationer	
der	er	slået	til/fra	i	vores	liv,	og	hvordan	
et	kristent	liv	uden	filter,	#nofilter,	som-
metider	ser	ud.	
Til	afslutningsmødet	fortalte	Nana	om,	
at	vi	skal	bruge	share-knappen	og	dele	
Jesu	budskab	med	andre.	Vi	havde	en	
stund	med	nadver	og	sluttede	mødet	af	
med,	at	lederne	lyste	velsignelsen	over	
de	deltagere,	der	var	med	online.	

Godt fællesskab
Selvom	både	deltagere	og	ledere	mang-
lede	at	kunne	være	sammen	allesam-
men,	oplevede	vi	alligevel	et	lejr-fælles-
skab,	og	en	følelse	af	at	være	nået	ud	til	
en	flok	teenagere,	som	har	sat	stor	pris	
på,	at	ledere	fra	landet	over	har	givet	sig	
tid	til	dem.	

Virtuel	Crossroadz	lejr
Tusind tak for i år, det har været helt fantastisk også selvom det var virtuelt. Glæder mig til at se jer næste år 

På	trods	af,	at	lederne	kun	har	mødtes	
med	deltagerne	virtuelt,	har	det	virket	
som	om,	at	flere	af	deltagerne	har	mød-
tes	personligt	med	deres	venner	fra	
lejren	og	har	hygget	sig	og	fulgt	med	i	
programmet	sammen.	Den	virtuelle	lejr	
har	derfor	sat	rammerne	for,	at	mange	
har	besøgt	hinanden	-	også	på	tværs	af	
landet.	

Gud lader sig ikke begrænse
Vi	som	stab	ser	derfor	tilbage	på	uge	29	
med	kæmpe	taknemmelighed	og	med	
en	bekræftelse	af,	at	Gud	sagtens	kan	
gøre	store	ting,	og	ikke	er	begrænset	af	
en	pandemi	eller	en	computerskærm.	
Vi	glæder	os	dog	stadig	til	at	kunne	se	
teenagerne	fysisk	og	med	et	brag	af	en	
fest	næste	år	til	Crossroadz	2021.
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