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Mere og mere gik det op for mig, 
at gudstjenesten er stedet, vi først 

og fremmest skal møde Jesus 
Kristus.
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artiklerne omkring corona-situationen, 
som året igennem har haft flest læsere. 
Det kan vi se under Respons, som er et nyt, 
regelmæssigt indslag i impuls, hvor det 
særligt er læserne, der har ordet. Her sam-
ler vi op på de forskellige reaktioner, som 
viser, hvor vi har vores læsere. Både i form 
af kommentarer, spørgsmål og statistik-
ker.
 I årets første udgave af impuls ser vi 
traditionen tro tilbage på året, der gik. Det 
er endnu en gang professor Kurt E. Larsen, 
der med sikker hånd guider os igennem til-
bageblikket. Han fremhæver blandt andet, 
at 2020 har været særligt udfordrende for 
de kristne fællesskaber og for kirkens dia-
koni og mission. Til gengæld lærte 2020 
os en hel masse nyt om digitale medier og 
online-fællesskaber. Og Sprint nåede til 
videoproduktion nr. 100.

Et bedre sted
For øjeblikket er der meget begrænsede 
muligheder for at mødes med hinanden. 
Men lykkeligvis er kirkerne forblevet 
åbne, og trods skrappe restriktioner kan 
vi komme »på bjerget«, som Niels Jørgen 
Kobbersmed forklarer det i sin prædiken 
til sidste søndag efter helligtrekonger.
 Jeg håber, at impuls også må være et 
sted, hvor vi i 2021 kan tænde lidt lys og 
give lyst til at blive et stykke tid. Et sted, 
hvorfra udsigten er lidt bedre. Et sted, der 
forkynder håb.
 God læselyst.  

HÅB 
FOR 2021
Vi er midt i Evangelisk Alliances 

bedeuge, som verden over samler 
tusinder af kristne i fælles bøn. Bøn 

for verden, for kirken, for hinanden og 
for os selv. Og i år har vi alle - ud over hele 
jorden - én stor fælles bøn til Gud: Hjælp os 
gennem pandemien. Hjælp os med at passe 
på hinanden.
 Bøn er temaet for flere artikler i dette 
magasin. Vi bliver mindet om, hvor stor 
en gave bønnens mulighed er. Ikke mindst 
når vi er frataget så mange andre mulighe-
der at udtrykke vores tro på.

Alt hvad vi taler om
I redaktionen har vi flere gange mindet os 
selv om, at vi skal fokusere på noget andet 
end corona-smitten. Men den sætter stadig 
dagsordenen for næsten alt, hvad vi laver 
og taler om, og vi kan da også se, at det er 
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Ekstraordinær tilmelding til konfirmandkurset 2021

Børnebibler sælger godt

KONFIRMANDKURSUS: For at 
skabe plads til flest mulige teen-
agere på årets konfirmandkursus 
(KK), åbnes der ekstraordinært op 
for tilmeldingen til de få tilbage-
værende pladser på KK 2021.
 Udmeldingen kommer fra ud-
valget bag konfirmandkurset. De 
oplyser, at der kun er tale om en-
kelte ledige pladser på skolerne, 
som fyldes ud efter først-til-møl-

le-princippet. Det er ikke muligt 
for allerede tilmeldte deltagere at 
skifte skole. Tilmeldingen åbner 
den 1. februar kl 15.
 Konfirmandkurset afvikles i år 
den 27. juni - 10. juli på Løgum-
kloster Efterskole, Nordsjællands 
Efterskole, Grejsdalens Efterskole 
og Sydvestjyllands Efterskole. /AI

FORLAGSGRUPPEN LOHSE: 
Med ikke mindre end fire titler ud 
af ti dominerer genfortællinger 
af Bibelen for børn listen over de 
mest solgte bøger på Forlags-
gruppen Lohse i 2020. Men num-
mer 1 på bestsellerlisten er ikke 
en børnebog. Det er Om vagabon-
der, hyrder og engle, der indehol-
der 31 eftertanker af rektor Børge 
Haahr Andersen.
 Forlagschef Holger Skoven-
borg glæder sig over, at en ny bog 
af en dansk forfatter har solgt 
så godt, at den ligger øverst på 
bestsellerlisten.
 »Børge Haahr Andersen skri-
ver med en underfundig og un-
derspillet vestjysk humor forenet 
med et klart kald til omvendelse 
og tro. Ellers er det bemærkelses-
værdigt og glædeligt, at den lille 
bog om Guds ledelse af Lars Jen-
sen har fået så stor udbredelse. 
Den er skrevet af en ung til unge 
og hedder: Hvad vil du med mit liv 
Gud?« siger forlagschefen.
 Holger Skovenborg fortæller, 
at en række af Forlagsgruppen 
Lohses faste udgivelser også sæl-
ger godt.
 »Listen over de ti mest solgte 
bøger ser bort fra de udgivelser, 
der kommer fast i nye udgaver 
hvert år, og som hvert år ligger 
suverænt i toppen. For eksempel 
er der på nær et par hundrede 
solgt lige så mange eksemplarer 

af Julemagasinet 24:12 som i 2019 
på trods af usikkerhed omkring 
julegudstjenester og andre op-
lagte muligheder for uddeling,« 
fortæller forlagschefen.
 Forlagsgruppen Lohse er kom-
met godt ud af 2020.
 »Omsætningen er kun faldet 
med syv procent på trods af, at 
bogsalget ved møder, bibelcam-
pinger og andre stævner har væ-
ret stort set ikke-eksisterende. 
Det er meget glædeligt og giver 
håb for det nye år.« /GJ

Forlagsgruppen Lohses bestsellerliste  
for 2020

 1. Om vagabonder, hyrder og engle Børge Haahr Andersen
 2. Kærlighedens 5 sprog Gary Chapman
 3. Hvad vil du med mit liv, Gud? Lars Jensen
 4. Børnenes bibelbog Anne de Vries
 5. Frihedens fundament Lynn Austin
 6. Løft en flap bibel Sally Lloyd-Jones
 7. Troslære for teenagere Henrik Gren Hansen
 8. NT - Gå på opdagelse i  
  Bibelens fortællinger Charlotte Thoroe
 9. Bibelen hver dag Beate Højlund
 10. Ved kilden Øivind Andersen

På listen er ikke medtaget faste, årlige udgivelser og hæfter.

Fire genfortællinger af 
Bibelen for børn er med 
på bestsellerlisten.
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UDSÆTTELSE: Børkop Højskole 
ved Vejle er inde i en rigtig god 
stime. Ligesom i efteråret melder 
skolen om, at alt er fyldt. Mange 
unge er klar til at tage fat på et 
spændende højskoleophold, men 
de må vente lidt endnu.
 »Det er virkelig dejligt, at der 
er så mange, som gerne vil på 
Børkop Højskole. Derfor er det 
dobbelt ærgerligt, at vi ikke kun-
ne starte den 7. januar på grund af 
coronarestriktionerne,« fortæller 
Robert Bladt, der er forstander.

Geert Bruno Sørensen er ny 
direktør for Emmaus i Haslev.

Foto: Privat

Gospel-kids-koret var i september i studiet for at indspille 
sangene til den nye cd, der udkommer den 20. marts.

Foto: Gospel-kids

I efteråret vrimlede det med elever, der 
gav den gas i de mange spændende 
tilbud på Børkop Højskole. Nu venter et 
stort hold på at kunne gøre det samme.

Foto: Peder Kølle

Ny direktør for Emmaus

HASLEV: Kulturcentret Emmaus 
i Haslev får ny direktør. Emmaus, 
som tæller blandt andet galleri 
og konferencecenter, har fra 1. 
februar 2021 ansat Geert Bruno 
Sørensen som sin blot anden di-
rektør gennem årene.
 Geert Bruno Sørensen har i 
mange år professionelt og privat 
beskæftiget sig med kunst og 
kultur. Han har været højskolefor-
stander, ligesom han har beklædt 
flere lederstillinger i kulturlivet, 

blandt andet som chef for DR Big 
Band.
 Han glæder sig til at stå i 
spidsen for kulturinstitutionen i 
Haslev, der særligt koncentrerer 
sig om kirkelig kunst.
 »Emmaus er et levende og 
dejligt sted, der nyder stor op-
bakning fra lokalområdet, venne-
forening og stedets mange gæ-
ster. Et fantastisk hus med stort 
potentiale og mange muligheder. 
Vi skal bygge videre på historien, 
de stærke værdier og på vores 

engagement og faglighed,« siger 
Geert Bruno Sørensen.

Første direktør bliver 
frivillig
Han afløser Grethe Olsen, som 
sammen med sin mand og Em-
maus’ nuværende bestyrelsesfor-
mand, Henrik Olsen, stiftede Fon-
den Emmaus i 2009. Grethe Olsen 
slipper dog ikke galleriet helt, 
idet hun fortsætter som frivillig. 

Ny Gospel-kids-cd gør det ud for Gospel-kids-festivalen
STATUS: Allerede i efteråret 
kunne komiteen bag Gospel-
kids-festivalen se, at det ikke gav 
mening at afvikle en traditionel 

udgave af Gospel-kids-festivalen 
i marts måned. Det blev besluttet 
at arbejde med et nyt koncept, 
hvor man ville afvikle Gospel-

kids-festivalen som en satellit-
festival. Det ville være muligt at 
samles flere steder og følge med i 
festivalen.
 Men den udgave er også 
blevet aflyst på grund af de skær-
pede restriktioner.
 »Vi er rigtig kede af at måtte 
aflyse den. Gospel-kids-festivalen 
har en stor betydning, for den 
er med til at præge musikken 
i Gospel-kids-grupperne i det 

Børkop Højskole venter på at komme i gang igen
 »Vi kan godt forstå, at myn-
dighederne må træffe de beslut-
ninger, de gør. Smittetrykket er 
for højt. Der er for mange, som 
bliver indlagt, og for mange, som 
dør for tidligt på grund af corona-
virus. Som højskole vil vi også 
gerne bidrage til, at der kommer 
styr på smitten igen.«
 Robert Bladt oplyser, at de 
glæder sig til at komme i gang, så 
snart det bliver muligt. /AI

Det daglige ansvar overlader hun 
dog til den nye direktør.
 I betragtning af de nuværende 
covid-19-restriktioner forventer 
Emmaus Fonden en stille overdra-
gelse den 1. februar uden de store 
festligheder. /NB

næste år,« fortæller Elisabeth 
Holdensen, der er konsulent i 
Søndagsskolerne og sidder med i 
komiteen.
 Hun er glad for, at der er et 
lyspunkt midt i det hele. Den 20 
marts, hvor der skulle have været 
afviklet Gospel-kids-festival, ud-
kommer der en cd med nye sange. 
Sangene er skrevet ud fra bøn-
nerne i fadervor.
 »På udgivelsesdagen laver vi 
en video på Gospel-kids’ Face-
bookside, hvor der blandt andet 
er smagsprøver på den nye cd,« 
siger Elisabeth Holdensen. /AI
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TEKST:  ANETTE INGEMANSEN

 Jeg håber, at vi kan 
blive ved med at have 

en god dialog, så vi kan 
være i folkekirken 

sammen

AT LUKKE KIRKERNE VAR MIT LIVS SVÆRESTE 
BESLUTNING, SIGER KIRKEMINISTEREN, SOM ER 
BLEVET OVERRASKET OVER KIRKENS BETYDNING 
FOR SAMFUNDET

JEG ER 
FAN AF 

har det været inspirerende for mig at 
deltage i nogle Onsdagsrefleksioner i en 
kirke, hvor der blev læst nogle bibeltekster 
og brugt forskellige bønner,« fortæller Joy 
Mogensen.

Kirken spiller en vigtig rolle
Der var flere ting, som kom bag på hende, 
da hun blev kirkeminister og besøgte nogle 
af landets sogne.
 »Jeg blev lidt overrasket over, hvor 
mange der faktisk er medlemmer af fol-
kekirken, og hvor mange der deltager i 
kirkens aktiviteter, og den betydning den 
har for mange i lokalsamfundet,« forklarer 
kirkeministeren.
 Uden for de store byer spiller kirken tit 
en vigtig rolle i at holde sammen på lokal-
samfundet. 
 »Jeg er stolt over, at kirken som en re-
præsentant for det menneskelige, sjælelige 
og åndelige står så stærkt. Vi har alle brug 
for at samles og høre om, hvem vi er som 
mennesker,« fortsætter Joy Mogensen.
  »Jeg er rigtig stor fan af velfærdssam-
fundet, men det, der er organiseret af fri-
villige kræfter, er meget svært at genskabe, 
hvis folk skulle have penge for at gøre det.
  Kirken har lært mig, at den er bærer af 
et menneskeligt perspektiv på livet, som er 
et vigtigt bidrag ind i velfærdssamfundet. 
Uden den stemme kan velfærdssamfun-
det ende med at blive en instans, hvor alt 
udelukkende køres efter skemaer, regler og 
retningslinjer.
 Vi glemmer nogle gange, at mange af 
velfærdssamfundets tilbud er udsprunget 

også ramte folkekirkens gudstjenester og 
aktiviteter.
 »Beslutningen om at lukke kirken i en 
tid, hvor alle mennesker mere end noget 
andet havde brug for at mødes og høre 
kirkens budskab, var den sværeste og 
hårdeste, jeg har truffet i mit liv. Jeg håber 
aldrig, at jeg kommer til at træffe den be-
slutning igen,« siger kirkeministeren.

Jeg er stor fan af bøn
Joy Mogensen har selv brug for at komme 

i kirke og høre dens budskab.
 »Jeg finder jævnligt ind 

i en kirke om søndagen. 
Jeg kan godt lide guds-

tjenestens sange, men 
bønnerne betyder no-
get helt særligt. Jeg er 
meget stor fan af bøn,« 

understreger hun.
  »Det, jeg lærte om bøn, 

da jeg gik i katolsk skole, har 
jeg taget med mig. Det præger 

min egen bøn.«
 Hun sætter pris på de forskellige må-
der, man kan gå i kirke.
 »Folkekirken har flere tilbud end tid-
ligere, og det er jeg glad for. Blandt andet 

Bliv ved med at passe på jeres me-
nighed i coronatiden. Graden af 
den indsats kan ikke overvurderes.
 Sådan lyder budskabet fra kir-

keminister Joy Mogensen til alle, der er 
aktive i kirkeligt arbejde.
 Hun roser de mange i folkekirken, som 
gør en indsats for at få tingene til at fun-
gere på trods af restriktionerne.
 »Jeg vil gerne sige tak til alle, der har 
været tålmodige og kreative i at finde må-
der at holde det kirkelige liv i gang. Det 
er vigtigt, at holde folkekirken 
åben i coronatiden, selv om 
det er svært. Folkekirken 
har et budskab, som 
vi har brug for at 
høre, fordi vi alle kan 
mærke de mentale 
konsekvenser, som co-
ronakrisen gør ved os. 
Vi kan blive isoleret, og 
vi kan opleve en angst for, 
hvordan situationen påvirker 
vores hverdagsliv og arbejdssitua-
tion,« forklarer Joy Mogensen.
 Derfor havde hun det også svært med, 
at nedlukningen af landet sidste år i marts 

BØN
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af kirken. Rigtig mange steder er der pri-
vate tilbud, der supplerer det offentlige. 
Det ser man for eksempel i juletiden, hvor 
mange kirkers organisation af julehjælp og 
julestuer betyder rigtig meget.«

Indre Mission bidrager positivt
Kirkeministeren mener, at Indre Mission 
er en vigtig del af folkekirken og bidrager 
positivt til det kirkelige arbejde.
 »Det gør Indre Mission på utrolig man-
ge måder, fordi folkekirken er organiseret 
sådan, at der er plads til, at man sætter sit 
lokale præg på det kirkelige liv.
 Det faktum, at folkekirken også kan 
rumme Indre Mission, skyldes, at vi har en 
folkekirke, der er rummelig, og hvor der er 
en udstrakt grad af lokal frihed. Det tror 
jeg også, er en af grundene til, at der er så 
mange danskere, der bakker op om folke-
kirken,« forklarer Joy Mogensen.
 »Jeg tænker, at Indre Mission er en vig-
tig del af folkekirken, for organisationen 
er med til at sikre, at der er en gruppe af 
kristne, som oplever, at folkekirken kan 

rumme dem og deres syn på livet og ver-
den.«

Brug for et nuanceret billede af 
Indre Mission
Joy Mogensen har to forskellige billeder af 
Indre Mission.
 »Det ene billede har jeg fra min tid som 
borgmester i Roskilde. Her mødte jeg flere 
borgere, som var aktive i Indre Mission. 
De var rigtig gode samfundsborgere, som 
altid var der, når der skulle laves noget for 
dem, der havde allermest brug for hjælp.
 Det andet billede har jeg fra diskus-
sionen om vielse af homoseksuelle, hvor 
Indre Mission blev kendt for at have udfor-
dringer med vielse af homoseksuelle.

 Jeg anerkender, at folkekirken har en 
soleklar udfordring, for diskussionen fik 
nogle til at melde sig ud af folkekirken, 
men jeg håber også, at Indre Mission kan 
acceptere det kompromis, der blev indgået 
mellem forskellige synsvinkler. Det giver 
homoseksuelle mulighed for at blive gift 
i kirken, men præsten har også mulighed 
for at afslå det. I de situationer skal der fin-
des en anden præst, eller parret kan blive 
gift et andet sted,« forklarer kirkeministe-
ren.
 »Jeg synes, at der er en udfordring i, 
hvordan man får samlet de to billeder af 
Indre Mission. Der er rigtig mange fra 
Indre Mission, der gør rigtig meget godt i 
folkekirken, men det kommer ikke lige så 
meget frem i den landsdækkende debat. 
Spørgsmålet er, hvordan man får et nuan-
ceret billede af Indre Mission.«
 Fremadrettet peger Joy Mogensen på 
værdien af samtale.
 »Jeg håber, at vi kan blive ved med at 
have en god dialog, så vi kan være i folke-
kirken sammen,« siger hun.  

Om kirkeministeren
Joy Mogensen er 40 år og kirkeminister 
og kulturminister. Hun er tidligere borg-
mester i Roskilde.

Kirkeminister Joy Mogensen 
ser Indre Mission som en 
vigtig del af folkekirken.

Foto: Kristian Brasen
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TEKST:  ANETTE INGEMANSEN

FORMANDEN FOR INDRE MISSION FORUDSER, AT DER 
EFTER CORONAEN VENTER ET STORT ARBEJDE MED AT 
VÆKKE FLERE FÆLLESSKABER SOCIALT OG ÅNDELIGT 
OG HAVE ØJE FOR DEM, SOM KAN OPLEVE SIG I 
PERIFERIEN AF FÆLLESSKABET

VI KAN MERE 
når vi står sammen

Det ville være en drøm for mig, 
hvis flere lokale kirkelige fæl-
lesskaber eller mindre grupper 
kunne se det positive i at knytte 

sig til en vækkelsesbevægelse som Indre 
Mission. For står vi tættere 
sammen, kan vi også noget 
mere sammen.
 Det understreger 
formanden for Indre 
Mission Hans-Ole 
Bækgaard ved ind-
gangen til et nyt år, 
hvor bevægelsen til 
september kan fejre 
160-års-fødselsdag.

En værdi at høre 
sammen
Han mener, at det fortsat giver mening at 
have en IM-model for kirkeligt arbejde.
 »Jeg er klar over, at flere, både indi-
viduelt og som fællesskab, helst vil være 
uafhængige og skabe sin egen identitet, 

også kirkeligt. De store foreningers tid er 
ikke in. Det kan give nogle muligheder lo-
kalt, men det rummer også svagheder. For 
tit står man mere alene og ser heller ikke 
potentialet i det ansvar at præge og bære 

med i et større fællesskab.
 Ved at være forenet 

i en bevægelse eller et 
netværk, som kirkelig 

forening betyder, kan 
man noget mere sam-
men. Samtidig under-
støttes man på mange 
måder lokalt og kan 

gøre brug af tiltag og 
tilbud, man ikke har 

ressourcer til selv. Man får 
altså meget foræret,« forklarer 

formanden.
 Han mener, at nogle lokale fællesska-
ber overser værdien af at høre til sammen 
med andre og gå i en fælles retning for kir-
ke og mission. At stå sammen styrker også 
muligheden for at være en betydningsfuld 

og klar røst ind i kirkelivet og samfundsli-
vet.
 »Vi må ikke spille det landsdækkende 
arbejde ud mod det lokale, eller de ansatte 
medarbejdere ud mod de frivillige, eller 
ledelse ud mod baglandet. Jo mere vi ser, at 
vi hører sammen og gensidigt beriger, på-
virker og understøtter hinanden, jo bedre 
kan vi stå sammen om vores formål. Jeg 
oplever en spirende forståelse for det i det 
kirkelige landskab, og det bliver interes-
sant at følge, hvordan den vil udvikle sig.«
 Formanden peger på, at disse dyna-
mikker også voksede frem i de første årtier 
efter 1861, og på samme måde udgør de 
stadig en afgørende krumptab for det mis-
sionsarbejde, som Indre Mission er sat i 
verden for.

Et sprog der passer til tiden
»I IM-fællesskaber skal vi tale positivt 
om, hvordan vi styrker fælleskabet mel-
lem generationer, og den store betydning 
et lokalt fællesskab har i at nå længere 

Måske skal vi ikke 
længere sige, at vi er 

kirkens dagligstue, men 
at vi er noget andet, 
der lever op til vores 

formål
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Hans-Ole Bækgaard, der er formand 
for Indre Mission, ser ind i et nyt år, 
hvor han ser nødvendigheden af, at 
man står sammen i Indre Mission og 
gør alt for at være en positiv røst i 
kirke- og samfundsliv.
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ud med evangeliet,« fortsætter Hans-Ole 
Bækgaard.
 »At nogen begynder at samles om tro-
en på Jesus, har ofte haft sit udspring i en 
enkelt person eller et mindre fællesskab. 
Vækkelseshistorien rummer mange af 
disse fortællinger, og det er ikke forandret. 
Derfor har vi et håb om, at når eksempel-
vis flere unge flytter fra de store byer og ud 
i landet, så ser de muligheden for at indgå 
i lokalt IM-arbejde eller har blik for at 
danne nye små enheder. Stort er ikke altid 
bedst, småt kan også være godt.«
 Indre Missions Hovedbestyrelse ar-
bejder blandt andet med at formulere IM’s 
selvforståelse i et sprog, der passer til nuti-
den.
 »I mange år har vi for eksempel beskre-
vet os selv som kirkens dagligstue. Når vi 
bruger det udtryk, hvad er det så for en 
kultur, vi taler om? Mange har i dag i ste-
det for et køkken-alrum. Måske skal vi ikke 
længere sige, at vi er kirkens dagligstue, 
men at vi er noget andet, der lever op til 
vores formål,« lyder det fra formanden.

Et stort arbejde venter
Hans-Ole Bækgaard ser frem til, at vac-
cinen mod corona gør sin virkning, så man 
igen kan samles fysisk i fællesskaberne.
 »Coronatiden som en krisetid rammer 
også Indre Mission. Ikke kun økonomisk, 
men også socialt og åndeligt. Men en krise 
rummer også momentet for noget nyt. Jeg 
er spændt på, hvordan det vil styrke og 
modne bevægelsen og missionsarbejdet,« 
siger han.
 »Jeg tror, der venter et stort arbejde 
med at vække flere fællesskaber socialt og 
åndeligt og have øje for dem, som kan op-
leve sig i periferien af fællesskabet. Vi skal 

hjælpe hinanden godt på vej ved at tale 
om udfordringerne og udvise omsorg og 
barmhjertighed.«

Vi skal være klare i mælet
Formanden vurderer, at det ikke bliver let-
tere med tiden at trænge igennem med et 
vækkelsesteologisk budskab i folkekirken.
 »I løbet af året fortsætter debatten 
om folkekirkens liturgi og ritualer, og her 
skal vi vedholdende argumentere for, at 
vækkelsesteologien har relevans ind i det 
kirkelige liv. Mange fra det folke-
kirkelige system vil sige, 
at en klassisk luthersk 
kristendomsforkyn-
delse af frelse og 
fortabelse og om 
forsoningens 
betydning er 
forældet og ikke 
gangbar,« for-
klarer Hans-Ole 
Bækgaard, der 
understreger:
 »Det er vigtigt, 
at vi er et korrektiv og 
klare i mælet om, hvorfor 
mennesker har brug for Jesus, 
og hvorfor tro og dåb er vigtig. Hvis vi 
skal være det, må vi internt være skarpe 
på, hvad vi mener med at være evangelisk-
lutherske.«
 Formanden henviser til det fokus, som 
Landsforeningen af Menighedsråd vil 
prøve at sætte i gang om, hvad det betyder 
at være menighed og at fremme kirkens liv 
og vækst.
 »Vi kan spille en positiv rolle i den sam-
tale, for vi har meget at byde ind med. Jeg 
håber, at flere fra vores del af kirkelivet, 

som sidder med i menighedsråd, vil arbejde 
for at få det sat på dagsordenen: Hvad det 
vil sige at være menighed, og hvad det be-
tyder for kirkelivet lokalt,« pointerer han.

Religionsfriheden er under pres
Hans-Ole Bækgaard ser med stor alvor på 
situationen for religionsfriheden.
 »I de senere år er det med rette blevet 
sagt, at åndsfriheden er under pres. Det 
har også konsekvenser for tros- og reli-
gionsfriheden. Det er desværre blevet et 

vilkår, vi er under, og som vi må 
arbejde ud fra.

  Det viser nogle af 
de lovforslag, der 

er fremsat i det 
nuværende fol-

ketingsår, for 
eksempel på 
det identitets-
politiske område 
om forståelsen 

af køn, og hvad 
man må sige. Det 

er vigtigt, at vi som 
kristne reagerer og 

påvirker lovarbejdet. Vi 
må blande os og være tydelige 

om den sandhed, at der biologisk er to 
køn, at vi er skabt som mand og kvinde.
 Vi står med en ny generation, som al-
lerede nu vil blive opdraget med den iden-
titetspolitiske og normkritiske dagsorden. 
Derfor er det vigtigt, at vi fastholder det 
bibelske skabelsessyn og vover at sige det 
højt,« understreger formanden.
 »Det skal vi fortsætte med at gøre - 
sandheden tro i kærlighed-  indtil denne 
forførende ideologi vælter som et babels-
tårn.«  

I de senere år er det 
med rette blevet sagt, at 

åndsfriheden er under pres. 
Det har også konsekvenser for 

tros- og religionsfriheden. 
Det er desværre blevet et 

vilkår, vi er under, og 
som vi må arbejde 

ud fra
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SPØRGSMÅL
Vi har altid givet penge til forskellige mis-
sions- og hjælpeorganisationer. Men hvor 
meget skal vi give? Og kan vi overhovedet 
give nok?

SVAR
Givertjeneste er et vigtigt, men udfor-
drende emne at tale om, så tak, fordi I ta-
ger det op. Først og fremmest er det vigtigt 
at fastslå, at vi ikke kan sige, hvor meget I 
skal give. Det, tror vi, er en sag mellem den 
enkelte og Gud (2 Kor 9,7). Vi er alle kaldet 
til at give, men det konkrete beløb er for-
skelligt. Vores udgangspunkt er, at alt, 
hvad vi ejer, er givet af Gud (se fx 5 Mos 
10,14; 1 Kor 10,26 og Sl 50,12). Det betyder, 
at vores penge i sidste ende er Guds, og at 
han har givet os ansvar til at forvalte dem 
til hans ære. Men hvordan gør man det?

Trygheden og stabiliteten
Jesus taler ofte om forholdet til penge, og 
nogle steder virker det til, at vi skal give 
alt væk (Mark 10,21). Men vi tror, at det er 
en forsimplet fortolkning. Vi tror, at Jesus 
taler hårdt imod rigdom, fordi penge nemt 
kan fjerne vores fokus fra vigtigere ting 

(Matt 6,21). Jesus udfordrer os til at over-
veje, hvor vi finder tryghed og stabilitet. Er 
det i en god opsparing, i friværdien eller 
hos Gud?
 Man kan altså sige, at vi skal give så 
meget væk, at vi ikke sætter vores lid til 
vores økonomi, men til Gud. Og det kan 
betyde, at vi må blive som enken i templet, 
der gav alt, hvad hun havde (Luk 21).
 Vi tror ikke, at Gud er ligeglad med, 
hvor meget vi beholder selv. Dette sætter 
Stuart Townend ord på i sangen Simple 
living, hvor han synger »Not what you 
give, but what you keep, is what the King 
is counting« (Kongen tæller ikke, hvad du 
giver, men hvad du beholder). Vi kan med 
god samvittighed beholde noget til os selv. 
Men som forvaltere må vi vurdere, hvor 
meget af vores indkomst Gud har tiltænkt 
os, og hvor meget han har tiltænkt andre.
 Vi står altså i en balance mellem at give 
så meget væk, at vi sætter vores lid til Gud. 
Samtidig med, at vi ikke skal forsømme os 
selv og give de penge væk, som er tiltænkt 
os. At finde denne balance tror vi, er noget 
individuelt og kun opnåeligt gennem bøn.

En givende livsstil
I Det Gamle Testamente beskrives det, 
hvordan Israels folk skal give tiende af det, 
de ejer. Jesus taler ikke imod princippet 
om tiende, men i stedet for at fastsætte 
nye regler, kalder han til en givende livs-
stil, hvor vi fx skal give til dem, der stjæler 
fra os (Luk 6). Vi kan altså ikke læne os 
tilbage, når vi har givet en bestemt pro-
centdel af vores indtægt. Men vi må lø-
bende være i dialog med Gud om, hvornår 
han vil, at vi skal give. Derfor har vi i vores 
hjem valgt, at tiende er udgangspunktet og 
ikke endemålet for vores givertjeneste.
 Ud over tanken om tiende, er der 
to principper, som vi vil nævne i denne 
sammenhæng. For det første må det 
gerne kunne mærkes at give til andre. 
For eksempel kan man vælge en billigere 
feriedestination, et mindre fjernsyn eller 
en ugentlig suppe-dag for at frigive nogle 
penge til andre. For det andet tror vi, at 
man skal øve sig i at give væk. At se ens 
hårdt tjente penge som Guds og give, når 
der er få penge på kontoen, kræver øvelse 
og tillid.

Med venlig hilsen
Jeanette og Kristoffer Trelborg Roager

Send dit spørgsmål til brevkassen@imt.dk og 
find alle offentlige svar på familiearbejde.dk

Brevkassen er redigeret af landsleder for 

IM’s familiearbejde GITTE RASMUSSENBREV 
KASSE

VI FINDER BALANCEN 
 I BØNNEN

Dette er en forkortet udgave. Det fulde svar kan læses på 
familiearbejde.dk/familiearbejde/brevkasse/

GIVERTJENESTE ER ET VIGTIGT, MEN UDFORDRENDE EMNE

1 | 2021 | IMPULS  11

https://imt.dk/brevkasse
http://familiearbejde.dk
http://imt.dk/brevkasse
https://familiearbejde.dk/familiearbejde/brevkasse/


KLÆDT  I GLÆDE

F or mange år siden skulle jeg hente 
et af mine børn efter en børnefød-
selsdag. Jeg kom ind i et kaotisk 
hjem, hvor fødselsdagsbarnet vræ-

lede for fuld hals. Moderen havde følgende 
bemærkning: »Jeg ville fejre mit barn for at 
gøre det rigtigt glad. Og se nu resultatet!« 
Jeg forsøgte at berolige hende: »I morgen 
vil hun huske alle de gode ting. Det er jeg 
sikker på.«
 Guds pointe med skabelsen var den 
samme. I sin tid skabte Gud verden til 
glæde og ære for det menneske, han skabte 
som kronen på det hele. Der er en daglig 
glæde ved mad og drikke, arbejde, familie 
og venner, sol og regn, som vi deler med 
alle mennesker. Også dem, der ikke tror på 
en skaber. Paulus sagde i sin tid til nogle ik-
ke-jøder: Gud har »vidnet om sig selv gen-

VI KAN GLÆDE OS 
OVER MAD OG DRIKKE 
OG ALLE HVERDAGENS 
GODER. MEN INTET 
KAN OVERGÅ DEN 
GLÆDE, DET ER, NÅR 
GUD GRIBER IND, 
BEFRIER FRA NØD OG 
FØRER OS IND I FRIHED 
OG FÆLLESSKAB MED 
HAM

BØRGE HAAHR ANDERSEN
Rektor på Dansk Bibel-InstitutFOR

KYNDELSE

nem sine velgerninger ved at give jer regn 
fra himlen og frugtbare årstider, ved at 
mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med 
glæde« (ApG 14,17). I syndefaldets verden 
kan glæde og sorg, fryd og smerte komme i 
en mærkelig blanding. Vi lever i mørket og 
dødens skygge, og der er nok at være ked af. 
Alligevel formår Gud at fylde os med glæde, 
selv under vanskelige livsvilkår.
 Denne glæde er vi fælles om, kristne 
såvel som ikke-kristne. Alligevel er der en 
væsentlig forskel. Vi kender afsenderen. 
Vi tror ikke, det er skæbnen eller tilfældig-
heder, der giver os et godt liv. Vi tror, det 
skyldes vores skabers godhed og omsorg 
for os.

Glæden over Guds indgreb
Da Israels folk stod ved Det røde Hav og 
kunne se egypterhæren nærme sig, troede 
de nok, at deres liv havde ende, eller at de 
var tilbage i slaveriet. Men da Gud på en 
finurlig måde havde ført dem tørskoet over 
havet og ladet egypterne drukne, svingede 
deres følelser til den ultimative begej-
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KLÆDT  I GLÆDE
Jeg kan aldrig afbetale min gæld i forhold 
til Gud, men forbliver modtager af noget 

aldeles ufortjent. Her er min dybeste kilde 
til glæde

»Hvis folk er glade, er 
det deres egen skyld. 
For der er nok at 
være ked af« 

Storm p.

string. For at få afløb for glæden, måtte 
den synges ud (2 Mos 15).
 Da Gud mange år senere befriede jø-
derne fra fangenskabet i Babylon, bredte 
jublen sig igen. »Da fyldtes vor mund med 
latter, vor tunge med jubel. Da sagde man 
blandt folkene: ‘Herren har gjort store ting 
mod dem.’ Herren har gjort store ting mod 
os, og vi blev glade« (Salme 126,2-3).
 Det tredje eksempel er i slutningen af 
Davids liv. Som straf for en konkret synd i 
Davids liv sender Gud en forfærdelig pest 
over folket, hvorved 70.000 mennesker 
dør (2 Sam 24; 1 Krøn 21). På baggrund af 
Davids hjælpeløse råb om nåde standser 
Gud pesten, lige inden den når den centrale 
del af Jerusalem. Her bygger David et alter 
og takker Gud, og her har vi sandsynligvis 
baggrunden for Salme 30, hvor David bru-
ger udtrykket, at Gud klæder ham i glæde.
 Vi kan glæde os over mad og drikke og 
alle hverdagens goder. Men intet kan over-

gå den glæde, det er, når Gud griber ind, 
befrier fra nød og fører os ind i frihed og 
fællesskab med ham. Vi har det i lignelsen 
om den fortabte søn. Faderen har sin glæ-
de i benene, da han løber sønnen i møde. 
Sønnen fyldes af glæde, da han ser, at hans 
far møder ham med tilgivelse og genopret-
telse. Familie og venner »begynder at være 
glade«, da fedekalven slagtes, og der for-
beredes en stor takkefest. Himlen og Guds 
engle glæder sig over en synder, som om-
vender sig. Denne glæde smitter af i form 
af jordisk glæde.

Glæden har et centrum
Da jeg vågnede i morges, takkede jeg Gud 
for hverdagens godhed, for helbred og 
arbejde, min ægtefælle, børn, svigerbørn 
og barnebarn, familie og venner, sol og 
regn og alle andre goder. Men min glæde 
har et centrum. Det er, at Gud i Jesus har 
tilgivet og fjernet min skyld, inklusive de 
daglige synder, som stadig klæber til mit 
mangeårige liv som kristen. I mit gudsfor-
hold lever jeg i en dyb virkelighed: Når Gud 
bærer over med min skyld, gør han det ved 
at fjerne den på grund af Jesus. Ikke sådan, 
at den ikke længere er en del af min natur 
og personlighed, men sådan, at den ikke 
længere tæller i min gudsrelation.
 I de menneskelige relationer er der 
en gensidighed, for eksempel i et man-
geårigt venskab. Vi deler tro og liv og 
mange goder med hinanden. Tilgivelse og 
overbærenhed er også en del af forholdet. 

»Du forvandlede min 
klage til dans, du tog 
min sørgedragt af 
mig og klædte mig i 
glæde. Derfor vil jeg 
lovsynge dig uden 
ophør; Herre min 
Gud, for evigt vil jeg 
takke dig« 

David. Salme 30,12-13

I forholdet til Gud er der en ulighed. Han 
møder mig dagligt med sin ufortjente god-
hed. Jeg møder ham med daglig anger og 
bekendelse.
 Jeg kan aldrig afbetale min gæld i for-
hold til Gud, men forbliver modtager af 
noget aldeles ufortjent. Her er min dybeste 
kilde til glæde. Mit gudsforhold står og fal-
der med, hvad en anden har gjort for mig. 
Det bliver aldrig gensidigt. Det hviler alene 
i selve Guds evige væsen og hans frelsende 
gerning i tidens fylde. Og denne glæde har 
ingen udløbsdato. Som David siger: For 
evigt vil jeg takke dig. 
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TEKST:  ANETTE INGEMANSEN

I gymnasietiden på Lol-
land begyndte Anne-Ka-
thrine Wagtberg Hansen 
at tro på Jesus og komme 
i IMU i Maribo. Hun sam-
menligner det med at 
flytte til et nyt land, hvor 
der er mange ting, man 
skal sætte sig ind i.

Foto: Jacob Due
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Da Anne-Kathrine gik på Børkop 
Højskole, oplevede hun engang, 
at en gruppe hyggede sig med 
at sidde i opholdsstuen og spille 

kristne børnesange, som de havde lært på 
sommerlejre.
 »De syntes, at det var sjovt at synge 
dem sammen og hyggede sig med det. 
Men jeg kendte dem ikke og vidste ikke 
helt, hvad jeg lige skulle,« fortæller Anne-
Kathrine Wagtberg Hansen. Hun bruger 
eksemplet til at beskrive, at der er mange 
ting, som personer med kulturkristen bag-
grund ikke kender, og som de skal vænne 
sig til i det kristne fællesskab.
 Anne-Kathrine valgte for mange år 
siden som gymnasieelev, at hun ville satse 
på kristendommen og være en del af det 
kristne fællesskab. Hun sammenligner det 
med at flytte til et nyt land, hvor der er rig-
tig mange ting, man skal sætte sig ind i.

 »Det er en proces, som har været lære-
rig, men også lidt svær, og som har krævet 
mental energi,« fortæller læreren, der er 
gift med Anders. De har tre børn og er ak-
tive i Indre Mission i Jelling.

Vi skabte vores egen kultur
Vandringen begyndte på Lolland, hvor en 
veninde i begyndelsen af gymnasietiden 
tog hende med til KFS og til IMU i Maribo, 

DET HAR VÆRET SVÆRT
 FOR ANNE-KATHRINE
   AT NAVIGERE   
 I DEN KRISTNE            
       KULTUR

Vi kendte ikke til 
spillereglerne i det 
kristne fællesskab, så vi 
skabte vores egen kultur.

I GYMNASIET 
BEGYNDTE 
ANNE-KATHRINE 
AT TRO PÅ JESUS. 
MEN HUN VAR IKKE 
FORBEREDT PÅ, AT 
DER FULGTE ET 
KULTURELT SKIFT 
MED, SOM OGSÅ 
KRÆVEDE MANGE 
OVERVEJELSER
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som en missionærmedhjælper havde fået 
op at stå. Anne-Kathrine var én af flere  
nybegyndere i kristendommen.
 »Vi kendte ikke til spillereglerne i 
det kristne fællesskab, så vi skabte vores 
egen kultur. Vi lærte nogle kristne sange 
og prøvede at bede og diskuterede ivrigt 
det, vi læste i Bibelen. Vi havde åbne 
samtaler, hvor vi diskuterede det meste. 
Det var både hyggeligt og nødvendigt, 
hvis vi skulle manøvrere i det nye land-
skab og i forhold til vores familier og 
venner, der typisk stod lidt andre steder, 
end vi gjorde.
 Undervejs blev vi guidet af missio-
nærmedhjælperen og af et ældre mis-
sionærpar, som lagde hus til og styrede 
møderne. Vi havde en formand, som 

havde været troende i lidt f lere måneder 
end os andre. Når der var noget, vi ikke 
kunne finde ud af, så søgte hun svar i 
Bibelen og vejledte os på den måde. Vi 
tog tingene ret bogstaveligt,« fortæller 
Anne-Kathrine, der af den grund blandt 
andet holdt op med at drikke til fester. 
Hun husker en dag, de sad ude i haven.
 »Vores formand havde en flyer med, 
hvor der helt enkelt stod, at hvis du tror 
på Jesus som din frelser, så bed om, at han 
må blive det i dit liv. Vi bad, og bagefter 
ønskede vi hinanden tillykke med, at vi var 
kristne,« siger hun.
 »Lidt firkantet, men sådan skete det 
faktisk.«

Vi forstod ikke, hvad der foregik
De var flere fra IMU i Maribo, som beslut-
tede sig for at tage på Børkop Højskole. De 
fik sig noget af en brat opvågning i mødet 
med andre jævnaldrende, som havde fået 
kulturen i det kristne fællesskab ind med 
modermælken.
 »Det var lærerigt, men også udfordren-
de,« konstaterer Anne-Kathrine.
 Hun oplevede, at der var en del ting i 
kulturen på højskolen, som der ikke blev 
sat ord på.
 »Det var på den ene side en hjælp, at vi 
var flere, som ikke altid forstod, hvad der 
foregik. Vi brugte lidt krudt på at snakke 

om det. Bagefter har jeg tænkt, at det må-
ske ville have givet et andet ophold at tage 
afsted selv. Måske havde jeg talt mere med 
flere af dem, der kendte det hele indefra, 
og på den måde fået opklaret lidt af det, 
der undrede mig.
 For eksempel når folk blev kærester. 
Der, hvor jeg kommer fra, blev folk forel-
skede, drak sig mod til, typisk til en fest, 
og så kyssede man og blev kærester. På 
Børkop dukkede der pludselig et par op, 
og så var de ud af det blå blevet kærester. 
Sådan så det ud for mig.
 Jeg tænkte på, hvordan det gik til. 
Læste de i Bibelen, og så kyssede de, og 
så var de kærester?« siger Anne-Kathrine 
og fortsætter eftertænksomt: »Det var 
nok nogle sundere forhold, der kom ud af 
det på dén måde.«
 Hun og veninderne ville også gerne 
arrangere en fest i skolens foredragssal 
med kristen technomusik og uden alko-
hol.
 »En hjælpsom lærer fortalte os på 
en god måde, at de andre elever måske 
ikke ville komme. Der var ikke tradition 
for technofester på skolen, eleverne var 
ikke vant til at danse, og så var de mere 
til kormusik a la Primus og Oslo Gospel 

Jeg kunne mærke, 
at han havde en 
kærlighed til det kristne 
fællesskab, samtidig 
med at han kaldte en 
skovl for en skovl.

»I Indre Mission ligesom 
alle andre steder er der en 
kultur, som man må prøve 
at sætte sig ind i, når man 
kommer som ny,« siger An-
ne-Kathrine, der oplevede 
det som en proces, som 
krævede mental energi.

Foto: Anders Hansen
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Choir, som var den type musik, en del 
hørte dengang,« siger Anne-Kathrine.

Jeg fik lidt blå mærker
»Jeg var frustreret, for det var et fantastisk 
univers, der havde åbnet sig, da jeg mødte 
Gud. Men det blev pakket ind i en masse 
kultur, jeg ikke altid kunne identificere 
mig med. Det var nogle gange svært at na-
vigere i en kultur, hvor jeg ikke kendte spil-
lereglerne. Jeg må indrømme, at det under-
vejs gav lidt blå mærker på sjælen. Det er 
vigtigt for mig at understrege, at folk jo var 
flinke, og ingen ville noget ondt,« fortsæt-
ter hun.
 Hele vejen igennem var højskolens læ-
rere en værdifuld støtte.
 »De var gode til at svare og vejlede mig 
i mine mange spørgsmål,« fortæller Anne-
Kathrine, der trosmæssigt fik meget ud af 
opholdet.
 »Jeg lærte masser af bibelhistorie og 
sjælesorg, og jeg opdagede værdien af bøn 
og mødte én af mine bedste veninder der.«
 Hun har siden tænkt meget over mødet 
med højskolens kultur og ser på det med 
lidt andre briller.
 »I Indre Mission ligesom alle andre 
steder er der en kultur, som man må prøve 
at sætte sig ind i, når man kommer som ny. 
Sådan var det også på højskolen. Jeg tror, 
overraskelsen bestod i, at det åndelige var 
en tydelig vandring, jeg havde valgt, mens 
jeg ikke var forberedt på, at det kulturelle 
skift kom til at kræve mindst lige så mange 
overvejelser,« forklarer hun.

Han vidste, hvad jeg snakkede om
Lollænderen skiftede Jylland ud med 
København, hvor hun begyndte i IMU.
 »Jeg trivedes supergodt i den kultur, 
der var i IMU i storbyen. Der var flere 
syrehoveder, som var lidt flippede, og vi 
kom fra meget forskellige sammenhænge. 
Det prægede fællesskabet, for der var en 
stor rummelighed,« siger Anne-Kathrine, 
der i en tid var ansat i Indre Mission som 
missionærmedhjælper og som ungdoms-
konsulent. Her mødte hun en erfaren IM-
medarbejder, som fik stor betydning.
 »Jeg har gennem årene søgt efter perso-
ner, der både kendte til livet som kulturkri-
sten og som kristen, og som kunne hjælpe 
mig med at sætte ord på det at være en del 

Anne-Kathrine har 
gennem årene søgt 
efter personer, der 
både kendte til livet 
som kulturkristen 
og som kristen, og 
som kunne hjælpe 
hende med at sætte 
ord på det at være 
en del af begge 
kulturer.

Det var et fantastisk 
univers, der havde 
åbnet sig, da jeg 
mødte Gud, som 
så blev pakket ind 
i en masse kultur, 
jeg ikke altid kunne 
identificere mig med.

af begge kulturer. Derfor var det en stor 
hjælp for mig at møde IM-medarbejderen, 
for jeg kunne spejle mig i ham. Jeg kunne 
mærke, at han havde en kærlighed til det 
kristne fællesskab, samtidig med at han 
kaldte en skovl for en skovl og hjalp mig til 
at få sat ord på det usagte, som jeg undrede 
mig over,« forklarer Anne-Kathrine.

Hun gør noget ved det
Anne-Kathrine og Anders har været en del 
af IM-fællesskabet i Jelling i en del år.
 »Jeg har været i flere gode bibelkredse, 
og der, hvor vi kunne tale om ægte hverdags-
liv i lyset af Jesus, har jeg virkelig fået meget 
godt med,« siger hun. Til gengæld møder hun 
nogle gange forventninger i fællesskabet, 
som hun har svært ved at leve op til.
 »Det bliver nogle gange italesat som 
trofasthed, hvis man kommer til hvert 

møde, og jeg forstår godt hvorfor. Men 
hvis jeg skal det, så ved jeg ikke, hvordan 
jeg ud over mit arbejde og min familie skal 
finde tid til at bruge mine nådegaver, som 
er gæstfrihed og at snakke tro med men-
nesker. Jeg har erkendt, at den rytme ikke 
passer til min hverdag, så jeg har indrettet 
mig på en sådan måde, at jeg også får tid til 
at bruge mine nådegaver,« fortæller hun.
 »Jeg har oplevet, at jo mere hverdags-
dansk og erfaringsnært et sprog jeg har om 
mit forhold til Jesus og det, jeg oplever og 
tror på som kristen, jo mere bliver det in-
tegreret i min bevidsthed. Det gør det også 
lettere at tale om det at være kristen med 
venner og familie, der ikke er en del af Indre 
Mission.«

Konsekvenser af valg
Hun er glad for det valg, hun traf, og de kon-

sekvenser, der er 
fulgt med.
 »Mange af os 
kommer til at 
foretage store 
skift i vores liv, 
og de får alle 
mulige ven-
tede og uventede 
konsekvenser. 
Dette med at 
finde vej i Indre 
Mission har fyldt 
noget for mig, 

måske fordi resten af mit liv er helt almin-
deligt. Det vigtige for mig er, at Gud kender 
vores identitet og har en plan for os,« siger 
Anne-Kathrine.   
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TEKST OG FOTOS: OLE NOERMARK LARSEN

SPRINT AAGAARD KORSHOLM VAR USIKKER PÅ 
KONCEPTET, DA HAN FOR SYV ÅR SIDEN BEGYNDTE 
AT PRODUCERE UNDERVISNINGSVIDEOER I IM. NU 
LIGGER DER 100 VIDEOER TIL FRIT BRUG

Video nummer 100 
er i kassen

tener, hvor man har en forkynder på besøg 
i missionshusene. For nogle af de små IM-
fællesskaber er det en bekostelig affære at 
hente en taler i den anden ende af landet, 
og nogle har måske også tænkt, at de ikke 
ville ulejlige en taler langvejs fra for at 
forkynde for en lille gruppe på fem eller 
ti personer. I stedet kunne man så se en 
video på 20-40 minutter og bagefter tale 
sammen om de spørgsmål, som følger med 
alle videoerne,« forklarer Sprint Aagaard 
Korsholm, som er undervisningskonsulent 
i IM og leder af projektet.
 »Min bekymring var, at en del af de 
små fællesskaber består af ældre, som 
måske ikke kunne finde ud af den tekniske 
del, men den bekymring er gjort til skam-
me. Mange ældre er vant til at kommuni-
kere med børn og børnebørn via Facetime 
og andre kanaler, så langt de fleste steder 
er der mindst én i fællesskabet, som godt 
kan finde ud af at vise en video på en 
skærm og koble lyd til,« siger Sprint.

Videoformat giver andre 
muligheder
Ud over bekymringerne om teknikken var 
han usikker på, om folk overhovedet var 
interesseret i at se videoerne.
 »Da jeg gik i gang, havde IM lige ned-
lagt et tre-årigt undervisningstilbud, som 
vi kaldte Kirkelig Voksen Undervisning. 

ter til gennemgange af bibelske tematik-
ker. Nogle er samlet i serier, mens andre er 
tænkt som selvstændige udgivelser.
 »Tanken var fra start, at videoerne 
skulle være et supplement til de mødeaf-

Indre Missions medieplatform imedia.dk 
rummer nu 100 videoer med bibelun-
dervisning til brug i IM-fællesskaber, 
bibelkredse og private hjem. Emnerne 

spænder vidt fra indføring i bibelske skrif-

De første år mindede videoerne meget 
om et møde i missionshuset. Nu eksperi-
menteres der mere med formen.
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Derfor fik jeg sat en række møder op rundt 
om i landet, hvor vi kunne drøfte, hvad der 
var interesse og behov for i stedet,« fortæl-
ler han.
 »Der var mange forslag, som stak i alle 
mulige retninger. Men ideen med video-
undervisning gik igen flere gange.«
 De første videoer blev udgivet i 2014, 
og siden er arkivet stille og roligt vokset, 
og konceptet har udviklet sig lidt.
 »I starten var ambitionsniveauet at 
lave nogle videoer, som mindede om det, 
man ville få, hvis man havde en taler på 
besøg. Men videoformatet giver også an-
dre muligheder. Man kan jo lige så godt 
optage dem et sted, hvor det giver mening i 
forhold til indholdet,« siger han.
 For nylig har han f.eks. flyttet opta-
geudstyret ind i en kirke for at optage en 
video om gudstjenestens liturgi.

Det hele er gratis
Den seneste video, nummer 100 i rækken, 
er optaget i Vejle Missionshus, hvor missi-
onær og forkynder Brian Madsen har rejst 
et lille telt. Her fortæller han om Bethesda 
Dam, hvor Jesus helbreder en lam mand, 
som har ligget der i 38 år, Salomos 
Søjlegang, hvor Peter og Johannes hel-
bredte en mand, der havde været lam fra 

fødslen. Det er afsættet til en undervisning 
om Bibelens forhold til sygdom og dermed 
også en udlægning af, hvad Bibelen har at 
sige i corona-tiden.
 Sprint står bag kameraet og holder styr 
på både lys og lyd under optagelsen.
 »Da jeg begyndte, havde jeg kun meget 
simpelt udstyr. Det er efterhånden blevet 
opgraderet, og på Indre Missions Hus har 
vi fået et velfungerende studie. Men man 
kan jo godt se, at det ikke er professionelt,« 
siger han.
 »Derfor har mit motto hele tiden været, 
at den tekniske kvalitet i hvert fald ikke er 

lavere end prisen. For det hele er gratis,« 
smiler han.

Savner feedback
Af og til bliver han mødt af mennesker, 
som siger »tak for i onsdags«, selv om han 
ikke ved af, at han har mødt dem før. Som 
regel er det, fordi de har været til et møde, 
hvor én af videoerne er blevet brugt.
 »På den måde får jeg en lille smule 
feedback, men det er generelt ikke meget. 
Derfor drømmer jeg om at lave en under-
søgelse, som skal vise, hvem der bruger vi-
deoerne, og hvordan de bliver brugt. I dag 
har jeg kun et tal på, hvor mange gange de 
enkelte videoer er set, men jeg kan jo ikke 
vide, om en mødeleder har siddet hjemme 
og set de første to minutter af 25 forskel-
lige videoer for at finde en, der egner sig,« 
siger han.
 I corona-tiden har mange vænnet sig 
til at deltage i møder og gudstjenester on-
line, men om det vil øge efterspørgslen på 
undervisningsvideoer, tør han ikke sige.
 »Mange er blevet mere opmærksomme 
på mulighederne og mere fortrolige med 
teknikken, men der er også mange, der 
ikke orker at se mere på en skærm, og som 
derfor ikke vil bruge det. Så måske går det i 
sidste ende lige op,« siger Sprint.  

Imedia.dk
På Indre Missions egen medieportal lig-
ger et stort antal videoer og lydfiler fra 
en række forskellige arbejdsgrene. Her 
er bl.a. undervisningsvideoer, podcasts 
og en række optagelser af møder fra 
bibelcampings og konferencer i IM-regi. 
Der er også en søgefunktion, så man kan 
søge efter bestemte medvirkende eller et 
bestemt emne.
 Alt på portalen er gratis og kan frit 
benyttes både privat og i IM-fællesskaber 
og bibelkredse.

Sprint Aagaard Korsholm 
instruerer, filmer og holder 
øje med lyd og lys samtidig.
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del, at man pludselig kunne nå en gudstje-
neste både i Løsning og København samme 
formiddag. Det blev muligt at høre gode 
prædikener fra hele landet, bare ved et klik 
på musen. Stor opfindsomhed blev udvist i 
kirker og kirkelige foreninger, for at holde 
mest muligt af det kirkelige arbejde i gang. 
Nogle steder blev der afholdt store drive-
in-gudstjenester udendørs, meget positivt 
anmeldt i Jyllands-Posten, der kaldte det 
»dyt-dyt-gudstjenester«.
 Det blev påske, og regeringen arbejde-
de på at åbne for påskegudstjenester, men 
præsteforeningen og et flertal af biskop-
perne ønskede, at folkekirken stod last og 
brast med samfundet og ønskede derfor 
ikke at åbne for kirkelige arrangementer i 
påsken.
 En mærkelig påske blev det så, hvor 
man kunne gå i det overfyldte byggemar-
ked om lørdagen, men ikke måtte gå ind i 
Guds hus om søndagen, selvom dette godt 
kunne være sket med passende forholds-
regler og større afstand end i butikkerne. 
Folkekirken lukkede op for gudstjenester 
igen Kristi himmelfartsdag – med pladsbe-
grænsning og fra efteråret også med krav 
om mundbind, i hvert fald på vej ind og ud 
af kirken, og med forbud mod at forsamles 

ET CORONAÅR 
med lukkede kirker 
og stor opfindsomhed

TILBAGEBLIK PÅ 2020:

BIBELEN 2020, MENIGHEDSRÅDSVALGET OG EN PÅSKE OG EN JUL MED 
LUKKEDE KIRKER PRÆGEDE FOLKEKIRKEN I 2020. MANGE AKTIVITETER 
BLEV AFLYST ELLER SAT PÅ PAUSE. MEN DER VAR OGSÅ NYE TILBUD 
SOM DRIVE-IN-GUDSTJENESTER OG DIGITALE GUDSTJENESTER

Corona-pandemien kom til at 
præge både hverdagen og det 
kirkelige arbejde i 2020. Den 11. 
marts lukkede Danmark ned, og 

ingen kunne vide, hvor længe dette ville 
vare. Det gjaldt også gudstjenester og næ-
sten alt kirkeligt arbejde – begravelser dog 
undtaget. Bryllupper og konfirmationer 
blev udskudt, og ingen kunne vide, hvor-
når de kunne blive gennemført. Det førte 
til utallige bekymringer og svære overve-
jelser i alle kirker og i familierne. Kirkerne 
blev lukket helt, i modsætning til tidligere 
epidemier, hvor man snarere tænkte, at 
der netop i krisetider er særligt brug for at 
kunne gå ind i en kirke.

 Den spanske syge kostede i sin tid 
14.000 danskere livet. Den var på sit vær-
ste i Danmark i oktober 1918, hvor der 
var 13.786 nye tilfælde på en uge. Da blev 
møder, forsamlinger og selskabelige sam-
menkomster udsat, men gudstjenester 
kunne fortsætte, idet de dog undertiden 
blev forkortede, så folk hurtigere kunne 
komme ud i frisk luft igen. Man tænkte 
nemlig dengang, at det er vigtigt for folk 
at høre Guds ord og evangeliets trøst i det 
kristne fællesskab.
 Til forskel fra ældre tider er der i dag 
muligheder for at komme til gudstjeneste 
og høre Guds ord trods de lukkede kirker. 
Nemlig på nettet. Det havde endda den for-

Coronaen prægede 
det kirkelige arbejde
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i grupper uden for kirken. Men det blev 
dog muligt at holde gudstjenester.
 Da julen nærmede sig, holdt biskopper-
ne fast i, at der kunne og skulle holdes jule-
gudstjenester, når nu sundhedsmyndighe-
derne gav deres støtte dertil. Lillejuleaften 
kom der pludselig nye restriktioner, så 
gudstjenester skulle afkortes. På grund af 
det meget korte varsel og de utydelige ud-
meldinger valgte biskopperne så alligevel 
at anbefale aflysning. Så blev der alligevel 
stille i kirkerne hen over jul og nytår.

 Når engang coronaen er overstået, bør 
det i ro og fordragelighed overvejes, hvad 
man kan lære af det til en anden gang: Er 
det altid det bedste at føje et år til et liv, 
hvis det betyder, at man samtidig tager 
livet ud af dette sidste år for en isoleret 
plejehjemsbeboer? Forhåbentlig har erfa-
ringerne med nedlukninger betydet, at fol-
kekirken fremover vil holde kirkerne åbne 
under alle forhold, og kan stå sammen om 
det nye råb: »Aldrig mere en 11. marts«.

 Coronaen har betydet, at det ikke har 
været noget godt år for den del af kirken, 
der lægger vægt på det kristne fællesskab 
som en del af den kristne tro. Det gør Indre 
Mission og mange andre inden for folke-
kirken. De kirkelige foreningers og fri-
kirkers og frimenigheders møder og lejre 
kom langsomt i gang igen, men meget blev 
aflyst og sat på pause.
 Særlige vanskeligheder var der også for 
den del af det kirkelige arbejde, der hand-
ler om diakoni og international mission. 
Her skaffes en stor del af indtægterne via 
genbrugsarbejdet, og da genbrugsbutik-
kerne længe var lukkede, gav det store 
vanskeligheder.  

Foto: Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Getty Images Plus

Kirkeministeriet fravælger migranter 
– og fokuserer på klimaet
Kirkepolitik fylder usædvanligt lidt i den 
nuværende regerings arbejde. Det er som 
hovedregel en god ting, når dette er tilfæl-
det. Kirkelig lovgivning skal helst vokse 
frem nedefra, så folkekirken ikke bliver 
gjort til genstand for en udefrakommende 
dagsorden.
 Kirkeminister Joy Mogensen har spillet 
en meget tilbagetrukket rolle, men på et 
enkelt område skinner regeringens politik 
igennem. Et arbejde for at forbedre herbo-
ende kristne migranters tilknytning til fol-
kekirken er vokset frem nedefra i de senere 
år. Først var der mange lokale initiativer 

omkring samarbejde med kristne migran-
ter, så tog Folkekirkens Mellemkirkelige 
Råd sagen op og fremsatte et forslag, og 
med basis i dette nedsatte den tidligere kir-
keminister Mette Bock et lovforberedende 
udvalg til at arbejde med sagen. Dette ud-
valg har imidlertid ligget stille, lige siden 
den nye regering kom til, og i efteråret 
2020 blev det stilfærdigt nedlagt. Dermed 
har kirkeministeren sendt et signal om 
manglende interesse for de mange indvan-
drere og deres tilknytning til folkekirken.
 Til gengæld har kirkeministeren kastet 
sin kærlighed på klimaet, så de projekter, 

hun kunne støtte via sin særlige udvik-
lingsfond, handler om den grønne omstil-
ling. Ingen kan have noget imod, at folke-
kirken arbejder på at blive endnu bedre til 
at forvalte Guds skaberværk og jordens 
resurser på kirkegårde og i bygninger. Men 
der er unægtelig mindre kirkeligt perspek-
tiv i bedre isolering end i at hjælpe kristne 
migranter og folkekirken til at finde bedre 
sammen til gensidig glæde og til styrkelse 
af menighedslivet.  

Coronaen har betydet, 
at det ikke har været 

noget godt år for den del 
af kirken, der lægger vægt 
på det kristne fællesskab 

som en del af den 
kristne tro
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To nye biskopper
Lotte Rebels afgang i Helsingør er den sid-
ste af de to biskopper, der i sin tid ikke gik 
ind for loven om vielse af to af samme køn, 
blevet pensioneret.
 I Grønland valgtes den unge Paneeraq 
Siegstad Munk til biskop, og deroppe var 
der i årets løb en kampagne i anledning 

af den globale modstand mod fortidens 
kolonisering. Der blev foretaget en af-
stemning om, hvorvidt missionæren Hans 
Egedes statue skulle blive stående i Nuuk, 
som han grundlagde for snart 300 år siden 
under navnet Godthåb. Heldigvis var der 
flertal for at bevare statuen.
 Måske som et led i den globale anti-
koloni-bevægelse har den afgående biskop 
Sofie Petersen polemiseret mod missi-
onsarbejde i Grønland. At hun modarbej-
der ikke-lutherske frikirkers og sekters 
arbejde i Grønland, er naturligt ud fra 
hendes præsteløfte. Men man må håbe, at 
den nye biskop ser mere velvilligt på den 
hjælp til kirken, som Sømandsmissionen, 
Kristeligt Forbund for Studerende og andet 
godt luthersk missionsarbejde tilbyder 
deroppe. Folkekirken står ganske vist 
medlemsmæssigt stærkere i Grønland end 
i de ti andre stifter i folkekirken, men de 
har nogle sociale og åndelige udfordringer, 
som bedst kunne løses ved et godt samar-
bejde mellem kirken og foreningerne.  

TILBAGEBLIK PÅ 2020:

De to største danske stifter fik nye biskop-
per, begge efter at have haft kvindelige bi-
skopper i 25 år. Grønlands Stift er geogra-
fisk størst, og Helsingør er størst i folketal. 
Uden de store kirkepolitiske sværdslag 
valgtes den erfarne provst Peter Birch som 
ny biskop til Helsingør Stift. Efter Lise-

Menighedsrådsvalg med ny valgform, 
der fungerede godt
Det lykkedes at gennemføre menigheds-
rådsvalget i efteråret, selvom der en 
overgang var fare for, at også dette blev 
corona-ramt. Der har ved de foregående 
menighedsrådsvalg været et stadigt fal-
dende antal steder med afstemningsvalg, 
selvom dette juridisk hidtil er blevet anset 
som det normale. I praksis har man langt 
de fleste steder valgt nye menighedsråd via 
såkaldte aftalevalg, hvor man lokalt har 

talt sig frem til en fællesliste. Denne har 
nogle steder været bygget op af kirkelige 
retninger, bl.a. repræsentanter for Indre 
Mission. En del steder har man kun med 
besvær fundet tilstrækkeligt mange kandi-
dater til at kunne samle en liste.
 I år var lovgivningen lavet om, og der 
er for første gang blevet indført en ny valg-
form. Det nye menighedsråd skulle vælges 
ved en offentlig valgforsamling. Dette 

synes umiddelbart at have fungeret godt 
de fleste steder. Der har dog også stadig 
været mulighed for at fremkalde et egent-
ligt afstemningsvalg, men det gjorde man 
kun få steder. Måske fordi man var uenige 
om spørgsmål som musikstil eller kirkens 
udsmykning. Nogle har også haft den helt 
principielle holdning, at der altid bør være 
afstemningsvalg.

I Grønland valgtes Paneeraq Siegstad 
Munk til biskop og i Helsingør Stift 
blev Peter Birch ny biskop.

Foto: Miklos SzaboFoto: Folkekirken
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 Hvordan er sammensætningen af de 
nye menighedsråd så blevet? Ved afstem-
ningsvalg er det muligt at se på lister og 
deres stemmetal og få en fornemmelse af, 
om for eksempel Indre Missions liste er 

Høringsrunden om biskoppernes arbejde 
med liturgien ved gudstjeneste, dåb og 
nadver skulle have været afsluttet i foråret, 
men det blev udsat et år på grund af coro-
naen. På grund af forholdene har der nok i 
årets løb været talt mest om mulighederne 
for overhovedet at holde gudstjenester 
og under hvilke forhold, men mindre om, 
hvordan liturgien skulle være.
 Ikke desto mindre fortsætter debatten, 
og man må håbe, at mange menighedsråd 
og IM-fællesskaber vil bruge tid på at over-
veje disse spørgsmål, så folkekirken ikke 

en dag ender med lutter yderligtgående 
forslag til nye gudstjenesteformer og litur-
gier for de hellige sakramenter. Den gode 
lutherske liturgi har historisk set været en 
af grundene til, at Indre Missions venner 
blev i folkekirken og følte sig hjemme der. 
Nu gælder det om at arbejde for at bevare 
en god liturgi, så vi fortsat kan føle os 
hjemme i folkekirken som en tydelig lu-
thersk kirke.
 Liturgidebatten har fået nye dimen-
sioner på grund af coronaen. Problemer, 
man ikke har kendt tidligere, er dukket op. 
Hvad skal man mene om at fejre nadver 
hjemme ved skærmen, mens man deltager 
live i en gudstjeneste? Kan man så selv tage 
brød og vin frem og deltage i en nadver, 

når nu man er forment adgang til me-
nighedens fællesskab? Det spørgsmål 

har man før debatteret, men ikke i en 
situation, hvor kirkerne var lukkede, 
og man kunne få sin sognekirkes 
gudstjeneste lige ind på skærmen i 
direkte form.
  Hvad der er på spil i folkekirken 

i disse år, kom til udtryk på to måder. 
Da man ikke kunne afholde påske-

gudstjenester, indrykkede folkekirken 
i stedet en stor annonce i landsdækkende 

aviser. I lyrisk form lød påskehilsenen:

Er et digt i almen-
menneskelige vendinger 

det eneste, folkekirken har at 
bidrage med til et corona-ramt 
folk? Nogle forsvarede teksten 

som et udtryk for moderne 
kommunikation – kirkens 

budskab sagt med nye, 
anderledes ord til 

kirkefremmede

»Påske er, at livet altid løber i forvejen.
Når du halser afsted med hudsult og 
håndsprit
hjemmeskole og åndenød
så er livet altid forude.
Og se, i dag vender han sig om og smiler 
til dig.
Så er det påske.«

Hvad står der her? Forstår nogen det 
kristne budskab i det – hvis der altså over-
hovedet er noget kristent budskab i det? 
Teksten, der er forfattet af provst Kirsten 
Jørgensen, Frederiksberg, er ikke anstø-
delig, men spørgsmålet står tilbage: Er et 
digt i almenmenneskelige vendinger det 
eneste, folkekirken har at bidrage med til 
et corona-ramt folk? Nogle forsvarede tek-
sten som et udtryk for moderne kommu-
nikation – kirkens budskab sagt med nye, 
anderledes ord til kirkefremmede.
 Hvis det er sådan, folkekirkens fremti-
dige liturgiske ændringer tænkes, så er der 
al grund til at være på vagt og blande sig i 
den liturgiske debat, inden høringsfristen 
udløber. Digte af et sådant indhold kan 
hverken kirken eller det enkelte menneske 
leve af og på.  

Liturgi-debatten fik nye dimensioner

nighedsråd, der er valgt af folk med stort 
engagement i kirken. De nye valgforsam-
linger, der er en slags offentlige aftalevalg, 
vil typisk også blive besøgt af kirkens ker-
netropper, og vil som sådan nok være en 
fordel for Indre Missions repræsentation i 
rådene.  

De nye menighedsråd i folke-
kirken skulle vælges ved en 
offentlig valgforsamling.

gået frem eller tilbage. Anderledes hvor 
der foretages valg på en valgforsamling. 
Historisk har det som regel været i Indre 
Missions interesse at have aftalevalg, 
fordi man da lettest får sammensat et me-

Foto: Hubertus45/wikimedia.org/wiki/Foto: Thomas Vedelsbøl/wikimedia.org/wiki/
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Bibelen 2020 blev meget 
forskelligt modtaget

Hvad ville Grundvig tænke om 
grundtvigsk udvikling?

TILBAGEBLIK PÅ 2020:

Foto: CA Jensen/commons.wikimedia.org/wiki/

Der kom en ny folkelig udgave af Bibelen, 
kaldet Bibelen 2020. På den ene side er 
Guds ord jo uforanderligt og behøver ikke 
udgives med årstal. Det er »evighedsordet 
i slægternes gang«, som en gammel bog 

hed. På den anden side er det helt rigtigt at 
få Bibelen udgivet i en form, som nutidens 
kirkefremmede og unge lettere kan forstå. 
Bibelen 2020 er et forsøg herpå, ikke et 
tilløb til at give os en helt ny autoriseret 

Den mest organiserede del af grundtvigia-
nismen, Grundtvigsk Forum, kaldte indtil 
sidste år sit blad for Dansk Kirketidende, 
men det har nu taget navneforandring til 
Grundtvigsk Tidende. Redaktionen gjorde 
selv opmærksom på, at der fremover ville 
være mindre »kirke« og mindre »dansk«. 
Gad vide, hvad Grundtvig selv ville have 
tænkt om dette?
 Lidt af det samme må vist siges om 
Højskolesangbogen, hvor en længe ventet 
ny udgave udkom. Mange helt nye sange 

er taget med, bl.a. sangen Ramadan i 
København. Det er første gang, en sang 
med muslimsk baggrund er taget ind i 
sangbogen, idet dog sangen ikke udtryk-
ker noget forsvar for islam endsige re-
klame herfor, men blot er et udtryk for, 
at fejringen af ramadan er virkeligheden 
for ikke så få københavnere. Men skal 
Højskolesangbogen ikke andet og mere 
end afspejle den religiøse virkelighed i 
Danmark?  

udgave. Den nye bibel blev meget forskel-
ligt modtaget. Mest kritisk har modtagel-
sen været i bladene Nyt Liv og i Tidehverv, 
mens oversættelsen er blevet hilst velkom-
men i Luthersk Missions blad.
 En særlig detalje vakte særligt opsigt, 
også internationalt. Ordet »Israel« var 
omskrevet væk, også fra steder, hvor det 
helt åbenlyst burde have stået. I lyset af 
den kritik af staten Israel – som også nogle 
biskopper har været ude med i år – lignede 
det en tanke. Bibelselskabet forsvarede 
sig først, men efter en tid oplyste general-
sekretær Birgitte Stoklund Larsen, at det 
ville blive rettet i næste oplag.  

Bibelselskabet udgav Bibelen 2020. 
Den nye bibeloversættelse blev meget 
forskelligt modtaget.

Foto: Bibelselskabet/ Carsten Lundager 
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profil. Vejen synes dog så besværlig og 
dyr, at den næppe vil være attraktiv for ret 
mange.
 For Menighedsfakultetet er der op-
stået det problem, at der er alt for få 
pladser på kandidatstudiet på Aarhus 
Universitet. Derfor kan bachelorer fra 
Menighedsfakultetet ikke være sikre på 
at kunne afslutte studiet ved at tage de 
sidste to år på universitetet i Aarhus. Det 
stiller nogle studerende i en vanskelig 
situation, hvilket må siges at være ganske 
paradoksalt i en tid, hvor der indføres en 
alternativ vej til præstegerningen for ikke-
teologer.  

Ny vej til præsteembede er 
besværlig og dyr

teologistudiet, og kun 70 procent af de ud-
dannede teologer ønsker at blive præster. 
Derfor er der færre ansøgere, end der teo-
retisk set burde være.
 En lov om akademikeres adgang til 
præsteembede i folkekirken blev vedtaget 
i december. Der er ikke tale om nogen 
let genvej til at blive præst. Muligheden 
gælder kun personer med en akademisk 
uddannelse i forvejen, og disse skal gen-
nemgå et grundigt teologisk kursus på uni-
versitetet for egen regning, samt deltage i 
Pastoralseminariets undervisning på SU. 
Det kan blive en berigelse for kirken at få 
præster med en sådan baggrund – altså 
hvis der er tale om folk med god indsigt i 
Bibelen og med en klar evangelisk-luthersk 

Der er talt meget om præstemangel de 
senere år. Faktum er, at der ofte kun er 
meget få ansøgere til en del af landets 
præsteembeder, især i områder langt 
væk fra uddannelsesstederne i Aarhus og 
København. Der har været nogen usik-
kerhed om, hvor stort problemet egentlig 
er. Universiteterne fandt ikke behov for 
nogen alternativ præsteuddannelse, men 
mente, at man uddannede nok. Der er også 
en del ledighed blandt færdiguddannede 
teologer. De kunne også henvise til rekord-
store optag af nye studerende. Hvis disse 
store årgange ender med at færdiggøre stu-
diet og vælger at gå på Pastoralseminariet 
og derefter søge præsteembede, så vil 
problemet være løst inden for få år. Men 
indtil nu har der været stort frafald på 

For Menighedsfakultetet er der opstået det problem, 
at der er alt for få pladser på kandidatstudiet på Aarhus 
Universitet. Derfor kan bachelorer fra Menighedsfakulte-
tet ikke være sikre på at kunne afslutte studiet ved at tage 
de sidste to år på universitetet i Aarhus. Det stiller nogle 
studerende i en vanskelig situation.

Foto: Anette Ingemansen
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JESUS SIGER 
TYDELIGT, AT NÅR 
VI BEDER TIL VORES 
HIMMELSKE FAR, 
SÅ LYTTER HAN 
KÆRLIGT TIL OS OG 
HJÆLPER OS

Med skam at melde må jeg 
indrømme, at jeg tit beder 
Gud om noget – uden at have 
nogen reel forventning om, at 

Gud giver mig det, jeg beder om. Sørgeligt 
– men sandt. Denne artikel er nogle træde-
sten fra mine forsøg på at finde en vej ind i 
et mere frimodigt bønsliv.

Den tavse Gud
Forkyndelse og undervisning og bogud-
givelser i kristne sammenhænge har de 

SPRINT AAGAARD KORSHOLM
UndervisningskonsulentUNDER

VISNING

seneste årtier haft stort fokus på den si-
tuation, hvor den kristne oplever Gud som 
tavs og fjern. Det er ganske rigtigt en side 
af livet sammen med Gud. Det er godt at få 
denne side belyst med gode, sjælesørgeri-
ske vinkler.
 Samtidig kan det måske gå sådan, at 
man efterhånden får den forventning, 
at Gud for det meste virker tavs og fjern 
og ikke svarer på bøn på en måde, vi kan 
registrere. Det har aldrig været meningen 
med det nævnte fokus på den mørke side 
af livet i bøn – men det kan blive en uhel-
dig bivirkning, hvis ikke det afbalanceres 
af Bibelens øvrige, vildt dejlige og udfor-
drende udsagn om bønnens lyse sider.

Vidunderlige løfter
Jesus har givet os mange vidunderlige 
løfter omkring bøn. På skabelsesplanet 
giver Gud os hver dag en masse gaver (liv, 
helbred, glæder i livet osv.), som langt de 
fleste af os automatisk tager imod, hvad 

enten vi tror på Gud eller ej. Men Gud har 
meget mere til sine elskede mennesker. 
Her er det nødvendigt, at vi tager imod 
med troens udstrakte og åbne hånd. Jesus’ 
mange stærke udsagn om Guds bønhørelse 
er bl.a. føde for troen. Når troen hører 
disse ord, tør den løfte hovedet og åbne 
hænderne og række dem frem.
 Som med al anden bibelsk undervis-
ning er der her nogle grøfter, man skal 
undgå. Den ene grøft er den meget almen-
menneskelige tanke, at så gælder det om 
at have en rigtig inderlig tro, for så scorer 
man kassen hos Gud. Nej, Gud giver sine 
gode gaver til alle, der er åbne for det. Ikke 
fordi de er inderligt bedende, men fordi 
han elsker dem. Den anden grøft er at 
glemme den bøn, som selv Jesus måtte lide 
sig ind under i Getsemane: At alle vores 
ønsker må lægges frem, men altid med 
den overordnede bøn: Din vilje ske. Vi kan 
ikke kommandere med Guds bønhørelse.

Den positive mørke periode
Mange bibelske skikkelser og mange krist-
ne sidenhen (f.eks. Luther) har oplevet, at 
Gud i en periode førte dem ud i en ørken, 
hvor de ikke oplevede, at Gud var nær 
med sin velsignelse. Men bagefter så de, at 

bøn 
giver

 bonus
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DU ER ALTID PÅ 
VEJ MOD NOGET 
GODT, NÅR 
DU BEDER TIL 
BIBELENS GUD

netop ørkentiden blev til vældig stor vel-
signelse senere i deres liv. De lærte at holde 
fast ved Gud – selv når der ikke umiddel-
bart var nogen gevinst ved det.
 Den reelle fare ved ørkenen er, at man 
kan opgive det hele og forlade Gud. Derfor 
skal man heller ikke selv søge sin ørken – 
men kun være i den, når Gud sætter en dér. 
Tørsten og længslen efter Gud bliver smer-
teligt tydelig i ørkenen. Denne tørst kan 
blive en voldsom stor og positiv kraft i mit 
hjerte. Og den vil med tiden opfyldes og 
tilfredsstilles ved Guds nærvær. Samtidig 
med at den helt fuldendte forening med 
Gud først sker i evigheden.

Bønhørelse
Jesus siger tydeligt, at når vi beder til vores 
himmelske far, så lytter han kærligt til 
os, og han hjælper os. Det må vi bede om 
tro på. Beder vi om tilgivelse – så tilgiver 
han. Beder vi om at finde svar, så får vi det. 
Selvfølgelig ved Gud bedre end os, hvad 
der er godt for os, og selvfølgelig har han 
en noget anden tidsregning, end vi har. 
(Deraf kan vi øves i den Ånds-gave, der 
hedder tålmodighed).
 Men Gud hører os – og rigtig mange 
gange sker der netop det, vi har bedt om. 

Også på en måde, så vi kan registrere det. 
Mit hjerte modtager nådens fred. Mine 
venner får hjælp og trøst i deres svære 
situation. Den syge bliver rask. Den ikke-
kristne begynder at åbne sig. Vi modtager 
vejledning.

Bibeltroskab
»Jeg er bibeltro,« siger jeg nogle gange for 
at betegne, at jeg tror på, at hele Bibelen 
er Guds sande ord til os. Men jeg tænker 
tit: »I princippet tror jeg på det. Men tror 
jeg i praksis på Jesus’ ord om bønhørelse i 
Matt 7?« Jeg har tit brug for at bede sam-
men med den stakkels far: »Jeg tror, hjælp 
min vantro!« (Mark 9,24). Manden har lige 
udtrykt tvivl omkring, hvorvidt Jesus kan 
bønhøre ham og helbrede hans søn.
 Jesus svarer som bekendt: »Hvis du 
kan! Alt er muligt for den, der tror!« 
Budskabet er klart: Begrænsningen lig-
ger ikke hos Gud og Jesus – men i vores 
tro eller mangel på samme. Vantro kan 
betyde, at man ikke vil tro og er derfor en 
dårlig oversættelse. Ordet i grundteksten 
betyder direkte oversat: Ikke-tro. Det kan 
betegne, at man (som faderen her) rigtig 
gerne vil tro, men har svært ved det. Og 
den bøn vil Gud og Jesus altså åbenbart 
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»Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I 
finde; bank på, så skal der lukkes op for 
jer. For enhver, som beder, får; og den, 
som søger, finder; og den, som banker på, 
lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give 
sin søn en sten, når han beder om et brød, 
eller give ham en slange, når han beder om 
en fisk? Når da I, som er onde, kan give 
jeres børn gode gaver, hvor meget snarere 
vil så ikke jeres fader, som er i himlene, 
give gode gaver til dem, der beder ham!«

Matt 7,7-11

»Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: 
Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af 
alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke 
bekymrede for noget, men bring i alle 
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og 
påkaldelse med tak. Og Guds fred, som 
overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter 
og tanker i Kristus Jesus.«

Fil 4,4-7

gerne handle på – sådan som vi ser det i 
Markusevangeliet kapitel 9, og sådan som 
vi også må forvente det i vores hverdag.

Bøn er samvær
Bøn giver bonus. Sætningen er selvfølgelig 
bevidst provokerende. Naturligvis er bøn 
ikke et indskud, der automatisk giver mig 
en fortjeneste. Og så vil jeg dog gerne vove 
påstanden: »Du er altid på vej mod noget 
godt, når du beder til Bibelens Gud.« Det at 
henvende sig til Gud, være sammen med 
ham – hvem kan egentlig tænke sig noget 
mere givende i denne verden – også med 
tanke på evigheden? Uanset hvad jeg kan 
konstatere, at jeg får ved at bede – så får 
jeg et samvær med Gud, den almægtige, 
himlens og jordens skaber. Min superkær-
lige far ønsker mig og dem omkring mig 
alt muligt godt – eller mere korrekt: Han 
ønsker os det allerbedste!
 I bibelsk forstand er bøn ikke bare eks-
peditioner, hvor jeg sender en anmodning 
eller kvitterer (siger tak) for allerede afle-
verede leverancer. Bøn er samvær med Gud 
– ene og alene for at være sammen med 
ham. Fordi han er den bedste og dejligste. 
Dette er begyndt at få lidt mere plads i mit 
liv – og jeg oplever, at i dette samvær fødes 
der en tro og en forståelse og en fred, der 
er Åndens værk i mig. Ikke en vaccine mod 
alle de ovennævnte problematiske oplevel-
ser ved bøn. Men en tillid til Gud – trods 
alt – og en fred, der overgår al beskrivelse. 
Og ikke-troen afløses til en vis grad af tro-
ens frimodighed. Så lad os frimodigt høre: 
»Bed, så skal der gives jer!« 
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PULSSLAG

JOHAN SCHMIDT LARSEN
Fritidsforkynder og  

redaktør på filmogtro.dk
EFTERTANKE

For en del år siden var jeg til fødsels-
dag i min kones familie. Her hørte 
jeg nogle sætninger i en tale, som 

jeg aldrig har glemt. Jeg husker ellers intet 
overhovedet af talen, men en enkelt vigtig 
pointe hang fast i min hullede hukom-
melse. Taleren ville slutte af med at minde 
fødselaren om et bibelvers. Men inden han 
gjorde det, spurgte han: »Hvorfor er der 
nogle kristne lejlighedstalere, der altid 
skal slutte af med et bibelvers eller et sal-
mevers?« Og han svarede selv: »Det gør vi, 
fordi vi har brug for noget at hænge vores 
liv op på.«

Mere end menneskeord
Noget at hænge vores liv op på! Ja, bibelvers 
kan noget, som helt almindelige menne-
skeord ikke kan. Bibelord er meget større 

og mere kraftfulde, end vores fattige ord. 
Det er de, fordi de kommer fra en, der er så 
meget større og mægtigere end os. Ordene 
kommer fra ham, som rejste både Kristus og 
Lazarus fra de døde, og som også vil oprejse 
dig og mig på den yderste dag!
 I dagligdagen må vi bede Gud Helligånd 
minde os om nogle bibelord eller salme-
vers. Ord, vi kan vende tilbage til og hage 
os fast i. Ord, vi kan finde hvile i og hænge 
vores liv op på. 
 Min kone og jeg har et sådant bibelvers, 
vi fandt hvile ved i en svær tid. Det hang i 
lang tid på vores opslagstavle i køkkenet. 
Verset gav os hvile, trøst og tryghed, da vi 
var bekymret for min kones helbred. På 
sygehuset havde de konstateret, at hun 
havde nogle celler i sin krop, som kunne 
være dødsensfarlige, hvis de udviklede 

sig. Vi var meget bekymrede og utrygge i 
perioden, hvor vi ventede på svar. Her var 
bibelverset en kæmpe hjælp, som gav os en 
lille smule tryghed i en svær tid. 

Samlere af bibelvers
Nu giver jeg ordet videre til dig - min søster 
og eller bror i Kristus - så du forhåbentlig 
også gennem dette vers eller andre centra-
le bibelvers kan finde tryghed og hvile hos 
Gud med det, du går og kæmper med: 

Når jeg sagde: Min fod vakler, så støttede 
din trofasthed mig, Herre. Når urolige 
tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst 
mig glad (Salme 94,18-19). 
 
Lad os have et nytårsforsæt, som virkelig 
rykker noget! Lad os blive ivrige samlere af 
gode og styrkende bibelvers og hænge dem 
op på opslagstavlen. Eller skrive dem på 
en notesblok eller i et kollegiehæfte, så vi 
altid har et solidt arsenal af gode bibelord, 
vi kan hage os fast i, når livet bliver tungt 
og svært.  
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vi har brug for 
noget at hænge  

livet op på
NOGLE GANGE KAN ET BIBELVERS VÆRE 

EN KÆMPE HJÆLP I SVÆRE TIDER
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Sidste søndag efter helligtrekonger 
runder på en måde julen af. Jesus 
kom til verden julenat i Betlehem. 
På de forskellige søndage i hellig-

trekonger-tiden præsenteres Jesus gennem 
sine undergerninger. Han gjorde vand til 
vin, han helbredte syge, han stillede stor-
men på søen. Denne søndag fortæller os, 
hvordan tre af hans disciple på nærmeste 
hold fik Jesus at se i forklarelsens skær, da 
de var med ham på bjerget. Da lød der en 
røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i 
ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« 
 At høre ham, at lytte til ordet om og 
fra Kristus, er centrum i enhver kristen 
gudstjeneste. Grundtvig drister sig til at 

kalde gudstjenesten »et lille himmerig« 
(Den Danske Salmebog 325). Vores sam-
menkomst på den første dag i ugen er at 
blive taget med op på bjerget og se Jesus i 
forklarelsens lys.

På bjerget 
Gudstjenesten har haft en fundamental 
betydning for mig som kristen. I konfir-
mationsalderen var jeg en værre rod, og 
det fortsatte de første teenageår. Så kom 
jeg med i en ungdomsgruppe, hvor det 
hørte med, at vi sammen gik i kirke søndag 
formiddag. Selv om jeg var grebet af en gal 
fodbold og gerne skulle være på stadion 
lige over middag, kunne det godt lade sig 
gøre.

Mere og mere gik det op for mig, at guds-
tjenesten er stedet, vi først og fremmest 
skal møde Jesus Kristus. Som på forkla-
relsens bjerg bryder Jesus tidens grænser 
og lader os se ind i den evige verden, som 
han er ene om at kunne lukke os ind i. 
Jesus og hans disciple mødtes med Moses 

og Elias fra en længst svunden tid. De var 
ikke holdt op med at eksistere, selv om de 
var døde for flere hundrede år siden. Nu 
trådte de frem, og disciplene genkendte 
dem. Gensynet med de kære er ikke et fa-
tamorgana.
  Gudstjenesten åbner ind til et større 
univers end alt andet. Vi rejser os op i 
respekt for det ord, der godt nok læses på 
vores eget modersmål, men ikke desto 
mindre via profeter og apostle kommer fra 
Herren selv. Vi synger salmer fra forskel-
lige perioder af kirkens historie, nogle af 
ordene kan være svære at forstå i forbifar-
ten, men det går mere og mere op for en, 
hvor dyrtkøbte troserfaringer og dybe ind-
sigter, de store salmedigtere øser af. 

Lyset rettes mod Jesus
Gudstjenestens enkelte led skal ikke opfin-
des forfra hver gang. Vi står på skulderen 
af dem før os. Tilfældige indskydelser 
skaber kun forvirring og utryghed. Når 
Jesus har givet os en dåb som døren ind i 
kristentroens univers, er det stort for os 
hver gang at være med til en barnedåb. Når 
Jesus har knyttet så sikre løfter til nadve-
ren, at vi ved at spise brødet og drikke vi-
nen, bliver delagtiggjort i ham og alt, hvad 
han har gjort for os, så er det en gave af en 
anden verden.

GUDSTJENESTEN ER ET 
LILLE HIMMERIG OG 
VISER ET UNIVERS, DER ER 
STØRRE END ALT ANDET

PRÆDIKEN

NIELS JØRGEN KOBBERSMED
Konstitueret sognepræst,  

Kristkirken i Kolding

Vi er med 
PÅ BJERGET
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Sidste søndag efter 
helligtrekonger
24. januar 2021

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob 
og hans bror Johannes med sig og førte 
dem op på et højt bjerg, hvor de var 
alene. Og han blev forvandlet for øjnene 
af dem, hans ansigt lyste som solen, og 
hans klæder blev hvide som lyset. Og se, 
Moses og Elias kom til syne for dem og 
talte med ham. Så udbrød Peter og sagde 
til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. 
Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én 
til dig og én til Moses og én til Elias.« 
Mens han endnu talte, se, da overskyg-
gede en lysende sky dem, og der lød en 
røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i 
ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« 
Da disciplene hørte det, faldt de ned på 
deres ansigt og blev grebet af stor frygt. 
Men Jesus gik hen og rørte ved dem og 
sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da 
de løftede deres blik, kunne de kun se 
Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, 
befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen 
om dette syn, før Menneskesønnen er 
opstået fra de døde.«

Matt 17,1-9

vores almindelige 
hverdag med plusser 
og minusser får farve 

og genskær af lyset på 
bjerget, når vi samles 

til gudstjenesten

Sådan er vi med på bjerget, når søndags-
gudstjenesten samler os med Jesus som 
midtpunkt. Og vi har en berettiget for-
ventning om, at der er en tjener, som efter 
bedste evne tager frem af Herrens forråd 
og serverer hans ord, så vi får Jesus at se, 
som han er. En kristen gudstjeneste er i sit 
inderste væsen at få lyset rettet mod Jesus, 
så vi ser ham i hans herlighed.

Ned igen 
Fra bjerget går der en vej ned igen. 
Peter ville gerne blive på bjer-
get, men det var der ikke 
tale om. De skulle ned 
igen til en masse bøvl 
og besvær. Det var 
både bogstavelig 
talt og i overført 
betydning en ned-
tur.
 Den canadisk 
fødte sanger Leonard 
Cohen, ham med den 
hæse, fløjlsbløde bas og 
sangen Hallelujah, gjorde sine 
personlige erfaringer med bristede il-
lusioner og menneskelig ruin. Han synger: 
»There’s a crack in everything, that’s how 
the light gets in«; der er en sprække i al-
ting, det er sådan, lyset kommer ind.

 Sprækker og nedture kan være mange 
slags. Livet på den lyserøde sky hører til i 
eventyrenes verden. Men vores alminde-
lige hverdag med plusser og minusser får 
farve og genskær af lyset på bjerget, når vi 
samles til gudstjenesten på Herrens dag. 
»Når Herren ved sin tjeners røst lyslevende 
afmales« (DDS 325), får vi Jesus at se som 
den elskede, enbårne Søn med al Guds vel-
behag, som han gavmildt deler med os. 
 Disciplene blev underlagt den restrik-
tion, at de ikke skulle fortælle om ople-

velsen på forklarelsens bjerg, før 
Jesus var opstået fra de døde, 

fordi det let ville kunne 
misforstås som noget ok-

kult. Den restriktion er 
ophævet. Nu er Jesus 
opstået, og derfor skal 
det fortælles vidt og 
bredt, at i troen på ham 

falder brikkerne på 
plads, og vi aner tilvæ-

relsens dybe sammenhæng 
i Kristus. Vi slipper ikke for 

sprækkerne og turene ned fra bjer-
get, men hvad vi får at se i troens salige 
øjeblikke, tager vi med os. Engang skal alle 
stjernestunder befriet for alle mørke og 
pinefulde huller smelte sammen til den 
evige sommers salige fryd.  
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Interview med:

BJARNE KLITGAARD
Musikkonsulent

TEKST: MARIE NYGAARD AALBÆK

TANKER
SØNDAGS

Lønnen er den samme 
SOM ABRAHAMS
JESUS MINDER OS OM, 
AT VI IKKE SKAL VÆRE 
HOVMODIGE ELLER 
MISMODIGE. I STEDET MÅ 
VI VÆRE FRIMODIGE SOM 
HANS ARBEJDERE

 »Det er jo sådan, vi mennesker arbej-
der. Vi vil gerne have løn for det, vi har 
knoklet. Men her er der et herligt budskab 
om, at Gud giver os det hele af nåde. Tænk, 
at vi får fuldstændig samme løn som 
Abraham, David eller Moses, der reddede 
et helt folk!« siger Bjarne, der er musik-
konsulent i Indre Mission Region 
Nord.
 Han påpeger, at netop 
spørgsmålet om arbejds-
indsats gang på gang har 
givet anledning til fejl 
og vranglære fra kir-
kens side op igennem 
tiden.
 »Vi er frelst ved 
nåden alene. Vi ved 

Set fra et menneskeligt synspunkt 
er det vildt uretfærdigt, at arbej-
derne får den samme løn, når der 
er så stor forskel på arbejdsindsat-

sen, siger Bjarne Klitgaard om søndagens 
tekst.

det jo godt. Alligevel forsøger vi at arbejde 
og fortjene os til det evige liv ved at tænke 
os til alle de rigtige svar eller forsøge at 
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Søndag 
septuagesima
31. januar 2021

»Himmeriget ligner en vingårdsejer, der 
tidligt om morgenen gik ud for at leje 
arbejdere til sin vingård. Da han var blevet 
enig med dem om en dagløn på en denar, 
sendte han dem hen i sin vingård. Ved den 
tredje time gik han ud og så nogle andre 
stå ledige på torvet, og han sagde til dem: 
Gå I også hen i min vingård, så skal jeg be-
tale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen 
ved den sjette og den niende time gik han 
ud og gjorde det samme. Ved den ellevte 
time gik han derhen og fandt endnu nogle 
stående dér, og han spurgte dem: Hvor-
for har I stået ledige her hele dagen? De 
svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han 
sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. 
Da det blev aften, sagde vingårdens ejer 
til sin forvalter: Kald arbejderne sammen 
og betal dem deres løn, men sådan, at du 
begynder med de sidste og ender med 
de første. Og de, der var blevet lejet i den 
ellevte time, kom og fik hver en denar. 
Da de første kom, troede de, at de ville 
få mere; men også de fik hver en denar. 
Da de fik den, gav de ondt af sig over for 
vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har 
kun arbejdet én time, og du har stillet dem 
lige med os, der har båret dagens byrde 
og hede. Men han sagde til en af dem: Min 
ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke 
enig med mig om en denar? Tag det, der 
er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det 
samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at 
gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? El-
ler er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan 
skal de sidste blive de første, og de første 
de sidste.« 

Matt 20,1-16

Vi kan ikke vide, 
om de kommer til 
at gå ind i himlen 

før os

finde vejen gennem de rigtige følelser. Men 
vi behøver ingen af delene. Det glemmer vi 
bare igen og igen.«

En konfrontation med 
menneskeligheden
Teksten om vingårdsejeren er på den 
ene side en stor opmuntring for dem, der 
mister modet, når de ser på andres liv og 
tjenester, men der ligger på den anden 
side også en udfordring i teksten, oplever 
Bjarne.
 »Når jeg kigger i min bi-
bel og læser om de store 
trosforbilleder gennem ti-
derne, så kan jeg slet ikke 
følge med. Men det er hel-
digvis okay, for vores løn 
er den samme. Men teksten 
konfronterer os også med 
en anden side af vores men-
neskelighed. Vi kan så hurtigt føle 
os hævede over andre, så teksten er også 
en påmindelse om, at vi ikke må dømme 

andre ude. Vi kan ikke vide, om de kom-
mer til at gå ind i himlen før os,« 

mener Bjarne.
  Teksten minder ham om de 

gudstjenester, hvor dåbsfa-
milien ikke er så kirkevant.

  »Vi sidder der i kirken 
på vores faste plads ba-

gerst i kirken og kigger 
op på dåbsgæsterne. 
De kan måske ikke 
salmerne, de ved 
ikke, hvornår man 
står eller sidder, og 
så tager man sig selv 
i at tænke: ‘De er her 
sikkert kun, fordi det 

er kultur.’ Og kort tid 
efter går vi alle sammen 

op til alteret og får én 
denar i hånden. Uanset 

hvor mange gange vi har 

været i kirken før, så får vi det samme givet 
i nadveren.«
  I sådanne situationer har Bjarne ople-
vet, at det ikke bare er en svær udfordring, 
men også en hjælp at bede for dem, der 
lever anderledes end en selv, også de andre 
kristne, som man ikke er helt enig med.

En opfordring til frimodighed
Selvom Jesus flere gange i samme kapitel 
understreger, at man ikke kan arbejde sig 

til lidt ekstra i hans regnskab, vi-
ser disciplenes reaktioner gang 

på gang, hvor svært det er at 
forstå for os mennesker.
  »Satan er jo desværre 
alt for god til at gøre os 
enten mismodige eller 

hovmodige. Men i stedet 
minder Jesus os om, at vi må 

være frimodige og stole på ham, 
når han siger, at vi får den denar, vi 

er blevet lovet. Andet behøver vi ikke for-
holde os til,« understreger Bjarne.
  »Det er jo både absurd og tåbeligt, at 
vi vil have mere, når vi i forvejen er blevet 
lovet alt. Vi har hørt budskabet så mange 
gange, at vi næsten bare trækker på skul-
deren af teksten. Men hvis vi lige stopper 
op et øjeblik og tænker over, hvor vildt det 
er, at vi både får samme løn som alle dem, 
der er gået forud for os, og samme løn som 
tyve, røvere og mordere, der måske endda 
kommer til at gå ind i himlen før os, så gi-
ver det mig noget at tygge på her i tiden før 
fasten,« siger musikkonsulenten.
 »Hvis det hele var op til os selv, så 
sad vi jo i skidt til halsen. Alligevel så får 
vi ekstremt lige løn for ekstremt ulige 
arbejde. Men i virkeligheden har det slet 
ikke noget med arbejdet at gøre. Du og 
jeg får gaven af Gud. Du må meget gerne 
knokle i hans rige, men det er ikke dét, der 
udløser gaven. I virkeligheden får vi som 
medarbejdere i vingården bare lige løn. 
Punktum.«  
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Er du visionær og kan samtidig sikre drif-
ten? Har du blik for helheden og for den en-
kelte leder og med arbej der? Er du en leder 
med erfaring på et strategisk niveau?

Så er du måske den kommende 
vicegeneral sekretær for Blå Kors Danmark.

Der er ansøgningsfrist den 
1. februar 2021 kl. 12.
Tiltrædelse den 1. april eller snarest 
derefter.

Læs mere om stillingen og ansøg på:  
blaakors.dk/job

BLÅ KORS DANMARK SØGER 
VICEGENERALSEKRETÆR

Drømmer du om 
at arbejde med 
mennesker? Så 
er arbejdet som 
volontør et godt 
sted at begynde!

Læs mere på frostruphave.dk

VI SØGER NU  
VOLONTØRER til  
SKOLEÅRET 2021/22

ANSØG- 
NINGSFRIST:

Mandag 
d. 18. januar  

kl. 12.00

facebook.com/frostruphave

Frøstruphave Volontør - stillingsopslag - 122x92.indd   1Frøstruphave Volontør - stillingsopslag - 122x92.indd   1 16-12-2020   15:18:1016-12-2020   15:18:10

Er vintercamping 
lige dig?

75 95 91 22 • info@morkholt.dk • morkholt.dk

Nyd stilheden og roen i den skønne natur.
Et døgn eller en sæson – du bestemmer.
Kontakt os og hør 
mere om camping 
her hos os.
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Pris pr. person kr. 2.010,- Deltagelse kun lørdag kr. 812,-
Læs mere på www.nyborgstrand.dk – hvor du også kan tilmelde dig.

NB. Også ikke-landmænd er velkomne!

"En spændende weekend med fantastiske foredrag"

KRISTELIGT  
LANDMANDSSTÆVNE 

Hele Danmarks mødested
Østerøvej 2  5800 Nyborg   

Telefon 65 31 31 31  www.nyborgstrand.dk

Weekend 19.-21. februar 2021
Kunne det være noget for dig? 

Vi har brug for en, som kan koordinere alle aftaler i huset. Har du øje 
for detaljerne, kan du li’ at gøre rent og klare alle hverdagens små 
 reparationer og gøremål. Så er du måske den nye vicevært, vi søger.

Vi tilbyder: En 3-værelses 90 kvm lejlighed på 2. sal i Bethesda  
– i hjertet af Aalborg.
Et varmt IM fællesskab med både seniorer, unge familier og børn.
IMU, teen- & juniorklub.

Læs mere om stillingen på bethesda-aalborg.dk

SØGER NY VICEVÆRT!
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Find svar på din nabos spørgsmål
Søg svar i arkivet, eller skriv til vores svarpanel

FEMMEREN
Annoncer til femmeren: 5 kr. pr. ord 
(før moms) maks. 30 ord, min. 100 kr.
Online bestilling og betaling på 
imt.dk/femmeren. 
Eller send teksten på e-mail til 
 annoncer@imt.dk og overfør 
 pengene over netbank til 
nr. 7170 - 2212599 
mrk. »femmeren«. 
Beløbet, der skal indbetales sam me 
dag, skal oplyses sammen med tek-
sten til femmer-annoncen senest ti 
dage før udgivelsesdatoen.
De første ord bliver fremhævet.

www.forum-psykoterapi.dk. Jeg til-
byder individuelle samtaler og parte-
rapi i Herning og Klitmøller. Medlem 
af Dansk psykoterapeutforening samt 
uddannet emotionsfokuseret partera-
peut. Mange års erfaring med terapi og 
sjælesorg. Mvh Krista.

Børne- og psykoterapeut Jonna Due. 
Erfaring i spædbarnsterapier for børn 
med traumer. Tager konsultationer over 
skype. Har aftaler med flere kommuner. 
www.hedensted-psykoterapi.dk

Danmarks dejligste ø Fur. Sommerhus 
med udsigt over Limfjorden, nyrenove-
ret. 445,- pr. døgn, min. 3 døgn plus for-
brug, 28 10 55 55, keldfur@gmail.com. I 
vil ikke fortryde et besøg på Fur.

Find os på 

imgenbrug.dk

Kom forbi 
og gør en god handel

Sankt Hans Kirke i Odense søger sognepræst 
på fuld tid fra 1. april 2021

Se stillingsbeskrivelsen på 
www.sankthanskirke.dk

konfirmandkursus.dk

 Løgumkloster
 Nordsjællands 
 Sydvestjyllands
 Grejsdalens

   27. juni -
10.  JULI 

2021  KONFIRMAND

  KURSUS

Læs mere på:

0en 1 .  februar kl .  15.00 
genåbnes tilmeldingen 
ekstraordinært 
for tilbage-
værende 
pladser 
på KK21.

Få ledige pladser!

ET MUST FOR 
LEDERE I IMU!

leder
 kursusimu‘s

Vi vil gerne have 
gode ledere i IMU. 
Prik en IMU’er på 
skulderen og mind om 
IMU’s lederkursus til marts

læs mere her:

HAR DU BRUG 
FOR AT SNAKKE 
MED NOGEN?

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

SJÆLESORGSLINJEN

ALLE DAGE I JANUAR 
KL. 19.00 – 22.00 82 271 333

36  IMPULS | 1 | 2021

http://jesusnet.dk
https://indremission.dk/impuls/annoncer/femmeren/
http://imt.dk/femmeren
mailto:annoncer%40imt.dk?subject=
http://imgenbrug.dk
http://filmogtro.dk
http://sankthanskirke.dk
http://konfirmandkursus.dk
http://genbrugsbyg.dk
https://imu.dk/aktiviteter/leder/imus-lederkursus/
https://netandagten.dk/sjaelesorg/


Det normale  
er lige om hjørnet
Familien Dalatu vil ikke undvære fællesskabet på bibelcamping

INDRE 
MISSIONS 
TIDENDE

  NR. 15 26. JULI 2020 167. ÅRGANG

Vi er skrøbelige 
sammen

SYGDOM HAR IKKE GJORT KÆRLIGHEDEN 
MERE BESVÆRLIG FOR ELSE OG LEIF 

Dronningen  
var for hellig

IM-LEDEREN

ALL LIVES MATTER

MINI-TEMA

Omsorg

            IKKE FLERE 
MISJONSTIDENDE 

I december lagde vi en afstemning ud 
på Facebook og bad jer om at udvælge 
årets bedste forside. 76 stemte og val-
get faldt på impuls nr. 15 med 40% af 
stemmerne. Blandt begrundelserne lød: 
kvalitetstid, glæde og kærlighed.

Foto: Privat

LÆSERNE HAR TALT

DE 7 MEST LÆSTE 
ARTIKLER ONLINE I 2020
1. Online møde på Indre Missions Hus (18/3) 

2. Indre Mission kan igen åbne missionshusene (21/5) 

3. Jeg har gået på Herrens mærkelige omveje (28/6) 

4. Seneste nyt om corona (12/3) 

5. En anderledes sommer på Mørkholt (28/4) 

6. IM hjemsender 74 medarbejdere (24/3) 

7. Mørkholt Strand Camping får ny campingchef (30/1)  

ABONNENTER 
LÆSER impuls 
ONLINE

Har du spørgsmål eller 
kommentarer til det, 
du læser i impuls, så 
skriv gerne til Asbjørn 
Asmussen på aa@imt.dk.

!
Satire

!
Satire

!
Satire

!
Satire

Med nr. 26 udkom den sidste udgave af 
Misjonstidende. Misjonstidende har skabt 
både fornøjelse og forargelse. Sådan er vi 
så forskellige. Til sidst blev det også for 
meget for Misjonstidendes  redaktør. 

  1000+1000+

2020 blev det første år med en 
app, hvor du altid har impuls ved 
hånden. 1619 abonnenter har 
indtil nu aktiveret deres adgang 
til impulsonline.dk, og 1050 har in-
stalleret appen på deres mobil. 

32 FIK EN 
JULEGAVE 
FRA impuls
Impuls tilbød denne jul at sørge 
for julegaven – og at lægge et 
halvt år med impuls oveni. Det 
benyttede 32 glade givere sig af. 
Især Kähler-vasen Omaggio var 
populær. Tak for hjælpen.

Vi trak lod blandt deltagerne i afstem-
ningen og Anna Mette Hansen vandt et 
års digitalt abonnement på impuls. 

DEN BEDSTE 
FORSIDE  I 2020
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Sådan er vi sammen 
i coronatiden

MENS MISSIONSHUSENE 
ER LUKKEDE, OG VI KUN 
MÅ VÆRE FEM SAMMEN 
AD GANGEN, ER VI NØDT 
TIL AT TÆNKE I NYE 
MULIGHEDER FOR AT DELE 
DET, VI HAR TIL FÆLLES

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

11.01.2021

Hold afstand

Hold mindst 2 meters afstand til andre,  
hvis der ikke er en plastikskærm i mellem jer

Ideerne her på siden er forklaret nærmere på 
https://indremission.dk/coronainspiration, som 
løbende bliver opdateret med flere ideer og forslag 
til IM-fællesskaberne.

1. Flyt møderne online
  Hold møde via Skype eller Zoom
  Se en video eller lyt til en podcast
  Del en optaget andagt eller et vidnesbyrd

2. Hold bibelstudie via 
 skærm eller telefon

3. Vær sammen på nye måder
  Send en ugentlig nyhedsmail
  Lav en telefonkæde
  Send SMS-hilsener
  Del tanker og oplevelser på Facebook

4.  Bak op om gudstjenesterne
  De fleste kirker er åbne

5. Hold kontakten med hinanden
  Inviter på online-kaffe
  Gå en tur sammen
  Ring og sig hej
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TEKST:  ANETTE INGEMANSEN PROGRAMMET BLEV GENNEMFØRT 
ONLINE I KØBENHAVN

I Torsdagsfællesskabet i mis-
sionshuset Bethesda i Køben-
havn gennemførte de det første 
planlagte møde i januar på net-
tet. Der blev sendt en mail rundt 
til alle på adresselisten med et 
link, man kunne klikke sig ind 
på. Så mødtes de på nettet, hvor 
de hørte forkyndelsen og havde 
en trivselssnak. Mødet sluttede 
med bedemøde.

BIBELREFLEKSION I 
DEN BORNHOLMSKE NATUR

Lørdage i januar og februar har Indre Mis-
sion på Bornholm taget initiativ til nogle 
gåture forskellige steder på øen. Det bliver 
muligt at reflektere over en bibeltekst. Man 
gør det, fordi det ikke er muligt at mødes i 
IM-fællesskaberne eller i bibelkredse. Man 
kan læse mere om det på Indre Mission 
Bornholms Facebookside.

OPFORDRING TIL 
OMSORG VIA FACE-
BOOK I VIBORG

IMU i Viborg opfordres til omsorg via de-
res Facebook-gruppe. Sådan formidler de 
det:
 »Nu har vi nogle omstændigheder, der 
gør, vi ikke kan mødes. Men det skal ikke 
holde os tilbage for at være sammen og få 
nogle gode snakke – på afstand. Så tag fat i 
jeres bibelgrupper og få lavet nogle aftaler. 
Husk, denne tid kan være meget svær for 
mange, når vi ikke kan mødes. Og er man 
ensom, kan det være ekstra svært at tage 
kontakt. Og det skal vi som kristent fælles-
skab stå sammen om og hjælpe hinanden 
med.
 Tænk over, om der er en eller flere, du 
lige kunne ringe eller skrive til. Der skal 
ikke meget til, for at gøre en stor forskel for 
din næste i denne tid.«

IM-FÆLLESSKAB 
AFTALER 
VANDRETURE
Indre Mission på Langeland aftaler vandre-
ture. Først var det med ti deltagere, og nu 
er det med fem deltagere. Børn og voksne 
nyder at snakke sammen. Det afsluttes med 
medbragt kaffe og saft.

KAFFE PÅ MESSENGER 
I SLAGELSE

I Slagelse kombinerer de kaffe og omsorg på 
en ny måde. Søndag var de en flok fra missi-
onshuset og kirken, der mødtes til en kop 
online-kaffe over videochatten på Messenger.

OPMUNTRENDE 
GOODIEBAGS 
TIL BEDEUGEN
Indre Mission i Dejbjerg i 
Vestjylland har kopieret 
en ide fra Indre Mission i 
Fiskbæk.
 De har lavet en goodie-
bag med en slikpose, et lys, 
en bedeugeplan fra Evangelisk 
Alliance og et brev med opmuntring til 
at tænde stearinlyset og lave bedestunder.
 »Det er en super god idé at dele goodie-
bags rundt, så alle mindes om, at de fortsat 
er en del af et kristent fællesskab trods 
nedlukninger,« lyder det fra Indre Mission 
i Dejbjerg.

Foto: Privat.

Foto. Else Lawrence
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 1. Romanen Frihedens … begynder, mens Nehemias bor i Artaxerxes' palads i Susa. 
 2. Der kommer ikke teknologiforskrækkede ... i Den teknologibevidste familie. 
 3. I Ethvert menneske er en halvø  er der 20 ideer til god ... og sunde fællesskaber. 
 4. Klassikeren Ved kilden er en ... af Øivind Andersen. 
 5. Det var ikke ... alene, der førte Roar Steffensen til Peru, fortæller han i Kald det kærlighed. 
 6. Ingolf Henoch Pedersen giver et vidnesbyrd om Guds ... i Skatten i lerkar. 
 7. Evangeliet er udlagt af den Jesustroende jøde Avi Snyder i ... har også brug for Jesus. 
 8. I Forvandlet ved at se - vejen til ... skriver Henrik Nymann Eriksen om Guds rolle i processen ... 
      
 
 Nøgleord: ______________________________________________ 
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1. Romanen Frihedens … begynder, mens Nehemias bor i Artaxerxes’ palads i Susa. 
2. Der kommer ikke teknologiforskrækkede ... i Den teknologibevidste familie.
3. I Ethvert menneske er en halvø er der 20 ideer til god ... og sunde fællesskaber.
4. Klassikeren Ved kilden er en ... af Øivind Andersen. 
5. Det var ikke ... alene, der førte Roar Steffensen til Peru, fortæller han i Kald det kærlighed. 
6.  Ingolf Henoch Pedersen giver et vidnesbyrd om Guds ... i Skatten i lerkar. 
7. Evangeliet er udlagt af den Jesustroende jøde Avi Snyder i ... har også brug for Jesus.
8. I Forvandlet ved at se – vejen til ... skriver Henrik Nymann Eriksen om Guds rolle i processen …

Send ind 
og vind

Indsend 
nøgleordet samt 

navn og adresse til 
x-ord@imt.dk inden fredag 

den 22. januar 2020, og deltag 
i lodtrækning om et gavekort på 

300 kr. til Forlagsgruppen Lohse og 
Refleks Musik.
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Har man hund, ved man godt, at en 
tabt frikadelle er en spist frika-
delle. Vi andre kan imidlertid godt 

overveje med os selv, hvad vi stiller op med 
mad, som ved et uheld har været en tur på 
gulvet.
 Nogle af os opererer med fem-se-
kunders-reglen. Her gælder det om at få 
frikadellen tilbage på panden eller tal-
lerkenen i en fart. Og når man det 
inden fem sekunder, kan man ro-
ligt spise den eller servere den for 
svigermor. Skidt og bakterier når 
simpelthen ikke at gå til angreb 
på godbidden, hvis man bare er 
hurtig nok.
 Går der mere end fem sekunder, 
bør man som minimum skylle sand og nul-
lermænd af under hanen. Og er man sart 
og sølle, eller er der store mængder syn-
lig skidt på kødbollen, kan det komme 
på tale at kassere den. Her skal man 
dog huske, at vores immunforsvar har 
brug for skidt for at holde sig skarpt. 
Nogle hævder, at vi helst skal have syv 
pund skidt om året.

Hjemmelavede regler
Ingen af ovenstående påstande er 
vistnok underbygget af videnskabelige 

vi konstant bombarderes af råd og restrik-
tioner.
 Måske er det netop derfor, jeg nogle 
gange laver mine egne hjemmelavede spil-
leregler. Hvis jeg ikke kan leve op til de rig-
tige regler, må jeg lave nogle, som jeg kan 
leve op til.
 Sådan har mennesker altid tænkt. Tag 
bare farisæerne på Jesus’ tid. De insistere-
de på, at alle love og forskrifter skulle over-
holdes, især dem, de selv kunne overholde. 
At skulle elske sin næste som sig selv blev 
alligevel for svært og abstrakt for dem. I 
stedet gik de op i småting. For eksempel 
i Markusevangeliet kapitel 2 vers 23-28, 
hvor de beskylder Jesus og hans disciple 
for at arbejde på sabbatten, blot fordi de 
har plukket nogle kornaks og nulret ker-
nerne ud til frokosten.

Ud med den
Gud har lavet et sæt spilleregler for livet 
her på jorden, og i langt de fleste tilfælde 

kan jeg godt se, at det er godt for mig 
og mine omgivelser, 

hvis jeg følger dem. 
Det går dog ikke altid 
så godt, og derfor 
er det fristende at 
formulere nogle 
mere lempelige regler 

eller at finde på en 
undskyldning for, at 

en bestemt regel ikke 
gælder mig.

  Men hvem er det, jeg prøver at 
snyde? Gud ved jo godt, hvad jeg har 

gang i. Han ved, at der hver dag ryger 
både finker og frikadeller af panden i mit 
liv. Og hver gang siger han: »Ud med den, 
prøv igen!« Så er det da fjollet at liste den 
tilbage på panden og lade, som om intet er 
hændt. Og risikere en maveforgiftning el-
ler det, der er værre.  

SVIGERMOR TAGER INGEN 
SKADE, HVIS FRIKADELLEN 
HAR LIGGET PÅ KØKKEN-
GULVET MINDRE END FEM 
SEKUNDER

Hjemmelavede 
frikadelleregler

OLE NOERMARK LARSEN
Journalist på impuls

Illustration: Henriette DinesenKLUMME

undersøgelser, og det kan give en slem 
maveforgiftning at følge dem, med mindre 
ens køkkengulv er væsentlig renere end 
mit. Det bør nævnes i en tid, hvor intet er 
vigtigere end danskernes sundhed, og hvor 
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KRONIK

I DENNE 
NEDLUKNINGSTID 
KAN VI BRUGE TID 
PÅ AT ØVE OS I EN 
BØNSPRAKSIS, SOM 
KAN FORNY VORES 
BIBELBRUG, VORES 
TRO OG VORES LIV

På mit skrivebord ligger der en 
stak af de foldere, som Evangelisk 
Alliance har lavet i forbindelse 
med bedeugen 2021. Folderne 

skulle have været brugt til de fire bedear-
rangementer, som vi havde planlagt i vores 
lokalområde. Men arrangementerne blev 

HENRIK LAURSEN
Sognepræst ved Vigerslev Kirke

Fo
to

: r
om

eo
ca

ne
1/

iS
to

ck
/G

ett
y 

Im
ag

es
 P

lu
s

GØR BIBELENS 
ORD TIL BØN

aflyst, og folderne er ubrugte. Det er – af 
flere grunde – meget ærgerligt.

En vigtig sammenhæng
En af grundene til, at det er ærgerligt, er, 
at bedefolderen for bedeugen 2021 peger 
på den vigtige sammenhæng mellem 

bønnen og Bibelen. Årets tema er nemlig 
»Bibelbrug«.
 Formand for Evangelisk Alliance, 
Thomas Bjerg Mikkelsen, skriver i folde-
rens intro: »Bibelen er Guds ord. Her taler 
Gud til verden, til sit folk og til dig. Han 
ønsker ikke, at vi alene skal læse bogsta-
verne og ordene, men at vi engagerer os 
med alt, hvad vi er, så budskabet må for-
vandle vores hjerter, sind og handlinger. 
Derfor opfordres vi gennem de otte tekster 
i bedefolderen til at læse, leve, dele, invi-
tere, tænke, opleve, høre og lovprise, når 
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vi sammen går på opdagelse i det bibelske 
univers.«
 Thomas Bjerg Mikkelsen peger her på 
den vigtige pointe, at Bibelens ord ikke 
bare skal læses, diskuteres og forstås, men 
også gennemsyre alt. Og tekstforfatter Lisa 
Rom Boye følger fint op på denne pointe, 
når hun på side 9 i oplægget til dag num-
mer 6 i sin korte beskrivelse af den klassi-
ske bibellæsemetode »Lectio Divina« næv-
ner bønnen som et svar på bibellæsningen.
 Og det er netop det, jeg gerne vil slå et 
slag for – at lade bønnen være et svar på 
bibellæsningen, så vi i bønnen ikke kun 
sætter ord på de ting, der rører sig i vores 
liv her og nu. Jeg vil gerne opmuntre og 
inspirere til, at vi både i vores hjem og i 
vores kristne fællesskaber gør Bibelens ord 
til bøn. For jeg tror på, at den praksis vil 
være en fornyelse, både for bibellæsningen 
og bønnen. Og jeg tror på, at den praksis 
netop vil hjælpe os med at få Bibelens ord 
til at gennemsyre hele vores liv.

Bøn på baggrund af en bibeltekst
Første gang, jeg selv mødte denne måde 
at bede på, var på en stor, international 
konference i Holland. Hver morgen var der 
i programmet afsat en time til fælles bøn. 

Det foregik på den måde, at en udvalgt bi-
beltekst først blev læst højt, hvorefter alle 
frit kunne bede en bøn højt på baggrund af 
den læste bibeltekst. Det var en fantastisk 
oplevelse at være sammen med en stor flok 
mennesker fra alle mulige lande, som på 
alle mulige sprog gjorde Bibelens ord til 
bøn.
 Siden denne gode oplevelse har jeg haft 
glæde af den bønspraksis i min hverdag og 
desuden taget den med ind i den bibelstu-
diegruppe, som jeg leder i min kirke. Dér 
øver vi os i at gøre vores bibeltekst og sam-
tale til bøn, inden vil slutter af.

Et eksempel
Så hvordan gør man? Ja, det vil jeg give et 
enkelt eksempel på:
 I Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 6 
siger Jesus sådan her: »Men når du vil bede, 
så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed 
til din far, som er i det skjulte. Og din far, som 
ser i det skjulte, skal lønne dig.«
 Når vi læser disse ord, er det godt at 
prøve at forstå dem: Hvad mener Jesus med 
at gå ind i sit kammer? Hvordan skal det 
forstås i forhold til Jesus’ ord om hyklerne 
i vers 5? Hvorfor siger han du og ikke I? 
Hvad vil det sige, at Gud er far? Hvad vil 

det sige, at Gud er i det skjulte og ser i det 
skjulte? Og hvad er det for en løn, Jesus 
snakker om?
 Desuden er det godt at overveje, hvad 
det konkret betyder for vores liv: Hvor har 
jeg mit kammer? Bruger jeg mit kammer? 
Lukker jeg min dør? Hvad skal der til for at 
gøre mit kammer til bønnens sted?
 Og så er det, at jeg vil opmuntre til 
også at gøre Jesus’ ord til bøn. Det kunne 
lyde sådan her:
 Kære Gud! Tak, fordi jeg må bede til 
dig. Hjælp mig med at bede til dig. Og 
hjælp mig med at finde mit kammer - det 
sted, hvor jeg kan finde ro i mødet med 
dig. Hjælp mig også med at prioritere det 
i min hverdag. Tak, fordi du lover at være 
til stede dér, hvor jeg ikke er sammen med 
andre mennesker, og hvor jeg derfor kan 
slappe helt af og være mig selv. Tak, fordi 
du ser mig dér. Og tak, fordi du lønner 
mig. Jeg ved ikke helt, hvad det vil sige, at 
du lønner mig. Men i hvert fald lønner du 
mig med dit nærvær. Det takker jeg dig 
for!
 Når Bibelens ord på den måde gøres 
til bøn, så bliver bibellæsning og bøn en 
samtale mellem os og Gud. Og så øver vi 
os i at lade det, vi læser, blive til liv. Så 
åbner vi os for ordene og lader dem sive 
ind i livets sprækker og krinkelkroge. Og 
det er virkelig godt!
 Så når nu vi er i denne nedluknings-
situation, hvor vi ikke fysisk kan være 
sammen for at bede, og hvor vi af vores 
regering er tvunget til at bruge meget tid 
i vores »kammer«, ja, så kan vi jo lige så 
godt bruge tid på at øve os i en bønsprak-
sis, som kan forny vores bibelbrug, vores 
tro og vores liv. Det giver helt sikkert 
bedre mening end at stirre ind i de små og 
store skærme, som vi alt for let søger, når 
ensomhed og kedsomhed rammer os.   

Jeg vil gerne opmuntre og inspirere til, 
at vi både i vores hjem og i vores kristne 
fællesskaber gør Bibelens ord til bøn

BEDEUGEN 2021
Hent folderen til årets bede-
uge med inspiration og 
 læsninger til otte dage her: 
imt.dk/2101-43
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Fratrædelse
Indre Missions 
Hus: Kontor-
sekretær i IMU 
Sofie Mach 
Christensen, 
Aarhus, fra-
træder den 19. 

januar 2021 ved vikaransættel-
sens udløb. Stor tak til Sofie for 
tjenesten i Indre Mission.

Ændret 
ansættelsesforhold

Region Midt: 
Musikkon-
sulent David 
Høeg Kristof-
fersen, Aarhus, 
har fået ændret 
sin ansættel-

sesgrad fra den 1. januar 2021 til 
70 % af fuldtid.

ARRANGEMENTER

Evangelisk Alliances bedeuge
11. – 17. januar 2021
Sted: Online
evangeliskalliance.dk

Indre Missions hoved-
bestyrelsesmøde
22. - 23. januar 2021
Sted: Online
indremission.dk

Fødselsdage
Region Øst: 
Mandag den 
18. januar kan 
pensioneret 
missionær 
Erik Jakobsen, 
Høng, fejre 

90-års-fødselsdag. Indre Mis-
sion ønsker hjertelig tillykke og 
Guds velsignelse over dagen og 
fremtiden.

Felix Rejser: 
Tirsdag den 
26. januar kan 
rejsekonsulent 
Esther Kors-
gaard Ville-
kjær, Skjern, 

fejre 70-års-fødselsdag. Indre 
Mission ønsker hjertelig tillykke 
og Guds velsignelse over dagen 
og fremtiden.

17.-23. januar 
Pensionist Lisa Oslo 
 Jensen, Tørring. 
 
24.-30. januar 
Forstander Tonny Dall 
 Sørensen, Bramming. 

IM 
INFORMERER

Seneste nyt på imedia.dk

VIDEO:
Undervisning: Træn dine tanker, Gudstjenestens forløb 

Videoblog: Fællesskabet er mere end de fysiske møder 

Klub-online: Lys i mørket 

PODCAST:
Bibelsnak: Markus kap. 17 

Lovsangsskolen: »I må stå op – sidde ned – rulle rundt 
på maven ...« og alt det andet lovsangsledere siger! 

TAK OG BED

Tak for
 Bønnens gave 

 At vi må kaste alle vores 
bekymringer på Gud 

 At Guds barmhjertighed 
er ny hver morgen, også 
i 2021 

Bed for
 Hjælp fra Gud til alle, der 

oplever, at livet er svært 
netop nu 

 IM’s tværkulturelle 
arbejde 

 Hovedbestyrelsens møde 
den 22.-23. januar 

Nyt år
samme mission

Støt Indre Mission

Skriv dit givernummer eller 
navn og adresse i tekstfeltet, 
hvis du ønsker skattefradrag
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 Nøgleord: ___ÆRE VÆRE GUD_______  
 
  

Nøgleordet var: 
Ære være Gud. 

Vinder
af gavekort på 300 kr.  
til Forlagsgruppen Lohse 
og Refleks Musik:  
Gerda Madsen, Sørvad. 

LØSNING 
PÅ X-ORD I 
IMPULS NR. 25

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Find flere udsalgsbøger på 
lohse.dk/udsalg
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UDSALG
Nyd en god bog mens du er hjemme

Spar op til 66%

Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V · +45 33 31 69 06 
www.hebron.dk

GØR OVERNATNINGEN 
TIL EN DEL AF REJSEN

Stor morgenbuffet inkluderet i prisen · Gratis internet
Mødelokaler op til 40 personer ·Medlem af Green Key
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OVERVEJ HVORDAN DET LOKALE FÆLLESSKAB KAN 
RÆKKE UD TIL DE ENKELTE MEDLEMMER

reduceres til de samlinger, der er i vores 
lokaler. Den kan derimod reduceres til den 
fælles kærlighed til Jesus. Det er samlings-
punktet i fællesskaberne, og ud fra det har 
vi fællesskab om forkyndelse, evangelisa-
tion, bøn, diakoni og opbyggelige samtaler 
om livet. Det fællesskab er ikke bundet til 
en samling i en bygning og er uafhængigt 
af fysiske lokationer. 

Vi er her for hinanden
Missionshuse og mødelokaler er bestemt 
en væsentlig ramme for fællesskabets liv, 
ligesom online-møder i denne tid kan være 
det. Men det kristne fællesskab er mere 
end det ugentlige møde. Det er også der, 
hvor vi er der for hinanden, når livet smer-
ter og glæder. Når vi beder for hinanden. 
Når vi hjælper med levering af mad. Når en 
særlig sorg rammer en familie. Den viser 
sig i havehjælp for den, der vanskeligt selv 
kan overkomme situationen grundet et 
brækket ben. Den viser sig, når blomster 

Det er ikke antallet af deltagere eller 
samlinger, der definerer et fæl-
lesskab. Et fællesskab beskrives i 

Den Danske Ordbog som: det at en gruppe 
mennesker er sammen om noget og derved 
føler en vis samhørighed.
   Fællesskabet i IM, IMU og Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler kan ikke 

omdeles til alle på adresselisten eller til 
opmuntring ved en særlig lejlighed. Eller 
gennem en sms til en ensom IMU’er. 
   Sådanne eksempler har jeg hørt mange 
af gennem årene. Det er godt og omsorgs-
fuldt, at fællesskabet på den vis udfolder 
sig.

Fællesskabets betydning og 
muligheder
Vi kender ikke de kommende uger og må-
neders muligheder for samlinger. Covid-19 
har sat et grimt aftryk på det år, vi lige har 
forladt, og meget tyder på, at det fortsætter 
en tid endnu. 
   Det er værd at overveje, hvordan det 
lokale fællesskab i IM fortsat kan udfolde 
sig, når de fysiske møder er reduceret. Det 
er vigtigt at bevare synet for fællesskabets 
betydning og muligheder, også hvor vi ikke 
mødes i vores lokaler.  
   Jeg vil opfordre til – særligt i de kommen-
de uger – at fokusere på, hvordan fælles-
skabet kan være nærværende og favnende, 
ikke mindst for dem, som særligt oplever 
ensomhed eller frustration. Vigtigheden 
af fællesskabet er absolut ikke mindre i en 
tid som denne. Overvej gerne i den lokale 
bestyrelse og som enkeltpersoner, hvordan 
fællesskabet kan udfolde sig og finde vej til 
hver enkelt.
   Det kan se ud af lidt, men have stor be-
tydning for liv og tro.   

FÆLLESSKABET ER MERE 
END DE FYSISKE MØDER

JENS MEDOM MADSEN
GENERALSEKRETÆR

IM-LEDEREN

Korskærvej 25, 
7000 Fredericia, 
75 92 61 00

E-mail: 
post@indremission.dk
Hjemmeside: 
www.indremission.dk 

Kirkelig Forening 
for den Indre Mission 
i Danmark

Gavekonto:  
Reg.nr. 7170 Kontonr. 22 12 631

Formand: 
Hans-Ole Bækgaard

Generalsekretær:  
Jens Medom Madsen
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For nogle år siden havde 
»RokokoPosten« med vanlig 
satirisk pen en artikel om, hvor-

dan man kan holde jul uden Jesus. 
Budskabet var i dette tilfælde særligt 
rettet imod ateister. Man havde spurgt 
den fiktive højtids- og hyggeekspert 
Poul Christian Rørholm, som sagde: 
»Den gode nyhed er, at det sagtens kan 
lade sig gøre at holde jul uden Jesus: 
Man skal faktisk ikke gøre andet end 
at lade være med at tænke på religion, 
mens man fejrer julen.«
 Hvis indholdet i den kristne jul 
bare er et hyggeligt opdigtet eventyr, 
forstår jeg godt, at man ikke finder 
budskabet troværdigt. Hvis alt det med 
Jesus mest er fri fantasi, hvorfor skulle 
man så have tillid til ham eller Bibelens 
vidnesbyrd om ham?
 Med udgangen af helligtrekonger-
tiden retter vi blikket tilbage på myste-
riet, at Gud blev menneske, og på bud-

skabet om, at Guds Søn har åbenbaret 
sig, så vi har set hans herlighed.
 På en særlig måde blev det klart 
for apostlen Peter og to andre, da de så 
Jesus forklaret på bjerget med Moses 
og Elias. For hermed blev det bekræf-
tet, at det er ham, som loven og profe-
terne har talt om. Det er ikke opspind, 
men sandt.
 Vidnesbyrdet prentede sig ind hos 
Peter, så han cirka 30 år senere kunne 
sige: »For det var ikke udspekulerede 
fabler, vi byggede på, da vi forkyndte 
jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans 
komme, men vi havde med egne øjne 
set Jesu majestæt.« (2 Pet 1,16).
 En åndelig-virkelig begivenhed, 
hvor Peter så Jesus forklaret, så alt 
åndeligt talt gav mening, satte sig spor 
og blev årsag til at fortælle andre om 
Jesus som verdens Frelser. Må det også 
være sådan hos dig og mig!   

LÆS I NÆSTE

26. JAN.

Menighedsfakultetet 
nu og fremover
Mød sognepræst Sune Skarsholm, 
der er ny formand for MF.

JESUS 
   ER IKKE 
       FRI 
FANTASI

AF HANS-OLE BÆKGAARD
Præst og formand for 
IM’s hovedbestyrelse

Eftertanke
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Jesus havde 
forudsagt sin død  
og opstandelse
Læs det første af fem bibelstudier om 
Lukasevangeliet kap. 24.
 Bibelstudierne er skrevet af Jørgen Hedager 
Nielsen, der er forfatter og fritidsforkynder.

Har international mission fået en mindre 
plads i Indre Mission?
Læs temasider om IM og international mission.

PULSSLAG
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SPRINT AAGAARD KORSHOLM
Undervisningskonsulent i Indre Mission

Fra jesusnet.dk

Læs den fulde artikel  
på jesusnet.dk

imt.dk/2101-48

2020 VAR ET UNDERLIGT ÅR, 
MEN DET HAR FOR MANGE VIST 
DEN SÆRLIGE KVALITET, SOM 
SAMVÆRET MED GUD GIVER 

Indrømmet. Mit nytårsforsæt er præget 
af corona-isolation i 2020. Det at være i 
en boble, der i perioder har været meget 

lille, er en underlig oplevelse. Det hele kan 
blive lidt uvirkeligt.
 Som så mange andre har jeg fået gen-
opfrisket, hvad andre mennesker betyder 
for mig. Det at være i kontakt er livgivende. 
Ikke så underligt, når nu vi allerede på 
Bibelens første blade hører, at det ikke er 
godt for et menneske at være alene.

Feste med få
En af mine strategier i 2020 har været at 
feste med få: at gøre det til en fest, hver 
gang jeg er sammen med én eller flere an-

dre. At være bevidst om det, nyde det – og 
gøre lidt ekstra ud af det. Så det er mit for-
sæt for 2021: at feste med få! Og selvfølge-
lig forhåbentlig at feste med flere og flere, 
efterhånden som trykket letter.

Feste som fire
Samtidig er jeg i denne periode blevet op-
mærksom på en egenskab ved Gud, som 
jeg selvfølgelig har kendt til i alle de år, jeg 
har været bevidst sammen med ham, men 
som nu får en særlig kvalitet.
 Samværet med Gud kan foregå på fuld 
styrke selv i den snævreste boble, hvor der 
kun er ét menneske, nemlig mig. Men der 
er tre personer udover mig: Gud Far, Jesus 

og Helligånden! Det er jo ikke et fysisk 
samvær, men helt tydeligt et samvær, der 
er livgivende og kan hjælpe mig til ikke at 
blive skør i boblen. Dette samvær vil jeg i 
2021 også have med i det at feste med få.

Feste med flere
Samtidig er det blevet understreget for 
mig, at det at samles med mange andre 
kristne til gudstjeneste, eller hvor og hvad 
det nu kan være, har en rigtig stor betyd-
ning for min tro og dens indhold af glæde 
og taknemmelighed. Så mit ønske for 2021 
er, at trykket letter, så vi kan feste med 
mange – både i de kristne fællesskaber og i 
alle andre fællesskaber.   
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MED FÅ OG FLERE
FEST
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