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LÆS OGSÅ I DETTE

Det er Guds penge, jeg
forvalter. Når jeg støtter et menneske i nød
materielt, er jeg i grunden blot et postbud, der
giver noget videre.
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FORORD:

HVOR ER BRANDEN HENNE?
VI BRÆNDER FOR DET
GODE OG FÆLLES
SPROG, SOM VI OFTE
ER I NØD FOR

I

redaktionen har vi hverken brand eller
nød for noget som helst. Til gengæld er
der ting, vi brænder for, og vi kan også
være i nød for den gode historie.
Sagen er den, at vi kristne kan have en
tendens til at udvikle et særligt sprog, som
kun forstås af de særligt indviede. I værste
fald et sprog, som skaber misforståelser,
og som betyder noget forskelligt afhængigt
af, om det bruges i missionshuset eller
på arbejdspladsen. Det er ikke noget, der
fremmer den vigtige dialog med omgivelserne. Det skaber derimod et unødvendigt

Brand og mission
For eksempel er udtrykkene »at have
brand for mission« eller »at have nød for
sin nabo« vendinger, som næppe giver
god mening for andre end vores kristne
venner. Danskere uden for klub kristen
vil forstå, at man kan brænde for en sag,
men næppe at man kan have en brand. De
vil også forstå, at man kan se nøden, eller
være i nød, men næppe at man kan have
nød for noget. Prøv at google ordene. De
bruges ikke i de betydninger, som vi missionsfolk kan finde på at bruge dem.
Af samme grund kalder vi i impuls heller ikke længere et lokalt IM-fællesskab
for et samfund. Fordi ordet samfund er et
ord, som i Indre Mission bruges i sin egen
indforståede og eksklusive betydning. Vi
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Det kristne fællesskab betyder meget for rejsegæsterne
FELIX REJSER: En brugerundersøgelse, som Felix Rejser har foretaget, viser, at cirka 80 procent af
Felix Rejsers brugere lægger stor
vægt på det kristne fællesskab,
der er en del af rejsen.
»Med brugerundersøgelsen
har vi ønsket at finde ud af, hvorfor vores gæster vælger at rejse
med os, og hvilke ønsker de har
for nye rejsemål og rejseformer.
Vi har også spurgt om, hvad der
kan få nye brugere til at vælge
en Felix-rejse,« fortæller Henrik
Klitlund Nielsen, der er direktør i
Felix Rejser.

Kultur og natur
Brugerundersøgelsen viser, at
kultur- og naturoplevelser bety-

der meget for brugerne. Undersøgelsen viser også, at brugerne
efterspørger aktiv ferie, familierejser og rejser, der viser nye sider
af Israel. Herudover kom der en
række gode input og forslag til
nye rejsemål.
Henrik Klitlund Nielsen fortæller, at de mange forskellige
forslag og ideer, som brugerne
nævner i undersøgelsen, er noget, man vil arbejde videre med i
Felix Rejser. Som eksempel nævner han en familierejse til Israel
og en kombineret rejse til Israel
og Jordan, hvor man bl.a. kan se
den imponerende oldtidsby Petra.
»En anden rejse i 2019, som
opfylder noget af det, der bliver
efterspurgt af brugerne, er en

150 gik i optog for
de ufødte børn
RETTEN TIL LIV: Lørdag den 9. juni gik
150 personer med 3.000 lyseblå og lyserøde balloner fra Kingos Kirke til Rådhuspladsen med budskabet: Red én mere.
»Vi står her i dag for at minde hinanden og hele København og hele Danmark
om, at vi taler om liv; om menneskeliv.
Og så står vi her for at redde om så bare
ét liv mere,« sagde sognepræst ved Kingos Kirke Henrik Højlund i sin tale om
optogets formål. /MSK

150 personer gik i
optog i København.
Foto: Retten til Liv
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Felix Rejsers brugere vil gerne
se nye sider af Israel.
Foto: dominiquelandau/iStock/Thinkstock

rejse til Jerusalem, som er opbygget ud fra et nyt koncept, hvor
rejsegæsterne kan besøge nye

steder sammen med en guide
og udforske Jerusalem på egen
hånd.« /GJ

Indre Mission satser på besøgstjeneste
NY FOLDER: Besøgstjeneste skal styrkes i
Indre Mission. Derfor har bevægelsens seniorteam udarbejdet en folder, der rummer
en vejledning til, hvordan man kan gribe det
an lokalt.
»Vi vil gerne inspirere lokale IM-fællesskaber til besøgstjeneste, fordi vi lever i en
kultur, hvor der er brug for omsorg,« forklarer Bjarne Hvidberg, der er koordinator i
seniorteamet.
Folderen kommer blandt andet ind på,
hvad der er en god samtale. Den giver også

tips til, hvordan man kan yde omsorg i praksis og bruge bøn og bibel i tjenesten.
»Vi vil opmuntre til at anvende bøn og
bibel i besøgstjenesten, fordi det er en
vigtig side af omsorgen,« siger Bjarne Hvidberg.
Folderen blev første gang uddelt på
seniorteamets stand på Indre Missions Årsmødefestival. Alle IM-fællesskaber får den
med nyhedsbrevet i september. /AI

Bjarne Hvidberg uddelte gerne
folderen for besøgstjeneste på
årsmødefestivalen.
Foto: Anette Ingemansen

IM-musik skal have ny landsleder
FRATRÆDELSE: Benjamin Hougaard stopper med udgangen af
juli som landsleder for IM-musik.

»Jeg har et stykke tid tænkt
på at vende tilbage til skoleverdenen,« fortæller Benjamin, der
efter seks år i IM-musik nu skal
være viceskoleleder på Haderslev
Kristne Friskole.
Benjamin Hougaard kan se
tilbage på nogle spændende år i

Benjamin Hougaard glæder
sig til at vende tilbage til
skoleverdenen.

IM-musik med bl.a. cd-projekter,
udvikling af Worship Todaykonceptet, øget fokus på lovsang
og lovsangsledelse, udvidelse af
medarbejderstaben i IM-musik og
nye sangbogsudgivelser.
»Det har været seks spændende år, hvor jeg har fået lov at
arbejde sammen med dygtige
ansatte og en fantastisk flok
frivillige. Jeg kommer til at savne
de relationer, man opbygger, når
man arbejder kreativt sammen og
giver meget af sig selv. Eller når
man går i gang med et projekt og
tænker: ‘Gad vide, om det lykkes’,
men kaster sig ud i det alligevel.
Og når man sammen mærker, at

Gud velsigner det, man arbejder
med,« fortæller han.

Glæder sig til det nye
»Det er et stort privilegium at få
lov til at gå fra et job, som man er
lidt vemodig over at forlade, samtidig med at man kan glæde sig til
det nye, der kommer.«
Benjamin er uddannet lærer
og kom til IM-musik fra den nu
lukkede Sommersted Efterskole.
Om sit nye job siger han: »Jeg
glæder mig til igen at være med
til at lukke verden op for børn og
unge, så de omfavner den. Og så
er det fantastisk, at vi har frihed
til i Danmark at bygge skole på
kristne værdier.« /AA

Vellykket fremstød for ny børneklub
VOLLSMOSE: Et fremstød den 24. juni for
en ny DFS-børneklub i Vollsmose Kirke i
Odense blev en succes med besøg af cirka
90 børn i løbet af tre timer.
»Seks børn har skrevet sig op, så det er
en god optakt til efter sommerferien. Vi
havde en masse gode snakke og masser
af gode kulturmøder. Det er blandt andet
det, et godt fremstød handler om i et område, som er demografisk sammensat som
dette; at vise den lokale kirke og lade folk,

der ikke kender hinanden, finde et sted at
mødes,« fortæller Jakob Lund Olesen, som
er samfunds- og familiekonsulent i Indre
Mission.
Også kirkens menighedsrådsformand
Inge Reenberg var godt tilfreds. »Det er
vigtigt for Vollsmose Kirke med aktiviteter
som denne her,« siger hun.
Børneklubben har opstart onsdag den
22. august i Vollsmose Kirke. /MSK

Cirka 90 børn besøgte pladsen foran Vollsmose
Kirke, da DFS havde fremstød for en ny børneklub i kirken.
Fotos: Morten Stubkjær Klausen

13 | 2018 | IMPULS  5

IMU’erne prægede teltmøderne i Vilsund
THY/MORS: En større gruppe IMU’ere
var med til at gøre en forskel på årets
teltmøder i Vilsund. De havde en ungdomsaften, hvor nogle fra den ældre
generation også var med.
»Det var rigtig godt at opleve flokken af IMU’ere, som stod for en spændende aften. Den sluttede med, at alle
samledes uden for teltet og grillede,«
fortæller Bent Kjær Andersen, der er
teltmedarbejder.
Han blev ekstra glad, da IMU’erne
gav en hånd med ved opstilling og
nedtagning af mødeteltet.
»Vi havde et godt arbejdsfællesskab, der blev en hyggelig oplevelse for
alle,« siger missionæren, der ser tilbage
på en rigtig god uge med stigende tilslutning, som dagene gik. /AI

Ungdomsaftenen i Vilsund sluttede af med hyggeligt
spisefællesskab og grillede pølser.
Foto: Bent Kjær Andersen

Ny cd skaber meditativt rum for andagt
UDGIVELSE: Jesper Smalbro og
Samuel Hejslet har udgivet et nyt
album med titlen Alle mine kilder skal
være hos dig, som er 10 instrumentale meditationer over kendte salmer.
»Samuel og jeg har spillet
sammen i mange år, men vi syntes,
vi manglede at lave denne plade,«
forklarer Jesper Smalbro, der er
kontrabassist. Han vurderer, at
cd’en er et udtryk for en blanding
af det, de havde lyst til at lave som
musikere, og det, der bor i dem.
»Som kunstner øser man af de
kilder, man kender. De gamle salmer
giver mig associationer til dengang,
jeg som barn sad på kirkebænken
og lyttede til salmerne. Det skaber
kontakt til noget helt basalt,« mener
musikeren.
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Han håber, at der også bliver sat
gang i associationerne hos dem, der
lytter til pladen.
»Jeg synes, det er en rigtig
morgenplade! Salmerne har fat i de
yderste rammer for livet og skaber et
meditativt rum for andagt.«
Jesper Smalbro og Samuel Hejslet
har planer om at turnere rundt med
albummet i Danmark i 2019. /CF

Jesper Smalbro håber, at
han og Samuel Hejslets
nye cd sætter gang i
associationerne hos dem,
der lytter til albummet.

ønsker alle læsere af IMPULS en god og velsignet sommer
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TEKST OG FOTOS: ANETTE INGEMANSEN

VI TROR

AT VI ER MED
I GUDS PLAN
ET UDFLYTTEREVENTYR I ØSTHIMMERLAND
BEGYNDTE FOR TRE ÅR SIDEN MED CECILIE OG
THOMAS I HADSUND. SIDEN ER DER KOMMET
FLERE TIL, SOM NU HAR DANNET EN GRUPPE PÅ
ELLEVE PERSONER. OG DET ER IKKE SLUT

A

nne og Jonas er præstepar i
Gerding og har kun 15 minutter
til Aalborg, hvis de ville komme
i et stort kristent fællesskab. I
stedet har de valgt at være en del af et lille
nystartet kristent fællesskab, der ikke har
en fast base eller et navn.
Da gruppen skal mødes hos Jakob i
Skrødstrup i Østhimmerland, er Jonas
forhindret, men Anne kører gerne de 40
minutter for at mødes med de andre til en
aften med livs- og bibelsnak.
»De er vanvittigt dejlige mennesker,«
siger Anne fra sin sækkestol. Ved siden
af sidder Jakob, og parrene Anita og Mike
fra Nørre Kongerslev, Louise og Rasmus
og Cecilie og Thomas fra Hadsund og
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Johannes fra Mariager, der er afsted uden
kone og børn.

Man kan godt overleve
De har forinden lige snuppet en hurtig
omgang koldskål, inden de er klar til en
snak om deres gruppe. Humøret er højt,
og det er tydeligt, at de har det godt sammen. De har mange ting til fælles. De er
alle flyttet ud fra Aalborg og Aarhus til
Østhimmerland. Det er et område, hvor
man skal kigge langt efter unge kristne
med tilknytning til Indre Mission og folkekirken. Så de har søgt med lys og lygte
efter andre unge kristne.
Det havde indflydelse på Annes og
Jonas’ valg, at de havde set andre flytte
væk fra de store trygge fællesskaber.

Rasmus Kiilerich
Breindahl er 28 år
og skriver speciale
i teologi.

»Vi kunne se på Jakob og Thomas og
Cecilie, at man godt kunne overleve ved
ikke at bo i Aarhus. Det havde betydning, da Jonas søgte embede som præst i
Gerding-Blenstrup og Skørping-Fræer,«
fortæller Anne.

En succeshistorie
Udflyttereventyret begyndte for tre år
siden, da Cecilie og Thomas slog sig ned i

Cecilie Sønderby
Christensen er 24 år
og ungdomskonsulent i Region Nord

Anne Langdahl Gormsen
er gift med Jonas, der er
præst. Hun er 24 år og
studerer.

Hadsund. Jakob arbejdede i forvejen som
lærer på Skrødstrup Efterskole og flyttede
til den lille landsby et år senere.
»Jeg havde længe gået med overvejelser
om at få tættere relationer med eleverne og
lokalsamfundet,« fortæller Jakob.
Anita og Mike kom til området sidste
sommer, og det var dem, der i efteråret tog
initiativ til at starte en gruppe op.

Louise Kiilerich Breindahl
er 26 år og missionær i
Region Nord. Hun er gift
med Rasmus.

Jakob Langdahl
er 27 år og lærer
på Skrødstrup
Efterskole.

Thomas Sønderby
Christensen er 28
år og er psykolog i
Brønderslev.

Aalborg
Gerding
Kongerslev
Skørping
Hadsund
Mariager
Skrødstrup

Johannes Rønne Nordentoft
er gift med Ida og har to
børn. Han læser i Aalborg,
og hun studerer i Aarhus.

Anita Østergaard Mikkelsen er
gift med Mike Enemark. Hun er
27 år og studerer. Mike er 29 år
og studerer i Aalborg.
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Da Louise fik arbejde som missionær
og tværkulturel konsulent i Region Nord,
valgte hun og ægtefællen Rasmus at bo i
Hadsund på grund af deres venner Cecilie
og Thomas. De sidst ankomne er Ida,
Johannes og deres to små børn, som lidt
tilfældigt er havnet i Mariager.
»Vi er med her, fordi vi gerne vil have
et jævnaldrende fællesskab i nærheden af,
hvor vi bor,« siger Johannes.
Når der er langt mellem de kristne, lyser de, der bor der, ekstra op.
»Vi finder hinanden, når vi på forskellig måde hører, at nogen er kommet til
området. Nogle af os kender hinanden
fra Skrødstrup Efterskole, Hadsund
Bibelcamping eller gennem IMU-fæl
lesskaber,« fortsætter Louise.
Anne tilføjer: »Mange af os føler lidt,
at vi har gået på Guds plan, da vi forlod det
trygge og vennerne i studiebyerne og flyttede hertil, hvor han ville have os.«
Gruppen er lidt høj af glæde over, at der
pludselig er så mange unge at læne sig op
ad.
»For tre år siden havde vi ingen ide om,
at dette ville ske, og nu er vi elleve,« siger
Thomas. »Jeg synes, at vi er en succeshistorie,« indskyder Jakob.

Høj grad af nærvær
Gruppen mødtes første gang i december
sidste år, og de skiftes til at besøge hinanden, have kage med og stå for aftenens
indhold.
»Vi har nogle meget frie rammer, hvor
alle er med til at træffe alle beslutninger,«
fortæller Anita. Jakob nyder, at han bare
kan komme, uden at skulle stå med hele
ansvaret selv.
Fællesskabet har besluttet nogle rammer om deres møder, og hvad de kan indeholde.
»Vi er nogle, der trives med det,« kommer det fra Louise. »Vi spiser sammen og
10  IMPULS | 13 | 2018

har et par timer, der kan indeholde bibelstudie, lovsang og bøn, eller vi snakker om
et tema. Vi slutter med kaffe.«
Gruppen har en facebookgruppe, der
fungerer som intern kommunikationskanal. De begyndte at mødes hver anden
tirsdag, men det er opjusteret til hver uge.
»Der er mere nærvær i en mindre
gruppe, som gør, at vi kommer ind på livet
af hinanden,« fortæller Mike.
»Vi har over tid fået opbygget en tillid
til hinanden,« fortsætter Anita, der altid
er kommet i mindre IMU-fællesskaber og
trives med det. Anne peger på en værdi ved
den mindre gruppe: »Vi lærer hinanden at
kende på et dybere plan end i et stort fællesskab, hvor der er mange at forholde sig
til.«
Mike nævner en udfordring ved at
komme i en gruppe, hvor alle stortrives.
»Vi skal passe på, at vi ikke bare bruger
vores tid og kræfter her, så hjælper vi ikke
området ret meget med mission.« Cecilie
griber bolden: »Hvis vi bare hænger ud
med hinanden, så er det lige meget, at vi er
flyttet ud.«

Tanke-op-sted med jævnaldrende
Jakob beskriver gruppen som et tanke-opsted.
»Nogle af os er kirkeligt engageret gennem både frivilligt og lønnet arbejde, så
det er fedt, at vi kan have et fællesskab,
hvor vi bare kan suge til os og dele liv,« fortæller Jakob, der sidder i menighedsrådet i
Skrødstrup-Hem.
»Det er en kæmpe glæde og velsignelse
for mig, at jeg kan mødes med nogle stykker og få fyldt på.«
Det gælder for alle i fællesskabet, at de
har brug for et fællesskab med jævnaldrende.
»Det er trygt for mig at være i relation
med andre unge, som jeg kan spejle mig i,«
forklarer Louise, og Cecilie fortsætter ud
ad samme spor.
»Jeg savnede at være sammen med
nogle på samme alder som mig, som var
samme sted i livet, og som havde samme
tilgang til troen og måden at udforske
den.«
Cecilie og Thomas kommer i Indre
Mission i Hadsund, hvor han er kasserer.

skab, hvor vi deler tro på en anden måde,
end vi gør med de ældre. De har en anden
måde at behandle troen på. Det med at
snakke ud fra spørgsmål er de ikke vant
til, og det kræver en mere aktiv indsats at
snakke med hinanden om tro,« forklarer
Rasmus.
De unge i Østhimmerland har været sammen
et halvt år og mødes
på skift hos hinanden.
Her er det hos Jakob i
Skrødstrup.

»De fleste dér er plus 65. Vi har et
dejligt fællesskab med dem på en anden
måde,« siger Cecilie.

Fællesskab med samme tilgang
25 km nord for Hadsund er der et tilsvarende i IM-fællesskab i Kongerslev, hvor de
holder til i sognegården.
»Jeg føler, at jeg sårer dem, fordi jeg har
valgt deres fællesskab fra. Det er ikke det,
jeg har lyst til, men jeg har bare taget et
andet tilvalg ved at komme i denne gruppe.
Vi havde brug for nogle jævnaldrende at
dele liv med. Når de er 60 plus, står vi ikke
det samme sted,« forklarer Anita, der bor
med Mike i Kongerslev.
De andre i gruppen nikker.
»Det er ikke, fordi vi ikke vil de fællesskaber. Vi ville gerne, at der var mange i
missionshusene, og at alle aldersgrupper
var repræsenteret, men sådan er virkeligheden ikke,« forklarer Jakob, og Rasmus,
der sammen med Louise kommer i missionshuset i Hadsund, fortsætter:
»Vi er glade for at komme i missionshuset, men vi har også brug for dette fælles-

Dejlige oplevelser med de ældre
Flere i gruppen fortæller om gode oplevelser med de ældre kristne. Cecilie nævner
to ældre damer omkring 90, som er med i
en åben bibelstudiegruppe, de har ud fra
Hadsund Kirke.
Anne tænker på nogle af de ældre i deres lokale kirke.
»Vi har sindssygt meget at lære af de
ældre, men jeg har også behov for denne
gruppe, hvor jeg kan dele med de andre,
hvordan det er at være studerende, og
hvordan det er at være ung,« siger Anne.

Vi føler os tilknyttet IM
De unge i Østhimmerland har været sammen et halvt år og lever i opstartsglæden
over at kunne snakke tro og liv med hinanden. De er ikke begyndt på nogle dybere
overvejelser om deres grundlag, og om de
skal knyttes til Indre Mission.
»Det kommer på et tidspunkt, lige nu
er vi elleve unge, der bare gerne vil læse
i Bibelen sammen og lære hinanden at
kende,« forklarer Cecilie.
»Vi har haft forskellig berøring med
Indre Mission. Nogle af os er ansat i bevægelsen. Nogle har deltaget på Å-festival og
Konnekt, og de fleste har været en del af en
IMU-forening.«
Thomas er selv engageret i udvalget
bag Hadsund Bibelcamping.
»De fleste af os føler en form for tilknytning til Indre Mission og dens værdigrundlag, men derfor behøver vores fællesskab
ikke at hedde IM, for vi ved, hvor vi står.«

Cecilie kommer lige med en hurtig
kommentar: »Det, at jeg er formet af IM’s
værdier, er medvirkende til, at jeg har et
behov for at snakke tro med andre og have
fokus på, hvordan jeg kan være lys og salt
der, hvor jeg bor.«
Anne vil helst ikke knyttes til Indre
Mission organisatorisk.
»For mig handler det om, at vi ikke
kan lægge os ind under Indre Mission,
når det er så sparsomt med unge kristne i
Østhimmerland. Kommer der nogen, som
vil være med her, så er det lige meget, hvilken tilknytning de har til kirken, så er de
velkomne,« forklarer Anne.

Tænke kreativt om fremtiden
De har vendt, hvordan gruppen spiller ind
i Guds mission i Østhimmerland.
»Vi skal lige finde ud af, hvordan vi
bedst bruger denne gruppe. Men vi har
snakket om, at hvis nogen henvender sig,
og vi kan se, at det giver bedst mening, at
de for eksempel kommer i Aars IMU eller
i vores bibelgruppe i Hadsund Kirke eller i
missionshuset, så vil vi henvise dem dertil,« fortæller Cecilie. »Ja,« stemmer Jakob
i, »formålet med gruppen er ikke i sig selv
at tiltrække så mange kristne som muligt,
men at folk kan finde støtte til at være lys
der, hvor de er.«
Cecilie slutter af med at tage fremtidsbrillerne på.
»Situationen for Indre Mission i
Østhimmerland er under forandring, for
missionshuset i Kongerslev er solgt, og i
Hadsund er missionshuset nedslidt. Vi
skal tænke kreativt om fremtiden, for selvom bygningerne bliver gamle, så forsvinder mulighederne for kristne fællesskaber
og mission ikke.«
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OVERRASKENDE NÅDE

Foto: RomoloTavani/iStock/Thinkstock

KORN
JESUS OVERRUMPLER OS
PÅ MELKISEDEKS VIS

I

mange år sagde det mig ingenting, at
Jesus var præst »på Melkisedeks vis«.
Jeg fattede det ikke. Og jeg hørte aldrig
nogen præst eller missionær forklare det.
Men der gemmer sig et mægtigt evangelium i de ord. Hvem var Melkisedek, og
hvordan var han præst?
Melkisedek omtales første gang i
Bibelen som Salems konge. Han dukker
pludselig op, da Abraham er på vej hjem.

AF MORTEN MOURITZEN
Sognepræst og medlem af IM’s hovedbestyrelse
ANDAGT
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Han tilbyder Abraham brød og vin og
velsigner ham. Sådan fuldstændig overraskende og uventet. Sådan er Guds nåde.
Nåden kommer altid overraskende, overrumplende. Abraham havde aldrig regnet
med at få sådan en oplevelse; sådan en
velsignelse.
Vi, der lever i troen på Jesus, ved, at
det peger frem mod Jesus selv, frem mod
den hellige nadver, hvor Jesus tjener os og
giver sig selv til os. Sådan er Guds nåde.
Sådan er Jesus. Ofte kommer han til os,
når vi mindst venter det. Han kommer til
os – ikke som et resultat af vores gerninger
– men uventet, ufortjent med hele sin rige
velsignelse.

Retfærdighedskongen
Melkisedek betyder »retfærdighedskonge«. Han er et billede på Jesus, der er vores

retfærdighed. Han, den eneste fuldkomne,
ofrede frivilligt sit liv på korset for at give
os del i sin retfærdighed. På korset døde
han en synders død og tog straffen for vores synder med sig op på korset. Og nu gør
han dette offer gældende for Guds ansigt.
Han taler din og min sag. Han er vores retfærdighed. I Kristus er du og jeg helt rene
og retfærdige, himmelen værdige. Hvilken
overraskende nåde!
Denne frelses virkelighed går aldrig til
grunde. Det er en klippe, som du kan hvile
din trætte tro på. Jesus kom med retfærdighed.
Kender du Jesus »på Melkisedeks vis«?
Som den frelser, der først kommer til dig
for at forkynde sin overraskende nåde for
dig, og siden går til Faderen for at forkynde
den for ham? Jesus er taget i forvejen og
har sagt til Gud, at du også kommer. Der er
gjort en plads klar til dig. Hvilken overraskende nåde! Jeg fatter det stadig ikke, men
nu siger det mig alt!

GLIMT

TEKST: ANETTE INGEMANSEN

Foto: Heri Elttør

220-ÅRS-FØDSELSDAG

i Astrup

40
ÅR
BØRNESANGS-JUBILAR

To fester blev til
én stor, da Indre
Mission i Astrup
i Vestjylland blev
100, og børneklubben rundede 120.

PRÆSTEN LØB

Indre Missions Sang- og Musiklejr har i fire årtier
sat store fodaftryk af kristen musik i børns liv.
Billedet er fra lejren i 1996 på Børkop Højskole.

OGSÅ MED

Fotos: Bent Kjær Andersen

Ved teltmøderne i Kibæk var
der en friluftsgudstjeneste i
samarbejde med den lokale
præst, Klaus Møberg, der
undervejs udfoldede sine
løbeevner. Teltmøderne bød
også på fællesspisning med
145 personer.

Arkivfoto

NØV BOXEN
ER INDVIET

børnedag i Ans
I begyndelsen af juni holdt børneklubben
»Klub Ekstra« arrangementet »Farverig børnedag«. Cirka 70 store og små deltog i en række
aktiviteter, som sluttede med et pasta-party.

Foto: Privat

Den 8. juni blev den røde snor
klippet for den nye hal på
Nøvlingskov Efterskole, som har
fået navnet »Nøv Boxen«.

Foto: Nøvlingskov Efterskole

HOLGERS HYLDEST
Foto: Britta Mikkelsen

FARVERIG

Holger Skovenborg
har færdedes 25 år på
Indre Missions Hus i
Fredericia, hvor han
har arbejdet med
udgivelse af IMT og
bøger på Lohse. Det
blev markeret med en
reception.
Foto: Ben Haman
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GUDS LIVSFORVA
KÆRLIGHED

HISTORIEN OM SAULUS PÅ VEJEN TIL DAMASKUS ER EN
HISTORIE OM, AT INTET MENNESKE ER OPGIVET AF JESUS

S

aulus troede jo, at han gjorde det,
der var rigtigt. Det, som var Guds
vilje. Da han bad ypperstepræsten
om tilladelse til at rejse til Damaskus for at
arrestere dem, der var med i den nye Jesussekt, gjorde han det for at tjene Gud.
Det er skræmmende og tankevækkende at tænke på. Senere hen skrev han
som Paulus i sine breve kort om den skam,
han stadig følte – skammen over det som
han havde gjort. Til sin lærling Timotheus
sagde han, at han var den største af alle
syndere. Han kendte fra sit hjerte den selvretfærdighed og det had, der gør blind, og
som leder vild.

Fra blind til seende
Da Gud greb ind, blev Saulus (Paulus)
grebet af blindhed for en tid (ApG 9,1-28).
Måske mindede Gud ham på denne måde
om hans hjertes blindhed. Gennem tiden
som blind fik Saulus lov til at se virkeligheden, som den virkelig var. Måske dette
var den eneste måde, Gud kunne få Saulus
i tale på. Det var sådan, Saulus blev omvendt.

Gud er levende. Hans ord er levende, og
han taler i dag sandhedens ord ind i vores
liv. Det betyder, at troen også må være
levende. Vi må lade os bevæge og lede af
Gud, for ellers kan troen blive en afgud for
os, sådan som det var for Saulus. Han kunne ikke se, at Jesus var jødernes ventede
Messias. Det var utænkeligt! Hans harme
over Jesus-bevægelsens afvigende opførsel
var så dyb, at der ikke var plads til at stille
spørgsmål og stoppe op og tænke over, om
det mon kunne være sandt. Derfor måtte
Jesus gribe ind, som han gjorde; og derfor
blev Saulus’ omvendelse så dramatisk.
Giver vi plads til de spørgsmål, som
af og til kan opstå, når Gud er på færde?
Måske han minder os om noget i vores liv;
noget vi skal gøre eller mennesker, vi skal
være noget for.
Det er netop, fordi Gud er levende, og
vi er nogle sløve bananer, at vi igen og igen
må lytte til hans vejledning ind i vores liv.
Vi må søge hans ord og tage det personligt, for det er sådan, det er ment. Luther
fremhævede omvendelsen som en daglig

AF THOMAS FROVIN
Ansat i Areopagos som projektleder for »I Mesterens Lys«.
BIBELREFLEKSION

14  IMPULS | 13 | 2018

ANDLENDE
GREB IND

foreteelse; måske ikke forstået som en dramatisk begivenhed beslægtet med Saulus’,
men sådan forstået, at vi hver dag oplever
og opdager hjørner af vores liv, hvor vi har
været stivnakkede og hårde. Hvor vi ikke
har ladet Guds sandheds lys skinne. Hvor
vi har været blinde.

De hårde hjerter

»Men undervejs, netop som han
nærmede sig Damaskus, skinnede
et lys fra himlen pludselig om
ham. Han faldt til jorden og hørte
en røst sige: ’Saul, Saul, hvorfor
forfølger du mig?’ Han svarede:
’Hvem er du, herre?’ Han sagde:
’Jeg er Jesus, som du forfølger.
Men rejs dig og gå ind i byen, så vil
du få at vide, hvad du skal gøre.’ …
Så rejste Saulus sig op fra jorden,
men skønt hans øjne var vidt åbne,
kunne han ikke se. De måtte lede
ham ved hånden og føre ham ind i
Damaskus.«
(ApG 9,3-6 og 8)

Tit bliver hjertet hårdt og blindt i mødet
med andre mennesker. For Saulus var det
de kristne, der var en provokation. For mig
kan det være mennesker, som jeg kan føle
mig bedre end, eller som har såret mig, eller som har gjort noget forkert mod mig.
Men Jesus vil også lyse op i dét hjørne af
mit liv, hvor hårdheden råder – spørgsmålet er, om jeg vil lade ham gøre det.
Hvis jeg virkelig vil kalde ham Herre, så
må jeg også lade ham få de hjørner af mine
tanker, hvor jeg gemmer min selvretfærdige vrede. Så må jeg også lade ham forme
mig, så jeg ser virkeligheden sådan, som
han gør det. Så må jeg arbejde på at opgive
forkerte forestillinger og ideer om mig selv
og mine medmennesker.

Alle er elsket
Historien om Saulus på vejen til Damaskus
er en historie om, at intet menneske er opgivet af Jesus. Alle mennesker er allerede
elsket så meget af Jesus, at han ønsker for
dem, at de skal se og erfare hans livsforvandlende kærlighed.
Det var det, de første kristne havde
mødt. Som Jesus kom til Saulus, kommer
han til os, og således ønsker han at komme
til ethvert menneske med sin sandhed og

sin nåde. Han ønsker, at ethvert menneske
skal have fællesskab med ham og have fællesskab med dem, der er hans børn.
Det kristne fællesskab har altid Jesus
i centrum. Det er det, han har gjort og gør
for os, der binder os sammen. Det er ikke
det, vi selv gør eller siger, men det han gør,
der definerer vores fællesskab.

Fællesskabet
De første kristne i Jerusalem måtte have
hjælp til at lytte til Saulus’ historie og forstå, at det, Jesus havde gjort for ham, var
det samme, som han havde gjort for dem.
For dem var Saulus en stor trussel. Det var
ikke så mærkeligt, at de havde svært ved
at tro på hans omvendelse. Det var ikke så
underligt, at det var vanskeligt for dem at
lukke ham ind i deres fællesskab.
Barnabas tog sig af Saulus i menigheden i Jerusalem. Jeg forestiller mig, at selvom de kristne forstod, hvad der var sket
med Saulus, så var det stadig for nogle af
dem vanskeligt at være sammen med ham.
De havde kendt de kristne, som havde lidt
martyrdøden, og måske endda selv lidt
under forfølgelser. Og nu sad forfølgeren
pludselig her som en kristen. Måske deres
foragt eller angst endda gjorde dem blinde,
så de ikke kunne se Saulus som en bror.
Det kan også ske for os i dag, at vi er
fordomsfulde i vores tanker om andre på
en sådan måde, at vi ikke ser, at de er skabt
til kærlighed præcis som vi. Blindheden
forbliver en af denne verdens største udfordringer. Det er også derfor, at vi hver
dag har brug for at vende os mod Jesus,
hans ord og hans nærvær. Kun Jesus kan
bygge det op i os, der er godt og sandt. Kun
han kan række os sin frelse.
Kom, Jesus, og vend vores hjerter mod
dig. Gør os seende igen, og smelt hårdheden i vores hjerter!
13 | 2018 | IMPULS  15

TEMA

PAS PÅ PENGENE
Penge giver handlefrihed og mulighed
for at gøre godt. Men de stjæler også
let opmærksomheden fra det, som er
vigtigere – uanset om man har mange
eller få. Derfor advarer Bibelen kraftigt
og vedvarende mod at være alt for optaget af penge. »Kærlighed til penge er
roden til alt ondt,« formaner Paulus i
1 Tim 6,10 og tilføjer, at netop kærlig-

heden til penge har ført nogle væk fra
troen.
Penge kan fylde os med bekymringer om, hvordan vi klarer den næste
termin, og de kan indgyde os en falsk
tryghed, så vi glemmer, at vi hver dag er
afhængige af Gud. Og uanset om tegnebogen bugner eller er tom, bliver vi let
opslugt af det, vi kan tjene og købe, eller

hvad vi gerne ville købe, hvis vi kunne.
Til gengæld taler vi sjældent sammen
om, hvad vi tjener, bruger eller giver.
Målet med disse temasider er ikke
at idealisere hverken rigdom eller fattigdom, men at opmuntre enhver til at
overveje, hvordan man lever og forvalter det, man nu har fået. I forhold til sig
selv, Gud og sine medmennesker.

Penge
MÅ ALDRIG BLIVE
ET MÅL I SIG SELV
SØREN TOFT-JENSEN
BLEV STYRTENDE RIG, DA
HAN SIDSTE ÅR SOLGTE
HOVEDPARTEN AF SIT
LIVSVÆRK. NU VENTER
HAN SPÆNDT PÅ, HVAD
GUDS PLAN ER MED DET
HELE
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S

idste år solgte erhvervsmanden
Søren Toft-Jensen størstedelen af
sin virksomhed Borg Automotive
A/S og indkasserede en svimlende sum i omegnen af en milliard kroner.
»Det er et vanvittigt tal, også for mig.
Ingen har brug for så meget, og derfor er
jeg også spændt på, hvad Gud vil med det.
Han må have en plan,« siger den 68-årige
mangemillionær.

Sammen med sin kone Hanne bor
han i en præsentabel villa ned til én af
Silkeborgsøerne og nyder en tilværelse,
som ligger meget langt fra opvæksten på
Langeland. Der drev faderen en lille murerforretning, og det var også der, Søren
Toft-Jensen i 1975 grundlagde sit livsværk
med et lille auto-elektrisk værksted.
»Der var ikke mange penge, men vi
manglede ikke noget, og vi fokuserede ikke

TEKST: OG FOTOS:
OLE NOERMARK LARSEN

ret meget på pengene. Det var udfordringen ved at være selvstændig, der trak,«
fortæller han. »Penge fyldte faktisk kun
noget, når jeg stod i banken og måtte låne,
eller senere når vi havde likviditetsproblemer og ikke kunne svare enhver sit. Det
var virkelig stressende, og jeg havde svært
ved at tænke på andet,« husker han.

Rev et år ud
Den unge iværksætter viste sig at have et
ualmindelig godt øje for forretninger, og i
løbet af få år blev værkstedet på Langeland
udvidet med et handelsfirma, der solgte reservedele i hele landet. I 1987 flyttede størstedelen af virksomheden til Silkeborg,
og få år senere blev der etableret en stor
fabrik i Polen, hvor 1200 medarbejdere i
dag refabrikerer brugte bilkomponenter til
salg i hele Europa.
Trods succesen rev Søren Toft-Jensen
i 1996 et år ud af kalenderen og rejste til
USA sammen med hele familien. Som
ung havde han skrevet en liste over ting,
han ville nå, før han blev gammel, og et af
punkterne var et længere ophold i USA.
Så måtte andre tage sig af virksomheden
imens.
»Vi fik blandt meget andet et spændende møde med amerikansk kirkeliv. Vi kom
i en luthersk kirke, som på mange måder
lignede det, vi kendte, men engagementet
var større, ledelsen og bevidstheden omkring former og virkemidler var større, og
vi mødte flere præster, som var gode til at

prædike, så både erfarne kirkegængere og
dem, der kom ind direkte fra gaden, fik noget godt med derfra,« husker han.
Opholdet i USA var med til at forme de
tanker i Hanne og Søren Toft-Jensen, som i
2011 førte til oprettelse af BorgFonden.

Frihed men ingen sikkerhed
»År for år kunne vi trække større og større
overskud ud af virksomheden, og Hanne
og jeg havde en grundig snak om den bibelske forvalterskabstanke. Det mundede
ud i, at vi gerne ville være med til at støtte
kirkelige tiltag og fremme udbredelsen af
evangeliet i Danmark,« fortæller Søren
Toft-Jensen, som gennem fonden har støt-

tet en række formål med over 20 millioner
kr. siden 2011.
Den voksende indtjening førte også til
overvejelser om familiens privatforbrug.
»Mange ville måske købe et hus i
Sydfrankrig, hvis de kunne. Det har jeg
aldrig haft lyst til, og jeg har altid tænkt,
at det nok ville være for meget. Om det er
min opvækst eller min tro, der siger sådan,
ved jeg ikke,« smiler han.
Til gengæld har han investeret i både
motorbåd og en Cadillac, som han bl.a.
bruger til hygge-ræs på Jyllands-Ringen.
»Jeg ved ikke, om man kan sætte præcise regler op for, hvilket privatforbrug
der er ret og rimeligt, og det tilkommer

Søren Toft-Jensen vil ikke behandles
anderledes, fordi han er rig, men
somme tider er det svært at undgå.
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slet ikke mig at sætte grænser for andre,«
understreger han. »Men uanset hvad man
gør, skal man huske, at alt, hvad man har,
er til låns. En dag skal det hele afleveres.
Penge giver en midlertidig handlefrihed,
men ingen sikkerhed. Har man sin sikkerhed i penge, går man fejl af livet. Det siger
Bibelen meget klart.«

Farligt ikke at satse
En af de bibelske beretninger, Søren ToftJensen forsøger at navigere efter, er lignelsen om de betroede talenter.
»Vi tænker ofte, at det er farligt at løbe
en risiko. Men i lignelsen vender Jesus det
hele rundt og siger, at i Guds rige er det
farligt ikke at løbe en risiko. Det er farligt

Man skal ikke gå efter pengene,
men efter at foretage sig noget,
der giver mening, siger mangemillionær Søren Toft-Jensen.
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at grave sit talent ned og undlade at sætte
sine evner og midler i spil,« siger erhvervsmanden, som har en klar oplevelse af, at
Gud har været med i de dispositioner, han
har truffet undervejs.
»Jeg har to-tre gange oplevet, at han ret
tydeligt standsede mig midt i nogle handler, som ellers virkede fornuftige. Men jeg
fik en følelse af, at det var forkert, og at jeg
ikke skulle skrive under. Det turde jeg ikke
at ignorere. Jeg er overbevist om, at det var
Gud, der greb ind, og efterfølgende har det
vist sig, at netop de handler kunne have
skadet virksomheden,« siger han.
De fleste ved, at Søren Toft-Jensen er
rig, men han vil helst ikke behandles anderledes af den grund.
»Det kan godt være svært, fordi både
jeg selv og andre ved, at jeg har nogle muligheder, som ikke alle har. Hvad skal jeg
gøre, hvis én i min omgangskreds kommer
i økonomiske problemer? Skal jeg give ham
100.000 kr. eller en halv million? Han ved,
at jeg måske kan løse hans problemer. Men
man hjælper jo ikke altid mennesker bedst
ved at løse deres problemer med et finger-

knips. Skal jeg gøre det alligevel? Skal jeg
gøre ingenting? Eller måske en mellemting?« funderer han.

Fokus skal flyttes
Skal Søren Toft-Jensen give et godt råd til
både iværksættere og lønmodtagere, må
det være at fokusere på sagen i stedet for
på pengene.
»På et tidspunkt sløjfede vi alt, hvad
der hed akkord og bonusordninger i virksomheden. Vi oplevede, at de aflønningsformer indsnævrede folks fokusområde
til lige præcis det, de tjente mest ved, så
udblikket og kreativiteten forsvandt. Jeg
tror, det gælder på alle livets områder, at
fokus skal væk fra pengene. I stedet skal
man gå efter at foretage sig noget, der giver
mening,« fastslår Søren Toft-Jensen. »I sidste ende tror jeg, at vi får, hvad vi har brug
for, når vi gør os umage. Vi får ikke alle lige
meget, og lykken er ikke nødvendigvis at få
mest. Jeg havde aldrig drømt, at jeg skulle
sidde i den situation, jeg er i nu. Men sådan er det blevet, og så må vi se, hvad Gud
vil.«

TRE BUD PÅ
SPØRGSMÅLET:
HVAD ER DIT FORHOLD TIL PENGE

TEKST: ANETTE INGEMANSEN

JEG ER IKKE GOD TIL AT DELE UD
»Mit forhold til penge er ambivalent. På den ene
side er penge enormt praktiske. Jeg ville blive ret
træt af at skulle slæbe kaffebønner og trøjer for
at bytte mig til spisebordsstole og gummisko. På
den måde er penge nemme at have med rundt og
bytte med,« fortæller Dennis Neesgaard, der er
27 år og bor i Aarhus.
»Penge er nemme at dele ud af, men jeg må
indrømme, at jeg ikke er særligt god til at dele

ud af dem. Jeg holder gerne et middagsselskab
eller en hyggeaften og bruger mine penge på at
købe god mad og drikke til mine venner. Men når
indsamlingsbøtten kommer rundt, så sender jeg
den høfligt videre og går hjem med dårlig samvittighed.
Jeg føler mig enormt velsignet, når jeg ser på
mit land, mine muligheder og min økonomi. Men
jeg kan have svært ved at dele ud af det hele.«

VI BRUGER IKKE MERE END DET VI HAR
Carina Hvidbergs familie i Lindved har et afslappet forhold til penge.
»Jeg ønsker at have det godt og få mest muligt
ud af mindst. Det giver et lavt forbrug, så vi kan
bruge penge på noget godt af og til,« fortæller
Carina, der er 34 år.
Hun synes, at der er alt for meget fokus på
penge. Også i hendes sønners klasser.
»Her snakkes der blandt vennerne om, hvad
trøjen eller bilen kostede. Derfor fortæller vi ikke
vores børn, hvad noget har kostet, men snakker

med dem om ikke at bruge mere, end man har.
Penge styrer nu engang meget, så det er sundt at
’ryste posen’ en gang imellem for at gøre sig bevidst om, hvad penge skal bruges på, og ikke bare
gøre, som andre gør,« siger Carina.
»Når pengesnakken dukker op i kristne
sammenhænge, synes jeg, det godt kan være
udfordrende. Nogle er vildt gode til at give, andre
har ikke den naturlige tilgang til at give, men vil
måske egentlig gerne.«

JEG ER RET GOD TIL AT SPARE OP
»Penge er værdifulde, og jeg tænker meget over,
hvad jeg bruger dem til. Jeg elsker gode tilbud
og kan snildt bruge lidt tid på at sammenligne
priser. Jeg vil ikke være god til at styre en kæmpe
økonomi, men jeg tror selv, at jeg er ret god
til at spare op,« siger Anne Marie Najbjerg fra
Kjellerup, der er 60 år.

»For mig er gavebreve og faste bidrag det, der
hjælper mig til at dele ud af værdierne. I bund og
grund er pengene jo ikke mine egne. Det tænker
jeg ofte på, når jeg pludselig synes, det kan være
svært at bidrage med et pengebeløb til et godt
formål. Jeg ved jo, at der er brug for penge for at
holde missionens maskineri i gang.«
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Gud

GIVER OS DET

VI HAR BRUG FOR
HOS FAMILIEN IVERSEN I VEJLE
ER DET IKKE PENGENE, MEN
TRYGHEDEN OG NÆRVÆRET,
DER BETYDER NOGET

E

Lige nu nyder jeg bare at kunne
give tid, nærvær og omsorg til
vores børn, siger Maibrit Iversen.
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n smal trappe snor sig opad
til første sal, hvor en hvid dør
afslører en lejlighed med entré, køkken, stue og to værelser. Bag endnu en dør er der udgang
til en lille altan med glassider, der
skærmer for vinden. På gulvet i
stuen ligger der småbørnslegetøj,
for her er der nemlig plads til
at leve.
   »Vi mangler ikke noget, og vi har endda fået
råd til en bil, efter min
mand begyndte at
arbejde,« fortæller
Maibrit Iversen,
der er gift med
Ole. De er begge
lige fyldt 27 og har
sammen døtrene
Ruth på tre år og
Edith på ni måneder.
   Udsagnet lyder måske underligt, når man

tager i betragtning, at Maibrit har forladt
arbejdsmarkedet.
»Det er bare ikke pengene, der betyder
noget for os. Gud giver os det, vi har brug
for. Vi har ikke behov for mærkevarer eller
dyre løsninger, og jeg kan også godt lide at
gå i genbrugsbutikker. Det er ikke vigtigt
for os at have en Audi, for alt det materielle
skal alligevel forgå,« forklarer Maibrit.

»Jeg kan læse Ruth bedre, end jeg kunne, da hun var i dagpleje. Opdragelsen skal
jeg ikke overlade til pædagoger, men jeg
får selv lov at være med hele vejen. Og så er
der meget mere ro i hverdagen. Vi stresser
ikke rundt og skal handle ind og lave mad,
lige inden vi skal til møde. Der er også ro
og plads til at tage Ruth med i køkkenet og
til at svare på hendes spørgsmål, når hun

Store beslutninger
I løbet af én uge i slutningen af februar
sidste år tog Maibrit og Ole mange store
beslutninger.
»Ole takkede ja til en stilling som lærer på HTX i Vejle. Det betød samtidig, at
vi skulle flytte fra Aarhus, og oveni det
besluttede vi også, at jeg skulle være hjemmegående,« fortæller Maibrit, der tidligere
var salgsassistent hos en optiker i Aarhus.
Hendes exit fra arbejdsmarkedet var
noget, hun længe havde overvejet og ønsket.
»Da vi boede i Aarhus, var det ofte Ole,
der skulle hente Ruth. Mine lange arbejdsdage gjorde, at jeg max. så Ruth fire timer
i løbet af en dag. Det blev dog bedre, da jeg
kom på deltid, men det var stadig ikke nok,
syntes jeg.«
Når Ole ikke havde mulighed for at
hente datteren, var de afhængige af deres
netværk.
»Det var en træls følelse ikke at kunne
hente sit eget barn,« husker Maibrit.

Meget mere ro
Men de dage er ovre nu. Siden april sidste
år har de boet til leje i Vejle, hvor Maibrit
nu går hjemme med børnene.
»Da jeg var barn, var der altid nogen
hjemme. Jeg kunne altid få fat på én af
mine forældre, og den tryghed vil jeg
gerne give videre til mine børn,« forklarer
Maibrit og nævner nogle af de fordele, der
er ved at gå hjemme.

Det er bare ikke
pengene, der betyder
noget
oplever noget, hun undrer sig over eller
ikke forstår.«
Maibrit har overvejende fået positive
bemærkninger om sit valg om at være
hjemmegående.
»I dag er verden præget af selvrealisering, men vi forsøger at give os hen til Gud
i tillid til, at han leder os derhen, hvor han
har planer med os. Vi ved ikke, hvorfor vi
er endt i Vejle, men det er nu engang her, vi
bor, og så kan vi slappe af i det og behøver
ikke at bekymre os, for Gud har styr på
det.«

Det handler om at komme ud
Det er dog ikke bare en dans på røde roser
at gå hjemme.
»Jeg kan godt mangle at have sparring
med kolleger og kan også savne det, der
ligger udenfor det at være mor,« forklarer
Maibrit. Men når nogen spørger, hvordan
hun kan holde ud at gå hjemme, er hendes
svar enkelt.
»Det handler om at komme ud. Så vi
besøger for eksempel biblioteket og forskellige legepladser, hvor vi både møder
andre børn og mødre,« fortæller hun.

Hun har også været nervøs for, om
Ruth får nok socialt modspil, men det er
hun ikke længere.
»Ruth er i legestue fire gange om ugen,
og to af gangene er det i en pasningsordning, hvor jeg henter hende igen efter
nogle timer.«

Nyder tid og nærvær med børn
Ifølge den hjemmegående mor er der kun
tale om et par tusinde kroners nedgang i
indtægt i forhold til, hvis hun stadig var en
del af arbejdsmarkedet.
»Dels sparer vi jo institutionspladserne, dels får vi boligstøtte, og den er højere,
når man har børn. Desuden må Ole også
gøre brug af mit fradrag, og det er ikke
uvæsentligt. Men børnepengene går ikke
til opsparing – de er en del af det daglige
budget,« forklarer Maibrit.
Indtil maj næste år får Maibrit penge
for pasning af eget barn.
»Der bliver måske nogle ting, vi skal
prioritere anderledes til den tid. Vi kan
godt gå og drømme om forskellige ting. For
eksempel kunne det være dejligt at have
vores eget hus med en lille have, jeg kunne
gå og hygge mig i. Men hvis det ikke er det,
vi skal, så er det ikke det, vi skal,« konstaterer Maibrit.
Udsigten til den økonomiske situation
efter maj næste år er dog heller ikke noget,
der slår Maibrit ud.
»Det er det, vi har udsigt til i Himlen,
der betyder mest for os, og det vil vi rigtig
gerne give videre til vores børn. Når de bliver større, vil jeg gerne tilbage på arbejdsmarkedet, men lige nu nyder jeg bare at
kunne give tid, nærvær og omsorg til vores
børn.«
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Penge
TILTRÆKKER

TEKST: OG FOTO:
ANETTE INGEMANSEN

KRISTNE SKAL TAGE DEN BIBELSKE ADVARSEL
MOD AT SAMLE SIG SKATTE MEGET KONKRET.
DET ER NETOP IKKE EN FORMANING MOD AT
HAVE SKATTE, MEN MOD AT SAMLE SIG SKATTE

N

år vi beder »Giv os i dag vort
daglige brød« i Fadervor, mindes vi blandt andet om, at det
er Gud, der giver os det. Men
det er en bevidsthed, som det er svært at
nå til i vores tid og samfund, for det daglige brød giver ligesom sig selv, forklarer
Niels Nymann Eriksen, der er sognepræst i
Apostelkirken i København.
»Jeg har tænkt over, om vi med vores
måde at indrette vores liv på signalerer, at
vi har styr på det. Det gør, at vi ikke så let
har adgang til den sårbarhed og magtesløshed, der ligger i at være menneske.«

Penge tiltrækker hjertet
Han fremhæver, at Bibelen har to perspektiver på penge, som er vigtige at fastholde.
»Der er det sociale perspektiv, der går
på uligheden i verden, hvor jeg må spørge
mig selv, om jeg kan tillade mig at leve
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så rigt, som jeg gør, når der er brødre og
søstre andre steder i verden, som sulter,«
siger sognepræsten.
Det andet perspektiv er det åndelige.
»Det Nye Testamente har en vigtig
pointe i, at pengene gør noget ved mig. Det
at samle sig midler og være rig kan få mig
til at glemme det, der er mit livs vilkår, at

Det at samle sig
midler og være rig kan
få mig til at glemme det,
der er mit livs vilkår, at
livet er skrøbeligt, og at
jeg skal dø

livet er skrøbeligt, og at jeg skal dø. Det er
det, Jesus taler om i Matthæusevangeliet
kapitel seks, der er en kernetekst om penge. Her siger han, at hvor din skat er, der vil
også dit hjerte være,« understreger Niels
Nymann Eriksen.
»Der ligger en meget radikal advarsel i
Det Nye Testamente mod at samle sig skatte. Den berører vores måde at spare op og
lægge til side på. Pointen er altså, at vi ikke
kan have vores skat et sted og vores hjerte
et andet sted. Skatte tiltrækker vores hjerte. Vi kan ikke være åndeligt upåvirkede af
materiel rigdom.«

Vi behøver ikke at hobe sammen
Niels Nymann Eriksen uddyber denne
pointe.
»Vi lever i et velfærdssamfund, hvor
alle er sikret en form for velfærd. Det er et
utroligt privilegium. Det betyder for eksempel, at vi ikke behøver at spare penge
op for at være ansvarlige medmennesker.
Hvis vi levede i den tredje verden, ville det
være uansvarligt, hvis forældre ikke sparede op, så børnene kunne få en uddannelse,
eller så de havde midler, hvis nogen blev
syg eller arbejdsløs. Velfærdssamfundet
gør det muligt at leve uden det konstante
behov for at hobe penge op og lægge dem

VORES HJERTE
til side. Det skal vi være taknemmelige
for,« forklarer han.
»For mig er velfærdssamfundet rigtig
meget inspireret af en kristen tankegang,
hvor fællesskabet har et ansvar for at tage
sig af de svage. Det giver os mulighed for
ikke individuelt at skulle sikre os mod

Niels Nymann Eriksen
er 51 år. Han har været
sognepræst i Apostelkirken siden 2005. Han er
gift med Mette og har to
sønner.
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fremtidige farer. Det tager fællesskabet sig
af.«
Han nævner betydningen af, at det
danske samfund er præget af velstand.
»Vi lever i et velfærdssamfund, der er
præget af velstand. Det betyder, at vi i en

Skatte tiltrækker
vores hjerte. Vi kan
ikke være åndeligt
upåvirkede af materiel
rigdom

global sammenhæng er ekstremt privilegerede. Det giver os en unik mulighed for at
engagere os i forhold til mennesker og projekter i verden. Vi kan dele ud og engagere
os, som andre i verden ikke kan, i kraft af
det overskud, der er i vores samfund,« siger Niels Nymann Eriksen.

Jeg er postbuddet
»Som kristne kan vi let blive fristet til at
ride med på velstandsbølgen. Man vil ikke
stå tilbage for dem, man i øvrigt deler kår
sammen med. Det er komplekst, men jeg
tror, at vi som kristne er kaldet til at være
modkulturelle ved at leve på en måde, så
andre kan se, at det materielle ikke er alt.
Der er noget større. Vi er ikke besiddere,
men forvaltere,« fortsætter han.
»Grundideen i den bibelske tanke om
forvalterskab er det modsatte af ejerskab.
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Det er Guds penge, jeg forvalter. Når jeg
støtter et menneske i nød materielt, er jeg
i grunden blot et postbud, der giver noget
videre; jeg er ikke afsenderen, det er Gud.
Det løsner båndet til pengene, der ligger i
min pung eller står på min konto. Jeg har
ikke ret til at lægge dem til side, så jeg kan
bruge dem, som jeg vil.«

Rigdom er en prøvelse
Niels Nymann Eriksen kommer omkring
et andet bibelsted, 1 Tim 6. Her taler
Paulus blandt andet om, at mennesker skal
lade sig nøje med føde og klæder (v. 8). Til
dem, der er født rige eller er kommet til
stor rigdom, siger han, at de ikke skal sætte
deres håb til usikker rigdom, men til Gud
(v. 17).
»På den ene side siger Paulus, at vi
skal lade være med at samle os skatte og
drømme om rigdom og søge efter det. På
den anden side anerkender han, at der er
nogle, som er rige og har mange penge. Til
dem siger han: ’Pas på, hvordan du lever
med din rigdom, at du ikke kommer til at
sætte dit håb til det, men er gavmild og deler med andre. Det er næsten, som Paulus
siger: ’Lev med din rigdom, som man lever
med en prøvelse’,« forklarer præsten, der
har en grund til, at han er lidt forsigtig
med at komme med konkrete råd til, hvordan kristne i Danmark skal forvalte deres
midler.
»Vi skal passe på ikke at blive al for
specifikke med hensyn til, hvordan vi skal
leve med vores midler som kristne, fordi
det fører til alle mulige former for kontrol,
selvretfærdighed og ufrihed, som slet ikke

er i overensstemmelse med kristen livsførelse og kristent fællesskab,« siger han.

Ikke dømme hinanden ude
»Vi skal være meget varsomme med ikke at
bruge det her til at dømme hinanden ude,
men jeg tror, at vi hver især kan overveje,
hvordan vi kan bruge det indadtil. Der er
bibelske grundtanker om forvalterskab,
der betyder, at det, jeg har, er til låns. Den
bevidsthed er med til at løsne vores greb
om vores besiddelser,« fortsætter han.
»Et andet princip er den konkrete bibelske advarsel mod at samle sig skatte.
Man skal tage det ret konkret. Det er netop
ikke en formaning mod at have skatte,
men mod at samle sig skatte. Der er nogle
mennesker, som fødes ind i en familie eller
har et job med mange penge. Der skal man
ikke nødvendigvis sige: Skil dig af med det
hele, og lev som fattig hjemløs. Men pas på,
du ikke samler det, lad det passere gennem
dine hænder som sand. Du kan ikke holde
på det alligevel, du skal dø engang.«

Kernetekst om penge

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl
og rust fortærer, og hvor tyve bryder
ind og stjæler. Men saml jer skatte i
himlen, hvor hverken møl eller rust
fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind
og stjæler. For hvor din skat er, dér vil
også dit hjerte være (Matt 6,19-21).

INTENS SAMTALE

om det mørkeste i livet

PÅ FOLKEMØDET ER FOLK OG TRO-TELTET EN
SUCCES, MEN ÆNDRINGER ER PÅ VEJ

D

er føles en spænding i teltet.
   »Når livet er alvorligt, er det jo
også meget mere betydningsfuldt.
Så kan det ikke blive meningsløst. Der er
mange mennesker i dag, tror jeg, som har
en følelse af, at de ikke helt kan se, hvad
meningen er, og det er, fordi de lever livet
ualvorligt.«
Selvom alvoren hænger i luften, modtager en veloplagt sognepræst og forfatter,
Sørine Gotfredsen, spontane klapsalver
fra publikum.
Det er tæt på at være et magisk øjeblik
fyldt af modsætninger. Et øjeblik, hvor
solen og Østersøens stille vuggende bølger
danner kulisse for en samtale om det mørkeste i livet. Et øjeblik, hvor man fristes til
at glædes over sin egen ondskab, så glæden over frelsen kan blive endnu større.

Video og lydoptagelser fra debatterne på
Folk og Tro kan findes på bornholmim.dk.

Følelserne balancerer på en knivsæg i det
tætpakkede telt, mens Carsten Hjorth
Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut
taler med Sørine Gotfredsen om, hvorfor
mennesker gør klogt i at vedkende sig ondskaben.
Vi er på Folkemødet, hvor Indre Mis
sion sammen med Luthersk Mission og
Evangelisk Luthersk Mission for syvende
år i træk udgør rygraden i driften af teltet
Folk og Tro. Andre organisationer deltager
mere løst i samarbejdet. Det engagerede
publikum er en blanding af mennesker fra
alle hjørner af samfundet. Folkemødet har
en særlig evne til at skabe samtale mellem
mennesker, der er kommet væk fra hinanden.

Overvejer forandringer
Arrangørerne er allerede begyndt at overveje næste års program.
»Vi er, sammen med landsledelsen i IM,
i tænkeboks omkring den fremtidige orga-

På Folkemødet talte Sørine Gotfredsen og
Carsten Hjorth Pedersen om, hvorfor mennesker gør klogt i at vedkende sig ondskaben.

nisering af vores deltagelse i Folkemødet,«
fortæller missionær Palle Kure.
»Luthersk Missions lokalafdeling har
ikke ressourcer til at deltage lige så aktivt.
De har lagt en uvurderlig indsats i projektet, så det er et stort tab,« fortsætter Palle
Kure, der dog håber, at samarbejdet mellem alle tre missionsforeninger kan fortsætte i en eller anden form.
Han håber også, at IM kan udvide sin
deltagelse uden for Folk og Tro-teltet.
Både Palle Kure og repræsentanter fra IM’s
landsledelse har i flere år besøgt andre
events og talt kristen tro og etik ind i debatterne på en relevant og vedkommende
måde, og det er en arbejdsform, der kan
dyrkes lidt mere.
TEKST OG FOTOS: CARSTEN
FONSDAL MIKKELSEN
REPORTAGE
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VI
VIL
SELV
SPILLE HOVEDROLLEN
BERETNINGEN OM BABELSTÅRNET RAMMER
NUTIDSMENNESKET LIGE PÅ KORNET. VORES TID ER I DEN
GRAD PRÆGET AF, AT VI ELSKER OG TILBEDER OS SELV

B

eretningen om Babelstårnet er
ældgammel. Men selv om den er
gammel, er fortællingen noget af
det mest tidsaktuelle, man kan tænke sig.
Beretningen rammer nutidsmennesket lige
på kornet, og samtidig er den en næsten
dagsaktuel afsløring af menneskers ofte
betændte forhold til hinanden og til Gud.
Vi elsker ganske enkelt os selv mere, end vi
elsker Gud og naboen.
På Bibelens første blade kommer den
ultrakorte beretning om Babelstårnet lige
efter fortællingen om syndfloden. Det var
her, Gud satte en stopper for menneskers
ondskab på jorden gennem verdenshistoriens største tsunami. Samtidig reddede
Gud Noa og hans familie og reddede altså
menneskeheden fra total udslettelse. Gud
befalede Noa og hans familie at få mange
børn og sprede sig over hele jorden.

AF JOHAN SCHMIDT LARSEN
Fhv. missionssekretær og redaktør for Film og tro.
REFLEKSION
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Men nu, bare nogle få generationer efter syndfloden, er den gal igen.
»I begyndelsen talte alle mennesker
samme sprog. Efter oversvømmelsen
bevægede de sig rundt i Østen og kom til
en frugtbar slette i landet Shinar, hvor de
slog sig ned. De sagde til hinanden: ’Lad os
forme mursten og brænde dem hårde, og
lad os bruge asfalt som mørtel. Så kan vi
bygge en stor by med et tårn, som når op
til himlen. Et sådant projekt vil gøre os berømte og hindre, at vi bliver spredt ud over
jorden’« (1 Mos 11,1-4 Bibelen på hverdagsdansk).

Frem i lyset
Historien har det med at gentage sig. Vi
har hørt det før, og vi mennesker er desværre ikke blevet klogere. Det er, som om
vores egoisme, hovmod og selvpromove-

ring ingen ende vil tage. Ja, det er en skrue
uden ende. Udadtil er vi naturligvis beskedne og ydmyge, for vi er jo ordentlige og
kultiverede mennesker. Ingen af os kunne
drømme om helt offentligt at vedgå, at vi
vil være berømte og gerne vil være mere
beundrede end vores nabo eller kollega.
Men på det indre plan – sådan som vi
virkelig er, når ingen ser på – er sagen ofte
en ganske anden. Som håndværkerne ved
Babelstårnet vil vi frem i forreste række,
højere op og frem i lyset, og vi accepterer
kun nødtvungent, at der er nogen over os.
Og der må helst ikke være nogen ved siden
af os.
Vi vil på landkortet, vil vi. Selv han,
som opfandt os og satte os i verden – Gud
og Skaberen – må med jævne mellemrum
se sig henvist til en sekundær placering i
vores personlige byggeprojekt. »For vi vil
bygge en stor by med et tårn, som når op
til himlen, ja endnu højere. For et sådant
projekt vil gøre os berømte.«

En alvorlig grundskade
Vi har svært ved give Gud æren, magten
og herligheden – svært ved at give ham

førstepladsen, for vi vil allerhelst selv
spille hovedrollen i vores liv. Små og uinteressante biroller er vi ikke interesseret
i. Vi vil selv være guder og idoler. Vi
ønsker at tiltrække os opmærksomhed
og beundring. Vores tid er i den grad
præget af, at vi elsker og tilbeder os selv.
Materialismen og forbrugermentaliteten
fylder mere i vores liv end tilbedelsen af
vores Gud. Det er en dybt alvorlig grundskade i vores natur.
Men Gud går stik imod vores egoisme,
stik imod tidsånden, og fortæller os, hvordan han vil, at vi skal leve. Vi kalder det
logisk nok for det dobbelte kærlighedsbud:
»Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind
og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du
skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse.«

Menneskerettighederne eller
kærlighedsbuddet
Det dobbelte kærlighedsbud er Guds ultimative leveregel og sætter alt i vores liv i

perspektiv. Kærlighedsbuddet rangerer
højere end menneskerettighederne. Og
hvem skulle tro det i disse tider, hvor
menneskerettighederne tidligt og sent
fremhæves af politikere og andre meningsdannere som værende mere vigtige
end troen på Gud?
Sandheden er dog, at levede vi efter
det dobbelte kærlighedsbud, og indrettede vi vores samfund efter det, så havde vi
slet ikke brug for menneskerettighederne!
Problemet er bare, at vi ikke formår at
leve op til hverken menneskerettighederne eller det dobbelte kærlighedsbud.
Men det forunderlige er, at Gud nøjedes ikke bare med at sende et ultimativt
bud, en brugermanual eller en tegning
til et succesfuldt livsbyggeri. Han sendte
sin søn. Kristus viste med sit liv og sit ord,
hvordan vi kan bygge ægte og bærende
relationer til ham og til vores medmenneske. Og når vores byggeprojekt endnu
engang ligger i ruiner, så står Kristus altid
klar med sin trøst, tilgivelse og oprejsning.
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TIDEHVERV HAR PRÆGET DEN TEOLOGISKE
DAGSORDEN MED OPGØR MOD LOVRELIGION
OG MORALSK BEDREVIDEN

BØGER

M

eget er sagt og skrevet om
bevægelsen Tidehverv siden
dens fremkomst for snart
100 år siden. Ikke uden
grund, for Tidehverv har gennem sin levetid formået at præge den teologiske dagsorden i Danmark, på godt og ondt. Blandt
venner og fjender. Endnu en bog om emnet
er nu kommet, skrevet af sognepræst
Henrik Bach, der redeligt gennemgår debatterne, idet sympatien dog mest er på
Tidehvervs side. Man kunne dog godt savne, at bogen løftede sig lidt højere op over
de mange debatter og vurderede Tidehverv
i et større perspektiv.
Da Tidehverv ikke er nogen forening,
kan man ikke skrive nogen forenings

AF KURT E. LARSEN
Professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus
BOGANMELDELSE
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historie. Tidehverv er primært et blad,
der er udkommet siden 1926 med lærde og
skarpe teologiske artikler og med bidende
kritik af overfladiske kirkefolk og andre
modstandere. Konfliktsky har Tidehverv
været mindst af alt. Med særlig forkærlighed retter man skytset mod magthaverne
(også biskopperne) og tidens modestrømninger.

Tidehvervs syn på IM
Henrik Bach har da også i bogen primært
brugt bladet Tidehverv som sit omdrejningspunkt. Så får man da omhyggeligt
repeteret teologiske, kirkelige og kulturelle
kampe i Danmark årti for årti. Bogen er
ikke for nybegyndere, men de, der har
fulgt noget med i den kirkelige debat i årenes løb, vil blive godt oplyst. Der bringes
også stof, som undertegnede ikke har stiftet bekendtskab med før.
Og man kan gennem bogen følge
Tidehvervs udvikling, for eksempel når det

gælder synet på Indre Mission. Med vores
tale om omvendelse, helliggørelse og trosfællesskaber var Indre Mission oprindeligt
indbegrebet af alt, hvad Tidehverv var
imod, ja, hadede.

Med særlig
forkærlighed retter
man skytset mod
magthaverne (også
biskopperne) og tidens
modestrømninger

Men årene er gået. Tidehvervs traditionelle angreb imod gerningsretfærdighed
rettes nu ikke mere mod Indre Mission,
men mod islam, som er nutidens store gerningsretfærdige system. Mens Tidehvervs
kritik oprindeligt kun var rettet mod andre
i folkekirken, rettes kritikken nu primært
mod den store verdensreligion, dens danske tilhængere – og dens forsvarere inden
for folkekirken.
I bogen behandles Indre Mission flere
steder – for eksempel i forbindelse med
opgøret med islam: »Hvad hvis krav om
religiøse særregler var udstukket fra Indre
Mission i Fredericia« (s. 302). Mindre positivt er det, når forfatteren mener, at der
i Indre Mission er en »fundamentalistisk,

sværmerisk fløj« – gad vide, hvem af os
det er? Og det er næppe nogen historisk
korrekt fremstilling at sige, at det var svigtende tilslutning, der fik Indre Mission til
at åbne op for frimenigheder i 2011 (s. 160).

En reaktion
Tidehverv begyndte som et opgør med
lovreligion i vækkelsesmiljøet omkring
den Kristelige Studenterbevægelse i
København i 1920’erne. Her blev der lagt
vægt på omvendelsen som en »gerning« og
på de gode gerninger, som omvendelsen
burde føre til i de troende. Det medførte
en reaktion fra Tidehverv, der ville tilbage
til evangeliet, luthersk forstået: Evangeliet
som et budskab om ren nåde.

I de senere år
har Tidehverv markeret
sig imod opløsningen af
traditionelt familieliv
og kønsopfattelse og
er også her gået imod
strømmen
Luthersk var man ikke i sin tale om loven. Man udelukkede ikke denne, idet man
talte om et absolut ansvar for ens næste,
men tanken om en særlig kristen etik tog

man afstand. Det var moralsk bedreviden.
Man var nemlig udpræget individualistiske. Det var den enkelte, der i hverdagen
skulle tjene sin næste, og ingen skulle
eller kunne opstille faste etiske normer.
Tidehverv afviste tanken om en særlig
kristen etik, for kun i mødet med den
konkrete næste kunne man vide, hvad der
fordredes af en. Troens gerninger kunne
ikke gøres til noget socialt eller politisk
program.

Kamp mod moralsk bedrevidende
Tidehvervs kamp mod folk, der var moralsk bedrevidende og ville tvinge andre
ind under deres egne faner, rettedes efter
1968 især mod ungdomsoprøret og bedrevidende venstreorienterede, der ville
presse deres holdninger ned over andre.
I de senere år har Tidehverv markeret sig imod opløsningen af traditionelt
familieliv og kønsopfattelse og er også
her gået imod strømmen. Så her har folk
i Tidehverv sagt mange fornuftige ting,
som vi i Indre Mission vil nikke ja til. Men
hvordan dette så skal tænkes sammen med
Tidehvervs historie, kan det være svært
for udenforstående at få styr på.
Internt i Tidehverv har der også altid
været spændinger og opgør, som vi kan
følge i bogen. Det bliver dog ikke ganske
klart, hvordan denne bevægelse har kunnet rumme folk som den konservative
Lutherforsker Johannes Horstmann. I udgiverkredsen bag bladet i dag sidder sogne-

Henrik Bach

Konfrontationskurs.
Tidehverv – og den
guddommelige
komedie
Gyldendal
351 sider – 299,95 kr.

præst Jesper Bacher, der i bogen benævnes
som »missionsmand« (s.312). Hvordan
hænger det mon lige sammen?
Det må siges at være lidt af en gåde,
hvad der er kernen i Tidehverv gennem
de evindeligt skiftende teologiske oprør.
Bogen er oplysende og velskrevet, men
den giver alligevel ikke rigtigt svar på
spørgsmålet: Er der overhovedet en rød
tråd i bevægelsen? Det nærmeste, bogen
kommer på et svar, er, at Tidehverv er:
Et opgør. Det forklarer også bogens titel:
Konfrontationskurs.
Men hvordan kan noget bestå ved at
være – et opgør?
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MISSION UNDER
SVÆRE VILKÅR
I EN VELSKREVET BOG FORTÆLLER MARTIN DE LANGE OM MISSION I TYRKIET

BØGER

S

e, jeg sender jer ud som får blandt
ulve. Med disse ord udsendte Jesus
sine disciple. Ordene får i denne bog
et andet indhold end i fredelige Danmark.
Et sydafrikansk ægtepar får kaldet til at
rejse til det muslimske Tyrkiet og forkynde
evangeliet. Deres missionsfelt bliver
området vest for floderne Eufrat og Tigris
ved kanten af det sted, der angives som
stedet for Edens Have.
Her var engang evangeliets sejrsgang
med Paulus’ missionsrejser. Nu er Tyrkiet,
selv om landet kaldes en demokratisk
sekulær stat, et muslimsk område, hvor
evangeliet ikke er ønsket. Her led tre af
forfatterens missionærkollegaer martyrdøden i 2007.

Fængslende læsning
Bogen er meget velskrevet og fængslende
læsning om missionsaktiviteter i et land,
hvor faren for politivold, myndigheder og
udvisning dagligt hænger over hovedet. Et
enkelt eksempel kan illustrere det:

AF FINN NAJBJERG

»Pludselig afbrød en voldsom banken
på døren vores tilbedelse. Vi nåede kun
lige at tilkaste hinanden nogle overraskede
og bekymrede blikke, så blev døren sparket
op, og politifolk kom myldrende ind. På få
sekunder var alt kaos. Vores venner sprang

Kaldsbevistheden
og visheden om, at
Gud leder i dagliglivets
situationer, er familiens og
missionens bærende kraft

baglandet i Sydafrika. Forfatterens tanker,
frustrationer og følelser er en naturlig del
af bogens skildringer.
Kaldsbevistheden og visheden om,
at Gud leder i dagliglivets situationer, er
familiens og missionens bærende kraft.
Læsningen sætter mange tanker i gang, og
På kanten af Paradis kan være til inspiration for alle, der hører missionsbefalingens
kald til at efterfølge Jesus i hverdag, liv og
tjeneste.
På en skala vil bogen placere sig i den
øverste ende, og den fortjener en stor læserskare. God læselyst!

skrækslagne op og forsøgte at undslippe.
Store mænd i blå uniformer gik rundt og
råbte op og greb fat i folk, pressede dem
op mod væggene og gav dem håndjern på«
(side 108).

Missionærfamiliens trængsler
Forfatterens evne til at skildre dagliglivet
er forbavsende, både når det gælder vanskelighederne i missionen, konflikterne i
forhold til at leve med fremmede kulturer,
missionærfamiliens trængsler og konflikter i forhold til samarbejdspartnere og

Martin de Lange

På kanten af Paradis
BOGANMELDELSE
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LogosMedia, Forlagsgruppen Lohse
208 sider – 199,95 kr.

DER SKER når vi
NOGET mødes
DU OG JEG KAN, UDEN AT VIDE DET, BLIVE AFGØRENDE
I ET ANDET MENNESKES LIV

F

or nogen tid siden læste jeg samtalebogen Det skal mærkes at vi lever,
hvor Johannes Møllehave og Benny
Andersen sidder sammen på en græsk ø og
taler om livet. Bl.a. taler de om tabet ved
deres ægtefællers død. Benny Andersen
fortæller også om, hvordan han mødte sin
nye kone. Det skete i et tog, hvor de kom i
samtale med hinanden. Det blev et møde,
som forandrede Benny Andersens liv. Det
får man en klar fornemmelse af, da han i
en anden bog skriver følgende:

Det er, som om
man skal være parat til
at modtage hjælp

forstand, blev igen en levende mand – da
jeg mødte dig.«

Jeg ser for mig, at han var langt nede efter
tabet af sin første kone. Kan du mon også
mærke og fornemme det? Jeg synes, det
gør helt ondt.
Det møde, Benny Andersen fik i togkupeen, forandrede en lang række ting i hans
liv. Han blomstrede op og fik nyt mod på livet igen. Han fik sanserne tilbage, og hans
næse var ikke længere lilla og porøs.
Hans beretning ledte mig hen til refleksioner over de møder, der opstår, eller de
møder, vi etablerer med andre mennesker.
Et møde forandrer noget, og for Benny
Andersen var forandringen ret markant.
Han fik et bedre liv, end han havde umiddelbart før.

Betydning for andre
»Det var dengang, jeg altid var så
pløret, at jeg hældte fadøl ud af øret, min
næse var lilla og porøs, og fluer faldt til jorden, når jeg nøs, da jeg mødte dig. Men en
dag fik jeg sanserne tilbage, jeg ku´ høre,
føle, se og smage, fik gjort hovedrent i min

SYNS
PUNKT

Markant forandring

Vi skal nok ikke tænke for småt om, at vi
kan få betydning for andres liv. Der sker

noget, når vi mødes. Der er flere undersøgelser, som viser, at det ikke er psykologer
og andre professionelle, der skaber forandringer i menneskers liv. Det er tilfældige
møder i toget, på arbejdspladsen, et foredrag etc. Du og jeg kan, uden at vide det,
blive afgørende i et andet menneskes liv.
Mon ikke de fleste kender til at få hjælp
fra en uventet kant. Vi kan have gjort
mange forsøg på at komme ud af en problemstilling, uden at det har hjulpet. Men
mens vi sidder uhjælpeligt fast, støder vi
pludselig på et tilfældigt menneske, som
siger noget, der virkelig rykker.
Det er, som om man skal være parat til
at modtage hjælp. Vi kunne kalde det modenhed til at modtage hjælp.

ERIK MORTEN JENSEN
Forstander
SYNSPUNKT
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TEKST: ANETTE INGEMANSEN

Menneskelige relationer
gør forskellen
FEM GANGE
KRISTENDOMSKURSUS.DK
HAR SAT SPOR I INDRE
MISSION I SKIVE

K

ristendomskursus.dk er et godt
værktøj for Indre Mission i Skive til
at nå flere med evangeliet.
»Vi begyndte med kurset i 2014, og
på hvert hold har der været en håndfuld,
som vi ikke har set i missionshuset før,«
fortæller Ole Dahl, der står for undervisningen på kurset sammen med missionæren Henrik Dideriksen og præsten Jesper
Hornstrup.
De følger det koncept, der er lagt for
kurset.
»Vi begynder med spisning, hvor vi
hygger og har et lille sjovt indslag. Efter
et par sange gennemgår vi materialet. De
sidste par år har deltagerne haft deres eget
hæfte, som de har fulgt med i. Derefter ser

vi et videoklip, og vi går ud i grupper og
taler om de spørgsmål, der er til aftenens
oplæg,« siger han.
»Deltagerne stiller mange gode spørgsmål om kristendommen og kommer med
gode input.«

Det er blevet til mere
I begyndelsen var Ole noget spændt på,
om det ville være svært at få interesserede
til at komme, fordi kurset blev holdt i missionshuset.
»Stedet har vist sig ikke at være en
hindring. Hver gang kommer der nogle,
vi ikke har set før, når vi går i gang med et
kursus. Her har vi erfaret, at de relationer,
vi har til mennesker i byen, betyder rigtig
meget,« forklarer han.

Der er flere fra kristendomskursus.dk,
der nu kommer til møderne i missionshuset i Skive.
Foto: Privat

SÅDAN

NÅR VI LÆNGERE UD
Under overskriften Fokus2030 udfordrer
hovedbestyrelsen IM’s venner med målsætningen: Vi vil forkynde Kristus, og vi vil
nå længere ud. impuls følger op med denne
serie: Sådan når vi længere ud.

Efterhånden er der en større gruppe,
som har deltaget i kurset. For nogle af dem
er det blevet til mere end en god kursusoplevelse.
»Nogle af dem er begyndt at komme til
andre ting i missionshuset, og det, tror jeg,
skyldes den omsorg, de møder,« siger Ole.

Mod på mere
De gode oplevelser med kristendomskursus.dk giver folkene i Skive mod på meget
mere.
»Det er utroligt opmuntrende, at der
kommer nogle mennesker med i vores fællesskab, som vil høre mere om kristentroen og være en del af et kristent fællesskab.
Vi har allerede planlagt det næste kursus,«
fortæller Ole.
»Jeg er meget taknemmelig for, at vi
kan bruge dette redskab i mission, for vi
oplever, at mennesker får en personlig tro
på Jesus gennem det.«

Kristendomskursus.dk har siden 2008
været afholdt 270 steder med over 4000
deltagere. Læs mere om kurset på hjemmesiden kristendomskursus.dk.
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Anette Hedager Nielsen

-ORD OM EN RØD SNOR (JOSVAS BOG 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Josva sendte i … to mænd ud som spioner. De skulle særligt undersøge Jeriko.
Spionerne blev eftersøgt, men Rahab skjulte spionerne på taget under ...
Landets indbyggere var grebet af rædsel, for de havde hørt, hvordan Herren ... Sivhavet.
Spionerne stod inde med deres liv for Rahab og lovede hende godhed og ...
Rahab firede spionerne ned fra vinduet med et reb, for huset stødte op til ...
Når de kom igen, skulle Rahab samle familien i huset og sige:
»Hvis nogen ... huset, er det på eget ansvar.«
7. Rahab bandt den røde snor fast i ..., og spionerne gik op i bjergene.
8. De blev i bjergene tre dage. ... havde ledt efter dem, men ikke fundet dem.

NØGLEORD:

Send ind
og vind
Indsend
nøgleordet samt
navn og adresse til
x-ord@imt.dk inden
fredag den 6. juli 2018, og
deltag i lodtrækning om et
gavekort på 300 kr. til Forlags
gruppen Lohse og Refleks Musik.
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PETER BLIVER
AFSLØRET
EFTER STOR MENINGSMÅLING

F

or en fodboldentusiast er disse uger
med VM en herlig tid. Jeg tror på
guld til det brasilianske sambahold,
de kyniske tyskere eller de spirende
belgiske stjernefrø. Selvfølgelig er der også
en jubeloptimist i mig, der tror på en euforisk gentagelse af EM ’92. Men der er nok
ikke mange uden for Danmarks grænser,
der vil tage det gæt seriøst.
I medierne laves hver dag analyser og
reportager: Hvem flopper? Hvem bliver
den næste Messi? Hvem er favoritter?
Spørgsmålene står i kø, hvis man ellers deler interessen for fodbold.
Spørgsmålene stod også i kø på Jesus’
tid. De handlede ikke så meget om fodbold
eller Messi. De handlede om Messias.

Rygterne løb
Straks Jesus begyndte at prædike og helbrede offentligt i Israel, spredte der sig et
utal af rygter: Er han den, vi venter på? Er
han vores befrier, vores Messias? Da de
kom til Cæsarea Filippi, der er et natur-

skønt område nord for Genesaret Sø, lavede Jesus en klassisk meningsmåling: Hvem
siger folk, at Menneskesønnen er?
Det spørgsmål havde disciplene fuldstændig styr på. For sådan er det med os
mennesker: Vi har som regel rigtig godt
styr på, hvad alle andre mener. Så de råbte
nærmest i munden på hinanden: Johannes
Døber, Elias, Jeremias eller en anden af
profeterne! Fællesnævneren er, at det er
folk, der gjorde store tegn i Guds navn, og
som var med til at forberede folket på, at
Messias skulle komme.

Peters bekendelse
Men så kastede Jesus bomben og stillede
skarpt på disciplene: Men hvem siger I, at
jeg er? Jeg kan næsten mærke deres nervøsitet eksplodere. For nu var det dem, der
havnede i eksamenslokalet og skulle svare
på det svære spørgsmål.
Men Peter tog teten. Han var jo en
handlingens mand, der ikke behøvede så
meget betænkningstid. Sommetider til
stor glæde og andre gange til afsløring
og skam. Snart bliver begge dele aktuelt i
denne nervepirrende samtale.
Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn. Du er ikke bare én, som gør
store tegn for at pege på Gud. Du er Gud.
Du forbereder ikke blot Messias’ komme.

AF KRISTOFFER BRUUN SIMONSEN
Sogne- og garnisonspræst i Sct. Michaelis Kirke, Fredericia
Prædiken til 5. søndag efter trinitatis
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DET ENE ØJEBLIK
FÅR PETER EN
ÅBENBARING FRA
GUD. DET NÆSTE
ØJEBLIK ER HAN
SATANS REDSKAB
Du er Messias. Du er ham, som profeterne
har talt om.
Havde det været i et eksamenslokale,
ville censor være imponeret. Peter havde
fanget pointen: Jesus var ikke bare en almindelig mand. Han var Kristus.
Det understreger vi også i trosbekendelsen, når vi siger: »Vi tror på Jesus
Kristus«. Ulempen er dog, at det let får
karakter af et fornavn og efternavn.
Men »Kristus« kan ikke sammenlignes
med »Nielsen« eller »Eriksen«. Det er en

Når det kan ske
for klippen Peter, er det
ikke så underligt, at jeg
også jokker i spinaten
igen og igen
bekendelse: Jesus er Kristus! Det er den
bekendelse, Peter aflagde. Til dette svarede Jesus, at den bekendelse skulle være
grundlaget for hele kirken på jorden! Så
der opstod garanteret store jubelscener i
discipelflokken, som hvis de havde vundet
en afgørende VM-kamp.

Skandaløs misforståelse
Men så siger Jesus noget, der slukker for
festen og dræber den gode stemning totalt: Om lidt skal vi til Jerusalem, og når vi
kommer dertil, skal jeg lide, hånes og slås
ihjel. Men på den tredje dag skal jeg opstå!
Det bliver for meget for Peter. For
Kristus - befrieren - kan da ikke dø! Det

Vig bag mig Satan

5. søndag efter trinitatis
Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi,
spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at
Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger
Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte
han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon
Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds
søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon,
Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig,
at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min
kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over
den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget,
og hvad du binder på jorden, skal være bundet
i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være
løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da
af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at
han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt
af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da
tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette
med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig
om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil
bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil,
men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine
disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han
fornægte sig selv og tage sit kors op og følge
mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men
den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde
det. For hvad hjælper det et menneske at vinde
hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan
et menneske give som vederlag for sit liv?«
Matt 16,13-26
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min skrøbelighed som et almindeligt
menneske. Når det kan ske for klippen Peter, er det ikke så underligt, at
jeg også jokker i spinaten igen og igen
og ikke fatter Guds plan med det hele.
Men desto større anledning giver det
til at klynge sig til Jesus i tillid til, at
han virkelig er Gud selv, sådan som
han sagde, og at han talte sandt, da han
sagde, at han skulle lide og dø, for at vi
kan få tilgivelse og evigt liv ved tro på
ham.

ø
7. s

må være en skandaløs misforståelse.
Derfor udbryder han: »Gud bevare dig,
Herre, sådan må det aldrig gå dig.«
Jesus’ svar til Peter er ret uhyggeligt, synes jeg: »Vig bag mig, Satan!«
Det er sådanne ord, der kan få det til at
risle koldt ned ad nakken. Den Peter,
som lige havde fået en åbenbaring fra
Gud, er nu pludselig Satans redskab.
Sikke en afsløring.
Pointen er, at det ikke kun udstiller Peter. Det viser også noget om
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TROEN PÅ DEN GODE
giver lyst til at gøre
det gode
INTERVIEW

PRÆDIKEN

DET HANDLER IKKE OM,
HVAD MENNESKER KAN
GØRE FOR GUD, MEN
HVAD HAN HAR GJORT
FOR OS

J

eg tror, at alle vil kunne
genkende sig i den rige unge
mand: ’Jeg vil gerne gøre
det så godt, jeg kan, samtidig kan jeg aldrig gøre det godt
nok i forhold til Gud’, fortæller
Flemming Oslo Rasmussen
om et af de budskaber, der er i
bibelfortællingen om den rige
unge mand, der kommer til
Jesus for at spørge, hvad godt
han skal gøre for at få evigt liv.
   Jesus udfordrer manden på
hans brug af udtrykket »det gode«.

»Jesus’ svar er tankevækkende, for det
drejer fokus væk fra gerninger til en person. Jesus siger: ’Hvorfor spørger du mig
om det gode? Én er den gode’. Der er kun
én, der er god, og det er Gud. Hvis vi vil
have evigt liv, så handler det udelukkende
om vores forhold til ham,« siger Flemming.
»Jesus ønsker at sætte det i det rigtige perspektiv og vil have os til at vende
tankegangen, så vi siger: ’Jesus, det er dig
først, og fordi jeg tror på dig, og i taknemmelighed over det du har gjort for mig, vil
jeg bruge mit liv på at gøre andre glade og
hjælpe dem til at møde dig.«

Fyld hullet med Jesus
Flemming oplever, at Jesus’ dialog med
manden er præget af kærlighed og af, at
han tager hans spørgsmål alvorligt.
»Jesus følger mandens tankegang, men
skærper, hvad der skal til for, at han kan
få evigt liv. Han skal overholde budene, så

Interview med Flemming Oslo Rasmussen
fra Jelling. Han er testtekniker og IMediaassistent på Indre Missions Hus.
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vil han kunne gå ind til livet. Han kan blive
fuldkommen, hvis han sælger alt. Jesus’
ærinde er, at hverken den rige mand eller
nogen andre mennesker kan opfylde kravene. Der er ingen, der kan blive fuldkomne,«
forklarer Flemming, der godt kender det
umulige i at opfylde budene. Han har tygget
noget på udtrykket: »Sælg alt, hvad du ejer«.

Det er så befri
ende at høre, at det
er Guds fort jeneste,
at mennesker kommer
ind i Guds rige
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Budskabet »Giv det til de fattige« er en vigtig påmindelse til enhver kristen.
»Vi skal dele ud af den overflod, vi har,
til dem, der ikke har noget. Jeg tænker ikke
kun på penge, men det kan også være tid
og praktisk hjælp,« siger Flemming.

Når den rige unge mand har solgt alt og
givet det til de fattige, vil han have en skat
i himlen, siger Jesus. Flemming er stoppet
op ved det udtryk.
»Jeg kan godt forstå, at jeg skal holde
budene og sælge alt, men en skat i himlen
er lidt diffust. Jeg kommer til at tænke på
en kiste eller en form for belønning, men i
himlen er der ikke noget, som har en værdi, man kan tælle. Så jeg tænker skatten
som det at komme i himlen, at Jesus gør en
plads parat til mig,« forklarer Flemming.
Han synes, at fortællingen ender med
et frigørende budskab: »For Gud er alting
muligt.«
»Det er så befriende at høre, at det er
Guds fortjeneste, at mennesker kommer
ind i Guds rige, når vi har hørt, at vi i bund
og grund ikke kan gøre noget selv,« siger
Flemming, der har haft det lidt svært med
frelsesvished.
»Jeg slipper for at tænke på, om jeg har
gjort det godt nok for at blive frelst. Jeg har
Guds ord for det.«

Og se, der kom en hen til Jesus og
spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg
gøre for at få evigt liv?« Han svarede
ham: »Hvorfor spørger du mig om
det gode? Én er den gode. Men vil du
gå ind til livet, så hold budene!« Han
spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »‘Du
må ikke begå drab, du må ikke bryde
et ægteskab, du må ikke stjæle, du må
ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‘
og: ‘Du skal elske din næste som dig
selv.‘« Den unge mand sagde: »Det har
jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg
så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være
fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad
du ejer, og giv det til de fattige, så vil
du have en skat i himlene. Og kom så
og følg mig!« Da den unge mand hørte
det svar, gik han bedrøvet bort, for han
var meget velhavende. Og Jesus sagde
til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer:
Det er vanskeligt for en rig at komme
ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er
lettere for en kamel at komme igennem
et nåleøje end for en rig at komme ind
i Guds rige.« Da disciplene hørte det,
blev de meget forfærdede og sagde:
»Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på
dem og svarede: »For mennesker er det
umuligt, men for Gud er alting muligt.«
Matt 19,16-26
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Til skræk og inspiration

Om jeg har gjort nok
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»Vi kan sælge alt uden at tage imod Jesus,
eller vi kan også fylde det hul, der bliver,
når vi har givet afkald på alt, med Jesus,«
påpeger han.
»Jeg bliver bogstaveligt udfordret til at
give afkald på det, jeg har. Men samtidig
har jeg et ansvar for min familie og menighed. Jeg tænker, at udtrykket også kan
betyde: ’Sørg for, at du ikke er delt i din opmærksomhed i det, der betyder noget for
dig. Hvis dine penge og din rigdom tager
dit fokus fra Gud, så skil dig af med det og
giv det til mission.«

»Vi skal lade være med at samle til huse
bare for at samle sammen, men forvalte
det, vi har fået betroet, så det kan tjene
Guds rige. Jeg kommer til at tænke på en
tidligere kollega, som både var til skræk og
til inspiration i forvaltning af penge. Når
han fik sin månedsløn, levede han rigtig
godt i 14 dage, og de sidste 14 dage levede
han på en sten.
Advarslen lå i, at han ikke formåede at
forvalte pengene, så de kunne strække til
næste lønudbetaling. Inspirationen var, at
han sagde, at han ville bruge sine penge på
at gøre andre og sig selv glade.«
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HVER
DAG
TÆLLER
Og hver eneste dag bliver fyldt med høj faglighed,
givende øjeblikke, fantastiske venner oooog Gud
tæt på. Woop woop, ja tak dér!
Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!

tjek
djurslands.dk
FODBOLD

MUSIK

VOLLEY

ESPORT

BLANDET GULD

Giv slip på hverdagens travlhed
64 sider
99,95 kr.

320 sider
199,95 kr.

m a ria cel in e lun deby

Færdigt arbejde

Andagtsbog for
præstationsramte piger
»Andagtsbogens sigte er at udruste kvinder til
at se sig selv gennem Guds briller. Den vil få
os til at se, hvor perfekt skabt vi allerede er, og
hvor højt Gud elsker os.«
Impuls

76 sider
149,95 kr.
h elle viftrup kriste nse n

Skaber Tanker – Tanker
Skaber

Kreativ andagtsbog til personlig,
skabende eftertanke om tro og liv

»I en kultur, hvor vi er vant til at tilegne os
ikke bare viden, men også i høj grad troen
via forstanden, er det befriende og livgivende
at få hele kroppen med i sin Gudsrelation og i
livet i det hele taget.«
Udfordringen

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk
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thomas kriste nse n

Livets oaser

Andagter til fridage
35 refleksioner over ferie- og fridage. Illustreret med helsides farvefotos til hver dag.
»I denne bog tages nogle af de tanker og
sindsstemninger op, som fridage, ferier og
endda pensionistlivet møder os med. Forhåbentlig som en hjælp til gode fridage, hvor
du beriges til dit videre liv.«
Fra bogens forord

lohse.dk

Tyskland

– din egen
baghave
13. - 18. sep.

D. 11. og 12. aug. 2018 på Nyborg Strand
TEMA: Skal vi stadig gå?
Programmet byder bl.a. på:

I Luthers fodspor

•

Tag med på en oplysende rejse, hvor vi ser alle de steder som har forbindelse til Luther og hans gerning. Vores erfarne rejseledere har besøgt Lutherbyerne mange
gange, og har et stort kendskab til stederne vi skal se.
Rejseledere: Elisabeth og Claus Olsen, Fur

•
•

24. - 29. sep.

Missionsforedrag v. Nicolaj Frøkjær
Jensen
Festaften med sang og indslag v. Nina
Leinum, missionær i Danmark
Mission blandt asylansøgere v. Lindvig
Osmundsen

Læs mere på www.smfdanmark.dk

Dresden – Elbens Firenze
Besøg en pragtfuld og imponerende by med flotte
kunstsamlinger og hyggelige gader med liv og stemning. Vi oplever byen og området omkring. Vi tager
på en hyggelig sejltur på floden Elben, som snor sig
gennem landskabet. Vores hotel ligger tæt på Elben, og
i gå-afstand fra den gamle bydel.
Rejseledere: Cecilie og Peter Nord Hansen, Fredericia

8. - 10. okt.

Hamborg – den grønne by ved vandet
En dejlig smuttur til Hamborg, hvor vi nyder byens liv
og de grønne områder. Vi besøger Airbus-fabrikken,
musikhuset Elbphilharmonien, Den Danske Sømandskirke og det idylliske ’Altes land’ på Elbens vestbred.
Rejseledere: Hanne og Gert Kruse, Ansager

Læs mere om rejserne på
vores hjemmeside, eller ring
til os på 7592 2022

TAK FOR EN FLOT GAVE PÅ
ÅRSMØDEFESTIVAL 2018!
Husk, at langsigtet støtte sikrer fremtiden for
DFS. Du har bl.a. mulighed for at underskrive
dit gavebrev online. Det ku’ ikke være lettere!
gave.soendagsskoler.dk
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FEMMEREN
Annoncer til femmeren
5 kr. pr. ord, maks. 30 ord, min.
100 kr.
Brug onlinebestilling 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
samme dag, skal oplyses sammen med teksten til femmerannoncen senest ti dage før

udgivelsesdatoen.

De første ord bliver fremhævet.

Alt tømrerarbejde udføres. Ekstra
gode priser på døre, vinduer. Aabybro
kontakt: Mogens Nørgård tlf.: 40 37 95
49. Aarhus kontakt: Casper Nørgård tlf.:
20 97 00 69.

Festmusik i topklasse – salmer, danske sange og jazzede hits. Delikat musik med Lasse Kobbersmed (klaver) og
Jesper Smalbro (kontrabas). 51 92 78 57,
jsmalbro@hotmail.com. Se mere på
www.smalbrokobbersmed.dk

Lejlighed, Tørring Missionshus

1. sal, 3-værelses lejlighed på 77 m2 udlejes
Fantastisk, hvis du brænder for juniorer, men ingen betingelse.
Til lejemålet er tilknyttet pedelforpligtelser, ca. 2 timer/uge.
Pris 2.500 kr. pr. måned + forbrug.

Henv. til Anna Mette Hansen, tlf.: 22 37 52 84

Ferie i Trend: Nyrenoveret sommerhus
90 m² på 1600 m² parklignende grund.
3 terrasser, 3 soveværelser (dobbeltsenge), stor stue, elopvarmet badeværelsesgulv. Bestil katalog (pris og fotos)
Ervolder, 86 67 56 24. E-mail: orlaervolder@live.dk

www.hedensted-psykoterapi.dk

Mols Sommerhus udlejes, hyggeligt

Samtaleterapi om livets svære emner
med udgangspunkt i det kristne livs- og
menneskesyn. Certificeret psykoterapeuter og spædbarnsterapeut.

og børnevenligt på 64 m2, max. 5 pers.,
i Dejret. Kontakt Bodil tlf. 20 47 53 40.

Salg af brugte byggematerialer 20 62 81 58

INDRE
MISSIONS
TIDENDE

2018

LÆSERUNDERSØGELSE

Vind et
hotelophold
på Hotel Hebron Copenhagen
og hjælp os med at gøre impuls
endnu bedre

kolen

Diakonhøjs

. sep.

30. aug. - 1

På kurset lærer du at formidle
bibelfortællinger på en ny og
levende måde,
så både
kirkevante og
ikke-kirkevante,
børn og voksne
kan være med.
Der er også kursus
på Emmaus kursuscenter 15.-17. nov.

Du kan scanne QR-koden
og komme direkte ind på
online-spørgeskemaet.
Eller gå til imt.dk/svar
inden 1. august
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Se det i praksis og tilmeld dig på

godlyplay.dk

Kom med din hverdag

Vi har boligerne

128 Aarhus lejligheder i
grønne omgivelser
Lyse, rummelige og delevenlige
lejligheder - 2, 3 eller 4 værelses - til
en fornuftig pris, i cykelafstand fra
Aarhus C og de fleste uddannelses‑
institutioner.
Tjek ind på vores nye hjemmeside
og få indtryk af lejlighederne og dem
der bor i dem.

Spiren i Haderslev søger ny leder
Integreret 0-6 års institution med tydelig kristen profil
søger pr. 1. oktober 2018 ny leder.
Vi er normeret til 90 børn og prioriterer udeliv og
forældresamarbejde meget højt.
Ansøgningsfrist: 14. august 2018 kl. 15:00

Se mere på: www.spiren-haderslev.dk

Er I vores nye underviserpar?
Godt Begyndt søger ægtepar som undervisere til vores
kursus, der henvender sig til par, som har været gift i
2-5 år. På kurset bliver der undervist i ægteskabsrelaterede emner, med fokus på at få bygget et stærkt ægteskab, der kan holde hele livet.
Som undervisere bliver I en del af et supergodt team,
hvor I er sammen om undervisningen på fire weekender fra fredag til lørdag aften.
Om jer:
• I har været gift i mindst 8 år
• I er gode til at arbejde med jeres eget ægteskab
• I ser ægteskabet som et livslangt forhold
mellem mand og kvinde
• I er gode til at snakke med mennesker
• I er ikke bange for at stå foran en forsamling
af videbegærlige unge par og dele ud af jeres
erfaringer som ægtepar
• I kan støtte op om Indre Missions grundlag og formål

Ungdomskonsulent
der brænder for Aarhus

Vi er på udkig efter en…
• der kan begejstre, motivere og udfordre
• der har en solid teologisk ballast
• der ikke er bange for at afprøve nye ting

Du kommer blandt andet til at…
• være projektleder på Konnekt
• være sparringspartner og coach for regionens IMU-afdelinger
• skulle styrke overgangen fra IMU-fællesskaberne til IMfællesskaberne
Læs mere på indremission.dk/job. For yderligere information
kontakt regionsleder Kristian Lindholm (2173 5880 eller kristian.l@
indremission.dk) eller landsleder i IMU Niels Hankelbjerg
Mortensen (2243 7224 eller niels@imu.dk)

Det får I ud af det:
• I bliver en del af et engageret medarbejderteam
• I får lov til at udvikle jeres ægteskab yderligere
gennem arbejdet
• I får mulighed for sparring med de øvrige
medarbejdere og landslederen
Se mere om Godt Begyndt og de øvrige medarbejdere
på http://familiearbejde.dk/godt-begyndt
Henvendelse:
Landsleder for IM’s familiearbejde
Gitte Rasmussen,
tlf. 82 27 12 17/26 79 92 22
eller familiekonsulenten@indremission.dk

Lede til Jesus - leve i Ham

Bliv en del af vores team!
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TEKST: MORTEN STUBKJÆR KLAUSEN

Intet nyt under

SOLEN
ORD

KLØVEREN

N

TALT OG

skrevet

år resultatet af en begivenhed bliver som
forventet, bruges udtrykket »Intet nyt
under solen« ofte. Det kunne være en
sportsudøver, som gentagne gange leverer en flot
præstation. For eksempel blev udtrykket brugt
i forbindelse med en golfturnering sidst i maj,
hvor en dansk golfspiller stod tilbage med et rigtig godt resultat, ligesom han flere gange havde
gjort.
Men hvor kommer udtrykket egentlig fra?
Svaret findes i Det Gamle Testamente i
Prædikerens Bog kapitel 1, hvor forfatteren fun-

derer over, om der kommer noget som helst ud af
at gøre en indsats, for »alt, hvad der bliver sagt,
udmatter, ingen bliver færdig med at tale, øjet
mættes ikke af at se, øret fyldes ikke af at høre.
Det, der var, er det samme som det, der kommer,
det, der skete, er det samme som det, der vil ske;
der er intet nyt under solen« (vers 8-9).

Håb om mere
I dag har udtrykket ikke nødvendigvis den
klang af håbløshed, som sætter sit præg på
Prædikerens Bog. Ofte bruges det som udtryk for,
at forudsigeligheden kan blive lidt triviel, men
som i eksemplet med golfspilleren kan det også
bruges til at understrege, at en persons præstationer er stabile og giver håb om endnu mere af
samme slags.

»Hvis du har følt dig svag og bange, hvis du
har oplevet, at du rystede i bukserne og blev
tør i munden og syntes, at dine ord lød helt
forkert, når du vidnede om Jesus, så er du i
godt selskab, for apostlen Paulus oplevede det
samme.«
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Foto: jacoblund/iStock/Thinkstock

»Jeg mener, at vi har et ansvar for vore medmennesker.
Voksne som børn. Og, som den profilerede ateist Christopher Hitchens sagde, så må vi, såfremt vi kan tale om fødte
børn, også kunne tale om ufødte børn. Som sådan er de
ufødte børn mine medmennesker, hvis liv bør behandles
med samme vægt og respekt som alle andre menneskers.«

Rico Tice & Carl Laferton

Christian Rasmussen

(Tal om Jesus – også nær det er svært, Lohse)

(Liv nr. 2/2018, medlemsblad for foreningen Retten til Liv)

JEG ER
ÉN AF
DEM
DET ER IKKE SÅ SÆRT,
AT ANDRE KAN HAVE
FORDOMME OM
KRISTNE, NÅR JEG SELV ER
SÅ NEM AT NARRE MED
MINE EGNE FORDOMME

J

eg var for et stykke tid siden i Gel
lerupparken en fredag eftermiddag
for at lave et interview. Jeg parkerede
bilen i en af de mange ledige båse
foran den boligblok, jeg skulle ind i. Efter
at have låst bilen tog jeg mig selv i at hive
i dørgrebet for at sikre mig, at bilen var
låst.
Det gør jeg ellers sjældent. Og der
virkede meget stille og fredeligt på parkeringspladsen. Men min bevidsthed om, at
jeg befandt mig lige præcis, hvor jeg gjorde,
fik lynhurtigt aktiveret en gammel fordom
et sted i baghovedet, som jeg ellers overfor
mig selv og andre møjsommeligt har forsøgt at mane i jorden. Jeg vil nemlig gerne
tro på dem, jeg kender, som bor i området,

AF CHRISTINA FLYVHOLM
Journalist på impuls og Geist
KLUMME
Illustration: Henriette Dinesen

og som siger, at der altså er meget
stille og roligt.
Men i stedet blev jeg overmandet af
en gammel, velkendt traver, som sikkert
trives ved at blive delt fra mund til mund
af mennesker, der måske aldrig selv har sat
deres ben i Gellerupparken. Jeg blev faktisk lidt flov og følte næsten, at boligblokkens beboere kiggede skuffede ned på mig
fra deres lejligheder: »Nå, du er én af dem!«

Med et åbent sind
Et par timer senere kørte jeg hjem igen, og
weekenden gik, som weekender nu gør,
med mange forskellige gøremål.
Søndag aften kom min mand ind ad
døren efter at have tanket bilen og proklamerede: »Der er nogen, der har stjålet
vores forreste nummerplade!« Min første
reaktion var vrede over, at nogen havde

ment, at det var helt o.k. at tage
noget, der ikke var deres ejendel,
og frustration over, at vi nu skulle
til at bøvle med at anskaffe en ny
nummerplade, som vi oveni købet
også selv skulle betale for.
Jeg begyndte at overveje, hvor tyveriet
kunne være foregået, og min næste tanke
var: »Gellerup!« Og så blev jeg for alvor
vred, for så var mine fordomme jo ikke
bare fordomme, men en realitet!
Efter at have gennemspillet weekendens aktiviteter, hvor bilen havde været
involveret, mange gange i min indre biograf, kom jeg imidlertid frem til, at det var
langt mere sandsynligt, at den var blevet
stjålet udenfor kirken søndag formiddag,
mens vi havde været til gudstjeneste. Det
gjorde det ikke stort bedre!
Det er ikke så sært, at andre kan have
fordomme om kristne, selvom de måske
aldrig har mødt en kristen, når jeg selv er
så nem at narre med mine egne fordomme.
Så hver gang jeg nu ser vores nye nummerplade, minder jeg mig selv om, at jeg skal
møde andre med et åbent sind – for sådan
vil jeg også gerne selv mødes af andre.
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IM
INFORMERER
Ansættelser

Region Øst: Mika Raja BakSkovenborg, København,
er kaldet til en tjeneste som
volontør ved Internationalt
Kristent Center fra den 1.
august 2018 til den 31. juli
2019. Mika er 26 år og gift
med Anju.
Region Aarhus: Sebastian
Schoop Tvilling, Aalborg,
er kaldet til en tjeneste som
volontør ved SnakTro fra
den 1. august 2018 til den 31.
juli 2019. Sebastian er 24 år
og gift med Nanna.

Region Nord: Simon Højris
Mejdahl, Løgstør, er kaldet
til en tjeneste som fritidsforkynder i ungdomsarbejdet fra den 15. juni 2018.
Simon er 18 år. Kontaktoplysninger: Vilstedvej 30,
9670 Løgstør, mail: simon.mejdahl@imu.dk,
tlf. 29 70 56 46.

Fratrædelse

Indre Mission: Landsleder i
IM-musik Benjamin Hougaard, Sommersted, fratræder den 31. juli 2018. Stor tak
til Benjamin for tjenesten i
Indre Mission.

Region Aarhus: Anne

Sandfeld Holst Nielsen,
Aabyhøj, er kaldet til en
tjeneste som volontør ved
Internationalt Kristent
Center, Østjylland, fra den
1. august 2018 til den 31. juli
2019. Anne er 20 år.
Region Aarhus: Mathilde-Caroline Foms
gaard Christensen, Aarhus, er kaldet til en
tjeneste som volontør ved Internationalt Kristent Center, Østjylland, fra den 1. august 2018
til den 31. juli 2019. Mathilde-Caroline er 20 år.

BED FOR
	Unge familier, der flytter fra storbyer
til mindre steder
	Visdom til at forvalte penge på en
god måde

Forlængelser

Region Aarhus: Projektmedarbejder ved IKC Johane
Ettrup Larsen, Aarhus, har
fået sin ansættelse forlænget til den 31. juli 2021. Hendes stillingsbetegnelse vil
fra den 1. august 2018 være
tværkulturel medarbejder, og arbejdet er dels
i kirkeligt integrationsarbejde i Østjylland og
dels ved IKC, Østjylland.

	Konfirmandkurserne

GUDSTJENESTER
I RADIO OG TV
Radiogudstjeneste fra J esuskirken,
Valby
Prædikant: Sørine Gotfredsen
P1 søndag d. 1. kl. 9.54

Radiogudstjeneste fra
pilgrimsgudstjeneste
Prædikant: Elisabeth Lidell
P1 søndag d. 8. kl. 9.54
Næste tv-gudstjeneste er 19. august
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Indre Missions Hus: Journalist Christina Flyvholm,
Aarhus, har fået sin ansættelse forlænget til den 10.
oktober 2018.

Indre Missions Hus: Johan
Schmidt Larsen, Fredericia,
har fået sin ansættelse som
redaktør på hjemmesiden
Film & Tro forlænget til den
31. december 2019.

Ændret ansættelsesforhold
Region Syd: Undervisningskonsulent Sprint Aagaard
Korsholm, Børkop, er bevilget orlov på 35% fra den
1. august 2018 til den 31.
december 2018.

Fødselsdag

	IM’s missionærer og andre ansatte
	Sommerens bibelcampings og lejre
for børn og unge

Region Øst: Ungdomskonsulent Jonatan Hauge
Madsen, Vanløse, har fået
sin ansættelse forlænget til
den 31. december 2019.

Indre Missions Hus: Søndag
den 8. juli kan controller
Jesper Blond Jensen, Brejning, fejre 50-års-fødselsdag. Indre Mission ønsker
hjertelig tillykke og Guds
velsignelse over dagen og
fremtiden.

Adresseændring

Region Midt: Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet Torben Dynes Færch: Ellehammervej
118, 7500 Holstebro.

Ny formand

Region Syd, Odense: Jens Kjær, Ellekærsvej
53, 5250 Odense SV, tlf. 22 65 01 85.

Studerende fra MF kan læse videre i Aarhus og København

1. - 7. juli
Diakon Christian Vejen
Knudsen, Vejle

8. - 14. juli
Fritidsforkynder Henning
Hansen, Give

SVÆRE VILKÅR: Menigheds
fakultetet (MF) i Aarhus har
været gennem et hæsblæsende
forår, som begyndte med, at
Københavns Universitet afviste
at optage studerende fra Menighedsfakultetet, som stod med en
bacheloruddannelse i hånden og
ville søge ind på en kandidatuddannelse.
»I kølvandet på Københavns
Universitets udmelding måtte
Aarhus Universitet også finde
ud af, hvor de stod. Der blev sat
spørgsmålstegn ved hele vores
uddannelse, og det skabte usikkerhed blandt vores studerende,«
fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen, der er fakultetsleder. Efter
flere møder med ministeriet har
Menighedsfakultetet nu fået en
blåstempling af deres uddannelse.
»Vi har fået ministeriets bekræftelse på, at vores uddannelse
i struktur og niveau er godkendt

ER CAMPING LIGE DIG?

Menighedsfakultetet er optaget
af at finde de bedste løsninger,
så deres studerende kan blive
kandidater og komme ud og virke
bl.a. som præster.

og på niveau med kravene til en
bacheloruddannelse,« forklarer
fakultetslederen.

Den bedste løsning
»Aarhus Universitet har derfor
accepteret ansøgningerne fra vores bachelorer uden videre, men
desværre havde de kun plads til at
optage tretten af dem på kandidatstudiet. MF-bachelorer bliver
ramt af den dimensionering, der
er på Det Teologiske Fakultet i
Aarhus, som kun har mulighed for
at optage 35 studerende.
Det Teologiske Fakultet i
København har også optaget de
MF-bachelorer, der har søgt, dog
betinget. De skal tage et halvt
års ekstra studier i forskellige
fag, som Københavns Universitet
har vurderet som værende ikke
tilstrækkeligt dækkede i vores

studium. Når de prøver er bestået,
kan MF-bachelorerne fortsætte
på kandidatstudiet i København,«
forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen.
I de næste par år bliver der
færre pladser på kandidatstudiet
i Aarhus og forventeligt færre
pladser til MF-studerende. Der vil
til gengæld være pladser i København.
»Det er ikke nogen optimal
løsning, dels på grund af geografien og dels fordi Københavns
Universitet ikke har meldt ud,
hvilke krav de stiller til de MFstuderende, der tager det halve
års ekstra studium. Det gør det
svært for os at indrette vores uddannelse efter det. Fra MF’s side
arbejder vi på at finde den bedste
løsning for vores studerende. Vi
tror på, at det nok skal lykkes,«
siger fakultetslederen. /AI

ARRANGEMENTER
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.

7595 9122 · info@morkholt.dk · morkholt.dk

Bibelcamping på
Bornholm
6. - 14. juli 2018
Sted: Dueodde
Hjemmeside:
bornholmim.dk/bibelcamping
Valby Bibelcamping
6. - 13. juli 2018
Sted: Valby (Nordsjælland)
Hjemmeside:
valbybibelcamping.dk
Lystruphave Bibelcamping
7. - 19. juli 2018
Sted: Lystruphave
Hjemmeside:
lystruphave-bibelcamping.dk

Mørkholt Familiecamping
7. - 14. juli 2018
Sted: Mørkholt Strand Camping
Hjemmeside: fc2.dk
Sundeved Bibelcamping
7. - 14. juli 2018
Sted: Sundeved Centret
Hjemmeside: sundeved-bc.dk
MusicPoint
8. - 14. juli 2018
Sted: Børkop Højskole
Hjemmeside: musicpoint.dk
Hadsund Bibelcamping
13. - 20. juli 2018
Sted: Hadsund
Hjemmeside:
hadsundbibelcamping.dk
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IM-LEDEREN

ENSOMHED SKAL BEKÆMPES
ENSOMHED ER EN STOR UDFORDRING I VORES
SAMFUND, OGSÅ I MANGE KRISTNE MILJØER

D

anske undersøgelser viser, at omkring 5 procent af befolkningen
oplever, at de er uønsket alene,
selvom de gerne ville være sammen med
andre. Det gælder både unge og ældre.
Også i mange kristne miljøer er der
desværre mennesker, der oplever ensom-

hed. Selvom ensomhed ikke er en entydig
størrelse, er det noget ethvert kristent
fællesskab må se som en udfordring. Vi må
gøre en konkret indsats for at bekæmpe
ensomheden.

Fællesskab er modgift
Et kristent fællesskab har da også potentialet til at være en modgift imod ensomhed. Når vi læser om de første kristne, og
når vi lytter til Bibelens vejledning for det
kristne liv, bemærker vi, hvor stor vægt der
lægges på besøg og gæstfrihed.
Slet ikke alle, der lever alene, oplever
sig ensomme. Men mange længes efter
nogle at være sammen, dele overvejelser
og tanker med eller nogle at synge en sang

AF PETER NORD HANSEN
VICEGENERALSEKRETÆR

Korskærvej 25,
7000 Fredericia,
75 92 61 00

Kirkelig Forening
for den Indre Mission
i Danmark
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E-mail:
post@indremission.dk
Hjemmeside:
www.indremission.dk

sammen med. En del gamle mennesker,
som har haft et aktivt liv, men som på
grund af alder og fysiske begrænsninger
ikke længere kan deltage i møder eller det
sociale liv, som de egentlig gerne ville, kan
få stor glæde af et besøg en gang imellem.

Besøgstjeneste på dagsordenen
Der er store perspektiver over en kristen
besøgstjeneste. Ud over at lindre smerten
ved ensomhed, oplever mange, at det har
betydning for, at troen bliver bevaret og
styrket, når den bliver delt med andre.
På den baggrund bliver det rigtig
spændende at se, hvordan det hæfte
om besøgstjeneste, som Indre Missions
Seniorteam har udarbejdet og sendt til alle
IM-fællesskaber, og som er omtalt i dette
nummer af impuls, vil blive modtaget.
Jeg håber, at mange bestyrelser og enkeltpersoner vil sætte besøgstjeneste på
dagsordenen og lade sig inspirere af den
konkrete vejledning i hæftet og på den
måde være med til at bekæmpe ensomhed
hos brødre og søstre eller søgende.
Alle kristne fællesskaber må have en
eller anden form for besøgsordning!

Gavekonto:
Reg.nr. 7170 Kontonr. 22 12 631
Formand:
Hans-Ole Bækgaard
Generalsekretær:
Jens Medom Madsen

KORN

H

vis du kan forklare mig det, sådan
at jeg forstår det, så vil jeg tro på
dig. Det udsagn er vel meget rimeligt og ganske logisk. For hvordan skal jeg
kunne tro på noget, jeg ikke forstår? Det
giver god mening, at jeg skal forstå, før jeg
kan tro. Men i forholdet til Gud forholder
det sig modsat. Her skal jeg tro, før jeg kan
forstå.
I Første Korintherbrev kapitel 1 vers 21
siger Paulus, at vi ad visdommens vej ikke
kan nå til erkendelse af Gud. I stedet har
Gud besluttet at frelse dem, som tror.
I Guds verden er logikken vendt på
hovedet. Her er troen indgangen til at
erkende og forstå, hvem Gud er. Troen
kommer først, og så kommer forståelsen.

Anne fik en ny
begyndelse i Tanzania

Eller i hvert fald noget af den. Jeg kan ikke
forstå eller erkende Gud, uden at troen
forklarer mig Guds visdom. Det er den
Guds tåbelighed, som er visere end menneskers klogskab (vers 25).
Derfor skal evangeliet frimodigt forkyndes. Og Gud har endda valgt svage
og uvise mennesker til at bære denne
forkyndelse frem. Til gengæld tager Gud
selv ansvaret for at skabe troen hos dem,
der lytter. Det gør os både ydmyge overfor
Guds ord og sætter os fri i forhold til Guds
mission.
At det virker umuligt at forklare evangeliet, så det er til at forstå for mennesker,
skal ikke begrænse os eller tage frimodigheden fra os. Hvor Gud skaber tro hos
mennesker, der falder vores budskab i god
jord og bliver til liv og frelse. Og resultatet
er, at ingen kan rose sig af andet end det,
Herren har gjort (vers 31).

AF ASBJØRN ASMUSSEN
Kommunikationschef og ansvarshavende redaktør på impuls
ANDAGT

15. JULI

Foto: SIphotography/iStock/Thinkstock

GUDS
TÅBELIGE
VISDOM

LÆS I NÆSTE

»Min tillid til Gud blev stille og roligt
bygget op igen, for jeg oplevede, at han
svarede på store og små bønner. Han
kom helt tæt på igen,« fortæller Anne.

TEMA:

Mission i sognet
Folkekirken er en umulig størrelse
med utallige muligheder for mission i
nærmiljøet.
Foto: Beeline.dk

Guds gaver skaber
gavmildhed
Glæden over Guds gaver er i fokus, når
Paulus i Andet Korinther
brev underviser om giversind og indsamling.
Læs artikel af AnnaKathrine Thunbo
Pedersen.
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FÆLLESSKAB MED GUD

kræver ikke kontingent
Foto: scyther5/iStock/Thinkstock

RELIGION ER LIDT SOM
EN FAGFORENING,
KRISTENDOMMEN ER
MEGET MERE END DET

J

eg er ikke ude på at skrive om forskellige farver på fagforeninger: røde, gule
osv. Jeg vil forsøge at skrive om en
holdning til kristendommen – og for den
sags skyld til enhver anden organiseret
religion.
Holdningen kunne beskrives sådan
her: »At tilslutte sig en religion opfylder
behovet for at være organiseret, så man
har et defineret fællesskab, hvor man hol-

der sammen. Her har jeg også den ultimative »forsikring« mod det, der er værre end
arbejdsløshed: kriser, sygdom og død. Mit
kontingent er så at bestræbe mig på at leve
efter de regler, som religionen udstikker«.

Kristendommen
På nogle områder har holdningen nok fat i
nogle rigtige ting. Forstået rigtigt har man
alle disse »medlemsfordele«, når man er
kristen. Men så hører ligheden også op.
Kristendommen er super meget mere
end en faglig organisation. Den er et levende fællesskab med ham, der har givet
mig og hele verden livet. Den er forbindelsen til en kærlighed og en kreativitet og en

styrke, som er i en helt anden liga end det,
selv den bedste fagforening kan tilbyde.
Og så er der det der med kontingentet.
Jeg ved godt, det er en udbredt misforståelse, at der skal betales et kontingent til
Gud for at være kristen. Men det er så forkert, som noget kan være. En hovedpointe
i kristendommen er netop, at Gud betaler
alt for at kunne få fællesskab med mig.
Jesus betalte den højeste pris på korset.
Jeg hverken kan eller skal betale noget.
Til gengæld er der så heller ikke noget at
trække fra i skat. Men med udsigten til det
evige liv sammen med Gud i total glæde,
gør det heller ikke noget.

SPRINT AAGAARD KORSHOLM
Undervisningskonsulent i Indre Mission.
Artiklen er en let bearbejdet udgave af en artikel fra
jesusnet.dk. Find link til artiklen på imt.dk/links

