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SEPTEMBER 
Men at menneskene 
kan spise og drikke 
og nyde frugten af 
deres slid, det er en 
gave fra Gud. 
(Præd 3,13)  

 
 
 
 
 
OKTOBER 
Jeg har lukket en 
dør op for dig, som 
ingen kan lukke i.  
(Åb 3,8) 

 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
Gud skal skifte ret 
mellem folke-
slagene, fælde dom 
blandt talrige folk. 
De skal smede deres 
sværd om til plov-
jern og deres spyd 
til vingårdsknive.  
(Es 2,4) 
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Åben kirke 
Uddrag af årsberetningen om årets tema 
”Jesus åbner”, holdt ved årsmødet i 
Humble den 17. juli 2010 
  
 Gør døren høj, gør porten vid!  
   Den ærens konge kommer hid. 
   Han hersker over alle land  
   og er alverdens frelsermand. 
 
I denne adventssalme sættes fokus på, at 
kirken først og fremmest skal være åben 
for Herren. En åben kirke er intet i sig 
selv. Alt afhænger af, at Herren kommer. 
 
Bange kristne får fred 
Apostelen Johannes fortæller, at den før-
ste påske-gudstjeneste efter Jesu op-
standelse blev holdt for lukkede døre. 
Disciplene frygtede jøderne. De var ban-
ge for, at det, der var sket med Jesus, og-
så skulle ske med dem. Jesus havde jo 
selv sagt, at det ikke ville gå hans disciple 
meget bedre, end det gik deres mester. 
Derfor lukkede de dørene.  
Vi kender også til frygtsomhed. Og selv 
om vi åbner menighedens dør, er den 
måske alligevel ikke så åben, at det gør 
noget.  
I den situation er løsningen ikke, at vi for-
søger at være imødekomne og åbner os 
for andre mennesker. Vi behøver der-
imod, at Jesus kommer og tjener os med 
sin fred, sådan som han gjorde påskedags 
aften. Han kom mens dørene var lukke-
de. Han viste disciplene sine hænder og 
sin side. Midt i deres frygt sagde han: 
”Fred være med jer!” Da blev de glade. 
Og i samme åndedræt sendte han dem 
ud med den fred til andre mennesker.  

Jesus Kristus kommer til os, når evangeli-
et prædikes rent og klart, og når sakra-
menterne bruges svarende til Guds ord. 
Her lærer vi at sørge over vore synder. 
Og her bliver der samtidig sørget for syn-
den med syndernes forladelse. Guds nå-
de og tilgivelse giver os fred og håb.  
Da bliver vi sendt ud i hverdagen gennem 
den dør, som Herren åbnede, da han 
kom ind til os. Og da nytter det at åbne 
dørene for andre, invitere og kalde til 
gudstjeneste. 
 
Udbrændte kristne får håb 
Alligevel er det ikke så ligetil. Vi kan til 
tider have det svært både med kirkegang 
og personlig andagt. Vore ”batterier” kan 
være så ”flade”, at vi næsten ikke orker 
at gå i kirke og heller ikke kan få gang i 
bibellæsningen til hverdag. Hvad skal vi 
da gøre, for at få lysten tilbage? Og hvad 
skal vi gøre, når vore medkristne snarere 
spreder håbløshed end håb?  
Da ligner vi to disciple, som evangelisten 
Lukas fortæller om i kap 24. De var på vej 
fra Jerusalem mod Emmaus påskedag og 
talte om alt det, der var sket. De var ned-
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slåede. For det var gået anderledes, end 
de havde håbet. De sagde: ”Vi havde hå-
bet, at han skulle forløse Israel” … men 
de håbede ikke længere. Endog hans 
nærmeste – apostlene – havde mistet 
håbet.  
Alligevel fulgtes de ad. De fulgtes ad i 
håbløsheden og delte det håbløse med 
hinanden. - Det skal vi også gøre. Følges 
ad. Vi må ikke forlade de håbløse kristne, 
vi kender, ligesom de heller ikke må svig-
te os. Vi behøver nogen at følges med i 
barndom, ungdom og alderdom. Vi be-
høver en menighed! 
Det er her ligesom i ægteskabet. Vi hører 
sammen. I ægteskabet er mand og kvin-
de ét kød. Og i menigheden er medlem-
merne Kristi legeme og hinandens med-
lemmer. Vi må ikke skippe vore med-
kristne, hverken de ældre, de ensomme, 
de syge, de unge, de udmattede eller de 
små.  
Når batterierne er flade, da tal om det. 
Tal om, hvordan det skete, og hvorfor det 
mon skete. For da kommer Jesus Kristus 
og følges med jer. I begynder at fortælle 
det til ham, måske uden at I selv er klar 
over, at han lytter med. I fortæller det til 
andre i menigheden, som er i samme si-
tuation som jer.  
Lukas fortæller, at Jesus hjalp de to skuf-
fede disciple ved fortælle dem, hvad der 
stod i Skrifterne. Han begyndte med Mo-
ses og profeterne og viste dem, at Kristus 
skulle lide alt dette og så indgå til sin her-
lighed.  
Og mens de gik videre sammen, åbnede 
Jesus tre steder, 1) Skrifterne, 2) deres 
hjerter og 3) deres øjne. 
 

1) Jesus åbnede Skrifterne. Da så de, 
hvad der rent faktisk stod skrevet hos 
Moses og profeterne. Det gik op for dem, 
at Gud ville forløse sit folk ved Jesu of-
ferdød på korset.  
Derfor var de frygtelige begivenheder i 
Jerusalem ikke en håbløs afslutning på 
tre år med Jesus, men bekræftelsen på, 
at Jesus var Kristus og den frelser, de og 
alle andre behøvede.  - Det har vi også 
brug for at høre.  
Der kan også ske ting i vores liv og i vores 
menighed, som peger i retning af tilbage-
gang og undergang. Og vi ender alle en 
dag i en kiste, hvis da ikke Herren kom-
mer inden vor død.  
Vi kan blive forskrækkede over andre i 
menigheden, fordi vi ser deres svaghe-
der, synd og skyld. Og vi kan blive for-
skrækkede over os selv. Forholdene i 
menigheden kan udvikle sig på en måde, 
så vi rammes af anfægtelse og håbløs-
hed. Vi synes, at der er gode grunde til at 
forlade menigheden eller måske endog 
forlade den kristne tro.  
I den situation er det en gave at få at vi-
de, at erfaringen af nederlag og under-
gang hos os selv og hos andre kristne hø-
rer med til livet som kristne. Det er sådan 
virkeligheden er. Andre kristne er synde-
re. Og vi er selv syndere. Det fortæller 
Skrifterne os. Når vi erkender det, er vi 
nået ind til en vigtig sandhed om andre 
mennesker og om os selv. Og vi ser, at 
det virkelig var nødvendigt, at Jesus Kri-
stus led og døde.  
Da åbner evangeliets verden sig. Det bli-
ver en stor, stor nåde, at Guds Søn blev 
menneske, at han led og døde i dit sted, 
og at han overvandt døden og dommen 
for dig og for alle de andre.   
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2) Og sådan åbnes hjertet. Gud vender 
os ved frelsens budskab om til sig i for-
færdelse – og i tillid. Vi beder til ham, 
bekender synden for ham og takker ham 
for frelsen.  
Når det genlyder i kirken af syndsbeken-
delse, trosbekendelse og tak, mærkes 
det, at hjerterne er blevet åbne. Vi får 
troens fællesskab med hinanden i famili-
en og sammen med kristne venner. Og 
nu opstår der nye åbninger. Vi holder op 
med at angribe andre og forsvare os selv. 
I stedet piller vi vore fæstningsværker 
ned og afmonterer alle bebrejdelser. Vi 
indrømmer vor skyld og hejser det hvide 
flag. Vi overgiver os og viser imødekom-
menhed. Og vi spørger: ”Hvad kan vi gøre 
sammen?” ”Hvordan kan vi følges ad og 
hjælpe andre til at tro på Kristus?” Det 
brænder i hjertet på den svære måde – 
og på den gode måde.  
 
3) Og da sker det tredje: Vi ser Jesus! De 
to disciple nåede til Emmaus og indbød 
den fremmede til at spise aftensmad og 
blive hos dem natten over. Og da han 
brød brødet, åbnedes deres øjne. De så, 
at Jesus var midt iblandt dem.  
Sådan åbenbarer han sig også i dag i vo-
res menighed. Han har været hos os hele 
tiden, men vi så det ikke. Han var nødt til 
at skjule sig, for at vi kunne se og indse 
det om os selv, som vi ikke tidligere ville 
være ved. Men nu er han hos os i den 
hellige nadver. Og nu, hvor han åbenba-
rer sig, bliver han igen usynlig for os, lige-
som han blev det for disciplene i Em-
maus. For livet her i verden er et liv i tro. 
Vi er endnu ikke nået frem. Vi er på vej. 
Vi vandrer i tro. – Og ligesom de to disci-
ple i Emmaus skyndte sig tilbage til Jeru-
salem og fortalte de andre, hvad de hav-

de oplevet, sådan får vi også travlt. Vi må 
skynde os hjem til de andre og fortælle 
dem, at Herren lever.   
 
Så er en åben kristen menighed ikke 
åben i almindelig menneskelig forstand. 
Den er åben, fordi Jesus følges med os, 
så vi kan dele alt det svære med hinan-
den – og med ham. Den er de åbne Skrif-
ters kirke, som Jesus udlægger for os ved 
Helligånden. Og den en menighed af hjer-
ter, som han har åbnet, så de tror på ham 
– og betror sig til ham. Han åbner troens 
øjne, så vi ser ham i Ordet.  
 
”Jesus åbner!” Det er et stærkt tema, 
som kan bære os.  

• Lad os følges ad og ikke opgive hinan-
den.  

• Lad os følges ad med Herren i personlig 
andagt og i familieandagt.  

• Lad os samles om søndagen til guds-
tjeneste og i bibelkredse og bibel-
studie.  

• Og lad os sammen åbne os for andre 
med budskabet om Jesus, som gen-
nem sin lidelse, død og opstandelse 
er verdens eneste håb! 

Leif G. Jensen
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Missionskonference i Portugal  
Europæisk Luthersk Konference var samlet i Portugal 3.-6. juni. Her deltog repræsen-
tanter fra lutherske bekendelseskirker i Portugal, Spanien, Frankrig, England, Tyskland 
og Danmark samt gæster fra Letland, Rusland, Tjekkiet og USA. Konferencens tema 
var ”Mission i menighedens nabolag”. Fra vor kirke deltog Lis og Leif G. Jensen.  
  

Mission blandt børn 
Her bringes uddrag fra 
foredrag om ”mission 
blandt børn”. Det blev 
holdt af fru Noëlle 
Boisnault fra Paris. Hun 
er enlig mor. For nogle 
år siden kom hun til tro 

gennem missionsarbejdet i vor søsterme-
nighed i det sydlige Paris. Siden har hun 
ladet sig oplære til børnemedarbejder.  
 
Indledende overvejelser  
Børn er i fare! ”Vær årvågne og på vagt! 
Jeres modstander, Djævelen, går omkring 
som en brølende løve og leder efter no-
gen at sluge” (1 Pet 5,8).  
Børn lider, hvis deres forældre bliver 
skilt. Og nogle børn misbruges og mis-
handles. De er lette ofre. Hvis alle børn 
blot vidste, hvor meget Gud elsker dem!  
Hvis alle børn dog vidste, at Gud er stærk 
og mægtig! Hvis blot alle børn havde tillid 
til Gud!  ”Således er det jeres himmelske 
faders vilje, at ikke en eneste af disse små 
skal gå fortabt” (Matt 18,14). 
 

Troen er ikke en vuggegave! 
Gud giver troen ved dåben og ordet. Og 
troens liv begynder allerede når barnet 
er baby. Gud er kærlighed. Og hvorfor 
kan vi da ikke lave en parallel mellem den 
kærlighed, forældrene har til deres børn, 
og kærlighed, Gud, vor himmelske far, 
giver til os. Gennem forældrenes ord og 

eksempel lærer børnene at stole på Gud. 
”Du skal være forvisset om, at Herren op-
drager dig, som en mand opdrager sin 
søn” (5 Mos 8,5). 
Helt fra fødslen betragter babyen sine 
omgivelser og forsøger at efterligne. Den 
lærer sine omgivelser at kende og finder 
sin plads. Opdragelse og oplæring er alle-
rede i gang, når barnet lærer at gå, at 
tale osv. Samtidig og sideløbende skal 
barnet lære at leve livet som kristen. 
Omkring 4-års alderen er et barn i stand 
til at lytte til bibelhistorie. Troen kommer 
altså af det, der høres, og det, der høres, 
kommer i kraft af Kristi ord. (Rom 10.17).  
Barnets forestillingsevne gør, at det kan 
leve sig ind i en fortælling. Det forundres 
ustandselig over alt, hvad der sker i dets 
omgivelser. Kun meget få børn bryder sig 
ikke om at synge. Lad dem derfor synge! 
De begynder også at kunne lære at gen-
tage korte bønner, som de hører ofte, 
hvis forældrene vel at mærke tager dem 
med i kirke. Når de kommer i ”spørgeal-
deren”, vil de helt naturligt stille spørgs-
mål om Gud.  
Oplæring i den kristne tro er først og 
fremmest familiens opgave. Men hvor-
dan tale om Gud til sit barn i en verden, 
hvor Gud er blevet ligegyldig eller ikke-
eksisterende i mange familier?  
Desuden er det nødvendigt at forholde 
sig til de særlige problemer, som opstår 
omkring børnenes opdragelse og oplæ-
ring i den kristne tro. F.eks. i forbindelse 
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med, at en af forældrene trækker sig til-
bage eller forlader familien. Det kan ryste 
barnets tro på at Gud er trofast.  
Det er muligt at give børn følelsen af, at 
de er velkomne i kirken, også selv om 
deres forældre ikke følges med dem. 
Nogle forældre, som ikke selv lever tro-
ens liv med Guds ord og kirkegang, kan 
godt se det positive i, at deres børn får 
en kristen undervisning. Og det kan ske, 
at forældre bliver kristne gennem den 
tro, børnene har til Jesus Kristus.  
 

Hvorfor små børn? 
Jesus giver børn en særlig indbydelse: 
”Lad de små børn komme til mig, det må 
I ikke hindre dem i, for Guds rige er de-
res” (Mark 10,14 og Luk 18,16). Børn kan 
også tro på frelsen: ”Sandelig siger jeg 
jer: Hvis I ikke vender om og bliver som 
børn, kommer I slet ikke ind i Himmeri-
get” (Matt 18,2). Det er Guds vilje, at 
børn frelses: ” Således er det jeres him-
melske faders vilje, at ikke en eneste af 
disse små skal gå fortabt” (Matt 18,14). 
 

Hvordan taler man til børn? 
Børns tillidsfuldhed og enfoldighed gør 
dem til helt særlige tilhørere. (Det ved 
reklamebranchen alt om!) 
Børns spørgsmål er nogle gange foruroli-
gende. Da er det nødvendigt at tage sig 
tid til at svare på en enkel måde og med 
ord, de kender og forstår. Det er også 
vigtigt at illustrere med eksempler taget 
fra bibelhistorien eller fra børnenes ver-
den (som Jesus gjorde i sine lignelser). 
Vær til stede og stil dig til rådighed for 
barnet - og vær tålmodig! 
Meget i Bibelen er ikke let forståeligt for 
de mindste. Men overalt i Bibelen er der 
fortællinger og ideer, som kan nå børne-
ne. Det er vigtigt at udlægge bibelhistori-

en på en måde, som er tilpasset børne-
nes alder, samtidig med at man gør alt 
for også at bibelhistoriens læremæssige 
indhold fastholdes.   
* Genfortæl bibelhistorien på en enkel 
måde og brug det sprog, som børnene 
forstår.  
* Barnet kan lettere bevare opmærk-
somheden, når man fortæller historien, 
end når man læser den op.  
* Når man læser for børn fra en bog, må 
man ikke gøre det passivt – ligesom de 
som lyttere heller ikke må forblive passi-
ve. Involvér dem, mens du fortæller bi-
belhistorien. Stil spørgsmål til billederne.  
* Tal med dem om, hvad der mon vil ske 
senere i historien. Tal om de emner, som 
bibelhistorien vækker hos børnene.  
* Og gør dem glade for at genfortælle, 
hvad de hører, både til dig og til hinan-
den.  
* Vær bevidst om, at du kan bruge dit 
ansigt, når du læser og fortæller. Børne-
ne kigger jo på dig. Opfind forskellige 
stemmer til de forskellige personer i tek-
sten. Børn kan blive meget optaget af de 
mennesker og begivenheder, de hører 
om, især når de kan finde sammenlignin-
ger i deres eget liv.  
* En fortælling kan hjælpe børn til at tak-
le problemer i deres hverdag, også selv 
om fortællingen i sig selv er meget enkel 
og ligetil.  
* Når I har læst bogen sammen, er det 
godt at give børnene mulighed for selv at 
kigge i bogen. Læg den et sted i rummet, 
så børnene i ro og mag selv kan blade og 
gennemgå billederne, hvis de har lyst. 
 

Foredraget kan fås i sin fulde længde  
ved henv. til redaktionen. 
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Hvis I ikke bliver som børn, kommer I slet ikke ind i 
Himmeriget (Matt 18,3)  
Jesus kaldte børnene til sig og sagde: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke 
hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager 
Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Luk 18,16 – 17. 
 
Så tidligt som 1.800 år før Kristi fødsel 
gav Hammurabis lov-kodeks forældre ret 
til at efterlade sig ejendom til deres børn 
som en arv. Dette virkede virkelig tåbe-
ligt: hjælpeløse babyer skulle have lovlig 
rettighed til at modtage noget, de hver-
ken havde arbejdet for eller fortjent, og 
ikke engang havde spurgt om! 
Jesus brugte også eksemplet med et lille 
barn, som maleriet af Mattia Preti viser, 
til at forklare, hvordan Guds rige kommer 
til hver af os. Vi kan ikke fortjene det; vi 
kan ikke kræve det; men – som et barn, 
der modtager en arv – kan vi ganske en-
kelt modtage Guds rige som en gave.  
Hvordan kan denne dybsindige lærdom 

være mulig? Den åndelige arv er ligesom 
den juridiske arv ikke afhængig af mod-
tagerens (vores) kvalifikationer, men af 
giverens (vores barmhjertige, himmelske 
Far). 
 

Gud giver Himmeriget som en arv 
Pretis maleri viser Jesus, der lærer om 
Guds ubeskrivelige nåde. Evangelisten 
Lukas skriver: "De bragte små børn til 
Jesus, så han kunne røre ved dem, men 
da disciplene så det, begyndte de at iret-
tesætte dem. Men Jesus kaldte børnene 
hen til sig og sagde: »Lad de små børn 
komme til mig, det må I ikke hindre dem 
i, for Guds rige er deres. Sandelig siger 
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jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige 
ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind 
i det.« 
Man kan næppe forestille sig hvilken for-
virring, Jesu lære må have forårsaget hos 
disciplene! Jesu disciple var opvokset i en 
kultur, som lærte, at en person måtte 
"gøre noget" for at opnå Guds velsignel-
se. Tanken om, at en hjælpeløs baby 
kunne modtage Guds rige, vendte op og 
ned på alting. 
Her i begyndelsen af det 21. århundrede, 
vender Jesu lære stadigvæk op og ned på 
alting for mange mennesker. Religiøse 
ledere prædiker overalt om, at man må 
gøre for at fortjene Guds velvilje. Og de 
fleste mennesker tror på det.  
Men Jesus får os til fuldstændigt at re-
vurdere vores tænkning ved at hævde, at 
Guds rige tydeligvis ikke er noget, vi kan 
opnå, men noget, vi får foræret. 
Et lille barn, der døbes, har intet gjort for 
at opnå eller fortjene det, Gud har lovet 
ved dåben: et liv i Hans rige. ”Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver 
født af vand og ånd, kan ikke komme ind 
i Guds rige” (Joh 3,5). Ved Guds ords le-
vende kraft forbundet med vandet mod-
tager barnet velsignelsen ved at Guds 
rige gives som en arv (Luk 12, 32).  
Det forholder sig helt på samme måde, 
når du modtager dåben eller hører Guds 
ord prædiket – så behandler den him-
melske Far dig som et barn, der modta-
ger en arv. Han indskriver dig i sit testa-
mente og gør dig værdig til et liv i Hans 
rige (Kol 1,12).  
 

Det afhænger ikke af menneskers vilje 
men af Guds barmhjertighed 
Hvis de religiøse ledere på Jesu tid havde 
læst Skriften og forstået, at Guds nåde er 
det centrale fokus, ville de ikke være ble-
vet chokerede over Jesu lære. Gud havde 
sagt til Moses: "Jeg viser nåde, mod hvem 
jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg 
vil" (2 Mos. 33,19–20). Paulus forklarer 
denne påstand ved at sige: "Så afhænger 
det altså ikke af menneskers vilje eller 
stræben, men af Guds barmhjertighed" 
Rom 9,16–17). 
Også apostlen Johannes bekræfter, at 
vores vilje ikke er involveret, når vi mod-
tager Guds rige: "Men alle dem, der tog 
imod ham, gav han ret til at blive Guds 
børn, dem, der tror på hans navn; de er 
ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af 
mands vilje, MEN AF GUD" (Joh 1,12–13). 
Stræb ikke mere efter at fortjene Guds 
velvilje eller Hans rige. Selv dine bedste 
anstrengelser er nyttesløse. Modtag i 
stedet Guds rige sådan, som Jesus forkla-
rede sine disciple: SOM ET HJÆLPELØST 
BARN MODTAGER EN ARV. 
Så kan du hver eneste dag med tak bryde 
ud i glæde over vor "Fader, som har gjort 
jer duelige til at få del i de helliges arv i 
lyset. Han friede os ud af mørkets magt 
og flyttede os over i sin elskede søns ri-
ge; i ham har vi forløsningen, syndernes 
forladelse" (Kol 1,12 – 14). 
 

Oversat fra "Good News",  
Concordia Mission Society, St. Louis, 

U.S.A. / Bent Nielsen.



”Et kald, når der er brug for det” 
"Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede or-
det ved de tegn, som fulgte med" Markus 16,20. At følge Guds kald og tage af sted 
som missionær for at prædike for andre folkeslag er på mange måder fantastisk. Dette 
at Jesus kan bruge os "almindelige " mennesker til at forkynde evangeliet - det er stort. 
At det også ofte er forbundet med meget arbejde, afsavn og hjemlængsel, kan der nok 
ikke være tvivl om. Vi vil i dette interview følge en børnefamilie fra Vejle-egnen, der 
drog langt væk hjemmefra for at virke i missionen. 
Jeg interviewer Bjarne Skindhøj, der har en fortid som teologistuderende og ved siden 
af har uddannet sig til lærer. Bjarne fortæller, at familien foruden ham selv består af 
hans kone Anja og børnene Freja, Markus og Silje. 
 
Bjarne Skindhøj fortæller:  
"For seks år siden boede vi i Ørum, en 
lille landsby ved Vejle, og havde ikke 
tænkt på hverken Peru eller at rejse der-
til. Men en dag da vi besøgte mine sviger-
forældre, lå Luthersk Missionstidende 
fremme, og der annoncerede de efter et 
ungt kristent par, gerne lærer og pæda-
gog, helst med børn, som ville lade sig 
ansætte på den skandinaviske skole for 
missionærbørn, som Luthersk Missions-
forening driver i Araquipa i Peru. Min ko-
ne sagde: "Det er, som om det er os, de 
henvender sig til". Skulle vi til Peru? Nej, 
det var slet ikke vores plan - og vi slog det 
hen. Men vi kunne alligevel ikke glemme 
det. Skulle vi ansøge om posten? Var det 
et kald? Min svigerfar sagde til mig: "Et 
kald er, når der er brug for det, og så er 
det ligegyldigt, om det er i Vestjylland 
eller Peru." Vi bad meget, om Gud ville 
vise os, hvad vi skulle gøre. Og så søgte vi 
om stillingerne efter fristens udløb. Da vi 
blev kaldt til samtale, viste det sig, at vi 
var de eneste ansøgere. Ja, så det blev 
os, der rejste af sted." 
 

HVORDAN VAR DET AT REJSE AFSTED 
SOM SMÅBØRNEFAMILIE? 
Bjarne: "Vores børn var dengang syv, fem 
og to år. Vi skulle rejse af sted i en perio-
de på fire år, og vi vidste godt, at det ville 
være en afgrænset periode for os voksne, 
men for børn er fire år lang tid. Imidlertid 
havde vi ikke meget tid til at overveje i, 
og vi stolede på og bad om, at Gud ville 
hjælpe os. Vi skulle rejse i løbet af en 
måned, så vi måtte meget hurtigt sige 
min stilling op, fraflytte vores hus og gøre 
os rejseklar. Og så sad vi lige pludselig i 
flyet på vej til Peru." 
 
HVAD SKULLE JERES OPGAVE VÆRE I PE-
RU? 
Bjarne: "Det begyndte med, at vi var i 
Araquipa, Perus næststørste by. Først 
skulle vi på sprogskole og lære spansk, 
hvilket var et ganske nyt sprog for 
os. Siden skulle vi virke som lærere i mis-
sionærernes skole, og vi deltog i forkyn-
dende menighedsarbejde i den luther-
ske kirke i byen. En menighed, der er 
ganske lille, fordi de fleste peruvianere 
foretrækker at tilhøre den katolske kirke, 
hvor de til en vis grad kan fortsætte med  

9 
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at dyrke den åndetro, som er den oprin-
delige i Peru. Derfor er det svært for den 
lutherske kirke at få fodfæste. Senere 
flyttede vi til Cuzco, som er en historisk 
meget berømt bjergby. Dér startede vi en 
ny kristen skole op. Anja og jeg var de 
eneste lærere med hjælp fra nogle lokale 
indbyggere." 
 
VAR TILVÆRELSEN I PERU PÅ NOGLE 
MÅDER ANDERLDES END I REGNEDE 
MED? 
Bjarne: "Vi havde ikke regnet med så me-
get, da vi kom så hurtigt af sted. Og vi 
kendte intet til landet på forhånd. Så kan 
man forvente noget, når man ikke kender 
til det? Men at det er et meget anderle-
des liv i Peru end i Danmark, fandt vi hur-
tigt ud af - lydene, lugtene, menneskene, 
naturen." 
 
HVAD GJORDE STØRST INDTRYK PÅ JER I 
PERU? 
Bjarne: "Det var jo en stor ting at på lov 
at rejse ud og opleve, at der er mange 
andre måder at leve på end i Danmark. 
Det var en gave for os. I Danmark skal 
tilværelsen være så perfekt - uden i virke-
ligheden at være det. Alle har alt og 

mangler ikke noget. Men er man af den 
af årsag mere lykkelig?" 
 
HVORDAN VAR DET FOR JERES BØRN AT 
LEVE FIRE ÅR I PERU? 
Bjarne: "Vores børn blev meget hurtigt 
vænnet til de nye omgivelser - sproget, 
vennerne, skolen og den lokale spanske 
børnehave, hvor vores mindste gik. 
Savnet efter bedsteforældre og resten af 
familien hjemme i Danmark var der dog 
altid. Men vi fik et tæt forhold til mange i 
menigheden og nabolaget, som børnene 
havde meget glæde af. Desværre blev 
vores ældste, Freja, syg af klimaet i Cuz-
co. Vi flyttede for en periode tilbage til 
Arequipa, hvor jeg underviste i pædago-
gik. Og det endte så med, at vi vendte 
hjem til Danmark lidt tidligere, end vi 
havde planlagt. 
Tiden i Peru har trods alt været en beri-
gende oplevelse for os alle, som vi ser 
tilbage på med meget stor glæde. Da vi 
kom tilbage til Danmark, skulle vi lige 
vende os til at være danskere igen. Det er 
også noget af det, man skal huske på, når 
man rejser ud. At man skal give dette at 
vende tilbage til sit eget land god tid." 

Kirstina Strand
 
 

Ung lejr 8.-10. oktober 2010 
Velkommen til ungdomslejr d. 8.-10. okt., hvor vi vil 
samles som venner og medkristne og være fælles i bi-
belundervisning og hyggeligt samvær.   
Tema: Gud og Guds folk – Hoseas’ bog 

Sted: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov. Solvejen 7, 
8250 Egå.  Pris: 100-150 kr. Tilmelding senest 26/09 til Maja Nex 
på 28 69 13 41. Vi glæder og meget til at tilbringe en dejlig week-
end i fællesskab med jer og Gud. Mange hilsner fra Lejrudvalget.  

Katrine Jensen og Maja Nex 
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Årsmøde og sommerlejr  
Under temaet "JESUS ÅBNER" blev årets årsmøde og sommerlejr holdt på Humble 
Musikefterskole 17.-22. juli med i alt 71 deltagere og gæster.  
 

Ved årsmødet om lørdagen blev der berettet fra året der gik, både fra menighe-
dernes liv, fra kirkefællesskab med søsterkirker og fra forskellige udvalg. Og man så 
frem på det kommende år under temaet ”Jesus åbner”. Årsmøde og sommerlejr er 
med til at binde os sammen både menneskeligt og i troen til gavn for arbejdet i me-
nighederne i Århus, Løsning, Svendborg/Langeland og i København.  
Det var en særlig gave og en glæde, at pastor Jais Tinglund fra USA havde taget imod 
indbydelsen til at deltage. Han prædikede lørdag aften og fortalte søndag eftermiddag 
om livet i de menigheder, hvor han er præst.  
Temaet for det nye år er ”Jesus åbner”. Der henvises til side 2-4 her i bladet. 

Sommerlejren blev ledet af et udvalg i Martins menighed. 

Børnene hørte om Moses i Sivkurven, om tornebusken, påskelammet og Det røde 
Hav. Der blev tegnet, lavet små kulisser og figurer. Om aftenen fortalte de om det til 
hele lejren, og der blev sunget og bedt aftenbøn med de mindste, før de blev puttet. 
Pastor Tinglund prædikede ved aftenmøderne, mens pastor Sigmund Hjorthaug lede-
de morgenbønnen og holdt to seminarer om salmesang og liturgi i Bibelen og i dag. 
Formiddagens troslære-timer ved pastor Leif G. Jensen handlede om Bibelen som tro-
ens grundvold og Jesus Kristus som troens indhold. 
Lejrsangen ”Jeg ser ham, som er” åbnede bibelhistorien om Moses og Jesus som Frel-
seren for os. Vi så og sang – med håb. Sangen var skrevet af Carsten Nielsen til en let 
revideret udgave af melodien til sangen: ”Where could I go but to the Lord!”, som Ju-
dith Lund Nielsen har skrevet noden til.  
Den blev udsat for klaver, kor, kontra-
bas og violin – med indlevelse!  
Kollekter: Ved gudstjenesten om søn-
dagen blev der samlet ind til missionen 
i Danmark: 11.500 kr. Og ved festefter-
middagen om tirsdagen blev der gen-
nem mange aktiviteter samlet 10.500 
kr. ind til ydre mission. 
 
Nogle af årsmødets og lejrens prædike-
ner og sange blev optaget af Markus 
Bay Jensen og kan købes på CD. Hen-
vendelse til Martinskirken eller til bla-
dets redaktion. Pris 30 kr.  
Pastor Tinglunds prædikener fra årsmøde og lejr kan også fås på tryk ved henv. til re-
daktionen. Se også www.vivit.dk/kalender/sommerlejr2010.htm  

Ved missionsfesten om tirsdagen var 
der fest med tombola, fiskedam, gård-

musikant, vafler og kaffe m.m. til fordel 
for ydre mission 
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Jeg ser ham, som ER – og som ÅBNER 

 
1. Jeg ser ham, som ER – i Moseskurvens liv. / Jeg ser ham, som sørger for sit barn. 

Jeg ser prinsessens trop / og drengen, de trak op, / genfødt af Gud for tid og evighed. 
 

2. Jeg ser ham, som ER – i tornebuskens ild. Jeg ser ham, hvis hjerte er i brand. 
Jeg ser et folk i nød / og skrigene, der lød / bønhørt af Gud for tid og evighed. 

 

Omkvæd 

 
Tak, at du ER, præcis som du er, / for mig en frelser i al nød. 

Tak, at du ÅBNER – i både liv og død. / Tak, at du er den, som du er! 
 

3. Jeg ser ham, som ER /  – i påskelammets død. / Jeg ser ham, som nådigt går forbi. 
Jeg ser en dør med blod / og folket, der gør bod, / forløst af Gud for tid og evighed. 

 

4. Jeg ser ham, som ER  / – i Rødehavets vand. / Jeg ser ham, som strider for sit folk. 
Jeg ser en flok med håb / og deres tavse råb / udvalgt af Gud for tid og evighed. 

 

Omkvæd 
 

Tekst: Carsten Nielsen, 2010  
Melodi: “Where Could I Go But To The Lord”, J. B. Coats, 1940 

Node:  Judith Lund Nielsen, 2010 
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MARTINSKIRKEN, København 
Menighedsudflugt 5. juni 2010 
Besøg på ASKØ hos Sanne og Niels Emme i Smålandshavet. 
Den årlige menighedsudflugt var i år noget helt særligt! 
Menighedsmedlemmerne mødtes på Bandholm Havn og fulgtes på Askøfærgen. San-
ne og Niels har sammen med en ”vennefamilie” renoveret og udvidet deres sommer-
hus til et sandt ferieparadis. Det har været et kæmpearbejde, og vi var alle vildt impo-
nerede. 
Vi hyggede os i solen, ”de gamle ” i skyggen med diverse hatte.  
Værtsparret havde sørget for kød og righoldigt udvalg af drikkevarer, mens gæsterne 
havde medbragt brød, smør og de fineste salatvarianter. Niels tændte op i grillen --- 
det blev et HERREMÅLTID.  
Efter grillmaden gik turen til stranden, hvor børnene badede, og så blev vi beværtet 
igen --- med is!! Da Sanne lige var færdig med denne servering, ville de umættelige 
københavnere selvfølgelig se, hvor Claus Meyer har sine æbleplantager. Derfor måtte 
den travle husmoder(Sanne) vise os Lilleø. 
Vi mødte ikke den berømte kok, men frugttræer og græssende kreaturer på dejlige 
engarealer fik vi set.  
Da vi kom tilbage var det oprydningstid. Det gik tjept – Vi skulle alle nå dagens sidste 
færge—til fods eller med bil. Vi nåede det og tog efter færgeturen afsked med Sanne, 
Niels og deres dejlige børneflok. Der var mange knusere og vi var alle taknemmelige 
og glade for den herlige udflugtsdag. 

Anne Michael 
 

LANGELANDS MENIGHED 
Dødsfald 
Minna Jensen sov ind i troen på Frelseren den 31. juli 2010 84 år gammel. Hun var en-
ke efter Lars G. Jensen, som fik hjemlov i 2002.  
Minna var husmor og medhjælpende biavler. Hun og Lars betød meget for Langelands 
menighed både gennem deres vidnesbyrd om, at syndere behøver nåden i Jesus Kri-
stus, og ved den glæde, de tjente med andre med i familie og menighed.  
Minna levede alene de sidste 8 år på Tullebølle Plejehjem, hvor hendes 3 børn (Lis, Per 
og Niels) sammen med svigerbørn, 4 børnebørn og 8 oldebørn var om hende de sidste 
dage før hun døde.  
Begravelsen fandt sted 7. august fra Bøstrup kirke, og Minnas legeme blev lagt i gra-
ven på kirkegården samme sted i forvisning om de dødes opstandelse og det evige liv, 
som Gud har lovet os i Jesus Kristus. Joh 14,1-6. 

Leif G. Jensen 



Bibellæseplan 
SEPTEMBER ’10 
Men at menneskene kan spise 
og drikke og nyde frugten af 
deres slid, det er en gave fra 
Gud. (Præd 3,13)  

1 2 Mos  24,1-18: Pagtsslutning 

2 Præd 1,1-18: Tomhed 

3 Præd 2,1-11: Rigdom 

4 Sl 84: En dag hos dig 

5 Joh 5,1-15: Rask – hvad nu? 

6 2 Tim 2,8-13: Husk på Jesus 

7 Præd 2,12-26: Visdom 

8 Præd 3,1-17: En tid til at … 

9 Præd 4,1-16: Uret 

10 Præd 5,1-19: Mådehold 

11 Sl 86,1-2: Svar mig! 

12 Luk 10,38-42: Hun lyttede 

13 ApG 8,26-39: Han læste 

14 Præd 6,1-12: Tid og fremtid 

15 Præd 7,1-29: Gud har skabt  

16 Præd 8,1-17: Jeg priste glæden 

17 Præd 9,1-12: Nyd livet! 

18 Sl 86,3-14: Vær mig nådig! 

19 Joh 11,19-45: Opstandelsen 

20 1 Kor 15,21-28: Gud alt i alle 

21 Præd 9,13-10,20: Vismænd 

22 Præd 11,1-10: Ung og gammel 

23 Præd 12,1-14: Sølvsnoren 

24 Jud 1-19: Barmhjertighed 

25 Sl 119,137-152: Indsigt gir’ liv 

26 Mark 2,14-22: Brug for læge 

27 Jud 20-25: I Guds kærlighed 

28 2 Joh 1-13: Leve i kærligheden  

29 3 Joh 1-15: Leve i sandheden 

30 Filem 1-25: Alt det gode … 

 
Syng i september 
”Guds riges evangelium” 
DDS 347 

 
 
 

OKTOBER ’10 

Jeg har lukket en dør op for 
dig, som ingen kan lukke i.  
(Åb 3,8) 
 

1 Hebr 1,1-14: Gud har talt 

2 Sl 122: Jeg blev glad 

3 Joh 15,1-11: Vintræet 

4 1 Joh 4,12-16a: Vi elsker, fordi 

5 Hebr 2,1-14: Han kan hjælpe 

6 Hebr 3,1-6: Hans hus er vi 

7 Hebr 3,7-19: Tro og vantro 

8 Hebr 4,1-13: Gavn af at høre 

9 Sl 35: Jeg er din redning 

10 Joh 1,35-51: Guds lam 

11 1 Kor 12,12-27: Ét legeme 

12 Hebr 4,14-5,10: Jesus! 

13 Åb 1,1-8: Åbenbaring 

14 Åb 1,9-20: Fælles med jer 

15 Åb 2,1-7: Efesos 

16 Dan 9,4-14: Vi adlød ikke 

17 Matt 21,28-44: To sønner 

18 Rom 11,25-32: Befrieren 

19 Åb 2,8-11: Smyrna 

20 Åb 2,12-17: Pergamon 

21 Åb 2,18-29: Thyatira 

22 Åb 3,1-6: Sardes 

23 Sl 119,1-24: Herrens lov 

24 Luk 13,1-9: Omvendelse 

25 Åb 3,7-13: Filadelfia 

26 Åb 3,14-22: Laodikea 

27 Hebr 5,11-6,12: Advarsel 

28 Hebr 6,13-20: Guds løfte 

29 Hebr 7,1-28: Ypperstepræst 

30 Sl 46: Gud er vor tilflugt 

31 Joh 2,13-22: Tempelrensning 

Syng i oktober 
”Vor Gud han er så fast en 
borg.” DDS 295 

 
 
 

NOVEMBER ’10 
De skal smede deres sværd om 
til plovjern og deres spyd til 
vingårdsknive. (Es 2,4) 
 

1 Hebr 8,1-13: Den nye pagt 

2 Hebr 9,1-10: Den gamle pagt 

3 Hebr 9,11-28. Offertjeneste 

4 Hebr 10,1-18: Endegyldigt 

5 Hebr 10,19-39: Levende vej 

6 Sl 34: … lider ingen mangel  

7 Matt 5,13-16: Verdens lys 

8 Åb 21,1-7: Ny himmel og jord 

9 Hebr 11,1-16: Tro er … 

10 Hebr 11,17-40 Trosvidner 

11 Hebr 12,1-17: Se hen til Jesus 

12 Hebr 12,18-29: Har nået målet 

13 Sl 85: Du var nådig 

14 Joh 5,17-29: Hører og tror 

15 2 Kor 5,1-10: Hjemme 

16 Hebr 13,1-16: Jeres adfærd 

17 Hebr 13,17-25: Adlyd og bed 

18 Es 1,1-9: Hør, Herren taler! 

19 Es 1,10-17: Hør Herrens ord! 

20 Jer 29,11: Guds planer 

21 Matt 11,25-30: Hvile  

22 1 Kor 3,10-17: Guds bygning 

23 Es 1,18-31: Kom, siger Herren  

24 Es 2,1-5: Vingårdsknive 

25 Es 2,6-22: Stol ikke på … 

26 Es 3,1-15: Folkets ledere 

27 Sl 25: Jeg længes efter dig 

28 Matt 21,1-9: Din konge 

29 Rom 13,11-14: Dagen er nær  

30 Es 3,16-4,1: Kælne blikke 

 
Syng i november  
”Jeg ved et evigt himmerig.” 
DDS 650 
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Kalender  

Dato 
KØBENHAVN 
Martinskirken 

LANGELAND 
Lohals/Svendborg 

LØSNING 
Kirken Vinkelvej 

ÅRHUS 
Gratiakirken 

9. sep. 19 Sang- & bibelstudie   19.30 Bibelkredse 

12. sep. 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste N 

15. sep.    19.30 Bibeltime hj  

16. sep. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

19. sep. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstj. N (SH) 

22. sep.  14 Gudstjeneste hj    

23. sep. 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

26. sep. 10 Gudstjeneste N    10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste 

29. sep.    19.30 Bibeltime hj  

30. sep. 19 Bibelkredse hj    
19-21 Menighedsmø-
de 

3. okt. 10 Gudstjeneste lp    14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

6. okt.      

7. okt. 19 Sang og bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

10. okt. 10 Gudstj. N Høst   Ingen 16 Gudstj. N Høst 

13. okt.  14 Gudstjeneste hj  19.30 Bibeltime hj  

14. okt. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

17. okt. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 16 Gudstj. N (SH) 

21. okt. 19 Bibelkredse     Intet møde 

24. okt. 10 Gudstj. N (SH)   10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste lp 

27. okt.    19.30 Bibeltime hj  

28. okt. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

31. okt. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

3. nov.  14 Gudstjeneste hj    

4. nov.  19 Sang og bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

7. nov. 
10 Gudstjeneste Kirke-
frokost, menighedsdag   10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste 

10. nov.    19.30 Bibeltime  

11. nov. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

14. nov. Se Løsning >> Se Løsning >>  
10.30 Gudstjene-
ste m. 100 års fest << Se Løsning 

17. nov.  14 Gudstjeneste hj    

18. nov. 19 Sang og bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

21. nov. 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste N 

24. nov.    19.30 Bibeltime hj  

25. nov. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

28. nov. 10 Gudstjeneste lp   Se Århus >> 14 Gtj. m. adventsfest 

Tegnforklaring: N = nadver; lp = læseprædiken; SH = pastor S.Hjorthaug;  hj = i et hjem. 
Ungdomsmøde i Århus hver anden fredag eller lørdag. Kontakt Katrine Jensen 50 92 60 65. 
Husgudstjeneste i Korsør 24.9, 29.10 og 19.11. Kontakt præsten på 60 63 23 23.     
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde  

 
 

LØSNING MENIGHED i 100 år 
Til november er det 100 år siden, at kapellet på Vinkel-
vej i Løsning blev indviet. Så mange år har denne lille 
fine bygning tjent menigheden som et Guds hus. Her 
blev generationer døbt, konfirmeret, viet. Og her tog vi 
afsked og med håbet ”på gensyn”. gennem 100 år. Her 
blev vi glade, og her græd vi sammen. Her blev vi afslø-
ret af Helligånden ved ordet, og her blev vi benådet 
ved ordet om Jesus Kristus. 
Derfor indbyder menigheden til jubilæumsfest 14. nov. 2010.  

 PROGRAM 

Kl. 10.30 Gudstjeneste i kirken på Vinkelvej 8  
Kl. 12.30 Fest på Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11: 
         Frokost-buffet og kaffe, jubilæumsindslag,  
      hilsener, korsang og fællessang   

Hjertelig velkommen til gæster fra Løsning by og omegn, til sø-
stermenigheder, til tidligere medlemmer og til jer, som har histori-
ske rødder i menigheden, er historisk interesserede. Og til jer, som 
bare har lyst til at være med på dagen.  
Af hensyn til bestilling af frokost beder vi om, at deltagere i fro-
kosten tilmelder sig senest den 5. nov. til Orla Andersen, Neptun-
vej 4, 8723 Løsning. Tlf. 75 65 03 51. Eller på e-mail post@vivit.dk  
 

ADRESSER 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 75 65 16 60 / 60 63 23 23  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Tlf.  60 46 69 17 
København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg 
Bent Nielsen. Tlf. 41 42 52 10. eskibent@vivit.dk 
Langeland: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær  
Bendix Jensen, H. C. Andersensvej 29, 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 37 32 
Løsning: Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning  
Orla Andersen. Tlf. 75 65 03 51. orlaandersen@lafnet.dk 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tlf. 86 12 54 50 
Anders Henriksen. Tlf. 86 21 40 32. ah@bolignet-aarhus.dk 

Den evangelisk-lutherske Frikirke 
Hjemmeside: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk. 

ISSN 0905-7447 


