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TORVETs vision
Vi vil skabe dynamisk samspil mellem teologi og mission.
Vi vil skabe rum, hvor mennesker møder og bevæger hinanden.
Vi vil udruste Guds kirke i dens sendelse med evangeliet - lokalt og globalt.
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LEDER

Vi skubber til hinanden
Bodil Skjøtt, formand for TORVETs husbestyrelse og generalsekretær i Israelsmissionen
TORVET, vores fælles arbejdsplads på Katrinebjerg-

Som leder af et lille missionsselskab kan dagene

vej i Aarhus, har en både lys og rummelig indgang.

nemt blive optaget af praktiske ting: Mails der skal

Der er plads til at standse op og snakke med dem,

besvares, tilrettelæggelse af møder og events, besøg

man møder uden at stå i vejen for andre, som også

hos partnerorganisationer og bestyrelsesmøder. Til-

skal ind. Det samme kan ikke siges om vores fælles

svarende kan studerende – og professorer - blive fan-

køkken. Når 25 studenter og lige så mange lærere,

get i deres teoretiske diskussioner og miste blikket for

generalsekretærer og andre sekretærer skal finde

de sammenhænge, hvor de teologiske ideer og tanker

madpakken i det tætpakkede køleskab, kan man ikke

skal omsættes til handlinger og aktiviteter. Men al

undgå at skubbe lidt til hinanden.

praktisk mission har brug for en teologisk og missio-

Men faktisk skubber vi lidt til hinanden hele

logisk refleksion og fundering. Den bliver jeg skubbet

tiden. Ikke sådan at det giver blå mærker. Men det

ud i og får adgang til i samtalen over madpakken eller

sætter aftryk, som kan høres på det, vi siger og mær-

formiddagens rundstykke, når en fødselsdag eller en

kes på det, vi engagerer os i. Det er i hvert fald min

ny medarbejder markeres på TORVET. Omvendt bliver

påstand efter at have haft TORVET som min arbejds-

det teologiske og teoretiske arbejde goldt, hvis ikke

plads i mere end fem år.

det hele tiden er i dialog med det konkrete og prakti-

For der sker noget, når der ved samme frokostbord

ske missionsarbejde, hvad enten det sker i eller uden

sidder studerende, der lige har været til dogmatik-

for Danmarks grænser. De studerende – og måske

undervisning eller en gennemgang af Markus-evan-

også deres professorer – bliver skubbet til, når vi på

geliet, og en missionssekretær der lige er kommet

TORVET har besøg af unge fra Etiopien, der arbejder

hjem efter et besøg i Etiopien, eller en kommunika-

med gadebørn i Addis Ababa, eller Sahar fra Israel der

tionsmedarbejder der lige har redigeret en artikel

ved at google fandt ud af, at Jesus er jøde, og at Det

om sidste nyt fra den messianske bevægelse i Israel.

Nye Testamente er en jødisk bog.

Hver for sig er alle optaget af spørgsmål som: Hvad

Hvis vi vel at mærke vil lade os skubbe til. Det

siger Bibelen? Hvor og hvordan handler Gud? Hvad

forudsætter en åbenhed, og at vi prioriterer det fælles

betyder det for mig, mit arbejde og min fremtid? Vi er

rum og den fælles tid. Men i dagligdagen på TORVET

optaget af de samme spørgsmål, men har forskellige

skal man snarere vælge det fra end vælge det til. Fordi

vinkler, viden og ideer. Og med det kan vi skubbe og

vi møder hinanden i døren og skubber til hinanden,

flytte hinanden, så vi får øje på teologiske og prakti-

når vi skal finde madpakken i det fælles køleskab. Det

ske vinkler, vi ellers var blinde for. Ikke for at vi som

er ikke rart at blive skubbet til, for man kan jo være

fællesskab på TORVET skal gå i samme retning. Vi

nødt til at flytte sig og får dermed helt naturligt nye

skal først og fremmest hjælpe hinanden til at fast-

vinkler at forholde sig til. Det kan være besværligt.

holde et centrum og derfra nå længere ud. Centrum

Det er heller ikke rart at være ler i en pottemagers

er spørgsmålet om, hvem Bibelens Gud er, og hvad

hånd og blive klasket sammen igen for at komme op

han har gjort i Jesus. Det er den fortælling, vi skal nå

på drejeskiven i en ny form. Men er det ikke det, vi

længere ud med. Det er derfor, Menighedsfakultetet

gerne vil – som enkeltpersoner og som fællesskab? På

uddanner teologer. Det er derfor, missionsselskaber

TORVET og andre steder: Blive drejet og skubbet til,

har partnerskaber og medarbejdere i Israel, Afrika

så vi bliver et redskab, der kan formidle fortællingen

og andre steder og sender volontører og studerende

om, hvem Gud er, hvad han har gjort, og hvad han

ud for at få dem hjem igen – med nye vinkler og lidt

gør i dag gennem Kristus og sin kirke i al dens skrøbe-

klogere på, hvad det er, Gud har gang i i dag.

lighed og mangfoldighed.

TORVET · JUNI 201 7

03

»Kirkens vigtigste opgave er at gøre alle mennesker til Jesu
disciple, men hvordan ser det ud? Vi tror på, at det i høj grad
sker i fællesskabet med andre,« fortæller præst i Silkeborg
Oasekirke, Henrik Kildahl, som her deler nadver ud i fællesskabet VIVA i Viborg. Foto: Arne Pedersen
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Menighedsfakultetet er en
katalysator for mission
Nils Andersen, landssekretær på Menighedsfakultetet

Ved at uddanne Kristus-begejstrede teologer fremmer Menighedsfakultetet mission. Først og fremmest i Danmark. »Teologi for kirkens skyld«
lyder vores motto, og det angiver en retning og et mål for undervisning
og al anden aktivitet: At tjene kirken i dens missionsopgave i verden.
Da TORVET åbnede i 2012, og Menighedsfakultetet

modigt vil forkynde evangeliet om Jesus Kristus som

(MF) indgik et samarbejde med Israelsmissionen og

hele verdens frelser. Et af den moderne kristenheds

Promissio om teologi og mission, fik missionen mere

allerstørste udfordringer er, at både præster og læg-

krop og blev mere synlig for både ansatte og stude-

folk kun investerer lidt tid på at dykke ned i bibelsk

rende på MF. Det er der kommet meget godt ud af.

og luthersk teologi. Resultatet bliver lette, moralise-

Gennem en lang række besøg på TORVET fra Mekane

rende prædikener uden åndelig dybde. Det kan man

Yesus Kirken i Etiopien og af messianske jøder fra

ikke leve af i længden, og jeg er overbevist om, at det

Israel har den internationale kirke fået tydeligere

er en af hovedårsagerne til, at mange vælger kirken

ansigt. Mange af vore teologistuderende har deltaget

fra.«

i studieture i Israel arrangeret af Israelsmissionen, og

Hvilken forskel gør MF’s teologiuddannelse så i

flere er blevet udsendt til enten Etiopien eller Israel

vores kirke? Det er for stort et spørgsmål til at besvare

i praktik eller egentlige ansættelser. Alle er kom-

i en kort artikel, men jeg vil give ordet til 3 af vore 17

met hjem med ny viden, ny inspiration og en større

nyansatte præster, en sogne-, en valg- og en frime-

horisont. En af Menighedsfakultetets professorer har

nighedspræst. Hvordan tænker de mission i deres

desuden flittigt undervist på en teologisk præstesko-

kirkelige kontekst?

le i Addis Ababa, ligesom en af vore studerende har
fungeret som præst i Tel Aviv. Så inspirationen går

Mission på to ben

begge veje.

Anders Kobbersmed er sognepræst i en landets mest
velbesøgte sognekirker, Christianskirken i Aarhus.

MF et missionsprojekt

Anders udtaler: »Vi står på to ben i vores mission:

I det daglige har vi på MF fokus på at uddanne kom-

Vi forkynder evangeliet med ord i vore gudstjenester

mende præster til kirken herhjemme i Danmark, og

og vore mange menighedsfællesskaber, og vi for-

det er en fantastisk glæde for os, at vore kandidater

kynder evangeliet i praksis gennem diakoni. Både

får ansættelser i kirken som aldrig før. 11 nye ansæt-

som menighed og som præster er vi sendt af Gud til

telser af MF-præster i 2016 og foreløbigt 6 i 2017. Det

verden. Som præst har jeg tonsvis af muligheder i

er også missionsarbejde.

for eksempel begravelses- og dåbssamtaler samt i

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen udtaler:

konfirmandarbejdet. Men den enkelte kirkegænger

»Menighedsfakultetet har fra begyndelsen været et

skal også klædes på til at være kristen i hverdagen, og

regulært missionsprojekt. Vores altoverskyggende

vi har gang i et større oplæringsprogram inspireret

anliggende er at uddanne præster, som klogt og fri-

af ›Imagine Church i England‹. Vi begynder med os
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Sognepræst i Skjern og Dejbjerg, Poul Nyborg.

Fakultetsleder på Menighedsfakultetet, Thomas Bjerg

Foto: Privat foto

Mikkelsen. Foto: Privat foto

ansatte samt lederne for de mere end 400 frivillige

naboer, forældre til vore børns klassekammerater og

medarbejdere ved kirken og vil forsøge at opbygge en

så videre. Som sognepræst får jeg desuden meget for-

kultur, hvor det handler om at være kirke 24/7 i ord og

æret i de naturlige møder med mennesker, som ikke

handling.«

er vante kirkegængere, og hvor den naturlige dagsorden for vores møde er en samtale om den kristne tro i

Opsøgende kirke

den ene eller anden livsomstændighed.«

Poul Nyborg er efter flere års ansættelse som præst
i Aarhus Valgmenighed nu flyttet vestpå for at være

Nyplantet kirke i Viborg med vægt på fællesskab

sognepræst i Dejbjerg og Skjern. Poul peger på kirkens

Henrik Kildahl er præst i Silkeborg Oasekirke samt

dobbelte rolle: »Opgaven er, som jeg ser det, at være

i knopskydningen »VIVA-klyngen« i Viborg. Henrik

kirke for hele sognet. Det vil sige på den ene side at

forklarer: »Siden januar 2016 har jeg været præst i en

holde gudstjeneste med dem, som allerede bruger

kirkeplantning i Viborg. Vi kalder fællesskabet for

kirken. Og på den anden side at lave initiativer ud fra

›VIVA-klyngen‹. Fællesskabet er tæt tilknyttet Silke-

kirken der tager sigte på at vække troen på Jesus hos

borg Oasekirke, og derfor stammer store dele af vores

dem, der ikke bruger kirken. For nogen vil den almin-

tænkning og praksis derfra, også når det kommer til

delige gudstjeneste tjene dette formål. For mange

mission. Kirken er vores forsøg på at afspejle Guds

andre er det ikke tilfældet. Her er det kirkens opgave

kærlighed til mennesker og derved kalde til tro på Je-

at være opsøgende, ligesom kirkens Herre selv har

sus. Da Jesus gik på jorden, var hans kropssprog helt

modelleret det og ikke blot vente på, at de selv finder

tydeligt. Jesus talte til menneskers forstand, men

vej til den almindelige gudstjeneste. Som kristne har

han talte i høj grad også med sine barmhjertigheds-

vi personlige missionsmuligheder i kontakten med

handlinger. Diakonien er kirkens kropssprog.
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Sognepræst Anders Kobbersmed
i Christianskirken i Aarhus. Foto: Privat foto.

Mennesker er skabt til fællesskab, og uden for

at så mange præster med MF-baggrund netop nu

fællesskabet mister mennesket sin følelse af værdi og

strømmer ud i kirken. Udover at de er meget dygtige

mening. I vores kirke giver fællesskabet os følelsen

teologer med tro på Bibelens troværdighed, har de

af værdi, men også en hjælp til at leve i ansvarlig-

fleste også masser af praktisk erfaring med kirkeligt

hed over for andre, os selv og Gud. Kirkens vigtigste

arbejde på græsrodsniveau. Det betyder, at de fra

opgave er at gøre alle mennesker til Jesu disciple, men

starten af deres tjeneste kan yde en indsats, som me-

hvordan ser det ud? Vi tror på, at det i høj grad sker i

nigheden har gavn af.«

fællesskabet med andre. I fællesskaber hvor man både

Vi ønsker på MF og TORVET, at teologi og mission

kan finde støtte og udfordring til livet med Jesus. Vi

er to forbundne størrelser. Men vi bestemmer ikke,

oplever, det er naturligt, at man tager del i kirkens

om vore teologer bliver ansat som præster eller i

forskellige fællesskaber, således det ikke kun er guds-

international mission, det kald er en sag mellem den

tjenesten, der bærer det hele, men i lige så høj grad

enkelte teolog og Gud. Men som kuriosum kan jeg

de mindre fællesskaber. Alle er med, og alle bærer

fortælle, at når en fjerde af vore nyansatte præster,

med med de evner og gaver, man har. Det giver både

Anders Møberg, efter flere års ansættelse som mis-

medejerskab og mulighed for at komme ind i fælles-

sionær i Addis Ababa vender tilbage til Danmark for

skabet, hvor troen og livet ikke er en solodisciplin.«

at virke som sognepræst Christianskirken i Aarhus,
rejser hans vikar i Christianskirken, en femte nyan-

Perspektivet for Guds rige

sat MF-teolog, Thomas Nedergaard, ud som missio-

Thomas Bjerg Mikkelsen peger på betydningen af, at

nær i Liberia. Som det hedder i TORVETs vision: »Vi

der bliver uddannet og ansat Kristus-grebne teolo-

vil udruste Guds kirke i dens sendelse med evangeliet

ger: »Det har kæmpe stor betydning for hele kirken,

– lokalt og globalt«.
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Foto: Line Reckweg Nissen
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Vi tager på opdagelsesrejse
i, hvem Gud er
Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator i Promissio

Sissel og Thomas Kofoed Nedergaard rejser til efteråret ud som
missionærer til Liberia for Promissio. De ved ikke helt, hvad der venter
dem, men de rejser på Guds løfter og tror på, at det bærer.
Vejen til Liberia har ikke været lige ud ad landevejen

Derefter flyttede familien til Gjern, hvor hun boede

for Sissel og Thomas Kofoed Nedergaard. Heller ikke

de næste 10 år. Siden da har hun været på lidt af en

da de i marts måned første gang skulle besøge landet

rundtur i Jylland og er endt sammen med Thomas i

og strandede i Bruxelles, fordi ingen i travlheden op

Viborg, hvor hun arbejder på det lokale sygehus som

til afgang havde overvejet at skaffe liberiansk visum

sygeplejerske.

til de to missionæraspiranter. Men hjælpsomheden

Hver sommer i barndommen gik på bibelcamping,

i lufthavnen ville ingen ende tage, og fra de ramte

så duften af varme og primitiv livsstil, som man fin-

ambassaden, gik der kun to timer, før de stod med

der i Liberia, vækker for Sissel gode minder.

deres visum i hånden.
»Alle forhindringer taget i betragtning, så opleve-

Forandret af et særligt seminar

de jeg virkelig, at Gud var med os. Og forhindringer

Bibelcamping har på mange måder bundet en sløjfe

vil vi også møde i Liberia. Det kommer ikke til at køre

om det unge ægtepars liv.

på skinner hele vejen. Men allerede så tidligt at op-

De mødtes første gang på Hjallerup Bibelcamping

leve at Gud er med os, synes jeg er en stor motivation

i 2013. Tre somre og et bryllup efter var det også her,

og en stor styrke at have med,« fortæller Sissel.

de hørte kaldet til at rejse ud som missionærer.
Den sommer holdt et af Promissios missionærpar

Lånte Bibelen på biblioteket

i Etiopien, Tine og Anders Møberg, et seminar. »Vi

Gud har været en del af både Sissel og Thomas’ liv,

sad i hver sin ende af teltet, og jeg kunne mærke, at

siden de var små. Thomas er opvokset i Horne, en lille

det Tine og Anders sagde, skabte resonans i mig. Jeg

by tæt ved Hirtshals i Nordjylland.

vidste, jeg skulle finde ud af, hvad det skulle betyde,

»Da jeg gik i fjerde eller femte klasse lånte jeg en

for jeg kunne se mig selv i det, de fortalte om. Og

bibel på biblioteket. Jeg slog op på Johannesevange-

så tænkte jeg: ›Gad vide hvordan jeg får Sissel til at

liet kapitel 14 og læste det op for min farmor. Det,

overveje det her?‹ Men da jeg mødte hende lige efter,

syntes hun, var alletiders, så hun gav mig en bibel

kunne jeg se, at der også var sket noget med hende,«

i julegave, og så har jeg egentligt læst i Bibelen lige

fortæller Thomas.

siden.« Til konfirmandforberedelse gik det op for

»Det var utroligt spændende at høre, hvad de hav-

Thomas, at det var spændende at nørde bibeltekster,

de at fortælle, og der var meget, der talte til mig i det.

og fra en dag i stuen, hvor hans mor spurgte ham,

Jeg kunne virkelig godt forestille mig at rejse ud på

om han ville være præst, har det været dét, han har

samme måde. Det var den ene side af det. På den an-

arbejdet frem imod.

den side var der alle bekymringerne,« tilføjer Sissel.

Sissel boede de første 10 år af sit liv på Bornholm.
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Sissel og Thomas besøgte Liberia i marts måned. Trods et tætpakket program, var der tid til at nyde en rolig stund på
terrassen i Monrovia. Foto: Privat foto.

afsavn af familie og venner, som uundgåeligt ville

om Gud ikke findes. Det er for nemt bare at lade den

følge med. Men en snak med to professionelle under-

ene dag tage den anden. Vi søger begge to at komme

vejs i screeningsforløbet satte nogle ting på plads:

væk og se den måde Gud arbejder på, og se hvordan

»Snakken gjorde det klart for mig, at livet jo ikke
stopper, bare fordi jeg ikke er i Danmark. Det var
godt at finde ud af. Det gav mig en frihed til at sige:
›Jeg kan godt det her,‹« fortæller Sissel.

liberianerne er afhængige af Gud.«
For Thomas som teolog har udsendelsen også sat
gang i nye overvejelser om, hvilken Gud han tror på:
»Kultur og teologi er nogle gange fedtet ind i
hinanden på en sådan måde, at vi ikke kan skille det

Vi rejser på Guds løfter

ad. Når man så kommer ned i en anden kultur, hvor

Parret besluttede sig for at forfølge missionærkaldet,

teologien er den samme, men er fedtet ind i en anden

og hvis Gud ikke ønskede den vej for dem, havde de

kultur, tror vi, at vi kan få mere at se af den Gud, vi

tiltro til, at han ville lukke dørene for dem. Det har

tror på. Vi tager på opdagelsesrejse i, hvem Gud også

han ikke gjort, og nu står de på tærsklen til at rejse til

er.«

Liberia.
»Jeg tror, det vil være godt for os at komme ud et

Ærefrygt og ensomhed

sted, hvor tingene ikke er som herhjemme, hvor alt

Det var først et godt stykke inde i processen, det gik

er trygt og ›safe‹, men hvor det i langt højere grad

op for Sissel og Thomas, at Liberia ikke kun havde no-

handler om, at vi rejser på Guds løfter, og så må vi

get at give til dem, men at de i kraft af deres faglighe-

stole, tro og håbe på, at det bærer,« siger Thomas.

der også havde noget at give tilbage. Alligevel går de

Sissel supplerer: »Herhjemme i Danmark har vi
alt, hvad vi har brug for. Det er for nemt at leve, som

10

til opgaven med ydmyghed:
»Vi blev hurtigt klar over, at vi ikke skulle tage til
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Liberia for at reformere det hele. Vi skulle ikke tage
derned med ambitioner om, at når vi rejser derfra
igen om fire år, så er alle luthersk kristne og hele
sundhedssystemet kører tip top. Vi tager derned for at
bidrage med det, vi kan. Måske får det en betydning
for nogen mennesker, måske ikke, men det er vores
håb,« siger Sissel.
»Et godt ord, der beskriver, hvordan vi har det med
opgaven, er ærefrygt. Vi ved ikke, hvad der kommer
til at ske. Det er stort, det vi er på vej til. Det er ikke
bare at skifte arbejdet ud, det er at skifte alt ud. Selv
tøj. Vi har en formodning om, at vi godt kan det, og
derfor gør vi det. Vi har også en formodning om, at vi
kommer mere beriget hjem, end vi tog afsted, men
der er også den risiko, at vi kommer derned og finder
ud af, at vi bare ikke kan det. At det, Gud ville vise os
med det, faktisk er noget helt, helt andet. Ærefrygten er der, og den fylder af og til mere end gåpåmodet. Men den får mig også til at tænke, hvor fantastisk det er, at vi kan være en del af Guds mission på
denne måde – 6.000 kilometer væk,« siger Thomas.
Sissel og Thomas forventer, at udsendelsen også
vil være præget af ensomhed, særligt til at starte
med.
»Jeg tror, noget af det mest udfordrende for os bliver ensomhed. Der er nogle få andre vesterlændinge,
men det er ikke det samme. Vi har hinanden, men
vi kommer som fremmede til en anden kultur langt
hjemmefra, hvor traditioner og sprog er anderedes.
Det tror jeg bliver en udfordring for os,« siger Sissel.
Men af de to er det også Sissel, der er den optimistiske, og selvom der bliver udfordringer, fandt hun
en overraskende hjemlighed i landet.
»Jeg var overrasket over, hvor varmt der er i Liberia, men jeg befandt mig godt i det. Og da vi ankom
til Totota med den store græsplæne og solen bagende,
mindede det mig på en god måde om bibelcamping.«

Sissel øver sig på at bære varer på liberiansk vis med
kyndig vejledning fra Promissios missionær Ingrid
Smidt. Foto: Privat foto.

Thomas Kofoed Nedergaard er cand.theol fra Aarhus Universitet med en bachelor fra Menighedsfakultetet. Han er i efteråret 2016 til foråret 2017 vikarierende
sognepræst i Christianskirken i Aarhus. Sissel Kofoed Nedergaard er uddannet
sygeplejerske og arbejder på neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.
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Gud går med skridt for skridt
- om jøden Sahars vandring
med jøden Jesus
Maria Strøm, kommunikationsmedarbejder i Israelsmissionen

Sahar Sadlovsky Gold er Jesus-troende jøde. Da han for nogle år siden
fandt det Nye Testamente på internettet, blev han nødt til at forholde sig
til det. Efter længere tids kamp med de svære spørgsmål, blev han klar
over, at Jesus er Messias. Igennem mødet med andre kristne i Immanuelkirken i Jaffo, tog hans liv et radikalt kursskifte, og han har siden stræbt
efter at følge Jesus ubetinget. Sahar erfarer, at det ikke altid er lige nemt,
men oplever, hvordan Gud er nær, selv når hverdagen er grå, og at han griber ham, når han falder.
Gud forsoner

synagoger, fortæller han, at troen ikke var noget, der

Klaverets afsluttende toner flyder sammen med livlig

fyldte i hans liv: »Jeg levede mit liv efter mine regler.

snak i det mildt oplyste kirkerum. Jeg sidder på en

Det med Gud kom ikke mig ved,« fortæller Sahar. I

solid træbænk sammen med Sahar i Apostelkirken i

stedet var han optaget af at spille fodbold og at skabe

København i anledningen af Israelsmissionens års-

et godt liv for sig selv. Han ville have alt ud af tilvæ-

møde. Den afsluttende gudstjeneste har netop nået

relsen, som kunne gavne ham.

sin ende, og det slår mig pludselig, hvor forunderligt

Men da Sahar som 16-årig oplevede, at hans fætter

Gud virker og arbejder. På en eller anden måde for-

blev alvorligt syg med kræft, åbnede det op for nye

mår han at samle mennesker på tværs af kulturer og

spørgsmål. Familien tog kontakt til en rabbiner i

samfundsskel og forene og forsone dem i ham. Da jeg

håbet om, at han ville komme og velsigne ham og

mødte Sahar første gang, var det under varmere him-

bede for ham. Rabbineren forlangte dog titusinder af

melstrøg. Jeg tilbragte foråret i Israel som kirkevolon-

shekel for at komme til hospitalet og »hele« ham.

tør i Immanuelkirken, hvor Sahar var en del af den

»Det knuste mig,« fortæller Sahar, men fortsæt-

brogede menighed, som både han og jeg kalder for

ter: »Jeg kendte ikke Gud, men vidste i mit hjerte, at

hjem. Nu sidder vi sammen her i kolde Danmark, og

dette ikke var måden at nå til ham.«

reflekterer lidt over den rejse, Gud har ledt ham på.

Selvom rabbineren kom og bad for fætteren, døde
han alligevel. Sahar beskriver det som en afgørende

Rabbineren skuffede

oplevelse i sit liv. Han er udmærket klar over, at ikke

Sahar voksede op i Israel i en traditionel jødisk fami-

alle udnytter menneskers smerte og håb på denne

lie syd for Tel Aviv. Selvom han og familien fejrede

måde, men det var med til at skabe en større eftertan-

de jødiske højtider og boede i et område fyldt med

ke hos ham.
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Gæstfrie kristne arabere pirrede nysgerrigheden

hen ikke finde én ting, der var galt med ham. Hans

Nogle år senere begyndte Sahar at spille på et fodbold-

karakter er så positiv - om du tror på Gud eller ej. Jeg

hold sammen med nogle kristne arabere fra Jaffo. De

havde fornemmelsen af, at selvom jeg sad alene på

blev gode venner og inviterede ofte Sahar med hjem.

mit værelse, så var Jesus sammen med mig.«

Her oplevede han en helt særlig gæstfrihed. »Det

Sahar oplevede dog stadig, hvordan hans forestil-

var den måde, de var sammen på, der virkelig rørte

ling om, at Jesus ikke er for jøder, skabte et spæn-

mig,« fortæller han og uddyber: »De var gode og rare

dingsfelt i ham. Derfor stoppede han med at læse i

ved hinanden, og det smittede.«

nogle uger, men måtte dog erkende, at han kunne

De nye venskaber skabte en lyst i Sahar til at

slukke for computeren, men ikke for Jesus. Han be-

forstå mere om deres baggrund og tro. Men han følte

skriver eftertænksomt, hvordan det gik fra historisk

ikke, at han kunne spørge dem direkte: »Jeg var jo

viden til tro og liv i ham: »Jeg forstod, at han, som

jøde, og de var kristne,« forklarer han mig. Derfor

hedningene kaldte Jesus, var søn af David – han er

søgte han i stedet på internettet, og her fandt han

Messias! Og han døde for mig.«

det Nye Testamente på hebraisk. Da han begyndte
at læse evangelierne, fik han nærmest et chok. Han

Levende tro skaber længsel

havde forventet at læse en bog fyldt med antisemitis-

Når Sahar tænker tilbage på den første tid som

me, der opfordrede til jødehad, men i stedet var det

Jesus-troende jøde, beskriver han den som meget

en bog skrevet af jøder om jøder. »Min første reak-

ensom. I begyndelsen var han overbevist om, at han

tion var: Hvorfor er det blevet skjult for os? Hvorfor

var den eneste jøde, der troede på, at Jesus er Messi-

ved vi jøder intet om evangeliet?« fortæller Sahar og

as. Det resulterede i, at han i en lang periode forsatte

fortsætter: »Det gik op for mig, at det mest jødiske

med at leve sit liv, som han altid havde gjort. Han

jeg kunne gøre, var at tro på Jesus.«

rejste en del rundt og boede med sin ikke-kristne kæreste. »Jeg levede mit liv som en ulv og gjorde, hvad

Jøden Jesus og spændingsfeltet

jeg ville. Men intet kunne mætte hullet i mit hjerte,«

I sit første møde med evangelierne, var det især

fortæller Sahar. Det blev dog klart for ham, at hvis

karakteren Jesus, som rørte Sahar. »Vi har alle mødt

Jesus skulle være herre i hans liv, måtte der ske nogle

utallige mennesker gennem livet – nogle gode, andre

radikale ændringer.

knap så gode – men i det Nye Testamente mødte jeg

Gennem internettet fandt han frem til Immanu-

en person, jeg simpelthen blev nødt til at tage stilling

elkirken i Jaffo. Det var et stort skridt for ham at tage

til,« fortæller han og tilføjer: »Jeg kunne simpelt-

derhen, og han beskriver, hvordan han nærmest var

»Det gik op for mig, at det mest jødiske jeg
kunne gøre, var at tro på Jesus,« fortæller Sahar, der er messiansk jøde. Foto: Arne Pedersen
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»Gud brugte på en særlig måde Immanuelkirken til at handle i mit liv,« mener Sahar, som her ses med den tidligere
præst i kirken, Christian Rasmussen, som døbte Sahar i Jordan-floden. Foto: Privat foto.

bange for at træde ind ad døren: »Jeg tog én af mine

fik synet fra Gud om, at evangeliet er for både jøder

arabisk-kristne venner med og lod ham gå forrest

såvel som alle andre folkeslag.

ind,« fortæller Sahar med et smil på læben.

»Immanuelkirken er et sted, hvor mennesker fra

Da gudstjenesten begyndte, sang hele menig-

alle nationer mødes,« fortæller Sahar og tilføjer: »Her

heden den jødiske trosbekendelse på hebraisk. Den

oplever jeg meget konkret, hvordan Gud har forsonet

lyder: »Hør Israel: Herren er vor Gud, Herren er én.«

sig med os og bragt os tæt ind til ham og derved også

Det var en overvældende oplevelse for Sahar. Her var

tæt på hinanden.«

et sted, han ikke behøvede at forkaste sine jødiske

Mange mennesker kommer også til kirken grun-

rødder. Han kiggede rundt og så alle de mennesker,

det dens udsmykning og de koncerter, der arran-

som havde en levende relation til Gud og fortæller:

geres. De besøgende får dog langt mere end bare et

»De havde noget, jeg ikke havde, og det skabte en

møde med et bygningsværk. Her møder de troende,

længsel i mig efter at høre mere.« Det blev begyndel-

som lytter, viser næstekærlighed og respekt, og de

sen på et nyt liv for ham.

får et pusterum i hverdagen. Flere får også det Nye
Testamente i gave og et levende møde med Jesus.

Immanuelkirken rummer forskellighed
Immanuelkirken har på mange måder spillet en stor

»Jeg lærte at sætte mig selv til side«

rolle i Sahars liv. »Gud brugte på en særlig måde Im-

For Sahar er der ingen tvivl om, at Gud har skabt sto-

manuelkirken til at handle i mit liv. Her mødte han

re ændringer i hans liv. »Evangeliet gør mig i stand

mig, ledte mig ind i et fællesskab med andre troende

til at forandre mig til det bedre,« forklarer han »Jeg er

og begyndte at forme mit liv og mine holdninger.«

langt fra perfekt, men jeg er heller ikke, hvad jeg var

Byen Tel Aviv kan beskrives som en kulturel

før.« Førhen lå hans fokus på, hvad verden kunne til-

sammensmeltning af folk fra alle verdenshjørner, og

byde ham af materielle goder, men det ændrede sig:

det kommer også til udtryk i Immanuelkirken, der

»Ikke at det udelukkende er dårligt at eje ting, men

rummer en broget menighed af mennesker på tværs

jeg gjorde det til min gud, og det var forkert. Jeg troe-

af landegrænser og samfundslag. Kirken ligger i

de, at hvis jeg opnåede noget, ville det forløse mig.«

bydelen Jaffo, som også er stedet, hvor apostlen Peter
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»På én måde er det en kæmpe befrielse, at vi kan stole på Gud, men på samme tid er det også en kæmpe udfordring,«
mener Sahar, der her indleder sabbatsmåltidet ved Israelsmissionens årsmøde.

liv, da han sagde sit job i telemarketing-branchen op

kæmpe udfordring. Det sker tit, at jeg fejler i at stole

for at arbejde med udviklingshæmmede børn. »Man

på Gud. Men også her møder Gud mig igen og igen og

kan sige, at gennem dette arbejde lærte han mig at

viser mig, at jeg kan stole på ham. Han anerkender

tjene,« reflekterer Sahar og konkluderer: »I stedet for

mine svagheder og hjælper mig med at stole på ham.«

at sende mig direkte ud i en opgave, hvor jeg var i fo-

Sahar ser også spændingsfeltet mellem at være

kus, lærte jeg ydmyghed og at sætte mig selv til side.«

sat fri i Jesus og stadig leve i en falden verden. Her er
det let at blive distraheret af følelser og tanker. Som

Det er intimt at dele evangeliet

alle andre mennesker kan han være trist og i dårligt

I øjeblikket arbejder Sahar for organisationen Jews for

humør. »Men så husker jeg på, hvem jeg er, hvor jeg

Jesus, der ønsker at bringe evangeliet til jøder. Meget

har været, og hvor jeg er på vej hen,« fastslår han.

af deres arbejde i Tel Aviv udgår fra deres hovedkvar-

Dét liv, han levede før Jesus, er stadig en del af hans

ter med navnet Moishe Rosen Center, der ligger i et

historie, som præger, hvem han er. Men Sahar ved

kunstnerisk kvarter i byen. Herfra foregår undervis-

også, at livet som Jesu discipel er en vandring gen-

ning, gadeevangelisation, møder, kunstudstillinger,

nem hele livet og ikke bare noget, der sker natten

åbent hus for området og mange andre gode tiltag.

over. Vi må dagligt vælge at sætte vores håb til ham

For Sahar giver det god mening, at de benytter
forskellige måder at nå mennesker på. »Vi bruger ting

og vente med tålmodighed.
Det er et stort ønske for Sahar at være omsorgsfuld

som kunst og musik til at få forbindelse til menne-

og at have et brændende hjerte for dem, som endnu

sker. Det er fantastisk at få lov til at skabe nye venska-

ikke kender Jesus. Men han oplever også, hvordan

ber gennem noget så intimt som at dele evangeliet.«

det til tider er svært: »Nogle gange fokuserer jeg alt
for meget på mig selv og ikke på de mennesker, som

Troen skaber et spændingsfelt

har brug for frelsen.« Stoltheden er også noget han

Da jeg spørger Sahar om, hvordan han fortsat lærer at

kæmper meget med. »Jeg har brug for Guds nåde til

sætte sin lid til Gud, reflekterer han et øjeblik, men

at overkomme den,« forklarer han og slutter: »Men

svarer så: »På én måde er det en kæmpe befrielse, at

jeg ved at Gud går med skridt for skridt og hjælper

vi kan stole på Gud, men på samme tid er det også en

mig på rette vej.«
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Det bor i Guds inderste
at ville mission
Arne Pedersen, kommunikationssekretær i Israelsmissionen

Det er en regnvåd forårsdag på Østerbro i København, og jeg ringer forgæves på ved kirkekontoret hos Fredens og Nazareths kirker for at komme i ly for det lunefulde vejr. Jeg har en aftale med Jens Ole Christensen,
der er tidligere generalsekretær i Luthersk Missionsforening og forstander
på Kristeligt Forbund for Studerendes ledertræningscenter. Nu er han
sognepræst ved de to kirker på Østerbro i København. Han har sagt ja til
at mødes til en samtale om TORVET’s hjertesag: Hvordan teologi og mission kan berige hinanden.
Kort efter ser jeg Jens Oles markante skikkelse bevæ-

og det at være forælder: »Ægteskabet er et aftryk af

ge sig mod mig ad Ryesgade. Med sin sorte bredskyg-

Guds kærlighed til menigheden, og forældreskabet

gede hat og præsteskjorten under jakken skiller han

er et aftryk af Guds kærlighed til sine børn. Det er en

sig ud – selv på Østerbro.

grundlæggende struktur i Bibelen. I Johannesevange-

»Da jeg begyndte i jobbet som præst, overvejede jeg

liet kapitel 15 bruger Jesus næsten samme sprogbrug

meget, hvordan jeg blev kendt her i sognet,« fortæller

om venskabet, og det er interessant, når man bor i en

han og fortsætter om præsteskjorten, som måske mest

singlekultur som den her,« mener Jens Ole, og på den

er kendt inden for den katolske kirketradition: »Jeg

måde kan det eksegetiske grundarbejde og en kreativ

ved godt, den måske nogle gange bliver associeret med

bibelsk refleksion være med til at gøre opmærksom på

en anden teologi, men der er ingen tvivl om, at den

nogle »sovende indsigter«, som han kalder dem.

har gjort mig mere synlig som præst, og jeg har fået
meget positiv respons på den,« fortæller han.

Teori er ikke et skældsord
Jens Ole mener, at der helt sikkert har været en ten-

Teologien indbyder til kreativitet

dens til at adskille teologien fra praksis. »I den euro-

Skjorten bliver afsæt for lidt tanker om den teologiske

pæiske kultur har der været en tendens til, at sandhe-

refleksion: »Teologien har jo ikke bare en linjevogter-

den kun sidder i hovedet. Men i Det Nye Testamente

funktion – den indbyder også til kreativitet,« mener

sidder sandheden også i benene og i hænderne,« siger

den tidligere generalsekretær og fortsætter med at

han og glider lidt længere ned i stolen og tager tilløb

understrege, at lige siden den første generation af

til det næste: »Teori er ikke et skældsord i min ver-

troende er evangeliet blevet plantet på forskellige

den, som det ellers er det for mange andre,« fortæller

måder i forskellige kulturer – og det kræver både

han og fortsætter: »Teologi skal ligesom alt muligt

teologisk refleksion og kreativitet, mener Jens Ole.

andet også have lov til at være grundforskning. Vi

Præsteskjorten er et meget lavpraktisk eksempel, og

skal studere stoffet for at studere stoffet, og vi skal

et andet kunne være Bibelens tale om både ægteskab

ikke alt for hurtigt spørge, hvilket liv vi får ud af det.
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»Det betød rigtig meget for mig at være en del af noget praktisk menighedsarbejde gennem min studietid, og her opdagede jeg, at mine ord og handlinger
godt kunne gøre ondt på mennesker på en meget ufrugtbar måde,« fortæller
Jens Ole Christensen, som har en ugentlig aftale med en lokal café om træffetid, så områdets beboere kan få en snak i nogle lidt andre rammer, end kirken
normalt tilbyder. Foto: Arne Pedersen

Ellers bliver vi ikke klogere, og nogle gange skal vi
også blive klogere bare for at blive klogere. Fagteologer har en rolle i at stille de farlige spørgsmål – både
på universitetet, Dansk Bibelinstitut og Menighedsfakultetet. Også uden lige at have en praktisk løsning
på et givent spørgsmål. Man ved måske ikke, hvad
man skal bruge det til lige i øjeblikket, men en dag
opdager man lige pludselig, at man godt kan bruge
det til noget. Eller det lægger sig som en ampul under
huden og gør noget ved hele vores måde at gå til ting
på.« Tonelejet skifter lidt, og sognepræsten fortsætter
med eftertryk: »Når det er sagt, så skal det også siges,
at hvis man adskiller teologi og mission, skader man
begge dele. Teologien bliver til ren frimærkesamling,
og med missionen kan der ske et af to som går i hver
sin retning,« mener han.
Praktiske problemstillinger udfordrer teologien
Ifølge Jens Ole Christensen kan mission uden den teologiske refleksion være i fare for at falde for fristelsen
til at spørge, hvad der sælger billetter lige nu uden
at spørge, om det faktisk er sund kristendom. »Men

25-årig udgave af ham ville sige om sammentænknin-

missionen kan også blive overrigid uden den teologi-

gen af teologi og mission. »Jeg var nok sådan en ty-

ske refleksion. Vi gør, som vi plejer, fordi man måske

pisk 70’er stud.theol., der levede i en verden af prin-

ikke har kritikken af, at vores ›plejer‹ for eksempel er

cipper, analyser og grænsedragning,« erkender han

kulturbestemt, vanebestemt eller godt i én situation,

og holder en lille tænkepause, inden han fortsætter:

men ikke i en anden.« Han mener til gengæld også,

»Der er jo nok både et stykke menneskelig og ånde-

at missionen kan udfordre teologien på nogle prak-

lig udvikling i det. Det betød rigtig meget for mig

tisk problemstillinger, som missionæren møder ude

at være en del af noget praktisk menighedsarbejde

i frontlinjen. Hvad stiller man for eksempel op med

gennem min studietid, og her opdagede jeg, at mine

flerkoneri i Afrika, eller hvor meget af jødedommens

ord og handlinger godt kunne gøre ondt på menne-

praksis skal en jøde holde fast i, hvis hun kommer til

sker på en meget ufrugtbar måde,« reflekterer han

tro på Jesus? For Jens Ole kan det koges ned til spørgs-

ærligt og erklærer samtidig, at for ham er det vigtigt

målet om, hvilke kulturelle udtryk der kan tages med

at se forskellen på sand og sund teologi. »Sund lære er

ind i kirken uden at skade teologien.

altid sand lære, men sand lære er ikke nødvendigvis
altid sund lære. Dermed mener jeg, at hvis det ikke er

Ord kan godt gøre ondt

sandt, så er det heller ikke sundt på den lange bane,

»Jeg ved med sikkerhed, hvad min kone ville sig om

men det kan teknisk godt være sand teologi uden at

det!« griner Jens Ole på spørgsmålet om, hvad en

være sundt sjælesørgerisk eller sund kontekstualise-
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ring,« uddyber han. Jens Ole mener for eksempel, at

Holistisk missionstænkning

der har været en tendens til at forkynde om frelse og

Der tales meget om missionale menigheder i disse

fortabelse med en sprogbrug og i et toneleje, hvor det

år, og selv i folkekirken er mission igen kommet på

har lydt som om prædikanten var vred på tilhørerne.

dagsordenen. Og mission handler altid om konkre-

»Man skal kunne mærke Jesu tårer over Jerusalem i

te mennesker på konkrete steder. Spørgsmålet er

forkyndelsen om fortabelsen,« mener han, idet han

så, om de traditionelle ydremissionsselskaber har

citerer Ninna Beck, Wilhelm Becks kone. På samme

udspillet sin rolle, for ligger missionsopgaverne ikke

måde mener han, at man kan tale teologisk sandt om

lige så godt i lokale menigheder som hos selskaber-

spørgsmålet om homoseksualitet uden at vise omsorg

ne?

for det konkrete homoseksuelle menneske. »Og det

»Talen om missionale menigheder har været med

er ikke bare den, ›det går ud over‹, det er usundt for –

til at opelske en sund holisme i missionstænknin-

det er usundt for os alle sammen, fordi vi glemmer,

gen,« mener Jens Ole, men forklarer samtidig, at

at det berører konkrete mennesker,« forklarer han og

disse menigheder ikke kan stå alene, da de – selvom

tilføjer: »I det hele taget må man sige, at en teologi,

de er optaget af mission – ikke altid har erfaring eller

der ikke går i dialog med erfaringerne i den virkelige

kompetencer til at dele evangeliet på tværs af kultur

verden, godt kan få noget sterilt over sig i praksis.

og kontekst. »Missionale menigheder tænker ofte i

Og det er sådan en steril teologi, der godt kan være

menighedsplantning, og de er ganske fremragende

usund, selvom den teknisk set er sand.«

til at drive mission i de samme eller sammenlignelige
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kulturelle kontekster, men skal vi nå de to milliarder,
eller hvor mange vi nu siger, der tilhører de mindst
nåede folkegrupper i dag, så kræver det en evne til at
bryde grænser og en meget høj missionsfaglighed.«
Han forklarer, at en grundlæggende forskel er, at en
menighed skal slå rødder og få lokal kolorit, mens et
missionsselskab skal have »løse teltpløkker« og vide,
hvornår et arbejde kan stå på egne ben, så missionsselskabet kan rykke til et nyt område. »Men jeg er
ret sikker på, at hvis man skal bevare missionskompetencerne, så er den enkelte kirke nødt til at lave
sit eget sekretariat, og så er vi jo lige vidt,« smiler
sognepræsten og udfordrer alligevel med ordene: »Så
kan missionsorganisationerne selvfølgelig overveje,
om tiden er inde til at spørge sig selv, om man skal
omdefinere sig til at være et sekretariat for de menigheder, der vil drive mission. Der kan komme et
frugtbart samarbejde ud af menigheder med rødder
og missionsselskaber med løse teltpløkke.«
Samarbejde i en glokal kultur
Spørgsmålet bliver så, hvordan menigheder og missionsselskaber bedst samarbejder om at få det til at ske.
»Jeg tror på strategien med, at missionsselskaberne
gør noget ind i eksisterende menigheder og laver en
form for partnerskaber. Det tror jeg, man er nødt til.
Også fordi vi har fået en større identitet i de menigheder, vi er en del af. Det er en del af, at ›glokaliseringen‹ spiller en større og større rolle, hvor man er
meget lokal og på samme tid meget globalt orienteret. Dermed kommer de landsdækkende strukturer til
at spille en meget lille rolle. Det er en af årsagerne til,
at det er svært at få folk til at engagere sig i missionsselskaber på landsplan,« mener Jens Ole og forklarer
videre, at den oplagte udfordring dermed bliver at
tænke det lokale og globale så meget sammen som
muligt.
Gudsbilledet og missionsteologien
Efter en lang samtale om teologi og mission falder

man læser Det Gamle Testamente, kan man få øje

snakken til sidst på sammenhængen mellem mis-

på, både hvor urokkelig Gud er, og hvor fleksibel han

sionsteologien og Jens Oles eget gudsbillede. »Mis-

er.« Her nævner han som eksempel kongemagten i

sionen sidder i Guds væsen, i evangeliet inderste.

Israel, som jo egentligt begynder som et oprør, men

Selvom vi ikke havde en missionsbefaling måtte

hvor Gud tager ulydigheden og inkorporerer den i sin

evangeliet af sig selv tvinge os til mission,« mener

frelsesplan, for kongen er afsættet for hele tanken

han. »Frelsesviljen bor i den treenige Gud, og det

om Messias. »Det er her, det bliver meget svært at

betyder noget for mit gudsbillede. Så kan det være

skelne mellem teologi og missionspraksis, for Gud er

svært nogle gange at sige, hvad der er hvad, men hvis

urokkelig, og Gud er fleksibel på én gang. Det lærer
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»Da jeg begyndte i jobbet som præst, overvejede jeg
meget, hvordan jeg blev kendt her i sognet,« fortæller
Jens Ole Christensen om grunden til, at han går rundt
i en præsteskjorte. Han er ikke i tvivl om, den har gjort
ham mere synlig i lokalområdet. Foto: Arne Pedersen

vi af missionsteologien og missionshistorien, og det

komme forbi og få en snak i nogle lidt andre rammer,

lærer vi af Bibelen,« slutter Jens Ole.

end kirkens lokaler tilbyder.

Cafépræsten

ge skridt, førend Jens Ole Christensen falder i snak

På vej ud er vi tilbage ved skjorten. »Jeg har den på i

med en ældre dame, som slår følge med os på forto-

dag, fordi jeg er på vej videre på café,« fortæller han.

vet. Skjorten har gjort ham kendt, præsten, men det

Jens Ole har en ugentlig aftale med en caféejer lidt

kræver alligevel sit medmenneske at lade sig standse,

længere oppe ad gaden. Idéen er, at sognepræsten er

bevæge og slå følge med et andet. Uanset om man

synligt til stede på caféen, så beboerne i området kan

lever sit liv på Østerbro, i Totota eller Tel Aviv.

Da vi er kommet ud på gaden, er vi ikke gået man-
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Bibelen på hjertesproget
trænger dybt ind i sjælen
Lene Aagaard Nielsen, landsleder i Wycliffe
Iver Larsen er ikke en typisk folkepensionist, men det

Danmark er en del af, består af ca. 100 organisatio-

er nu heller ikke et helt almindeligt arbejdsliv, han

ner fra mere end 60 lande. De arbejder i næsten 2000

er pensioneret fra. I 40 år har Iver arbejdet for Wyclif-

sprog, mens de forskellige bibelselskaber tilsammen

fe som bibeloversætter i Afrika. Fra 1977 til 2012 var

og andre organisationer arbejder i næsten 500 sprog.

Kenya tilmed hans og familiens hjem. Her boede de
blandt sabaotfolket på bjerget Mount Elgon. Sabaot

Kan man ikke nøjes med Bibelen på de større sprog og

er en lille befolkningsgruppe, der tæller omkring

så lade folk fra de mindre sprog læse den?

240.000 mennesker. Ivers opgave var at udvikle et
skriftsprog og oversætte Bibelen sammen med lokale

Det er rigtigt, at en stor del af befolkningen i et

oversættere. Da oversættelsen var færdig i 2012,

mindre sprog har været nødt til at lære et større sprog

flyttede Iver og hans kone, Alice, hjem til Danmark.

for at kunne klare sig. Måske har de kun beskæftiget

Man skulle tro, at der nu ventede en velfortjent

sig med det større sprog i skolen, så deres eget sprog

afslappende pensionisttilværelse for de to. Men som

»kun« kan tales, ikke skrives. Problemet er, at hvis

bekendt går passion sjældent på pension. Så da Iver

evangeliet kun forkyndes på et fremmed sprog, for-

blev spurgt om at hjælpe til som konsulent på over-

bliver kristendommen på mange måder en fremmed

sættelser af Bibelen til forskellige sprog i Kenya og

religion. Findes Bibelen derimod på hjertesproget,

Uganda, sagde han ja. For ønsket om at alle menne-

trænger Ordet dybt ind i sjælen. Man kunne også

sker skal have mulighed for at læse Bibelen på deres

spørge, om vi har brug for en bibel på dansk, når stort

modersmål, brænder stadig i ham.

set alle danskere i dag forstår engelsk. Hvem bestem-

Vi har stillet Iver nogle spørgsmål:

mer, om en befolkning har brug for deres egen bibel?
Bør de lokale kristne ikke selv tage den beslutning?

Hvorfor oversætte Bibelen til alverdens sprog?
Hvad er forskellen på bibelselskaberne og Wycliffe?
Tænk på, hvad Luthers oversættelse af Bibelen til modersmålet betød for evangelisk kristendom. Kan man

Vi er fælles om visionen om at oversætte Bibelen, så

forestille sig en levende, stærk og voksende kirke

alle har adgang til den på deres eget sprog og mulig-

uden en bibeloversættelse? Man mener, at en af årsa-

hed for at købe et eksemplar. Bibelselskaberne har

gerne til, at den kristne kirke forsvandt fra Nordafri-

fokus på oversættelse, trykning og distribution af

ka var, at man ikke havde Bibelen på folkets sprog.

bibler, og de arbejder primært i de større og veletablerede sprog, mens Wycliffe rækker ud til de mindre

Er der stadig sprog, som ikke har en bibel?

sprog, som ofte har behov for alfabeter og læsebøger.
Wycliffe samarbejder tæt med SIL, som er en sprog-

Der er ca. 7000 sprog i verden. 636 sprog har hele Bi-

videnskabelig organisation, der har fokus på studier

belen, 1442 Ny Testamente og yderligere 1145 mindst

af de unåede folkeslags ofte meget højt udviklede og

en bibeldel. Ca. 1800 sprog menes i øjeblikket at have

komplekse sprog.

et reelt behov. Wycliffe Global Alliance, som Wycliffe
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Problemet er, at hvis evangeliet kun forkyndes på et fremmed sprog, forbliver kristendommen på mange måder en
fremmed religion, mener Iver Larsen. Ca. 1800 sprog menes på nuværende tidspunkt at have et reelt behov for oversættelse af Bibelen. Foto: Marc Ewell

Skal man være teolog eller professionel oversætter for

Hvad kan andre gøre?

at blive udsendt med Wycliffe?
Hører du til en af de få, som Gud kalder til at rejse ud,
Nej, Wycliffes partnerorganisation, SIL, giver den

så vær lydig. Hører du til de mange, som Gud kalder

grundlæggende træning inden for oversættelse. Det

til at bede for og give penge til dem, som rejser ud, så

er en stor fordel at kunne græsk og hebraisk, og det er

vær lydig og trofast. Wycliffe udsendinge får ikke løn

nødvendigt med en personlig tro og et grundigt kend-

af selskabet, men må tro Gud for midlerne sammen

skab til Bibelen. Der er også brug for mange andre

med deres menighed. Se mere på wycliffe.dk og Wy-

støttefunktioner end lige oversættere.

cliffe.net.
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Har vi tillid til Guds planer?
Af Rikke Thomassen, journalist og kommunikationsmedarbejder i Kristelig Handicapforening

Selvom livet har givet knubs, har søskendeparret Maiken Skov Andersen
og Michael Skov Rygaard Andersen bevaret deres tillid til Gud. På hver
deres måde.
»Det mislykkedes fuldstændig,« siger Michael Skov
Rygaard Andersen om sit projekt med at hærde sin
lillesøster.
Maiken Skov Andersen var kun et par år gammel,

»Jeg er præsten, men hun er prædikanten,« siger
han.
Og som børn af Eleonora og Leif Andersen, der
begge er teologer og blandt andet har udgivet flere

da familien fandt ud af, at hun havde en lille hjerne-

bøger, er de også vokset op med mange samtaler om

skade, og måske var det et forsøg på at beskytte sin

tro. Og om troen, når livet giver knubs – for det har

lillesøster, at han prøvede at hærde hende, da hun

det gjort for dem begge.

var omkring de seks år, og han var omkring de 15 år.
»Vi legede lege, hvor Maiken skulle være lidt sej.

»Jeg vil gerne tro på det bedste i mennesker, nærmest før jeg kender dem. Jeg tænker bare, jamen,

Hvor hun skulle mande sig lidt op og udfordres lidt,«

de er vel gode mennesker. Men så kan jeg måske

siger Michael Skov Rygaard Andersen.

blive trådt på, når jeg så lærer mennesker at kende

I dag er de 27 og 36 år gamle og begge enige om, at
projektet mislykkedes.
»Du er blevet som en skumfidus,« siger han, og de
griner sammen og kender tydeligvis begge udtrykket.
»Du er et meget blødt og omsorgsfuldt og kærligt
menneske. Du er et meget tillidsfuldt menneske,«
siger Michael til sin lillesøster.

og finder ud af, at de måske alligevel ikke var helt så
søde, som jeg havde troet. Jeg vil bare så gerne tro det
bedste,« siger Maiken, og Michael supplerer:
»Du forventer det bedste af folk, og du forventer
også det bedste af Gud. Du møder verden med et
åbent hjerte, løftet pande og blå øjne.«
Maiken: »Ja, alt for blå nogle gange. Det har givet
mig nogle knubs. Mildest talt. Men så har jeg lært

Tror det bedste om Gud

at jeg altid kan vende blikket mod Gud og sige: ›Hay,

Samtalen finder sted i Maikens Skov Andersens

hallo! Hjælp!‹«

lejlighed i bofællesskabet TreHusE i Høje Taastrup
– et af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber.

Har tillid til Guds planer

Maiken er i dag førtidspensionist og arbejder i Biblio-

Mens Maiken har en meget umiddelbar tillid til Gud,

tekstcaféen Brønden.

er det for Michael mere en overbevisning.

Michael Skov Rygaard Andersen er præst ved

»Jeg er overbevist om, at Gud er god, kærlig og

Lindehøj Kirke i Herlev. De teologiske tanker er dog

retfærdig. Og overbevist om, at han vil os det bedste.

ikke kun for præsten, for selvom Maiken har brug for

Men det er ikke noget, der kommer så umiddelbart,

hjælp til nogle ting i hverdagen, har hun en tydelig

som det kommer til Maiken.«

og kompleks forståelse af det med troen og Gud.
»Hun har altid en lille prædiken,« siger Michael,

Det nikker Maiken genkendende til.
»Jeg vil helst have tillid til, at han har den al-

da Maiken allerede da vi kommer inden for døren,

lerbedste plan og bedre, end jeg kan tænke for mig

fortæller om det lille får, der står på bordet.

selv,« siger hun.
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Maiken Skov Andersen havde dækket op til interview i sædvanlig stil med bløde motiver på kopperne og en lille
prædiken midt på bordet. Foto: Rikke Thomassen

Michael Skov Rygaard Andersen oplever det som
en meget grundlæggende del af at være kristen: At
der er en anden, der har andre planer, end vi selv har.
»Hans veje er ikke de samme som vores. Han er

de at Gud trøstede hende ved det, at hun følte kærlighed fra hendes familie og andre.
For Michael blev det måske mere et livtag med Gud.
»Jeg fik i hvert fald visket nogle glansbilleder væk.

altid større end vores tanker og forestillinger. Det er

Jeg tror ikke på en Gud, der går ind og garderer os

en del af kernen: At have tillid til hans planer. Men

mod alt ondt. Jeg tror på en Gud, der frelste os fra dø-

det betyder ikke, at der kun sker gode ting for mig, el-

den med hans søn. Bibelen fortæller ikke om, at hvis

ler at jeg kan se meningen i alt, hvad der sker,« siger

man bare tror på Jesus, så lever man et ukompliceret

Michael.

liv,« siger Michael, og Maiken supplerer:

Den værste frygt omkring Gud

drer,« siger Maiken, der for tiden oplever at have

Det oplevede de begge for syv år siden, da deres store-

særligt brug for tillid til Guds plan.

»Overhovedet ikke. Men han er vores medvan-

bror pludseligt døde.
»Det så jeg ingen mening i, og det kommer jeg

Hendes kæreste bor på bofællesskabet Østbækhjemmet i Ølgod, og der arbejdes på, at han kan

aldrig nogensinde til at finde mening i. Jeg har ikke

komme til Sjælland, men det er en længere proces, og

tænkt mig i to sekunder at prøve at finde en forkla-

flere ting skal falde på plads.

ring på det. Man kan godt lære noget af det. Vi kan

»Det er voldsomt frustrerende, at det skal være så

godt lære noget om at værdsætte livet og alt det, men

svært,« siger hun, og midt i det svære oplever hun

det betyder ikke, at man så ser forklaringerne,« siger

også glæden ved den opbakning, der er fra menne-

Michael og fortsætter:

sker omkring dem.

»Jeg sagde også, måske i et øjebliks vrede, at det

»Der er en stor kreds, som beder for os. Det er

bekræftede min værste frygt omkring Gud. At uanset

enormt stærkt. Og så bliver jeg rigtig taknemmelig.

hvordan man tror og tænker, og hvilket liv man lever,

Det er da en vigtig lektie. Jeg vil helst tænke, at der

så kan der ske forfærdelige ting for én. Det er noget,

er en lektie at hente, specielt på tidspunkter, hvor

man godt ved på papiret, men når man oplever det i

jeg synes, det er vildt uretfærdigt,« siger Maiken og

virkeligheden, så bliver man alligevel lidt rystet.«

nævner igen fåret på bordet, der minder hende om,

»Jeg har også for længst opgivet at prøve at forstå,
hvorfor det skulle ske, men jeg prøver at acceptere,

at hun er Guds får, og han er hyrden.
»Det er dér, der er allermest befrielse,« siger hun.

at det er sket,« siger Maiken, der midt i sorgen havde
brug for at klynge sig endnu tættere til Gud og opleve-

TORVET · JUNI 201 7

Læs mere om Kristelig Handicapforening på k-h.dk

25

Kort nyt fra
Menighedsfakultetet
Rekordmange ansættelser
af MF-præster

Søg optagelse på næste hold bachelorstuderende inden 3. juli
MF optager til sommer et nyt hold

end nogensinde, så vi håber, at

I 2016 blev der ansat elleve MF-te-

studerende til vores bachelorud-

mange oplever et kald til at stude-

ologer som præster, og det er re-

dannelse i teologi. Under mottoet

re teologi på MF. Der er plads til

kord. Den gode udvikling er fortsat

›Teologi for kirkens skyld‹ sigter vi

maksimum 30 studerende, og 3.

ind i 2017, hvor vi foreløbig kender

på at give den bedst tænkelige ud-

juli er ansøgningsfrist.

til seks nye MF-præster.

dannelse til at påtage sig lederan-

Du kan du få et overblik over alle

svar i kirke og mission. Behovet og

Se alt relevant om uddannelsen på

de nye MF-præster her: http://teo-

efterspørgslen på præster er større

http://teologi.dk/opbygning/

logi.dk/mf-praester/

Efteruddannelse om Luther – søg optagelse inden 1. juli
Modul 1 i MF’s nye akademiske

ligger på fem fredage i efteråret,

efteruddannelse i foråret om sjæle-

og alle, der har en uddannelse på

sorg blev velbesøgt og var popu-

mindst bachelorniveau, kan søge

lært. Nu er det tid til at søge ind på

om optagelse.

modul 2 om Luthers reformatoriske anliggende. Undervisere bliver

Find alle relevante oplysninger om

MF’s Lutherekspert: professor As-

efteruddannelsen på http://teolo-

ger Chr. Højlund samt sognepræst

gi.dk/efteruddannelse/

Jesper Bacher. Undervisningen
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Menighedsfakultetet fylder 50 år – kom til fest 23. september

Sådan kan du give MF en
jubilæumsgave

I år er det 50 år siden, at fremsy-

tilbudt en selvstændig bachelorud-

nede mennesker tog initiativ til

dannelse i teologi. Vi fejrer 50 års

MF lever i kraft af Guds nåde og

at oprette en alternativ teologiud-

jubilæet med en stor fest i Aarhus

venners opbakning. Vi håber, at

dannelse på kirkens trosgrundlag.

lørdag den 23. september. Alle er

du vil give en jubilæumsgave til

Efter en spæd begyndelse med sup-

velkomne! Find flere oplysninger

det vigtige arbejde. Støt hurtigt og

plerende undervisning til universi-

her:http://teologi.dk/fest/

nemt på MobilePay 215 210 44 eller

tetsstuderende har MF siden 2005

på http://teologi.dk/om-mf/stot/

Ny Lutherbog af professor
Asger Chr. Højlund

Apologia, CKA-Sommerskole
den 21.-23.august 2017

Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske

Center for Kristen Apologetik

opdagelse og dens konsekvenser lyder

(CKA) forsvarer og begrunder

den fiffige titel på en helt ny bog

troen i mødet med indvendin-

af Asger Chr. Højlund. Bogen

ger. I samarbejde med Kristeligt

udgives på Forlaget Kolon i anled-

Forbund for Studerende inviterer

ningen af reformationsjubilæet i

CKA til sommerskolen ›Apologia‹ i

år. Bogen er på 192 sider og koster

august, hvor to meget kompetente

200 kr. Asger er desuden medfor-

undervisere, Stefan Gustavsson og

fatter på bogen Luther stærke sager - 10

Michael Green, vil klæde deltager-

Luther-tekster, der er på 228 sider og

ne på at forsvare og begrunde det

koster 250 kr.

kristne verdensbillede.

Læs mere på http://teologi.dk/

Se programmet her: http://apologetik.dk/events/event/apologia/

Kristoffer forsvarer den kristne tro
MF-studerende Kristoffer Hjorth
Kruse debatterer med Ateistisk Selskab på landets gymnasier og til
Folkemødet på Bornholm den 15.18.6. Kristoffer udgiver ved samme
lejlighed bogen: ›Troselv‹ som en
reaktion på Ateistisk Selskabs offensiv i medierne. I bogen, der er
på 150 sider og koster 160 kr., giver
Kristoffer et personligt forsvar for
den kristne tro.
Læs mere om bogen her: http://
mellemgaard.dk/product/troselv-1683/
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Kort nyt fra Promissio
Tag på studierejse til Etiopien
Promissio arrangerer i samarbejde
med Bibellæser-Ringen studierejse
til Etiopien fra den 27. oktober til
5. november 2017.
Studieturen giver et enestående
indblik i etiopisk kultur og kirkeliv,
og deltagerne besøger Promissios arbejde i både hovedstaden Addis Ababa
og landsbyen Dodola i Sydetiopien.
For at kunne deltage på rejsen
forventes det, at du er fysisk og
psykisk i almindelig god form, du
kan begå dig på engelsk og har lyst
til at kommunikere en del med
de etiopiske kristne, som vi skal
følges med i Etiopien.
Promissio arrangerede en

heder i landet. Der har været fred

Kontakt netværkskoordinator

i Etiopien lige siden, og derfor

Lotte Carlsen på 7356 1265 eller

lignende tur i efteråret 2016, som

forventer vi at kunne gennemføre

lotte@promissio.dk for mere infor-

måtte aflyses på grund af urolig-

studierejsen uden problemer.

mation.

Promissio ansætter udviklingskonsulent
Fra august 2017 ansætter Promissio

muligheder for at finde midler til

missionær og genbrugskonsulent

arbejdet, og derforuden har han

Per Jerup i en deltidsstilling som

erfaring med genbrug, som også

udviklingskonsulent. Ansættelsen

vil komme Promissios genbrugs-

er den del af Promissios strate-

virksomhed til gode.

giplan for 2020 om at hæve indtægterne til missionsarbejdet.

Per Jerup ansættes for en
halvanden-årig periode, hvorefter

Per Jerup har hele sit liv ar-

bestyrelsen vil tage stilling til,

bejdet med salg, og de seneste år

hvordan arbejdet bedst muligt

har han været drivkraften bag at

føres videre.

vende den økonomiske udvikling

Per Jerup er gift med Bente.

i Soma Biblia, en forlagsvirksom-

Sammen har de to børn, foruden

hed i Tanzania som hører under

svigerbørn og børnebørn. Han

Luthersk Mission. Han vil bruge

vil sideløbende med ansættelsen

sin erfaring fra både handel og

i Promissio fortsat arbejde med

mission til at styrke Promissios

Soma Biblia i Tanzania.
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Katrine og Christian udsendes til Etiopien som missionærer
Det er med stor glæde, at Promis-

positioner, som missionærparret

sio kan fortælle, at vi har udpe-

Tine og Anders Møberg varetager

get Katrine og Christian Schøler

på nuværende tidspunkt. Familien

Holmgaard til en missionærtje-

Møberg er på vej hjem. Katrine

neste i Addis Ababa, Etiopien, fra

Schøler Holmgaard håber at kunne

august 2017.

bidrage med sin erfaring inden for

Christian Schøler Holmgaard er
i gang med en Ph.D.-afhandling
i teologi, som bliver afleveret til

administration, ledelse og forbedring af arbejdsprocesser.
Katrine og Christian Schøler

forsvar inden sommer. Under sit

Holmgaard er kendte med Etio-

Ph.D. studie har han vikarieret som

pien, hvor Christian boede som

præst i Apostelkirken i København.

missionærbarn, og som de begge

Katrine Schøler Holmgaard arbejder

vendte tilbage til en kort overgang

hos Finansministeriet og har en

som henholdsvis volontør og ansat

kandidatgrad i statskundskab.

ved Promissio (dengang Dansk

land, USA, Myanmar, Holland,

Ethioper Mission). De er godt

Tyskland og Indien.

Christian Schøler Holmgaard
skal undervise teologer på Meka-

bekendte med at forstå og begå sig

Katrine og Christian Schøler

ne Yesus kirkens seminarium, og

i fremmede kulturer, da de udover

Holmgaard er ansat for en toårig

sammen med Katrine overtager

opholdet i Etiopien har haft både

periode. De har sammen datteren

de en række opgaver og ansvars-

studie- og arbejdsophold i Eng-

Laura på to år.

Anders Møberg er missionær for

om undervisning, lovsang, bøn

over en skøn sø. Dejligt, at vi i

Promissio i Addis Ababa, Etiopien.

og stilhed. »Evangelisterne fik en

Promissio kan være med til at

Han arbejder tæt sammen med

masse godt med hjem og for nogle

facilitere den slags muligheder

Mekane Yesus Kirken og fungerer

af dem var det første gang, at de

for frontkæmperne i udbredelsen

som teologisk rådgiver for kirkens

oplevede at være på et kursussted

af evangeliet i storbyen,« siger

ansatte.

og bo på eget værelse med udsigt

Anders Møberg.

Projekt i Addis Ababa vokser

I 2016 var han med til at opstarte projektet »Jesus til nye bydele«,
hvor 10 evangelister blev udsendt
til nogle af de nye områder i den
hurtigt voksende millionby Addis
Ababa, som ikke havde en Mekane
Yesus-menighed. Disse 10 evangelister har nu alle startet små menigheder i deres områder, og ifølge den
seneste opdatering på arbejdet, har
de største menigheder i dag en tilslutning på over 50 mennesker, og
alle menighederne vokser fortsat.
Anders Møberg var i april
måned på retræte med de 10
evangelister, hvor de var samlet
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Kort nyt fra Israelsmissionen
Kan man elske sin fjende?

Jews for Jesus på kampagne i det sydlige Israel

Det er overskriften på et nyt hæfte

I begyndelsen af maj måned var

han var sulten. En forbipasseren-

til konfirmander udgivet af Isra-

Jews for Jesus på gaden i byer i

de hørte det og gav ham et stykke

elsmissionens Unge. Hæftet er

det sydlige Israel for at fortælle

pizza. Avner vendte sig nu mod sin

et forløb, der er målrettet konfir-

indbyggerne her om Jesus. Selvom

ven og sagde: »Se, det er Gud, der

mander, og Musalaha-gruppen,

missionærerne er vant til mod-

tager sig af dig.« Dét begyndte en

der står bag hæftet, vil gerne sæt-

stand, er det altid specielt i Israel,

snak om tro, og jeg fortalte dem,

te fokus på forsoning med hæftet.

fordi modstanden her ofte er hår-

at de havde brug for Jesus i deres

»Vi vil ikke pege fingre ad nogen,«

dere og kommer fra anti-missions-

liv for at komme af med afhængig-

hedder det i hæftets indledning,

organisationer som for eksempel

heden af alkohol. Så fortalte Avner

som afsluttes: »I stedet vil vi pege

Yad L’Achim. Men Jews for Jesus

mig, at han troede, at enhver som

på, at når der opstår konflikter

fortsætter ufortrødent med at dele

kalder på Jesus, vil Jesus komme til

bliver man nødt til at prøve at

de gode nyheder. Her et enkelt vid-

og spise sammen med. Det over-

forstå dem, man er uvenner med.

nesbyrd fra kampagnen. Vladimir

raskede mig meget at høre det fra

Også før man selv er forstået. Det

fortæller: »Den første aften delte

ham, så vi delte evangeliet med

kan Jesus og Bibelen give os red-

vi traktater ud, og vi så to hjemlø-

ham og bad sammen med ham.

skaber til.«

se, Avner og Itai, ligge på jorden

Han har ikke nogen adresse eller

med nogle øl, og vi begyndte at

telefonnummer, men vær med til

Hæftet koster 25 kroner stykket og

tale med dem. En af mændene,

at bede om, at han kommer til en

kan bestilles på unge@israel.dk.

Itai, tiggede om penge og fortalte,

afvænningsklinik.«
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Omskærelse
til debat på TORVET
26. oktober indbyder Israelsmissionen til oplæg om omskærelse på
TORVET. Vi har inviteret overrabbiner Jair Melchior til dagen, som
afholdes i samarbejde med Ordet
og Israel samt Joffi. Læs mere om
arrangementet på israel.dk, når
datoen nærmer sig.

Café-område i Immanuelkirken
En vigtig aktivitet ud fra Immanuelkirken har i mange år været Åben
Kirke, hvor grupper og enkeltpersoner er kommet ind fra gaden for
at se kirken og høre dens historie.
Eller folk er kommet for at høre en
koncert. Med et nyt initiativ i form
af en café indrettet i kirkens gårdhave ønsker vi skabe et mødested

Bedste venner på Ebenezer-hjemmet

og et rum for uformelle samtaler
med de israelere, som kommer –

I foråret blev Maggie og Naomi gen-

jehjemmet allerede for to år siden,

hvad enten det er for at se kirken

forenet på Ebenezer-hjemmet, der

og da Maggie søgte om en plads, var

eller høre musikken. Forhåbentligt

er et plejehjem for Jesus-troende i

værelset lige over for Naomi helt til-

får vi tilladelse fra de lokale myn-

Haifa. De har været bedste veninder

fældigt frit! Så nu bor de to venner

digheder - og kirkens naboer - til at

siden de for over 40 år siden mødte

dør om dør – også i deres alderdom.

åbne et sådant sted, som ikke bare

hinanden for første gang. De kom

»Jeg takker Gud for dette hjem af

har god kaffe, men også menne-

i den samme kirke, hvor Maggie

troende ældre, hvor Jesu kærlighed

sker som kan engagere andre i en

gjorde rent, og Naomi underviste i

bliver vist til alle beboere uanset

samtale om det, som driver kirken,

bibelen. Naomi flyttede ind på ple-

baggrund,« fortæller Naomi.

nemlig historien om Jesus.

Holdning til messianske jøder i Israel undersøgt
Mange messianske jøder har

Centeret i Jerusalem. Hun har un-

at sætte ord på deres tro. Generelt

gennem årene oplevet at blive

dersøgt medieuddrag helt tilbage

set er der en positiv udvikling i

latterliggjort, chikaneret og endog

til 1979, og hun konkluderer, at

offentlighedens anerkendelse af de

overfaldet af deres israelske lands-

portrætteringen af messianske

uretfærdigheder, messianske jøder

mænd. Men hvordan har medi-

jøder i de israelske medier har ud-

oplever fra både ekstreme ortodok-

erne dækket de messianske jøder

viklet sig positivt. Fra at viderefor-

se grupperinger og fra regeringens

gennem årene? Det har Lea Bendel

midle myter om Jesus-troende jø-

side. Læs mere om undersøgelsen

undersøgt i en artikel i tidsskriftet

der, har medierne i stigende grad

på israel.dk.

Mishkan, der udgives af Caspari

givet troende en platform til selv
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TORVETS HØJSKOLE

25.-28. SEPTEMBER 2017

TROENS BRUDFLADER
ARRANGØR

PRAKTISKE OPLYSNINGER

TORVETS HØJSKOLE arrangeres i fællesskab af
organisationerne bag TORVET i Aarhus, Den Danske
Israelsmission, Menighedsfakultetet og Promissio.

Ankomst

HØJSKOLEDAGENE AFHOLDES PÅ
VIRKSUND KURSUSCENTER

Afrejse
Tilmelding
Tilmeldingsfrist

Det er et meget smukt beliggende kursuscenter og
bliver drevet af Luthersk Mission. Centret ligger et
stenkast fra Hjarbæk Fjord med en skøn udsigt ud
over vandet. Centret råder over skov, store græs- og
strandarealer med rige muligheder for at gå ture i
området. Indkvarteringen sker på værelser, der er nyrenoverede og de fleste med eget bad og toilet.

Pris

VELKOMMEN TIL
SENSOMMER-HØJSKOLE

Betaling

med foredrag, drøftelse, indsigt, udsyn, udflugt, god
mad, sang og samvær

Mandag kl.11-12 (kaffe på kanden!)
Torsdag efter kaffe og afrunding på
højskoledagene
Ring eller skriv en mail til TORVET:
7356 1240 eller mf@teologi.dk
Torsdag den 7. september 2017
2200 kr. Tillæg for enkeltværelse
300 kr. Reduktion for værelse med
bad på gangen 300 kr. Sengelinned
og håndklæder ligger på værelset.

Ring eller skriv en mail til TORVET for det fulde program:
7356 1240 eller mf@teologi.dk
TORVETs konto: Reg: 3635 Kontonr.:
10904080, senest d. 1/9-2017

