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TIdeN op Mod Jesu geNkoMsT
I dag er vi nærmere Jesu genkomst end i går. 
For hver dag der går, rykker vi tættere på 
dagen, hvor Jesus kommer igen. Det bety-
der også, at det Jesus har sagt om tiden før 
sin genkomst bliver mere og mere aktuelt. 
Derfor må vi give agt på dette. Det gælder 
også os i LM-Vestjylland.

Hvad betyder det, når Jesus siger: Mon han 
så vil finde troen på jorden, når han kom-
mer? Kan det virkelig tænkes, at der skal 
være få kristne, når Jesus kommer igen? Lad 
os spørge hinanden, og ikke mindst os selv: 
Hvordan står det til i mit hjerte med troen 
på Jesus?

Hvad betyder det, når Paulus siger til de 
ældste i Efesos: »der vil komme glubske ulve 
til jer. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd 
frem og tale falsk« (ApG 20,29f). Betyder 
det, at nogle som står os nær, ikke vil sige 
det skriften siger, når der tales om tro, lære 
og liv? Hos Paulus møder vi ordene »vær på 
vagt« og hos Jesus »våg«.

FraFaLd og ForFøreLse
Frafald og forførelse har altid været menig-
hedens udfordring, men især mod endeti-
den vil forførelsen tage til, og derfor bliver 
Jesu ord endnu mere aktuelt »våg«. Der er 
flere måder, hvorpå vi kan blive ført vild. 
Hvis vi konstant lytter til en lære, som sæt-
ter tvivl ved skriften eller aldrig henviser til 
den, så er vi i fare. Eller, hvis vi gentagne 
gange får svaret: »Vi ved det ikke«; så åbner 
det op for subjektivisme og selvrådighed. 

Mon ikke vi skal øve os i at sige: Hvad siger 
Skriften!

MeNIghedeN og guds ord
Menigheden er aldrig overladt til sig selv; 
den har Guds ord: »nu overgiver jeg jer til 
Guds ord« (ApG 20,32). Gud kalder nogen 
til at fremlægge dette ord og holde fast i dets 
sandhed og aktualitet. Lad os huske dem i 
forbøn.

akTIvITeT og seLvForsTåeLse
Flere steder har dannelse af frimenigheder 
(FM) i LM skabt en ny ellipsestruktur. Før-
hen var det folkekirken og missionshuset, 
nu er det FM og almindelige LM-møder, 
som er hverdagen for mange. På det organi-
satoriske område har det flere steder doblet 
op. To bestyrelser, to prædikanter og møde-
ledere om ugen m.m. Er det en af årsagerne 
til, at det er svært at få tiden til at slå til og 
at få folk til at gå ind i opgaverne? Og er der 
stadig tid til fordybelse?
En anden udfordring, som vi også kommer 
til at forholde os til, er, om det vil ændre 
noget ved vores selvforståelse? F.eks. med 
forståelsen af tilsyn og nådegavernes mang-
foldighed.

Så er det glædeligt, at vi også i 2017 kan 
holde udsendelsesfest. Ved årsmødet vil der 
søndag eftermiddag være genudsendelses-
fest for Ruth og Philip Bach-Svendsen.

Med venlig hilsen
Thomas Beck, Afdelingsformand
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aFdeLINgsMødeT – MarTs 2017
Der	afholdes	afdelingsmøde	mandag	d.	6.	marts	kl.	19.00	i	Skjern	Missionshus.
1. Indledning - valg af ordstyrer
2. Beretning om arbejdet i afdelingen v/ Afdelingsformand Thomas Beck
3. Beretning inkl. regnskab fra:
 a. Arken i Esbjerg 
 b. Virksund Kursuscenter 
 c. Sommerlejren Hemmet Strand 
 d. Café Kilden i Herning
4. Valg:
 a. Valg til LM’s generalforsamling
  i. Valg til generalforsamling inkl. afdelingsstyrelsen: Efter tur afgår Asger  
   Mogensen (Herning), og Preben Haahr (Krusbjerg). Preben modtager   
   ikke genvalg.
  ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Henrik Jakobsen (Skjern).
 b. Løgumkloster Efterskole: Efter tur afgår Karl Haahr (Gårde).
 c. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Frank Madsen (Ølgod)
 d. Stubbekøbing Efterskole: Efter tur afgår Gunver Kjøller-Hansen (Skjern).   
  Gunver modtager ikke genvalg.
 e. Virksund Kursuscenter - Revisor: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
 f. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Henning Hansen (Esbjerg).   
  Henning modtager ikke genvalg. 
 g. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
 h. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Lone Kronborg (Videbæk) og Vagn   
  Hoffmann Hansen (Holstebro).
 i. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Efter tur afgår Rikke Slot Pedersen   
  (Videbæk).
 j. Afdelingens Revisorer: Rosa Tobiasen (Spjald) og Torben Hvergel   
  (Ringkøbing).
5. Afdelingens regnskab - v/ Afdelingskasserer Jens Kragh.
 (Regnskab findes på LM Vestjyllands hjemmeside 14 dage før:     
 www.lm-vestjylland.dk).
6. Skriftlige beretninger fra LMH, Løgumkloster Efterskole, Sædding Efterskole,  
 Efterskolen Solgården, Stubbekøbing Efterskole, LUMI Genbrug samt Tvær-  
 kulturel Mission.
7. Eventuelt.
Navne på kandidater, der ønskes opstillet til ovennævnte valg, skal indsendes til afde-
lingsformanden senest den 20. februar 2017 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmøde.

Venlig hilsen Afdelingsstyrelsen
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BereTNINg For 
LuThersk MIssIoNs høJskoLe 
I 2016 har 145 unge mennesker været elever 
på de lange kurser på LMH. På forårsholdet 
var der således 84 elever og på efterårshol-
det 61. På det nylig påbegyndte forårshold 
her i ’17 er der 91 elever. Også de korte 
kurser på skolen har været godt besøgt. Bi-
belkurset, som for første gang i år blev af-
holdt i uge 10, havde ca. 165 deltagere. På 
Sommerhøjskolen var der 56 deltagere og 
til Mission 16 i november var der igen fuldt 
hus med ca. 400 deltagere. 

På bygningssiden har det største projekt 
været, at skolens hovedbygning har fået nyt 
tag. Det foregik henover det tidlige forår, og 
samtidig blev der foretaget de nødvendige 
reparationer/renovationer i tilknytning til 
dette, så både tag og tagkonstruktion i øv-
rigt er i orden for mange år frem.

I 2016 kunne én af vore afholdte medarbej-
dere, lærer Thomas Wind, fejre 25 års jubi-
læum på skolen. Det skete i august måned. 
I køkkenet har vi pr. 1. januar fået ny køk-
kenleder, Lisbeth Buus Eriksen. Desuden 
har det, pga. de mange elever, været nød-
vendigt med kvotalærere på forårsholdene 
på over 50 %. I foråret 2016 var det Michael 
Agerbo Mørch, og her i 2017 er det Kristof-
fer Enevoldsen. Begge er teologistuderende 
fra Dansk Bibel Institut i København.

De forholdsvis store elevhold, som vi p.t. 
oplever, betyder også, at LMH har en god 
økonomi. Sammen med en ansvarlig ledelse 
giver det mulighed for tiltrængte fornyelser, 
som f.eks. det nye tag på hovedbygningen, 
uden at skolens øvrige hverdag påvirkes.

Men det vidner også om en god opbakning 
i skolens bagland. I mange hjem bliver der 
regelmæssigt bedt for LMH’s virke, for ele-
ver, lærere og ansatte. Den tjeneste er med 
til at sende unge mennesker til LMH og 
bevare skolen på en sund linje. For også på 
LMH mærkes det, at vi lever i en tid, hvor 
påvirkningen fra verden ønsker at trænge 
ind og sætte dagsordenen. For der hvor 
Guds Ord gives videre, vil der altid være 
kamp. Det handler ikke bare om koncentra-
tion i undervisning og ansvarlighed i øko-
nomi. - Det handler om menneskers evige 
frelse, og her har de unge år en særlig be-
tydning. 

Tak derfor for fortsat trofasthed i forbøn for 
LMH.

De valgte medlemmer i LMH’s bestyrelse 
fra Vestjyllands afdeling er: Flemming 
Mose Lauridsen og Preben Skov Jensen.

 Preben Skov Jensen
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BereTNINg Fra 
LøguMkLosTer eFTerskoLe

Så kort kunne beretningen være - men I får 
lidt mere!
2016 blev året, hvor vi indstillede os på at 
drive skole med en del færre elever end tidli-
gere. Dette har kunnet lade sig gøre, fordi vi 
har dygtige og engagerede ansatte, og fordi 
skolen har en sund økonomi.
Viceforstander Ingvard Christensen valgte 
at gå på efterløn efter mange års indsats på 
skolen. Ny viceforstander er Stefan Schmidt 
Christensen, der kommer fra en stilling i 
KFS.
Bestyrelsen har, sammen med lærerne, 
igangsat en grundig gennemtænkning af, 
hvordan vi i undervisning og formidling 
rækker et gammelt, men stadigvæk lige ak-
tuelt budskab til en ny generation. 

»deT går godT - seNd gerNe FLere eLever!«

Årsskriftet er blevet erstattet af 3 nyhedsbre-
ve, som udsendes sammen med LM-Søn-
derjyllands Afdelingsblad. Tidligere elever 
og andre interesserede har mulighed for at 
modtage nyhedsbrevene på mail eller tryk 
ved henvendelse til skolen.
I det forgangne år har vi igen fået lov til at 
opfylde skolens formål: at række unge men-
nesker Guds levende ord til omvendelse og 
efterfølgelse, og at undervise eleverne på et 
højt, fagligt niveau. Begge dele i et sundt og 
stærkt fællesskab. 
Dette har vi også tænkt os at gøre i fremti-
den - så længe Gud vil!

Kurt Knudsen, Esbjerg
Karl Haahr, Gårde
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BereTNINg Fra 
sæddINg eFTerskoLe
Et intenst forår er i gang på Sædding Ef-
terskole! Den vigtige hverdag med under-
visning og kristent fællesskab blandes med 
mange besøg og højdepunkter. Der er Ef-
terskolernes Aften, musical, Sædding Fun-
park, Fest for Grønland, skitur til Østrig, 
klosterweekend, udlandstur… Og så er det 
hele ikke engang nævnt. 
Et år eller to på efterskole giver mere end 
nogen anden skoleform kan give. Derfor 
giver det rigtig god mening at tage på ef-
terskole i 9. klasse – hvorfor vente til 10. 
klasse?

74 eLever og 18 NYe BadeværeLser
Vi har 74 elever i år, og da vi tog imod elev-
holdet i sommers, kunne drengene indtage 
en helt nyrenoveret elevfløj med nymalede 
værelser og gang og 18 lækre badeværelser. 
Det betyder meget for eleverne, at deres væ-
relse og badeforhold er gode. Nu har vi på 
Sædding Efterskole 40 gode tomandsværel-
ser med eget badeværelse. Det er både trygt 
og rart for den enkelte elev ikke at skulle 
dele bruseren med en masse kammerater.
Vi har også fået udskiftet de fleste af eternit-
tagene på skolen, som nu fremstår endnu 
mere velholdt og fremtidssikret.

BLoMsTreNde MusIkLIv  
I NYT MusIkLokaLe
Musiklivet blomstrer på Sædding Eftersko-
le! Vi har i år taget et nyt, lækkert musik-
lokale i brug, og vi har alt det udstyr, man 
næsten kan drømme om. I efteråret glæ-
dede vi os over, at et af vores band vandt en  

sangkonkurrence på Event, og sangen skal 
nu indspilles i et lydstudie i Århus.
Det nye musiklokale er delt op med en lyd-
mur, så der er et fedt lydstudie med øvelo-
kale i den ene ende. Vi har oprettet et nyt 
valgfag »Lyd‐ og lysteknik«, så eleverne har 
mulighed for at lære at bruge det nye lyd-
studie. Tanken er, at de musikalske elever 
sammen med de mere tekniske elever kan 
producere musiknumre, måske med musik-
videoer til, som kan blive delt med andre på 
fx YouTube. Hvis man elsker at spille musik, 
kan man på Sædding Efterskole vælge de to 
profilfag »Musik & Band« og »Musik Extra« 
- plus en række andre musikvalgfag.
Og så er vi jo stadig rigtig gode til og vilde 
med sport. Og kreative fag. Og…

Tak og Bed
•	 Tak for et godt elevtal og skolens gode  
 faciliteter.
•	 Tak og bed for elevholdet, særligt for  
 de elever, som ikke kender Jesus endnu.
•	 Tak og bed for de ansatte - om arbejds- 
 glæde, åndelig visdom og frimodighed  
 til at forkynde evangeliet klart og rent.
•	 Bed om, at Sædding Efterskole også må  
 få et godt elevtal og et godt elevhold  
 efter sommerferien.

Bestyrelsesformand Frank Madsen, 
næstformand Jens Kjærgaard og 

forstander Rasmus B. Houler
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BereTNINg Fra 
eFTerskoLeN soLgårdeN
I august sagde vi velkommen til 100 efter-
skoleelever ved skoleårets start. Det mær-
kes, at der i år er 21 gengangere, som i den 
grad har JA-hatten på og dermed er med 
til at gå foran og bidrage til fællesskab og 
trivsel - det gør en mærkbar forskel, når ele-
verne har et særligt øje for hinanden i en 
tid, og det nuværende hold er usædvanlig 
harmonisk.

Elevflokken er kendetegnet af en stor por-
tion frimodighed og engagement, når det 
gælder både undervisning og nysgerrighed 
på liv og tro - sidstnævnte kommer blandt 
andet til udtryk ved lovsangsaftner, hvor 
frimodigheden er stor, og hvor mange ger-
ne vil dele deres vidnesbyrd om livet med 
Jesus med deres efterskolekammerater.

Vi glæder os over stabilitet og kontinuitet 
i medarbejderflokken med en passende 
fordeling af de faglige kompetencer, der er 
brug for i den daglige undervisning. Udover 
fokus på læring, dannelse og omsorg i dag-
ligdagen er der blandt medarbejderne også 
et stort ønske om at gøre Jesus kendt for ele-
verne til fornyelse og omvendelse. 

Skolens bestyrelse og ledelse har i det for-
gangne år sat fokus på Solgårdens værdig-
rundlag, så værdigrundlaget til stadighed 
må forblive en søjle i Solgårdens beretti-
gelse som efterskole. 

På skolen tilbydes 10 PRO, Bibellinjen, Mu-
sik, Motor og Teknik, Sport, Kreativ, Medie 
og Design samt en helt ny linje kaldet Psy-
kologi og retræte.

I december blev første spadestik taget til 
den nye hal, denne gang en »hel« hal, som 
alle på Solgården glæder sig til står færdig 
til at tage imod det nye hold til sommer. 
Her skal også næves, at der i skrivende 
stund (10/1-17) er 8 ledige pladser på Sol-
gården til det kommende hold. Husk gerne 
det i jeres bagland.

Enhver, der måtte havde lyst, er altid en 
velkommen gæst på Solgården. Vil man gå 
mere i dybden, kan man kigge på skolens 
nye hjemmeside, som blev lanceret for et år 
siden.

Slutteligt er der grund til at glæde sig over 
en dygtig og engageret medarbejderstab og 
en visionær ledelse med forstanderen Kri-
stian Andersen i spidsen for Solgården. Tak 
for forbøn og medleven. Bed for personalet 
og om, at vore skoler må blive bevaret som 
de værdibårne skoler, de er. Bed om, at et 
ophold på vore skoler må have en afgøren-
de forskel for eleverne - åndeligt såvel som 
menneskeligt og fagligt.

Mimi Kristensen og Rikke Brosbøl
Repræsentanter Vestjyllands afdeling
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BereTNINg Fra 
sTuBBekøBINg 
eFTerskoLe 
Fra Stubbekøbing Efterskole meldes der 
om stor glæde over et dejligt elevhold med 
53 elever ud af de 56 elever, der begyndte 
i august. På skolen oplever de også, at ele-
verne får en god efterskoleoplevelse med 
mange gode venskaber. Bl.a. er der skole-
rejser til Prag og Nordsjælland i det kom-
mende forår, men der har også været bro-
bygningsuge (hvor eleverne prøver at være 
på Teknisk Skole m.m.) for ca. halvdelen af 
eleverne i Nykøbing. Der er mange andre 
arrangementer for eleverne. Man kan følge 
nogle af disse arrangementer på Facebook.

Personalesituationen er lige nu den, at vi-
ceforstander Simon Leinum har opsagt sin 
stilling, så der skal findes en ny vicefor-
stander, som gerne skal ansættes omkring 
1.april. Simon har været på skolen i over 10 
år. Der er glæde over den resterende gode 
og stabil medarbejderflok, men der er også 
en bekymring om fremtidens lærersitua-
tion. Om det skriver Ivan Jakobsen: »Det er 
generelt en stor udfordring, når vi skal re-
kruttere nye medarbejdere til Stubbekøbing 
Efterskole. Vi, der arbejder her til hverdag, 
oplever, at vi har en af Danmarks bedste ar- 

bejdspladser, og vi oplever, at arbejdet giver 
os store udviklingsmuligheder som medar-
bejdere. Derfor kan det være svært at forstå, 
at ansøgerne ikke står i kø for at blive en del 
af dette sted, når vi har ledige stillinger. Men 
vi må bare konstatere, at der desværre ikke er 
ret mange fra vores kristne bagland, der øn-
sker at søge job hos os. Det er en konkret ud-
fordring, som vi godt vil dele med jer. Vi har 
et mål om, at Stubbekøbing Efterskole skal 
være en kristen special-efterskole og derfor 
har vi behov for, at der er kristne, der ønsker 
at arbejde her«.

Selvom det er en travl periode med det 
nuværende elevhold, er der allerede gang i 
planlægning af næste skoleår. Der er mange 
interesserede, der bliver vist rundt på sko-
len, og en del der overvejer et skoleår på 
Stubbekøbing Efterskole. Om skolen bliver 
fyldt op til næste år vides ikke endnu, men 
det ser godt ud.

Ivan Jakobsen skriver: »Vi oplever rig vel-
signelse på Stubbekøbing Efterskole. Vi bliver 
betroet mange unge, og de har brug for al den 
forbøn, de kan få. Husk dem og husk vores 
medarbejdere, der gør en kæmpe indsats for 
at dette arbejde skal lykkes«.

Bed også om at der må findes nogle kristne 
med syn for special-efterskolen, der vil flyt-
te til Stubbekøbing, så skolen kan fortsætte 
med at være et godt kristent efterskoletil-
bud.

Gunver Kjøller-Hansen og Torben Larsen

www.sTuBBekoeBINgeFTerskoLe.dk
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BereTNINg Fra 
LuMI geNBrug vesTJYLLaNd
2016 har været et stille år i LUMI Genbrug. 

I vore to butikker har året været en lang 
række af hverdage, gode hverdage. Hver-
dage med stor aktivitet. Meget kommer ind 
og skal sorteres, gøres rent og stilles an. Og 
heldigvis er meget solgt igen. Og så er der 
den daglige spænding: »Er der kommet 
gode ting ind?« og »Hvor meget har vi solgt 
for i dag?«

Der er ikke i 2016 lavet udvidelser, ombyg-
ninger eller større investeringer.  

I udvalget er vi meget taknemlige for alt det 
gode og positive, vi hører om hverdagene i 
butikkerne.  Vi er taknemlige for, at vi har 
ledergrupper, der tager opgaven alvorligt, 
og som er villige til at bruge tid i butikkerne 
og gå foran med et godt eksempel. Og så har 
vi en flok gode og trofaste medarbejdere, 
som yder en stor indsats en eller flere gange 

om ugen. Udvalget, og sikkert hele LM, vil 
gerne sige jer alle en stor tak for det arbejde 
I gør! Tak at vi kun hører positive ting fra 
hverdagene i LUMI, og vi vil gerne opfordre 
jer til fortsat at kæmpe for det gode arbejds-
miljø.

Omsat i tørre tal så er der i 2016 solgt for i 
alt 2,78 millioner i vores butikker. Det har 
givet et overskud til LM på 1,914 millioner 
kr. Hele 638.000,- kr. er gået i LM-Vestjyl-
lands kasse. Det er mange penge, vi skulle 
have op af lommen, hvis vi ikke havde 
LUMI genbrug.

I forsommeren prøvede vi at puste liv i tan-
kerne om en butik i Varde. Men vi kan ikke 
finde medarbejdere, der kan påtage sig den 
opgave, så det blev ved det.

Asger Mogensen, Kjeld Tychsen 
og Lars Henning Mikkelsen 
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BereTNINg oM deT TværkuLTureLLe 
arBeJde I LM-vesTJYLLaNd

Gud åbnede på en særlig måde døre i 2016. 
Døre til kontakt med mange mennesker, på 
asylcentre og blandt dem som har fået asyl. 
Gud åbnede hjertedøre, mange har taget 
imod og ladet Jesus komme ind. Det har 
været meget stort at være vidne til og være 
en del af. Herunder et lille glimt af hvad der 
sker forskellige steder:

Venskabs	 Cafeen	 i	 Videbæk tæller 
mellem 40 og 80. Der kommer en del 

fra Spjald. Der er venskabskontakter.
LM	Cafeen	i	Holstebro tæller omkring 
100, ofte flere. Mange kommer fra asyl-

centeret. Mange er i sving med madlav-
ning og transport, men også med at holde 
kontakten til de mange. Flere LM´ere er 
aktive i Nørrelandskirkens arbejde, hvor 37 
er blevet undervist og døbt i år. Der fort-
sættes med oplæring i bibelgrupper. LM´s 
internationale bibelgruppe fortsætter. Der 
er venskabskontakter og lektiehjælp. 
LM har været med til at danne »Kirkernes 
integrations samarbejde« i Holstebro.  
Se www.kis-holstebro.dk

Kulturmødet	i	Esbjerg tæller omkring 
50. Den internationale Bibelgruppe om- 

kring 10. Der er venskabskontakter. Mads 
Hansen er tilknyttet arbejdet i Esbjerg/Hol-
stebro/Videbæk.   

Den	internationale	bibelgruppe  
i Lemvig tæller omkring 10. Der er  

lektiehjælp og venskabskontakter.
Middag	på	Tværs	 i	Skjern tæller om-
kring 90. Der er lektiehjælp, venskabs-

kontakter, Sport på Tværs samt en inter-

national bibelgruppe. LM har været med til 
at danne »Kirkernes integrationsnetværk«.

Venskabsmiddag	Herning tæller mel-
lem 60 og 90. Flere flygtninge fra asyl-

centeret ønskede en bibel, og flere ønskede 
at vide mere om bibelen. Den 13. januar be-
gyndte vi med ugentlig bibelundervisning 
i LM-huset, og var ofte 30. Mange ønskede 
forbøn. Flere tog imod Jesus, og ønskede at 
blive døbt. 17 er nu blevet døbt i hhv. Her-
ning, Spjald og Skjern. De kommer alle fra 
muslimske lande. Der er venskabskontak-
ter, lektiehjælp og 2 bibelgrupper. 

Den	Tværkulturelle	Kristne	Sommer-
lejr på Hestlund efterskole talte 150. 17 

af deltagere var fra Kærshovedgård udrejse-
center. Mange af deltagerne var nye kristne, 
og det var vidunderligt at mærke og høre 
glæden i Jesus.

Ringkøbing. Der er venskabskontakter 
og lektiehjælp. 
Nyt arbejde: 
•		Verdens	Middag begyndte i Ølgod  

  d. 10.04, med over 60 deltagere.  
  Der er venskabskontakter.
	 •	 International	bibelgruppe,	Spjald.  
  Begyndte i sept. og tæller 10. Der er  
 lektiehjælp og venskabskontakter.
Tak til Gud og til alle som tjener i dette ar-
bejde. 

Tværkulturel Konsulent 
Enok Sørensen 

Se mere her: www.integrationstilbud.dk  
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LuThers TårNopLeveLse:

 Lov og evaNgeLIuM  
Martin Luther (1483-1546) blev professor 
i teologi i Wittenberg i 1513. På dette tids-
punkt var han kritisk indstillet over for en 
del misbrug i Den romersk-katolske Kirke. 
I foråret og sommeren 1517 solgte Johann 
Tetzel (ca.1465-1519) afladsbreve i byerne 
tæt på Wittenberg, og Luthers bysbørn be-
talte mange penge for at slippe hurtigere 
gennem skærsilden. Ifølge romersk-katolsk 
teologi kommer de fleste kristne i skærsilden 
efter deres død. Gennem måske hundreder 
af år må de sidste rester af synd lutres ud.
Den 31. oktober 1517 offentliggjorde Luther 
95 sætninger (teser) vendt mod afladshand-
len. Hensigten var egentlig bare at sætte en 
debat i gang. Men Luthers sætninger ud-
fordrede indirekte kirkens autoritet. Derfor 
blev de begyndelsen til et fuldstændigt op-
gør med Romerkirken, og vi daterer refor-
mationen fra denne begivenhed. Den 31. 
oktober 2017 kan vi altså fejre 500-året for 
den lutherske reformation.
I efteråret 1517 var Luther dog endnu ikke 
kommet til afklaring af det, der blev reforma-
tionens hovedsag; nemlig lov og evangelium. 
Han beretter selv mange år senere, hvordan 
han på dette tidspunkt kæmpede med at for-
stå Rom 1,17: I evangeliet åbenbares Guds 

retfærdighed. Lu-
ther fortæller: »Jeg 
hadede dette ud-
tryk Guds retfær-
dighed« (Martin 
Luther: Verker i 
Utvalg bd.1, Oslo: 
Gyldendal 1979, 
s.17). Men så gik 
det op for ham, at 
Guds retfærdig-

Peter Olsen

hed er den, som Han 
giver til det menneske, 
der ikke selv har nogen 
retfærdighed. »Med 
den forbarmer Gud 
sig over os og gør os 
retfærdige ved troen«. 
Luther fortsætter: »Nu 
følte jeg mig næsten, 
som om jeg var født på 
ny, som om portene til Paradis havde åbnet 
sig, så jeg kunne gå ind… For mig blev det-
te sted hos Paulus selve porten til Paradis« 
(samme s.18). Han siger, at dette skete kort 
efter, at han i sommeren 1518 var påbegyndt 
sin anden gennemgang af Salmernes Bog.
I en af sine såkaldte bordtaler fortæller Lu-
ther det samme på denne måde: »Jeg var 
længe forvirret, indtil jeg kom til stedet i 
Rom 1: ›Den retfærdige lever af tro‹. Det 
hjalp mig. Da så jeg, hvilken retfærdighed 
Paulus taler om. Før manglede jeg ikke an-
det end dette, at jeg ikke skelnede mellem 
loven og evangeliet. Men da jeg fandt denne 
skelnen, at loven er ét, evangeliet noget an-
det, da brød jeg igennem« (Weimarer Aus-
gabe. Tischreden 5,210 no. 5518).
Luther sad formentlig i sit arbejdsværelse 
i tårnet i Wittenbergs Sortekloster, da han 
gjorde denne opdagelse. Derfor taler vi om 
Luthers tårnoplevelse.
Carl Fredrik Wisløff (1908-2004) skriver: 
»Da Luther indledte striden om afladen, var 
han endnu ikke ›evangelisk‹« (C.F. Wisløff: 
Martin Luthers Teologi, Hillerød 1985, s.29; 
se også s.47f). Men den efterfølgende dis-
kussion og ikke mindst Luthers eget arbejde 
med Bibelen gav ham klarhed over evangeli-
et. Derfor skulle vi måske vente med at fejre 
reformationen til 2018. Men da vi ikke ved, Martin Luther (Wikipedia).
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præcis hvornår Luthers tårnoplevelse fandt 
sted, kan vi lige så godt holde fast ved datoen 
d.31. oktober 1517.
Luther siger altså: »Før manglede jeg ikke 
andet end dette, at jeg ikke skelnede mel-
lem loven og evangeliet«. Nej, men dermed 
manglede han også alt!
I en prædiken i 1532 om forskellen på lov og 
evangelium siger han: »Både prædikanter og 
kristne skal lære at skelne sikkert mellem lo-
ven og troen, mellem bud og evangelium… 
Dette er den højeste kunst i kristenheden, 
som vi må kende« (Martin Luther: Skrifter 
i Udvalg. Troen og Livet, København: Credo 
1992, s.41). 1

Det lutherske bekendelsesskrift Konkor-
dieformlen fra 1577 siger (SD art.5): »Fordi 
forskellen mellem loven og evangeliet er et 
særligt herligt lys, som tjener til, at Guds 
Ord bliver ret delt, og de hellige profeters 
og apostles skrifter bliver rigtigt forklaret og 
forstået, må vi med særlig omhu holde fast 
på denne forskel, så disse to lærestykker ikke 
bliver blandet sammen med hinanden, eller 
der bliver gjort en lov af evangeliet, så Kristi 
fortjeneste bliver fordunklet, og de ængstede 
samvittigheder bliver berøvet den trøst, som 
de har i det hellige evangelium, når det bli-
ver forkyndt rent og klart. Det kan holde 
dem oppe i deres værste anfægtelser, når 
loven forskrækker dem« (Konkordieboken, 
Oslo: Lunde 1985, s.472).
Reformationens hovedsag er altså den rette 
skelnen mellem lov og evangelium. Samtidig 
er denne skelnen et særligt herligt lys, som 
både prædikanter og kristne i øvrigt må lære 
sig, hvis vi skal bevare den trøst, som evan-
geliet ønsker at række os.

(fortsættes næste side)

1 Der er en trykfejl i Credos danske oversættelse. 
Der står »mellem Gud og evangelium«. Der skal 
stå »mellem bud og evangelium«. Luthers tyske 
siger: »…zwisschen dem gebot und Euangelion« 
(Weimarer Ausgabe 36,9,26).

I sin Store Galaterbrevskommentar skriver 
Luther, at både loven og evangeliet er et lys 
fra Gud. »Loven er altså også et lys. Den vi-
ser ikke Guds nåde, ikke retfærdigheden og 
livet, men Guds vrede, vor synd, død og for-
dømmelse overfor Gud, ja, Helvede… Evan-
geliet er derimod et lys, der oplyser og le-
vendegør hjerterne. For det viser, hvad Guds 
nåde og barmhjertighed er, hvad syndernes 
forladelse, velsignelse, retfærdighed, liv og 
evig salighed er, og hvordan vi kan få del i 
dem« (Martin Luther: Skrifter i Udvalg. Store 
Galaterbrevskommentar bd.2, København: 
Credo 1984, 24).
Luther kalder ofte loven for Guds fremmede 
gerning og evangeliet for Guds egentlige 
gerning. Det, som Gud egentlig ønsker, er, 
at vi skal nå frem til evangeliet om synder-
nes forladelse. Først når det lykkes, er Guds 
egentlige gerning sket. 
Guds vrede over mennesker er en konse-
kvens af synden. Med udtrykket Guds frem-
mede gerning vil Luther ikke sige, at Gud 
ikke mener loven og vreden alvorligt. Luther 
siger om loven og evangeliet: »Begge dele er 
Guds Ord« (Troen og Livet, s.47). 
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FørsTehåNds-   INdTrYk aF MIssIoNsarBeJdeT 

Sidste år fik min kone og jeg mulighed for 
at rejse til Tanzania. Formålet med sådan 
en rejse som medlem af landsstyrelsen er 
at bakke op om vores missionærer, møde 
samarbejdspartnere i kirken og få et før-
stehåndsindtryk af arbejdet.

Først var vi i Dar es Salaam, hvor LM og 
Soma Biblia har deres hovedkontorer. 
Herefter tog vi til Bagamoyo, hvor vi del-
tog på missionærkonferencen, som er en 
mellemting mellem en lejr og en general-
forsamling. Man beretter om de forskelli-
ge arbejdsopgaver og drøfter arbejdsmæs-
sige forhold. 

Indimellem er der bibeltimer, gruppedrøf-
telser og socialt samvær. Det var godt at 
mærke, at missionærerne virkelig bræn-

Gud mener begge dele lige alvorligt. Det 
vantro menneske står i Guds vrede. Kun 
det troende menneske kan sige med Pau-
lus, at vi har fred med Gud, for det er i 
troen på Jesus, vi har »fået adgang til den 
nåde, som vi står i« (Rom 5,1-2).
Ældre lutherdom skelnede mellem vre-
dens stand og nådens stand. Af natur er vi 
vredens børn ligesom de andre (Ef 2,3). På 
grund af arvesynden fødes vi i Guds vrede. 
Men når vi kommer til tro på Jesus, flyttes 
vi over i nåden. Derefter står vi i nåden.
Alligevel gælder det, at også kristne er 
syndere. Synden kommer fortsat til os in-
defra, fra et ugudeligt hjerte. Derfor gæl-
der det, som et af bekendelsesskrifterne si-
ger: »Loven anklager os altid, viser altid, at 
Gud er vred« (Konkordieboken, 88). Eller 
som Luther siger i sin indledning til Sl 90: 
Lovens Gud er vredens Gud (lat. Deus ira-
tus). Så længe synden hænger ved os, mø-
der Gud os på to helt forskellige måder: 
Dom og nåde. Det er Hans vilje, at vi skal 
lære Ham at kende på disse to måder, men 
også, at vi igen og igen skal flygte fra dom-
men til nåden. Vi hører lovens anklager og 
mærker Guds vrede over synden. Derefter 
hører vi ordet om syndernes forladelse for 
Jesu skyld. Livet igennem må vi give Gud 
ret i begge disse ord. Hvis vi gør det, kan vi 
hvile i det andet ord: Syndernes forladelse 
for Jesu skyld!
Martin Luthers prædikener er gennem-
trukket af erfaringer som en svamp af 
vand. Men i modsætning til en del mo-
derne forkyndelse er det ikke erfaringer af 
bønhørelser eller af Guds ledelse. Det er 
heller ikke omvendelsen som en fortidig 
oplevelse, der optager Luther. Derimod 
står han til stadighed for Guds ansigt som 
en synder, der hører Guds nåde tilsagt. 
Derfor vidner han igen og igen om dom-
men og nåden i mødet med Gud. Men 
nåden er det sidste ord, det egentlige ord.

(fortsat fra forrige side)
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FørsTehåNds-   INdTrYk aF MIssIoNsarBeJdeT 

der for, at flere skal møde evangeliet, og hvor 
stor betydning forbønnen fra mange missi-
onsvenner i DK har.

Anden del af turen gik bl.a. til Mara stift, 
Kiabakari bibelskole og Maradalen.

Det er et område i det nordlige Tanzania, 
hvor der er flest mennesker, som ikke har 
hørt evangeliet. Der er etableret mange nye 
menigheder de seneste år, men der er stadig 
mange steder, hvor der ingen menigheder er. 
Der er et stort behov for oplæring. Derfor 
er det godt, at der er en velfungerende bi-
belskole i Kiabakari. Lederen på skolen er en 

tidligere elev, og mange tidligere 
elever bor rundt om i stiftet og 
har opgaver i menighederne.

Det ultimative højdepunkt på 
turen var en gudstjeneste i Mara-
dalen. Der var ca. 15 til gudstje-
nesten, som foregik i en skolestue 
uden vinduer. Vi mødte en kvin-
de, som før tjente satan. Nu havde 
hun oplevet, at Jesus er stærkere 
end Satan, og at Guds nåde gælder 
for hende. Tænk at møde et men-

neske, som er friet ud af hedenskabets dybe 
mørke og flyttet over i Guds rige. Hun blev 
frelst, fordi LM har sendt missionærer til 
hendes landsby! Og alle jer, der på den ene 
eller anden måde støtter missionsarbejdet, 
er jo med til at bringe evangeliet derud!

Selv de små midler, LM bidrager med, bety-
der, at mennesker hører om Jesus og kom-
mer til tro på Ham! Når vi ser på os selv og 
mange andre i LM-Danmark, så burde vi 
prioritere anderledes, og hver især spørge os 
selv: »Hvordan og hvor kan jeg tjene Gud, så 
flere kan høre evangeliet?«

Selvom der er rigtig mange i Danmark, der 
ikke kender Jesus, har de fleste trods alt mu-
lighed for at komme et sted, hvor evangeliet 
lyder eller møde en kristen, der kan fortælle 
om Jesus. Den mulighed findes ikke altid i 
Tanzania eller i andre af vore missionslande.

Bed for vores missionærer, for kirken og om 
at de nye i troen må blive bevaret!

 Asger Mogensen

Skolelederen (tv.)

Skolestuen hvor der holdes gudstjeneste.
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vIgTIge daToer 2017

•	 6.	marts:	Afdelingsmøde.

•	 10.	-	11.	juni:	Årsmøde.

•	 11.	juni:	Udsendelsesfest for Ruth og Philip  
 Bach-Svendsen.

•	 10.	september:	Missions Event.

•	 6.	november: Afdelingsmøde.
(se mere på: www.lm-vestjylland.dk) 

prædIkaNTkursus:

Den 13.-14. januar medvirkede Arne Helge Teigen (Norge) ved årets prædikantkur-
sus. I dag kan man lytte til et utal sange og prædikener på nettet fra forskellige kirke-
lige retninger. Under overskriften: ”Hvor udfordres vi i dag?” pegede Arne på nogle af 
lighederne og forskellene mellem reformert og luthersk kristendom, fx: Kan kristne 
falde fra? Gælder Jesu død for alle mennesker eller kun for de udvalgte? Er nogen 
udvalgt til frelse og andre til at gå fortabt?
Det kan anbefales at lytte til timerne, hvis man savner hjælp til at forstå nogle af disse 
og andre spørgsmål.

Se mere på www.lm-vestjylland.dk 

LeJre og arraNgeMeNTer 
på heMMeT sTraNd 2017

•	 Kvindedag: 1.	april
•	 Påskelejr: 7.	-	9.	april
•	 Seniorlejr: 13.	-	14.	juni
•	 Sandkasselejr: 17.	-	18.	juni	
•	 Drengelejr: 24.	-	26.	juni
•	 Pigelejr: 27.	-	29.	juni
•	 Fælleslejr: 30.	juni	-	3.	juli
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