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Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutnin-
gen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var 
en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker 
på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og 
en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og 
vores historie.
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visning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag 
og en række valgfag. Fællesfagene består af grund-
læggende indføring i den kristne troslære, centrale 
bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige 
emner.

                          
Postadresse:
 Luthersk Missions Højskole
 Ansgarvej 2
 3400 Hillerød 

Forstander:  
 Henrik Nymann Eriksen
 tlf. 3048 7378
 hne@lmh.dk 

Bank: 2230-010-0080 401

Telefoner på skolen:
Kontor: 4826 0766
Køkken: 4826 1158

E-mail: lmh@lmh.dk
www.lmh.dk

højskolen kort ... Bed for os!
”Bed også for os om, at Gud vil åbne en dør for ordet, 
så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden” Kol 4,3

Tekst:
Mikkel Vigilius

HØJSKOLELÆRER

Hvad er det bedste ved at være bibelskolelærer? 
For mig er det bedste at være vidne til Guds Ånds 
gerning, når han gennem ordet virker tro på og 
glæde over Jesus som frelser og forsoner.  

Når sløret over evangeliet tages væk, og en elev 
ser Jesus som sin egen frelser, da oplever jeg at 
blive sat ud på sidelinjen. Jeg er tilskuer til et un-
der, som virkes af Guds Ånd helt alene. 

Der er ingen, som med hjertets øjne ser Jesus som 
sin frelser uden ved en åbenbaring af Guds Ånd. 
Evangeliet om Jesu frelse er Guds hemmelige vis-
dom, som Gud har ”åbenbaret for os ved Ånden” 
(1 Kor 2,10). 

Tænk, at det er sket for mig! Det er mit livs største 
gave og rigdom, at jeg ved en åbenbaring af Guds 
Ånd så mig fri og frelst i det, som Jesus har gjort 
for mig. Jeg ved, at det var svar på min mors og 
fars bønner for mig. Intet har de bedt så meget 
om som det: at vi børn måtte se Jesus som vores 
frelser. Hvor er jeg taknemlig for deres forbøn, og 
for Guds bønnesvar! 

Mange har oplevet at få Jesus åbenbaret som de-
res frelser på LMH. Hvorfor? Hemmeligheden lig-
ger ikke i skolen, og slet ikke i os lærere. Vi er i os 
selv helt hjælpeløse i forhold til at nå elevernes 
hjerter. 

Paulus var lige så hjælpeløs. Han vidste, at hvis 
ikke Gud åbnede en dør for ordet og åbenbarede 
Kristus-hemmeligheden, så var hans tjeneste 
uden frugt. Derfor tilskynder han indtrængende 
de troende til at bede for ham om, at Gud ville 
åbne en dør for ordet. 

I generation efter generation har LMH haft man-
ge trofaste forbedere. Det er en gave, hvis betyd-
ning ikke kan overvurderes. Der er næppe nogen 
tjeneste, som har haft så stor åndelig betydning 
for skolen, som vore forbederes bøn. De har set, 
hvem der alene kan velsigne skolen og virke tro 
på Jesus. Derfor har de bedt til Gud, og han har 
svaret. 

Tak til Gud for hans store nåde mod os og hans 
bønnesvar! Tak til alle jer, som beder!

03¥¦

Hvad er det bedste ved at være bibelskolelærer? 
For mig er det bedste at være vidne til Guds Ånds 
gerning, når han gennem ordet virker tro på og 
glæde over Jesus som frelser og forsoner.  

Når sløret over evangeliet tages væk, og en elev 
ser Jesus som sin egen frelser, da oplever jeg at 
blive sat ud på sidelinjen. Jeg er tilskuer til et un-
der, som virkes af Guds Ånd helt alene. 

Der er ingen, som med hjertets øjne ser Jesus som 
sin frelser uden ved en åbenbaring af Guds Ånd. 
Evangeliet om Jesu frelse er Guds hemmelige vis-
dom, som Gud har ”åbenbaret for os ved Ånden” 
(1 Kor 2,10). 

Tænk, at det er sket for mig! Det er mit livs største 
gave og rigdom, at jeg ved en åbenbaring af Guds 
Ånd så mig fri og frelst i det, som Jesus har gjort 
for mig. Jeg ved, at det var svar på min mors og 
fars bønner for mig. Intet har de bedt så meget 
om som det: at vi børn måtte se Jesus som vores 
frelser. Hvor er jeg taknemlig for deres forbøn, og 
for Guds bønnesvar! 

Bed for os!
”Bed også for os om, at Gud vil åbne en dør for ordet, 

 Kol 4,3

Mange har oplevet at få Jesus åbenbaret som de-
res frelser på LMH. Hvorfor? Hemmeligheden lig-
ger ikke i skolen, og slet ikke i os lærere. Vi er i os 
selv helt hjælpeløse i forhold til at nå elevernes 

Paulus var lige så hjælpeløs. Han vidste, at hvis 
ikke Gud åbnede en dør for ordet og åbenbarede 
Kristus-hemmeligheden, så var hans tjeneste 
uden frugt. Derfor tilskynder han indtrængende 
de troende til at bede for ham om, at Gud ville 
åbne en dør for ordet. 

I generation efter generation har LMH haft man-
ge trofaste forbedere. Det er en gave, hvis betyd-
ning ikke kan overvurderes. Der er næppe nogen 
tjeneste, som har haft så stor åndelig betydning 
for skolen, som vore forbederes bøn. De har set, 
hvem der alene kan velsigne skolen og virke tro 
på Jesus. Derfor har de bedt til Gud, og han har 

Tak til Gud for hans store nåde mod os og hans 
bønnesvar! Tak til alle jer, som beder!

03



Det er sket lige siden urkirkens tid. Det sker i alle 
dele af Guds menighed på jord, uanset hvilken 
verdensdel vi bor i. Det sker også i Danmark – at 
nogle af dem, som står os nær, forlader troen. 
Nogle gange smækker de døren efter sig med et 
drøn, andre gange siver de stille og umærkeligt 
væk. Det kan være et familiemedlem eller en god 
ven. Og det gør så ondt.

Den tavse smerte
Vi taler ikke så meget om det. Det gør måske for 
ondt, og vi bliver helst ved med at håbe, - for kær-
ligheden tror alt og håber alt. Især når det gælder 
dem, vi holder mest af.
Det er nogle gange lettere at håbe, når vi ikke ta-
ler om det. Men smerten og uvisheden forsvinder 
ikke. 
Det tager tid at acceptere, at en bror, søster, søn, 
datter eller god ven har valgt Jesus fra. Og helt 
at acceptere det kan vi vel ikke, selvom vi ved, at 
ethvert menneske må stå frit i forholdet til Gud. 
Ingen kan tvinges eller manipuleres ind i Guds 
rige. Men den viden forsvinder den tavse smerte 
ikke af.

Hjælpeløsheden
I forhold til dem, der har vendt troen på Jesus 
ryggen, kan der opstå en følelse af hjælpeløshed. 
Hvad skal vi sige? Han kender jo det hele. Hun ved 
på forhånd, hvad jeg tænker.  Måske er der også 
en frygt for at skubbe dem længere væk. Afmag-
ten er mærkbar.

Jeg skal ikke her give råd om hvad og hvornår, 
der skal tales og ties i disse relationer. Men i Bi-
belen kædes hjælpeløshed og bøn ofte sammen. 
Det fi k den norske professor Ole Hallesby til at 
spidsformulere pointen med ordene: ”bøn er for 
de hjælpeløse.” Når vi oplever os hjælpeløse og 
ikke ved, hvad vi skal sige eller gøre over for dem, 
som har vendt Gud ryggen, så må vi råbe til Her-
ren: ”Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham” 
(Sal 34,7).

Skylden
En anden følelse, som kan dukke op, er skyld. 
Hvad gjorde jeg forkert, siden hun forlod det krist-
ne fællesskab? Hvad skulle jeg have gjort for at 
hindre, at han opgav at tro på Gud? Skyldfølelsen 
kan trænge sig på i kølvandet på den ubarmhjer-
tige selvransagelse. Spørgsmålene står i kø, og 
nogle af dem tør vi måske slet ikke kende svarene 
på. Og selvom de fl este spørgsmål til, hvorfor det 
er endt, som det er, ikke får et svar, så holder det 
ikke selvbebrejdelserne og skyldfølelsen tilbage.

Men uanset om skyldfølelsen er berettiget eller 
uberettiget eller måske en lille smule berettiget, 
så er vi kaldet ind i nådens rum. Jesus er i det rum, 
og hos ham er vi elsket, tilgivet og favnet, uan-
set hvor lidt eller meget vi bærer ansvar for, at et 
andet menneske har vendt ham ryggen. I nådens 
rum møder vi Guds ufortjente godhed, som rum-
mer os helt, også selvom vi måske mislykkedes i 
forhold til den, som har forladt troen. 

Den tavse smerte 
– når de nærmeste forlader troen

Leder

Tekst: Henrik Nymann Eriksen | FORSTANDER

De andre
Det kan være svært at tale med de andre i menigheden 
om, at en fra vores familie har forladt troen. Det kan 
skyldes mange ting. Måske en fl ovhed over, at det er 
sket hos os. Måske en usikkerhed for, at andre ikke for-
står, hvor svært det er. Måske en frygt for, at de vil lave 
efterrationaliseringer om, hvad i vores familie, som 
har været forkert, siden en af os er faldet fra. 

Det kristne fællesskab kan i disse situationer både 
være en byrde, som gør det hele meget sværere, men 

det kan også være en hjælp. ”Bær hinandens byrder,” 
siger Paulus for umiddelbart bagefter at tilføje, at en-

hver skal bære sin egen byrde (Gal 6,2+5). Hvis vi skal 
kunne bære hinandens byrder, så må vi vove at dele 
dem med nogen.

Hyrden
Det er særligt Bibelens billede af Jesus som hyrde, der 
taler ind i den situation, hvor nogen har forladt ham. 

Ligesom en hyrde ikke uden videre accepterer, at et 
får er blevet væk, sådan opgiver Jesus heller ikke 

så let dem, som tidligere var hans disciple, men 
nu er kommet på afstand. Et af de steder, hvor 
det kommer tydeligst frem, er i messiasprofe-
tien i Ez 34,16: ”De vildfarne vil jeg lede efter, 
de bortkomne vil jeg føre tilbage.” Han opgi-

ver ikke så let dem, som engang var hos 
ham. Der, hvor vejen er spærret for os, 

har han stadig muligheder. Så læn-
ge der er liv, er der håb, for hyrden 
er udholdende og opsøgende. Det 

sidste kapitel er ikke 
skrevet endnu.
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Hver torsdag eftermiddag har vi temaundervis-
ning. Det er typisk emner, som ikke dækkes ind af 
andre fag, men, som vi synes, trænger til at blive 
behandlet. Nogle gange har vi gæsteundervisere, 
men ofte er det skolens egne lærere, som holder 
for. I dette forår har vi bl.a. haft besøg af klimato-
log Rasmus Bugge om emnet ”Hvad sker der med 
vores klima?” og senere taler overrabbiner Jair 
Melchior om ”At være religiøs minoritet i Dan-
mark”. Blandt de faste læreres emner er bl.a. Ul-
rik Buch om køn og seksualitet og Mikkel Vigilius 
om kristen i fi lmkulturen. Målet er at give hjælp 
til at leve et helt kristent menneskeliv.

Gæsteweekend
Sidste weekend i februar inviterede vi igen til 
gæsteweekend. Der kom ca. 35 gæster. Langt de 
fl este har ikke været elever på skolen, så vi håber 
at se dem på et senere tidspunkt. Tidligere indbød 
vi afdelingsvis i LM, men da der er stor forskel på 
afdelingernes størrelse, og der samtidig vil gå 
nogle år imellem, at hver afdeling fi k tilbuddet, 
er vi gået over til at invitere hele landet hvert år. 
Der åbnes fredag aften med lovsang ledet af Ulrik 
Buch. Lørdag er der forskellige undervisnings-
smagsprøver og andre aktiviteter, og søndag 
slutter vi med vores egen gudstjeneste i fore-
dragssalen. En god weekend.

150 års jubilæum
Lørdag den 3. marts fejrede LM sit 150 års jubi-
læum i Middelfart. LMH´s kor skulle synge til 
lovsangsgudstjenesten, så vi kørte en stor bus 
fra LMH kl. 6.00 med ca. 55 deltagere til jubilæet. 
Det blev en festlig dag, hvor vi glædede os over, 
at LMH er en del af en større bevægelse. Mange af 
jubilæumsdeltagerne havde gået på LMH, og det 
kom frem, at en hel del havde endda fundet deres 
ægtefælle på skolen! LM´s og LMH´s historie er 
vævet ind i hinanden.

Bibelkursus
Tre dage efter jubilæet rejste eleverne til Israel, 
og resten af skolen rustede sig til bibelkursus. I 
år var gæstetalerne Henrik Højlund, Anker Niel-
sen og Leif Nummela. Formiddagstimerne blev 
holdt af skolens egne lærere, Daniel Burgdorf og 
Christian Maymann. Det blev til gode og opbyg-
gelige dage. Det var deltagermæssigt et mindre 
bibelkursus, og vi bør måske overveje, om vi skal 
justere lidt på konceptet, hvis det er en generel 
tendens.

Israelstur
Israelsturen var i år udvidet med en enkelt dag 
til i alt ni rejsedage. Nyt var en overnatning i en 
”beduinlejr” i ørkenen øst for Arad og et besøg i 
Betlehem inkl. Herodion. Ulrik Buch og jeg selv 
var med som lærere. Jeg har ikke før været med 
på vores Israelstur pga. opgaver på bibelkursus, 
så det var en fornøjelse at opleve landet sammen 

Tekst: Henrik Nymann Eriksen | FORSTANDER

Glimt fra skolen

med eleverne. Blandt de mange bibelhistoriske 
oplevelser blev der også tid til besøg af Joel Gold-
berg, som er messiansk jøde og bl.a. arbejder 
med at støtte messianske jøder, som gør tjeneste 
i den israelske hær, til at stå ved deres tro og leve 
med integritet som Jesus-troende i hæren. 
Vejret var sommerligt i Israel, så den sene danske 
vinter i marts slog lidt hårdt, da vi kom hjem.

07¥±

med eleverne. Blandt de mange bibelhistoriske 
oplevelser blev der også tid til besøg af Joel Gold-
berg, som er messiansk jøde og bl.a. arbejder 
med at støtte messianske jøder, som gør tjeneste 
i den israelske hær, til at stå ved deres tro og leve 
med integritet som Jesus-troende i hæren. 
Vejret var sommerligt i Israel, så den sene danske 
vinter i marts slog lidt hårdt, da vi kom hjem.

Lørdag den 3. marts fejrede LM sit 150 års jubi-
læum i Middelfart. LMH´s kor skulle synge til 
lovsangsgudstjenesten, så vi kørte en stor bus 
fra LMH kl. 6.00 med ca. 55 deltagere til jubilæet. 
Det blev en festlig dag, hvor vi glædede os over, 
at LMH er en del af en større bevægelse. Mange af 
jubilæumsdeltagerne havde gået på LMH, og det 
kom frem, at en hel del havde endda fundet deres 
ægtefælle på skolen! LM´s og LMH´s historie er 

Tre dage efter jubilæet rejste eleverne til Israel, 
og resten af skolen rustede sig til bibelkursus. I 
år var gæstetalerne Henrik Højlund, Anker Niel-
sen og Leif Nummela. Formiddagstimerne blev 
holdt af skolens egne lærere, Daniel Burgdorf og 
Christian Maymann. Det blev til gode og opbyg-
gelige dage. Det var deltagermæssigt et mindre 
bibelkursus, og vi bør måske overveje, om vi skal 
justere lidt på konceptet, hvis det er en generel 

Israelsturen var i år udvidet med en enkelt dag 
til i alt ni rejsedage. Nyt var en overnatning i en 
”beduinlejr” i ørkenen øst for Arad og et besøg i 
Betlehem inkl. Herodion. Ulrik Buch og jeg selv 
var med som lærere. Jeg har ikke før været med 
på vores Israelstur pga. opgaver på bibelkursus, 
så det var en fornøjelse at opleve landet sammen 

07



Efeserbrevet indeholder nogle af de dybeste 
sandheder om Gud. Første del af brevet handler 
om, hvordan Gud viser mennesket kærlighed. 
Guds initiativ til frelse - det handler om det liv, vi 
har fået i Jesus – et liv forenet med ham.

Samtidig er Efeserbrevet blevet kaldt “Kirkens 
evangelium”, fordi brevet tydeligt fortæller om, 
hvad det vil sige at være menighedsfællesskab - 
om at være disciple af Jesus. 

Teksten: v14 Derfor bøjer jeg mine knæ for Fade-
ren, v15 efter hvem hvert fædrenehus i himlene 
og på jorden har navn, v16 og beder om, at han 
i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at 
styrkes i det indre menneske ved hans ånd, v17 at 
Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være 
rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, v18 så 
at I sammen med alle de hellige får styrke til at 
fatte, hvor stor bredden og længden og højden 
og dybden er, v19 og til at kende Kristi kærlighed, 
som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele 
Guds fylde nås.

Paulus bøjer knæ for faderen. Han bøjer sig for 
ham, og på den måde viser Paulus, at Gud er Gud. 
Vi møder denne fysiske kropsstilling et par gange 
i NT, hvor Jesus bøjer sine knæ i Getsemane, og 
vi hører, at Paulus og apostlene bøjer deres knæ 
i Milet. 

Bøn på knæ beskriver fysisk, hvad der foregår 
åndeligt, at vi er ydmyget og overgivet til Gud og 
hans nåde, i det der er vores anliggende - det der 
fylder os, og det der kræver Guds indgriben. Faren 
for os er, at vi glemmer denne overgivelse til Gud 
og derved glemmer, at vi er afhængige af ham.

Der er to bønner i Efeserbrevet. Den første bøn er 
i afslutningen af kapitel 1. Det er en bøn til Gud 
om, at han må åbenbare sig til frelse. Den anden 
bøn, som vi møder her i kapitel 3, er en bøn til 
Gud om, at han vil åbenbare sig til efterfølgelse. 
Hvor den første bøn går på, at vi skal se hans lys 
til frelse, så går den anden bøn på, at vores liv må 
blive forvandlet til at ligne Gud. En bøn om at vi 
bevæger os fra at vide, hvad vi er, til at være det, 
vi ved, vi er. 

Efeserbrevet 3,14-19
Tekst: Ulrik Buch | HØJSKOLELÆRER

Paulus’ bøn beskriver, at den Guds kraft, som 
begynder med at frelse os ved evangeliet om 
Kristus, begynder at arbejde i os ved Guds Ånd. 
Det er en fantastisk bøn om, at den kraft, som 
Gud har frelst os med, må sættes i gang til nu at 
arbejde i os. 

Læg mærke til, hvem Paulus beder til. Han beder 
til faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlen 
og på jorden har navn. Det er Paulus´ syn på Gud. 
Gud er den eneste almægtige, og han er vores 
far, uanset om det gælder himmel 
eller jord, så er han den eneste 
ultimative autoritet. Alt er 
skabt, fordi han vil det. Det 
er den Gud, Paulus beder til. 
Der er ingen anden at bede til 
end faderen bag alle navne i him-
melen og på jorden. Paulus beder om, at 
Gud vil give menigheden, og os som lytter til dis-
se ord, styrke fra Guds helt unikke kraft. Budska-
bet om denne kraft er en kraft, som stammer fra 
Guds herligheds rigdom. Det er som om, at Pau-
lus siger til Gud: ”Alt det som gør dig til Gud, kom 
med det og fyld os med den fylde”. Paulus beder 
på baggrund af Guds guddommelighed. 

Bønnen gør brug af ordet kraft. Kraften viser 
vejen hen til det, som er bønnens mål i vers 19 
”så I fyldes til hele Guds fylde”. Hvis et menne-
ske skal fyldes med hele Guds fylde, hvad er så 
kraften bag, for at det kan lade sig gøre? Det er 
guddomskraften, som gør, at vi bliver rodfæstede 
og grundfæstede i kærlighed. 

Formålet med at blive rodfæstet og grundfæstet 
er, at vi sammen med alle de hellige må få styr-
ke til at fatte og kende Kristi kærlighed. Det er 
at komme ind til roden af Guds tanker, det er at 
komme ned i dybet af Guds visdom. Det handler 
ikke om at være intelligent, vis, smuk eller faglig 
stærk, men om at lære Kristi kærlighed, og vok-
se i erkendelse af Guds kærlighed til os, vokse i 
kærlighed til ham, og når det sker, vil det være 
Guds kraft, der forvandler os til at have kærlighed 
til ham. Her lukker bønnen op for en ny verden, 

som repræsenterer guddomskærlig-
heden. Det er en kærlighed, der 

overgår al erkendelse. Dette 
er et ret vildt udtryk, for det 
betyder, at vi aldrig lærer 

den helt at kende, men at vi 
lærer den at kende i glimt, og 

når vi ser den, så forstår vi den ikke helt, 
for den overgår al erkendelse. Den overvælder os 
fuldstændigt og overgår alt, hvad vi kan prøve at 
formulere med ord. Guddomskærligheden er så 
overvældende, at den ikke er til at fatte. Der er 
noget, vi kun kan fatte, når Guds kærlighed bliver 
åbenbaret for os. Vi forstår det kun dér, og der-
med er vi tilbage ved udgangspunktet. Vi er af-
hængige af ham, for guddomskærligheden ligger 
ikke tilgængelig for os, før vi ser Guds kærlighed. 

Teksten handler om det nye liv – Gudslivet i dig 
og mig – Jesu liv i os – det liv, som ikke spirer 
frem ved hjælp af stor disciplin eller stor men-
neskelig styrke. Det liv som spirer frem, når Guds 
kærlighed gør os seende. Det er det, kærligheden 
gør - den gør os seende. Vi ser noget, som ingen 
andre ser, ikke på grund af os selv, men på bag-
grund af Kristi kærlighed og ved hjælp af Guds 
Ånd. Rodfæstet og grundfæstet i Jesus, sammen 
med hinanden i kærlighed til Gud og vores næste. 

Der er ingen anden 
at bede til end faderen 

bag alle navne i himmelen 
og på jorden. 
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Paulus’ bøn beskriver, at den Guds kraft, som 
begynder med at frelse os ved evangeliet om 
Kristus, begynder at arbejde i os ved Guds Ånd. 
Det er en fantastisk bøn om, at den kraft, som 
Gud har frelst os med, må sættes i gang til nu at 
arbejde i os. 

Læg mærke til, hvem Paulus beder til. Han beder 
til faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlen 
og på jorden har navn. Det er Paulus´ syn på Gud. 
Gud er den eneste almægtige, og han er vores 
far, uanset om det gælder himmel 
eller jord, så er han den eneste 
ultimative autoritet. Alt er 
skabt, fordi han vil det. Det 
er den Gud, Paulus beder til. 
Der er ingen anden at bede til 
end faderen bag alle navne i him-
melen og på jorden. Paulus beder om, at 
Gud vil give menigheden, og os som lytter til dis-
se ord, styrke fra Guds helt unikke kraft. Budska-
bet om denne kraft er en kraft, som stammer fra 
Guds herligheds rigdom. Det er som om, at Pau-
lus siger til Gud: ”Alt det som gør dig til Gud, kom 
med det og fyld os med den fylde”. Paulus beder 
på baggrund af Guds guddommelighed. 

Bønnen gør brug af ordet kraft. Kraften viser 
vejen hen til det, som er bønnens mål i vers 19 
”så I fyldes til hele Guds fylde”. Hvis et menne-
ske skal fyldes med hele Guds fylde, hvad er så 
kraften bag, for at det kan lade sig gøre? Det er 
guddomskraften, som gør, at vi bliver rodfæstede 
og grundfæstede i kærlighed. 

Paulus bøjer knæ for faderen. Han bøjer sig for 
ham, og på den måde viser Paulus, at Gud er Gud. 
Vi møder denne fysiske kropsstilling et par gange 
i NT, hvor Jesus bøjer sine knæ i Getsemane, og 
vi hører, at Paulus og apostlene bøjer deres knæ 

Bøn på knæ beskriver fysisk, hvad der foregår 
åndeligt, at vi er ydmyget og overgivet til Gud og 
hans nåde, i det der er vores anliggende - det der 
fylder os, og det der kræver Guds indgriben. Faren 
for os er, at vi glemmer denne overgivelse til Gud 
og derved glemmer, at vi er afhængige af ham.

Der er to bønner i Efeserbrevet. Den første bøn er 
i afslutningen af kapitel 1. Det er en bøn til Gud 
om, at han må åbenbare sig til frelse. Den anden 
bøn, som vi møder her i kapitel 3, er en bøn til 
Gud om, at han vil åbenbare sig til efterfølgelse. 
Hvor den første bøn går på, at vi skal se hans lys 
til frelse, så går den anden bøn på, at vores liv må 
blive forvandlet til at ligne Gud. En bøn om at vi 
bevæger os fra at vide, hvad vi er, til at være det, 



Sammenhængen
I sidste artikel så vi på afsnittet 1,18-3,20, som 
har Guds dom som hovedtema. Derefter fortsæt-
ter Paulus med temaet omkring Guds frelse. I 
3,21 proklamerer Paulus, at Guds retfærdighed er 
blevet åbenbaret uden lov. I versene forinden har 
han understeget, at Guds lov stillede mennesker 
til ansvar overfor Gud. Men nu er Guds retfærdig-
hed og Guds lov blevet adskilt. 

Vers 21 minder meget om, hvad Paulus skrev i 
1,18. Men der er en interessant forskel. I 1,18 
fortæller Paulus om Guds åbenbaring i nutid: 
Det er noget, der sker, når evangeliet prædikes. I 
3,21 beskriver Paulus åbenbaringen af Guds ret-
færdighed som noget, der er sket. Den forskel er 
langt fra tilfældig. Den åbenbaring, der sker af 
Guds retfærdighed, når evangeliet prædikes for 
mennesker, bygger på den åbenbaring af Guds 
retfærdighed, der skete den dag Jesus døde på 
korset. Hver gang evangeliet forkyndes, sker der 
en gen-åbenbaring af, hvad der skete på Golgata.

Tre perspektiver
I 3,21-26 bruger Paulus fl ere forskellige udtryk til 
at beskrive Guds frelse med. Et af dem er hentet 
fra den juridiske verden, et af dem kommer fra 
datidens slavemarked, og endelig kommer et af 
dem fra templet.   

Det første perspektiv kommer fra domstolen. 
Det ligger i begrebet ”Guds retfærdighed”. Pau-
lus bruger udtrykket både i 3,21 og 3,22. Senere i 
brevet sætter han Guds retfærdighed op som kon-
trast til Guds dom. I 8,33 spørger han ”Hvem vil 
anklage Guds udvalgte?”. Det svarer Paulus selv 
på med formuleringen ”Gud gør retfærdig”. Der-
ved kommer retfærdighed og domfældelse til at 
være hinandens modsætninger. Enten bliver du 
erklæret retfærdig og frifundet af Gud, eller også 
bliver du dømt af Gud. 

Romerbrevet II
Tekst: Christian S Maymann | HØJSKOLELÆRER

Denne frifi ndelse fi nder sted på troens grundlag. 
Det bliver tydeligt i 3,22 og det i det efterfølgen-
de kapitel om Abraham. I 3,22 siger Paulus både, 
hvordan man kan få del i den, og hvem den er 
for. Retfærdigheden formidles ved tro på Jesus 
Kristus, og den er for alle, der tror. Disse to poin-
ter udfolder Paulus i kapitel 4.

Abraham, tro og retfærdighed
Her griber han fat i beretningen fra første Mo-
sebog om Abraham.  I 1 Mos 15 åbenbarer Gud 
sig for Abraham og lover ham løn. Til det svarer 
Abraham, at det eneste han ønsker sig, er en ar-
ving, hvad han ikke kan få. Gud tager Abraham 
med ud og se på himlen, og sætter han til at tælle 
stjerner, som et tegn på hvor mange efterkom-
mere han skal få.  Det er i denne sammenhæng, 
det hedder, at ”Abraham troede Gud, og det blev 
regnet ham til retfærdighed”. Teksten afslører 
noget væsentligt om tro. Troen er at gribe Guds 
løfte. I 4,14-16 knytter Paulus løftet og troen tæt 
sammen. Løftet er givet ved tro, og det er den, der 
tror, der får del i det løfte, Gud har givet Abraham. 

Modsætningen til tro i denne sammenhæng er 
gerning. I vores moderne sammenhæng tænker 
vi hurtigt tro og vantro eller tro og tvivl som mod-
sætninger. Men den modsætning, som Paulus vil 
vise os her, er modsætningen mellem tro og ger-
ning. Han udfolder den fra 4,13-17. Her er det en 
pointe, at lov og løfte står overfor hinanden. Beg-
ge dele beregner en mulig relation mellem dig og 
Gud. Enten står du i en gernings og gøre-relation 
til Gud, eller også står du i en løfte og trosrelation 
overfor Gud. Troen er tillid til Guds løfte; i lyset af 
kapitel 3 og 4 er den tilliden til, at Gud vil gøre 
den retfærdig, der tror, at det Jesus har gjort er 
nok for ham. Gud frikender det troende menneske.

Templet
I 3,25 kalder Paulus Jesus for et sono· er. Dermed 
knytter han til ved Det gamle Testamente. I Det 
gamle Testamente var en af funktionerne med 
ofrene, at de skulle sone synden og Guds vrede. 
Disse ofre pegede frem mod det o· er, Jesus skul-
le bringe på Golgata. Jesus blev til et o· er ”ved 
hans blod” (v.25a). Blodet vender Paulus tilbage 

Rom 3,21-4,25 – Guds frelse

11¸¥

Denne frifi ndelse fi nder sted på troens grundlag. 
Det bliver tydeligt i 3,22 og det i det efterfølgen-
de kapitel om Abraham. I 3,22 siger Paulus både, 
hvordan man kan få del i den, og hvem den er 
for. Retfærdigheden formidles ved tro på Jesus 
Kristus, og den er for alle, der tror. Disse to poin-
ter udfolder Paulus i kapitel 4.

Abraham, tro og retfærdighed
Her griber han fat i beretningen fra første Mo-
sebog om Abraham.  I 1 Mos 15 åbenbarer Gud 
sig for Abraham og lover ham løn. Til det svarer 
Abraham, at det eneste han ønsker sig, er en ar-
ving, hvad han ikke kan få. Gud tager Abraham 
med ud og se på himlen, og sætter han til at tælle 
stjerner, som et tegn på hvor mange efterkom-
mere han skal få.  Det er i denne sammenhæng, 
det hedder, at ”Abraham troede Gud, og det blev 
regnet ham til retfærdighed”. Teksten afslører 
noget væsentligt om tro. Troen er at gribe Guds noget væsentligt om tro. Troen er at gribe Guds 
løfte. I 4,14-16 knytter Paulus løftet og troen tæt 
sammen. Løftet er givet ved tro, og det er den, der 
tror, der får del i det løfte, Gud har givet Abraham. 

I 3,21-26 bruger Paulus fl ere forskellige udtryk til 
at beskrive Guds frelse med. Et af dem er hentet 
fra den juridiske verden, et af dem kommer fra 
datidens slavemarked, og endelig kommer et af 

Det første perspektiv kommer fra domstolen. 
Det ligger i begrebet ”Guds retfærdighed”. Pau-
lus bruger udtrykket både i 3,21 og 3,22. Senere i 
brevet sætter han Guds retfærdighed op som kon-
trast til Guds dom. I 8,33 spørger han ”Hvem vil 
anklage Guds udvalgte?”. Det svarer Paulus selv 
på med formuleringen ”Gud gør retfærdig”. Der-
ved kommer retfærdighed og domfældelse til at 
være hinandens modsætninger. Enten bliver du 
erklæret retfærdig og frifundet af Gud, eller også 



til i 5,9, hvor han siger, at vi er blevet gjort retfær-
dige ”i kraft af hans blod”.  Temaet om Jesu blod 
trækker Paulus også frem i Efeserbrevet, hvor han 
siger, at vi ”har forløsning ved hans blod” (1,7) og 
at vi er kommet Gud nær ”Ved  Kristi blod”. Ende-
lig siger han til kolossenserne, at Gud har stiftet 
fred ”ved hans blod på korset” (1.20). Blodet er 
altså fundamentet, der ¹ erner Guds vrede, og gi-
ver os fred med Gud.

Befrielse
Det tredje udtryk, Paulus bruger, er ”forløsning”. 
Udtrykket stammer fra slavemarked, hvor man 
kunne frikøbe en slave. Den, der tror på Jesus, er 
blevet frikøbt. Den virkelighed udfolder Paulus i 
kapitel 6, hvor den troende er blevet frikøbt fra 
synden, og i kapitel 7 hvor den troende er blevet 
frikøbt fra loven. I kapitel 8 understreges det, at 
den troende en dag vil opleve at være frikøbt fra 
døden og den tomhed, som skaberværket blev 
underlagt ved syndefaldet. Friheden fra synden 
og døden går tilbage til Golgata; Der vandt Jesus 
forløsning. 

Stolthed
I fl ere af Paulus’ breve vender han tilbage til te-
maet om stolthed. I 3,27 understreger Paulus, 
at i lyset af, hvad Gud har gjort for os i Jesus, er 
vores stolthed udelukket. Den samme pointe 
understreger Paulus i begyndelsen af kapitel 4. 
Det kan vi kalde den negative stolthed. Samtidig 
taler Paulus om en positiv stolthed. I kapitel 5 
siger han, at han er stolt af håbet om Guds herlig-
hed (5,2). I det første kapitel i 1. Korintherbrev er 
Paulus også inde på temaet om stolthed. Her hol-
der han denne dobbelte tale om stolthed sam-
men. I 1,29 siger han, at ingen skal have noget 
at være stolt af overfor Gud. To vers senere siger 
han ”Den, der er stolt, skal være stolt af Herren”. 
Dermed bliver fokus fl yttet. Stoltheden handler 
ikke om os, men om Gud. I Fillipperbrevet håber 
Paulus på at kunne komme tilbage til menighe-
den for at skabe fremgang i troen for dem.  Kon-
sekvensen af denne fremgang er, at menigheden 
bliver stolt af Jesus (Fil 1,25f). Og når vi ser på, at 
Jesus på korset har ska· et os mulighed for at stå 
retfærdige overfor Gud, og mulighed for at blive 
sat fri fra synden, så er der faktisk meget at være 
stolt af som kristen. 
sat fri fra synden, så er der faktisk meget at være 
stolt af som kristen. 

Den sidste halvdel af 2017 boede og arbejdede 
jeg i Grønland. Solen kom ikke op over horison-
ten den sidste halvanden måned, jeg var der. Der 
var højst lyst en time til to om dagen og tit var 
det mørkt og gråt - selv i de ”lyse” timer. Derfor 
kom jeg til at tænke på, lys - hvad er lys, hvor-
for mangler jeg det? Sømandshjemmet, hvor jeg 
boede og arbejdede, ligger lige ned til havnen  i 
Aasiaat. Når skibene og kutterne kommer ind i 
havn, når det er mørkt, har de nogle meget stær-
ke projektører foran på deres skibe. Projektøren 
skærer direkte igennem mørket, så sømændene 
og fi skerne kan se, hvad der er foran dem. Og i 
Grønland er det helt afgørende. Dels for at fi nde 
vej - som det er alle andre steder. Men naturen og 
havet er på en anden måde barsk og farefuld der-
oppe. Rundt i havet fl yder en masse isbjerge og 
is¹ elde. De er svære at se, når det er mørkt.

En anden ting med manglen på lys i Grønland er, 
at solen er helt væk. Det kan være svært at fore-
stille sig, hvordan det er at leve fl ere måneder 
uden at se solen og mærke dens varme. For man-
ge grønlændere er det en svær tid, også selvom 
det har været et vilkår for dem hele livet. Solens 
skaber lys og glæde og er godt for vores psyke og 
helbred. 

Et tredje mørke, der også hersker i Grønland, er 
mørket i manges hjerter, fordi de ikke kender Je-
sus. De kender ikke ham som deres frelser og ven. 
Og det er ikke kun i Grønland, der hersker mørke 
i manges hjerter. Det er en virkelighed i mange 
lande - i høj grad også her i Danmark. Mennesker 
har brug for at se verdens lys. Det lys kan bryde 

gennem hjerters mørke, som den store projektør 
på trawlerne i Grønland. Verdens lys kan guide os 
i livet frem mod en evighed. Derfor er lyset livs-
vigtigt. 

Jesus siger om sig selv, at han er verdens lys 
(Joh 8,12), men han kalder også sine disciple til 
at være lys i verden. ” I er verdens lys. En by, der 
ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder 
heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, 
men i en stage, så det lyser for alle i huset. Så-
ledes skal jeres lys skinne for mennesker, så de 
ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som 
er i himlene.” (Matt 5,14-16) Vi, der tror på ham, 
kan få lov til at skinne for ham, så Hans sande lys 
kan nå ind i det mørke, der er i hjerterne til dem, 
der ikke tror på ham. Der er stort brug for verdens 
lys i Grønland, såvel som i Danmark og alle andre 
afkroge af verden. 

Jesus, du er verdens lys,
og lyset det er stærkere end mørket.
Jesus, du er virkelig,
og sandheden er stærkere end løgnen.

Jesus, du er kommet for at redde
os i vor fortvivlelse og angst.
Midt i modgang og i trængsel
kommer du med liv,
kommer du med liv

Verdens lysVerdens lys
Et vidnesbyrd
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I fl ere af Paulus’ breve vender han tilbage til te-
maet om stolthed. I 3,27 understreger Paulus, 
at i lyset af, hvad Gud har gjort for os i Jesus, er 
vores stolthed udelukket. Den samme pointe 
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retfærdige overfor Gud, og mulighed for at blive 
sat fri fra synden, så er der faktisk meget at være sat fri fra synden, så er der faktisk meget at være 



LMH har ansat to ungdomsforkyndere til at rejse 
rundt i landet. Idéen er, at de skal forkynde ved 
ungdomsmøder og derefter fortælle om LMH. Vi 
tror, at fl ere unge kan se idéen med LMH, hvis de 
hører god forkyndelse koblet med anbefalinger 
af LMH fra jævnaldrende.

Mads Dahl Mølgaard Madsen fra Århus og Chris 
Lindeskov Rasmussen fra København har fra som-
mer rejst rundt og holdt ungdomsmøder i LMU, 
ELU og KFS. De oplever sig taget godt imod og har 
begge haft gode oplevelser med deres studiejob 
som ungdomsforkyndere og LMH-ambassadører.

”Jeg er aldrig taget fra et ungdomsmøde uden 
at have følt mig opløftet. Selvom det er mig, der 
holder hovedtalen, bidrager de unge ved møder-
ne, så jeg også får noget med hjem,” siger Mads.

Mads gik på LMH i 11/12 og oplevede det som me-
get omvæltende. Han er opvokset på Thyholm i 

Lim¹ orden i en troende familie, han har gået på 
kristen efterskole og på Det Kristne Gymnasium, 
han har været formand for en LMU og holdt en 
masse andagter, men troen blev en tung byrde at 
bære.

”Halvvejs i 3. g gik jeg med mange overvejelser 
om, hvorvidt jeg skulle være kristen. Der var så 
meget at leve op til, så meget at præstere. Så jeg 
tænkte:  Måske skal jeg tage på højskole – hvis 
det kan redde min tro,” fortæller Mads. 

LMH sætter spor
”Retræteturen på mit LMH-ophold blev et ven-
depunkt. Jeg fi k spørgsmålet: Hvem er Jesus for 
dig? Det slog mig ret hårdt. Hvad skal jeg sige? 
Jesus var blevet teori for mig. Jeg så, at jeg havde 
fokuseret på mine gerninger. Efterfølgende gik 
evangeliet mere og mere op for mig gennem un-
dervisningen. Jeg blev fl yttet fra pligtkristendom 
til evangelisk frihed,” husker Mads.

Unge bringer LMH til unge 
– via forkyndelse og omtale
Tekst: Ditte Olsen | PR-KOORDINATOR

For Chris, som var på LMH i foråret 2017, er kri-
stenlivet forløbet uden de store bump. Han er op-
vokset lige uden for Nexø på Bornholm.

”Jeg skylder i høj grad mine forældre en stor tak 
for at vise mig troen på Jesus gennem andagter, 
gode bibellæsevaner og ved at tage mig steder 
hen, hvor Guds ord blev forkyndt. Men på LMH 
fi k jeg fl ere nye perspektiver på bibelske temaer 
gennem den solide undervisning,” mener han.

”En af de ting, jeg har især har taget med mig, 
er, at jeg altid må være helt afhængig af Jesus og 
ikke bygge min frelse på noget som helst andet, 
hvor fromt dette så end måtte være.”

Kaldet til at forkynde
Både Mads, som studerer medievidenskab, og 
Chris, som er stud.theol., sagde begge straks ja til 
studiejobbet for LMH.

”Jeg sagde ja til opgaven, først og fremmest, for-
di det var LMH, der spurgte.  Jeg vil så gerne, at 
folk tager på LMH, fordi det betød så meget for 
mig selv. De seneste år har jeg ikke forkyndt så 

meget, men jeg oplevede, da LMH henvendte sig, 
at nu kalder Jesus mig tilbage i den tjeneste,” si-
ger Mads.

Chris oplever det samme kald:
”Siden jeg deltog i et ”begynder-forkynder-kur-
sus” på Bornholm i slutningen af gymnasietiden, 
har jeg været glad for at forkynde, og jeg oplever, 
at det er noget, som Gud ønsker at bruge mig til. 
Derfor er det både dejligt og spændende at få lov 
til at komme så langt væk som Sønderjylland for 
at være sammen med andre unge kristne og dele 
Guds ord med dem,” siger han. 

”Og så mener jeg ligesom Mads, at det giver rigtig 
god mening at opfordre unge til at bruge et halvt 
eller helt år af deres liv på et bibelskoleophold.” 
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350 elever sidder svedige og varme under halvta-
get på skolens basketball bane og lytter intenst 
til historien om Jesus der helbreder en spedalsk 
mand ved at røre ved ham. En mand, der end ikke 
måtte komme i nærheden af andre mennesker 
pga faren for at smitte dem - ham rører Jesus ved. 
Læreren, som fortæller historien, opfordrer alle 
elever til at tage ved lære af Jesus, der forned-
rede sig selv og kom helt tæt på os mennesker, 
som er urene både udvendig og indvendig. Vi er 
med til begyndelsen af ”Service Emphasis Week” 
(Fokus på tjeneste-uge) på Haven 
of Peace Academy (HOPAC), en 
kristen international skole i 
Dar es Salaam, hvor jeg har 
min daglige gang. I denne 
uge kan alle elever og lærere 
glemme de normale lektioner, 
og skal i stedet arbejde på forskellige 
diakonale projekter. Nogle vil besøge børnehjem 
og har planlagt kreative aktiviteter med børnene. 
Andre grupper får besøg af lokale skoleklasser, 
som de underviser i computer og sport. Andre 
igen vil besøge kræftafdelingen for børn på det 
store regeringshospital Muhimbili. Jeg selv skal 
sammen med en gruppe af de ældste elever ud-
føre maleropgaver og havearbejde på et center 
for marginaliserede kvinder. Uanset hvad vi laver 
denne uge, drejer det sig ikke om os og hvor me-
get vi kan få ud af det projekt vi er en del af. Det 

drejer sig om at holde fokus på de mennesker vi 
skal tjene. 

På Soma Biblia, LM’s litteraturarbejde i Tanza-
nia, får man også besøg af en gruppe elever fra 
HOPAC. Ole som er daglig leder på Soma Biblia, 
har sammen med lokale ansatte planlagt at 
eleverne to dage skal sælge bøger og dele trak-
tater ud på forskellige markedspladser i Dar es 
Salaam, og desuden hjælpe til med nogle prak-
tiske opgaver på lager og kontor. Der er stadig 

meget stor interesse for både bibler 
og kristen litteratur i Tanzania. 

Uanset om vi parkerer bilen 
ved et supermarked, kører 
på posthuset, eller besøger 

en nationalpark, er der altid 
mennesker der genkender vores 

logo på bilen og spørger efter en bibel 
eller en traktat.

Denne uge sætter forhåbentlig spor hos de man-
ge mennesker vi møder rundt omkring i Dar es 
Salaam. Vi håber at give dem et glimt af Jesus 
kærlighed, og en opmuntring i den ofte besværli-
ge og udfordrende hverdag de står i. Vi ønsker at 
dele ud af de mange resurser vi på HOPAC er vel-
signet med, og som mange mennesker i Tanzania 
aldrig vil komme i nærheden af. Vi beder også 
om at ugen må sætte spor i vores egne elever og 

En svedig reportage 
Tekst: Lene Malmgaard | MISSIONÆR I DAR ES SALAAM TANZANIA

ansatte. HOPAC er en skole oprettet specielt for 
at tilbyde undervisning af missionærbørn, men i 
dag er halvdelen af vores elever tanzaniske. Man-
ge af de tanzaniske elever kommer fra velhaven-
de familier og har ikke megen kontakt med den 
store del af befolkningen som lever i fattigdom.  
For os missionærer er det også en reel fare, at vi 
undgår nærkontakt med fattigdommen og ikke 
forholder os til den, selvom den er lige udenfor 
vores dør. Vores vision på HOPAC er, at vi alle må 
få et hjerte, der er sat i brand for at hjælpe vores 
naboer og landsmænd ud af både åndelig og ma-
teriel fattigdom. Dette mål kan kun opfyldes, hvis 
der skabes autentiske relationer på tværs af so-
ciale og religiøse skel. Derfor er Service Emphasis 
Week så vigtig en del af vores skoleår.

Vi slutter vores fællessamling på HOPAC af med at 
læse Fil. 2, 4-8:

”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle 
også på de andres vel. I skal have det sind over for 
hinanden som var i Kristus Jesus, han, som hav-
de Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at 
være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en 
tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da 
han var trådt frem som et menneske, ydmygede 
han sig og blev lydig indtil døden, ja døden på et 
kors.”

Det drejer 
sig om at holde fokus 

på de mennesker 
vi skal tjene. 
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Når tyngdeloven brydes
Mig bekendt er der ikke nogen af Båndets læse-
re, der har været astronauter og kommet ud i det 
ydre rum, hvor jordens tyngdekraft ikke længere 
fungerer. Vi tænker slet ikke over det, når vi hver 
morgen slår benene ud af sengen og sætter gang 
i vores halvgamle skrog for at gøre dagens arbej-
de.  Men der var én gang under Jesu jordeliv, at 
Jesus for alvor gav disciplene en illustration af, at 
hans magt var suveræn i forhold til tyngdekraf-
ten. Det var, da han en nat kommer gående på 
vandet ud til disciplene, som er i båd, der kæmper 
med storm og bølger. Det er så fremmed og surre-
alistisk for dem, at der står, at de skriger af frygt. 
Det hører vist til sjældenheder, at granvoksne 
besindige mænd skriger af frygt. Da Jesus tiltaler 
dem, og de falder til ro, er dramaet fortsat ikke 
forbi. Peter, der aldrig kan holde sin store mund 
lukket, spørger om lov til at få en spadseretur på 
søen. Det tillader Jesus. Og pludselig er det to 
mænd, der spadserer rundt på Genezaret sø, som 
om tyngdekraften ikke længere fi ndes.  Da Peter 
begynder at tænke sig om, bliver han bange og 
begynder at synke. Så griber Jesus hans hånd, og 
sammen stiger de op i båden. 

I eftertankens lys hylder de Jesus som guddom-
melig. Tyngdekraften er noget af den mest stabi-
le lovmæssighed, som fi ndes. Men Jesus er herre 
selv over naturen. Normalt bruger han en båd 
som transportmiddel eller talerstol. Men denne 
ene gang demonstrerede han sin magt over natu-
ren, og modtager en fortjent hyldest som Guds søn.

Peters råb, da han er ved at synke, udtrykker 
det i den kristne tro, som er væsentligt for mig. 
På det helt fundamentale plan i mit liv kommer 

jeg aldrig længere, end jeg må råbe til Jesus: 
Hjælp mig. Min kristendom består i en tro på, at 
Jesus da griber min hånd og redder mig. Da Pe-
ter holdt sig til Jesu ord, var alt muligt. Da han 
fokuserede på det menneskeligt mulige og bliver 
optaget af storm og bølger, tvivler han. Hans tro 
er reduceret til et hjælpeløst råd: Herre, frels mig. 
Dette er troens egentlige væsen: at se på Jesus og 
råbe til ham, både når troen er stærk, og når den 
er svag.

Når dødens lov brydes
Der er en lovmæssighed i tilværelsen, som er end-
nu mere forudsigelig end tyngdeloven.Det er den 
lovmæssighed, at vi alle skal dø. Lige siden Adam 
og Eva i sin tid gik ud til en frisk grav, hvor deres 
søn Abel hvilede, har vi mennesker været bundet 
af denne lovmæssighed. Det hører med til vores 
historie, at vi er på vandring mod graven, vores 
forældres grav, vores venners grav, måske vores 
ægtefælles grav, vores egen grav.  Da kvinderne 
påskemorgen går ud til graven for at fuldføre 
begravelsesritualerne, går de med hele menne-
skehedens tyngde og erfaring. Døden er kommet 
ind som en ubønhørlig og brutal magt, der har 
skilt dem fra Jesus, deres håb om en anderledes 
fremtid.

Jesus har faktisk med tydelige ord forsøgt at 
overbevise sine disciple om den afgørende begi-
venhed, der skal ske på tredjedagen efter hans 
død. Men disciplene kunne ikke tro det. De reg-
ner med, at Jesu tale om opstandelse er en slags 
billedtale, der handler om noget andet end en 
tom grav.  Selv kæmpestenen, der er væltet fra og 
senere englenes budskab synes ikke umiddelbart 
at kunne tilsidesætte den massive erfaring af dø-

At leve 
i opstandelsens lys
Tekst: Børge Haahr Andersen | REKTOR PÅ DANSK BIBEL-INSTITUT OG ELEV PÅ LMH E-76

dens magt. Jesus må vise sig for dem, spise sam-
men med dem, tale til dem, vise dem skriftens 
forudsigelser af opstandelsen og henvise til hans 
egne ord, før det langsomt dæmrer.  Og siden da 
har intet været som før. Først må opstandelsens 
kræfter virke i Jesus, sådan at han blev leven-
de og gik ud af graven. Siden måtte de samme 
guddommelige kræfter virke i disciplenes indre, 
sådan at troen på hans opstandelse blev dem til 
del, og de gik fra død til liv. Endelig vil Jesu ord på 
den yderste dag, når han kalder os ud af graven, 
genskabe enheden af vores ånd og vores støv, 
sådan at vi legemligt og fysisk opstår for aldrig 
mere at dø.  Men det hele startede i Jerusalem på 
den tredje dag for snart 2000 år siden. 

Tre syn på Jesu opstandelse
Det er egentlig ikke svært at forstå, at Jesus skal 
pines, lide og dø og tre dage efter opstå. Men det 
er svært at tro på, for det strider med vores nor-
mal erfaring af dødens lovmæssighed og tyranni. 

En teologisk hovedstrøm i vores kirke omtolker 
hele beretningen, sådan at den svarer til vores 
normalerfaring. Den går ud på, at Jesus var og 
forblev død, stendød. Men hans ord og personlig-
hed er levende i den betydning, at det stadig er 
aktuelt og relevant. Datidens mennesker kunne 
ikke fi nde andre måder at beskrive Jesu altid ak-
tuelle betydning på end ved at fortælle beretnin-
gen om, at han var stået ud af graven og viste sig 
for disciplene.  Opstandelsen bliver en fortælling, 
et symbol på Jesu vedvarende betydning. 

En lidt anden position blev indtaget af professor 
og for nylig afdøde debattør Theodor Jørgensen.  
Han fastholdt, at Jesus døde og blev lagt i graven, 
og hans krop gik til grunde i en grav i Jerusalem. 
Men Gud genopvakte ham med et åndeligt le-
geme ved at genskabe ham af intet, og Jesus er 
altså legemlig opstanden uden at have et fysisk 
legeme, som er identisk med den krop, han havde 
før korsfæstelsen. Det betyder, at de tekster i Ny 
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Testamente, der taler om, at Jesus spiste og drak 
sammen med disciplene efter opstandelsen, og 
at Thomas rent fysisk rørte ved ham, er udtryk for 
disciplenes og menighedens forestillinger, men 
ikke er historisk sandt.  Jeg har selv svært ved at 
forstå en skelnen mellem Jesu kropslige opstan-
delse og en opstandelse med et åndeligt legeme. 
Men det væsentlige er, at forståelsen strider mod 
Ny Testamentes klare ord om, at Jesus opstod 
ved, at han døde krop blev levende, og at Thomas 
rørte ved sårene fra hans henrettelse.

Den tredje position er, at lige så sanseligt og kon-
kret, som Jesu død og gravlæggelse er, lige så 
sanselig og konkret er hans opstandelse. Og det 
trækker en lige linje fra det, der skete påskemor-
gen i Jerusalem og det, som skal ske på den yder-
ste dag, når Jesus skal kalde os ud af vores grave.

Betydningen
De tre positioner har afgørende betydning for 
det, vi præster siger ved en åben grav. Når vi si-
ger: Af jord er du kommet, til jord skal du blive, 
så siger vi noget meget bogstaveligt om vores 
forbundethed med jorden og vores dødelighed.  
Når vi fortsætter med at sige: af jord skal du igen 
opstå, så skal det i sammenhængen forstås lige 
så bogstaveligt og erfaringsnært som det, at de 
pårørende har erfaret sygdom og død som noget 
meget konkret.  En dag skal Jesus komme igen i 
herlighed, han skal nævne vores navne, sådan at 
vores støv eller aske skal samles til levende men-
nesker, der skal gå ud af graven og opstå som en 
enhed af krop og ånd og til at være sammen med 
Kristus for evigt på en ny jord.

Den første forståelse, Jesu opstandelse som no-
get symbolsk, gør det kristne fremtidshåb til en 
smuk fortælling. Men i mødet med dødens bruta-
le virkelighed og ved en åben grav har vi brug for 
andet og mere end en smuk fortælling. 

Den anden position er svær at forstå, for den for-
søger at imødekomme normalerfaringen, at døde 
ikke bliver levende igen, med en nyskabelse fra 
Guds side.  Budskabet om min opstandelse på den 
yderste dag bliver di· ust og utydeligt. Er det mig, 
der skal genopstå som en enhed af krop og ånd, 
og hvad er kontinuiteten mellem det liv, jeg lever 
nu, og den evighed, der venter hos Gud.  Opstan-
delseshåbet er ikke længere entydigt forankret i 
Guds ord og løfte.

Derfor holder jeg mig til den tredje forståelse. Jeg 
tror, at Jesus i sin tid ved en enkelt anledning gik 
på vandet og skræmte disciplene fra vid og sans. 
Jeg tror på påskemorgen, at Jesu grav var tom, 
fordi han legemlig og fysisk overvandt døden og 
genopstod for aldrig mere at dø. Jeg tror, at Jesus 
overvandt dødens lovmæssighed og den forban-
delse, det har været i verden, siden paradiset gik 
tabt, sådan at ordene af jord skal du igen opstå 
skal forstås helt bogstaveligt og fysisk.  Min livs-
opgave er blevet at give dette budskab mund og 
mæle og sige det videre. Ikke mindst til dem, der 
står med de friske grave og har erfaret dødens 
magt og brutalitet. Som Jesus sagde det den før-
ste påskemorgen: Jeg lever, og I skal leve.

LMH’S ELEVFORENING
ÅRSREGNSKAB 2017

Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12::
2017  2016

Kr. Kr.
Kontingent 223.295,00 223.100
Gaver til Elevfonden 160.572,24 159.124
Rykkergebyrer 4.240,00 5.235
Andel af bladpulje 19.364,56 20.344,69
Annonceindtægt 5.000,00 10.000
Indtægter i alt 417.804,14 417.804

Opsætning og trykning af Båndet 104.036,57 103.117
Porto 96.987,25 97.276
Sendt til Elevfonden 165.572,24 169.124
Kuverter ifm. opkrævning af kontingent 1.002,34 1.492
Kristeligt Dagblad 4.174,00 3.849,00
Rejseudgi  ̃er 2.912,00 2.680
Honorar til ekspeditionen 30.000,00 30.000
Køleskabsmagneter (Bogmærker) 16.135,95 10.313
Bankomkostninger 1.743,45 1.111
Kontorartikler 703,00 777

Udgi  ̃er i alt 423.266,80 419.739

Resultat før renter -10.795,00 -1.935

Renteindtægter 2.689,16 2.676

Årets resultat -8105,84 741

Balance pr. 31/12:
Bankbeholdning 389.353,94 398.540
Aktiver i alt 389.353,94 398.540

Forudbetaling af kontingent 890,00 1.970
Egenkapital pr. 1/1 396.569,78 395.829
Årets resultat -8.105,84 741
Egenkapital pr. 31/12 388.463,94 396.570
Passiver i alt 389.353,94 398.540

Herning, den 25. januar 2018

 

Lene Højgaard Jensen
Kasserer

Som revisorer for Luthersk Missionsforenings Højskoles Elevforening har vi revideret 
foranstående resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2017 og fundet det i over-
ensstemmelse med bogholderi og bilag. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret. Aktiver og 
passiver er afstemt med foreliggende dokumentation.

Ringkøbing, den 31. januar 2018

 

Torben Hvergel          /         Inger Vestergaard

Herning, den 25. januar 2018

Lene Højgaard Jensen

Ringkøbing, den 31. januar 2018

Torben Hvergel          /         Inger Vestergaard

Ringkøbing, den 31. januar 2018

Torben Hvergel          /         Inger Vestergaard
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Den første forståelse, Jesu opstandelse som no-
get symbolsk, gør det kristne fremtidshåb til en 
smuk fortælling. Men i mødet med dødens bruta-
le virkelighed og ved en åben grav har vi brug for 

Den anden position er svær at forstå, for den for-
søger at imødekomme normalerfaringen, at døde 
ikke bliver levende igen, med en nyskabelse fra 
Guds side.  Budskabet om min opstandelse på den 
yderste dag bliver diff ust og utydeligt. Er det mig, 
der skal genopstå som en enhed af krop og ånd, 
og hvad er kontinuiteten mellem det liv, jeg lever 
nu, og den evighed, der venter hos Gud.  Opstan-
delseshåbet er ikke længere entydigt forankret i 

Derfor holder jeg mig til den tredje forståelse. Jeg 
tror, at Jesus i sin tid ved en enkelt anledning gik 
på vandet og skræmte disciplene fra vid og sans. 
Jeg tror på påskemorgen, at Jesu grav var tom, 
fordi han legemlig og fysisk overvandt døden og 
genopstod for aldrig mere at dø. Jeg tror, at Jesus 
overvandt dødens lovmæssighed og den forban-
delse, det har været i verden, siden paradiset gik 
tabt, sådan at ordene af jord skal du igen opstå 
skal forstås helt bogstaveligt og fysisk.  Min livs-
opgave er blevet at give dette budskab mund og 
mæle og sige det videre. Ikke mindst til dem, der 
står med de friske grave og har erfaret dødens 
magt og brutalitet. Som Jesus sagde det den før-



Indkvartering under elevmødet 25. – 26. august

NB: HUSK tilmelding hvis du skal spise og/eller sove 
på skolen i forbindelse med elevmødet

Elevmødet 25. - 26. august 2018

Elever fra ældste årgange har fortrinsret til værelser på LMH.

Derudover låner LMH Johannesskolen og HvideKilde i Kagerup 
til overnatning m.v.

På HvideKilde er der værelser og sovesale, mens man på 
Johannesskolen må ligge på madras på gulvet.

Jubilarerne arrangerer selv deres jubilæumsfest lørdag efter-
middag med undtagelse af festen for 60, 70, 75, 80 og 85 års 
jubilarer, som holdes på LMH.

Jubilarer og ægtefæller bor gratis og skal ikke betale for de 
måltider, de spiser på højskolen.

Navn: ______________________  Årgang: _____________________

Navn: ______________________  Årgang: _____________________

Gade:  ___________  E-mail:   _______________

Postnr.:  __________  By: __________________  Tlf.: ____________

Jeg ønsker at deltage i følgende [sæt kryds]
 Lørdag Søndag  Følgende tilbydes i

  Ka· e   Morgenmad  begrænset omfang:

  Middag   Middag   Linned

  Logi     Dyne og pude

  Ønsker logi i værelse   Ønsker logi på sovesal   Sørger selv for logi

 Tilmeldte, som ikke kan få ønsket om    Skal bo på HvideKilde

 værelse opfyldt, bliver kontaktet.  Skal bo på Johannesskolen

Sendes til: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød
OBS: Det er også muligt at tilmelde sig på www.lmh.dk /korte kurser

Jubilæumshold ved elevmødet:

85 års jubilarer: 1933-33/34
80 års jubilarer: 1938-38/39
75 års jubilarer: 1943-43/44
70 års jubilarer: 1948-48/49
60 års jubilarer: 1958-58/59
50 års jubilarer: F68-E68
40 års jubilarer: F78-E78
25 års jubilarer: F93-E93

INDMELDELSESFRIST: 13. AUGUST.

40 års jubilæum F – 78
Vi mødes på HvideKilde med ægte-
fæller lørdag d. 25. 8. 2018 kl. 13.30.

Vi skal drikke ka· e, hygge os, snakke 
om ”gamle” dage på LMH.
Sidst på eftermiddagen slutter vi os 
til festlighederne på LMH.
Det er muligt at overnatte på Hvide-
Kilde. 

Tilmelding senest d. 10/8. 

Kærlig hilsen Jytte og Ove Nielsen

Kontakt: jyttenielsen16@gmail.com 
eller tlf. 2348 2321

PS. Husk også tilmelding til LMH

Bus fra Vestjylland 
til elevmødet
Tilmelding til 
Kirsten Madsen, 
tlf. 22796106.

Først til mølle 
– max 18 personer

F 68
Kære 50 års jubilarer!

Lad os mødes til ka· e og samvær lørdag den 25. august kl. 14:00 på
Platanhaven 14, 3400  Hillerød.

Send meget gerne mailadresser på jer selv og dem fra holdet, som I kender til – enten til 
skolen ved tilmelding på lmh@lmh.dk 

eller til Margit margitbredtoft@gmail.com 

Når vi ved noget mere om tilmeldte, vil I modtage lidt mere information.

Kære alle fra E78
Så har vi jubilæum! Lørdag d.25. august 2018

Vi mødes på Johannesskolens lærerværelse kl.13

Der vil blive sørget for sandwich og drikkevarer 
samt ka· e og te.

Pris pr. person: 100 kr. 
Bliver der overskud, sendes det til LMH

Tilmelding : Bente Bæk Petersen senest d. 18/8. 

mail: bentebrande@hotmail.com
Tlf.30513920

60 års jubilæum

SOMMERHOLDET 1958
Vi samt ægtefæller mødes til sam-
ling kl. 14.00 i højskolens spisesal.

Vi er skolens gæster, så husk ende-
lig tilmelding til skolen.

Lad denne besked gå videre til 
nogle, du kender fra holdet.

Bus fra Vestjylland 
til elevmødet
Tilmelding til 
Kirsten Madsen, 
tlf. 22796106.

Først til mølle 
– max 18 personer

23¦¦
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Elevmødet 25. - 26. august 2018

Elever fra ældste årgange har fortrinsret til værelser på LMH.

Derudover låner LMH Johannesskolen og HvideKilde i Kagerup 
til overnatning m.v.

På HvideKilde er der værelser og sovesale, mens man på 
Johannesskolen må ligge på madras på gulvet.

Jubilarerne arrangerer selv deres jubilæumsfest lørdag efter-
middag med undtagelse af festen for 60, 70, 75, 80 og 85 års 
jubilarer, som holdes på LMH.

Jubilarer og ægtefæller bor gratis og skal ikke betale for de 
måltider, de spiser på højskolen.

Navn:

Navn:

Gade: 

Postnr.: 

Jeg ønsker at deltage i følgende [

Sendes til: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød

Vi mødes på Johannesskolens lærerværelse kl.13

Der vil blive sørget for sandwich og drikkevarer 

Tilmelding : Bente Bæk Petersen senest d. 18/8. 



Adresseændringer
46/47 Esper Due Madsen, Kuleborgvej 10, st 0006, Aakirkeby, 3720 Aakirkeby

46 Laura Haahr Hansen, (f. Ibsen), Villagade 2, 0023, 6580 Vamdrup

49/50 Aksel K. Jacobsen, Dronningensvej 14A, st. tv., 2000 Frederiksberg

50/51 Niels Laurits Andersen, Bardevej 5, 0012, Vorgod, 6920 Videbæk

54/55  57/58 Esper Madsen, Bækkevangen 18, 6900 Skjern

55 Esther Due Munch, (f. Madsen), Østergade 3, Aakirkeby, 3720 Aakirkeby

58 Margit Sonne, (f. Kofoed Pihl), Rengegade 2, 4660 Store Heddinge

60 Ingrid Skuldbøl, (f. Larsen), N.F.S. Grundtvigs Vej 13, 02 0010, 8800 Viborg

62/63 Kaj Egon Beining, Skovmosen 10, 6534 Agerskov

63 Thora Bech Andersen, (f. Myhre), Vardevej 23, 6900 Skjern

64/65 Karl Aage Jakobsen, Kannikeengen 5, Aakirkeby, 3720 Aakirkeby

64 Dorit Jakobsen, (f. Frederiksen), Kannikeengen 5, 3720 Aakirkeby

67/68 Ole Andersen, Skovbrynet 17, 4930 Maribo

E 67 Birte Beining, (f. Jespersen), Skovmosen 10, 6534 Agerskov

F 72 Jette Horn Gregersen, (f. Horn), Stokkemarkevej 27, 2730 Herlev

F 72 Søren Kristian Allerslev, Engtoften 3A, st, 6900 Skjern

F 74 Mette Allerslev, (f. Klausen), Engtoften 3A, 6900 Skjern

F 81 Karl Erik Storbjerg, Pile Alle 5, 8600 Silkeborg

F 81 Kirsten Hougesen, Skovsøgade 21, 1. th., 4200 Slagelse

E 81  F 84 Henning Bruun, Jordhøj Bakke 37, Jordhøj, 3550 Slangerup

F 84 Birger Christensen, Myrtuevej 98, 6710 Esbjerg V

F 84 Merete Vilrik Bruun, (f. Vilrik), Jordhøj Bakke 37, Jordhøj, 3550 Slangerup

F 87 Inge Hadberg, (f. Kronborg), Møllevejen 102, 5330 Munkebo

86/87 Carsten Westh, Milnersvej 2, 01. th, 3400 Hillerød

86/87 Henrik Hadberg, Møllevejen 102, 5330 Munkebo

E 88 Morten Meiner, Bakkevænget 2, Bording, 7441 Bording

F 92 Laila Margrethe Jensen, Blåbærvej 24, 6870 Ølgod

F 94 Inge-Lisbeth V. Meiner, (f. Andersen), Bakkevænget 2, Bording, 7441 Bording

F 98 Hanna Rahbek Mortensen, (f. Rahbek), Ranunkelvej 2A, 8370 Hadsten

97/98 Charlotte Louise Lund-Ambrosen, (f. Ambrosen), Fontænemestervej 8, 3400 Hillerød

E 00 Jan Ladegaard Højland, Gyldenstens Vænge 194, 3600 Frederikssund

E 00 Lone Højland, Gyldenstensvænge 194, 3600 Frederikssund

F 6 Birgitte Provstgaard Nielsen, (f. Mogensen), Hybenvænget 8, 8362 Hørning

F 6 Louise Marie Rygaard, (f. Rygaard Mikkelsen), Banegårdspladsen 6C, 3-18, 7400 Herning

F 7 Henrik Munch Roager, (f. Roager Jensen), Kirkebyvej 18, 2740 Skovlunde

F 7 Rebekka Kjeldgaard Kristensen, Engdiget 13, st. th, Hvam, 9620 Aalestrup

6 / 7 Marie Munch Roager, (f. Kofoed Munch), Kirkebyvej 18, 2740 Skovlunde

E 8 Dina Kjøller-Rasmussen, Børglumvej 49, 1. sal, Tjørring, 7400 Herning

F10 Mirjam Gehrt, Sandtoften 10, 7100 Vejle

F10 Silas Bonde-Petersen, Drosselvej 14, 6900 Skjern

E10  F13 Lasse Høeg-Jensen, Egvadvej 3, 6880 Tarm

E10 Malene Pedersen, Bredgade 86, 01, 6920 Videbæk

F11 Andreas Løvgaard, Markvangen 17, 8260 Viby J

F11 Peter Birkmose, Fogedmarken 12, 03. th, 2200 København N

E11 Mie Klevang Pedersen, Ribe Landevej 10B, 01, 7100 Vejle

E11 Pernille Storbjerg Kristensen, Fjordgata 46, 7010 Trondheim, Norge

E12 Simon Enevoldsen, Hvidkløvervej 7, 03. th, 8200 Aarhus N

F13 Julie Overgaard Madsen, Slangerupgade 11, 01. th, 2200 København N

F13 Sofi e Birkmose, Nakskovvej 45, 01. tv, 2500 Valby

F14 Heidi Nørager Mikkelsen, Jordbrovej 4, 2. th., 8200 Aarhus N

F14 Jeppe Tang Paulsen, Ourøgade 19, 02. tv, 2100 København Ø

F14 Mathias Kronborg Kjærsgård, Mønstervej 22, 8920 Randers NV

F14 Sofía Arge Poulsen, Skejbygaardsvej 11, 1, lej. 3, 8240 Risskov

E14 Linda  Nyame-Jensen, Lange-Müllers Vej 21, 7500 Holstebro

F15 Alberte Julie Nygaar Miltersen, Ourøgade 19, 02. tv, 2100 København Ø

F15 Anders Solgaard, Rynkebyvej 20, 2770 Kastrup

E15 Ida Brørup Alkærsig, Gulaksveien 4, 4017 Stavanger, Norge

E15 Kristine Vestergård Tang, Læssøegade 104, kl, 5230 Odense M

E15 Tobias Dejbjerg Hansen, Dortesvej 11, 03. th, 8220 Brabrand

F16 Ninna Lodberg Porsmose, Otte Ruds Gade 16, 8200 Aarhus N

F16 Rebekka Kofoed Sonne, Lindbjergvej 43, 6870 Ølgod

15/16 Stefanie Ebsen Højgaard, Herman Triers Plads 3, 6. th., 1631 København V

15/16 Stine Pagaard Lind, Frederikssundsvej 94A, 03. th, 2400 København NV

E16 Helene Engelst Nielsen, Kirkealle 10A, 6920 Videbæk

E16 Mia Fredensborg Jensen, Kärrhöksgatan 80, 55612 Jönköping, Sverige

F17 Anders Landkildehus, Primulavej 5, 02, 2720 Vanløse

F17 Cecilie Vendelbo, Agerlandsvej 8, 7400 Herning

F17 Christoff er Nørlund Lindgreen, Bøllundvej 13, 6870 Ølgod

F17 Ditte Pilgaard Jönsson, Finsensvej 25, 04. th, 2000 Frederiksberg

F17 Henrik L. Haahr Pedersen, Bøllundvej 13, 6870 Ølgod

F17 Line Agerbo Christensen, Gl. Lyngevej 92A, 3450 Allerød

16/17 Jonas Knudsen, Strandby Kirkevej 133, St. 2, 6705 Esbjerg Ø

E17 Christina Schmidt, Låsledvej 3, Brændstrup, 6630 Rødding

E17 Jonas Morthorst Christiansen, Silkeborgvej 98, 01. tv, 8000 Aarhus C

E17 Mathias Lysholm, Neptunvej 38L, st, 8270 Højbjerg

E17 Michela Kjær Jensen, Kappelvænget 12, 01 0033, 8210 Aarhus V

E17 Nina  Madsen, Remmevej 6, Trælund, 7400 Herning

E17 Thomas  Gjaldbæk-Nielsen, Bækdalvej 23, Rimmerhus, 6920 Videbæk
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Mindeord
Den 12/1-18 døde Svend Snogdal fra vores hold, E74. 

Svend var fra Spjald i Jylland. 

Svend og Helle mødte hinanden på højskolen E74 og har lige haft 40-års bryllupsdag inden 
Svend blev kaldt hjem til Gud. Udover Helle efterlader Svend 1 søn, 1 datter, 1 svigersøn og 4 
børnebørn.

Familien kommer i Missionsforbundet i Vanløse. Svend og Helle fl yttede til Svebølle ved Ka-
lundborg for 3 år siden efter at have boet alle årene på Amager. Vi var med til Svends bisættelse 
den 19/1, hvor der blev holdt en god mindetale for Svend. Vi sang en salme, som Svend holdt 
meget af, og det er salmen O store Gud.

Min familie og jeg har alle årene haft en god kontakt til Svend og Helle og deres familie.

Æret være Svends minde.

Else Bach-Andersen, E74

Jeg lø  ̃ er mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.
Salme 121, 1 og 2

takke og bedeemner

Tak for:

# en inspirerende tur til Israel
# et opbyggeligt bibelkursus
# mulighed for at lave kristen højskole i Danmark

Bed om:

# tilmeldinger til efterået 2018
# de messianske jøder og arabiske kristne i Israel
# en vellykket temadag om litteratur og kristendom 

den 21. april

ISSN 0903-3173 

Udgivet af LMH’s Elevforening

Pris pr. år: kr. 95,-

Udkommer 6 gange årligt 
15. februar, 15. april, 15. juni, 
1. september, 15. oktober og 
15. december. 
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Henrik Nymann Eriksen 
Luthersk Missions Højskole
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Kasserer og ekspedition:
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BåndetMøder ved LMH´s lærere 
frem til den 30. juni 2018

17. april Chris Lindeskov Rasmussen ELU Tange

20. april Henrik Nymann Eriksen Ullerød LM

22. april Henrik Nymann Eriksen Hillerød Frimenighed

27. april -5. maj Henrik Nymann Eriksen Bibelkursus i Israel

2. maj Mads Dahl M. Madsen Randers LMU

3. maj Chris Lindeskov Rasmussen Mørkøv LMU

11. maj Chris Lindeskov Rasmussen ELU Landslejr

13. maj Daniel Burgdorf Gilleleje LM

7. juni Daniel Burgdorf Frederikssund Frimenighed

16.-23. Juni Henrik Nymann Eriksen Aasiaat, Sisimut og Nuuk I Grønland
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takke og bedeemner

Tak for:

# 
# 
# 

Bed om:

# 
# 
# 

Aasiaat, Sisimut og Nuuk I Grønland



Afsender: Lene Højgaard Jensen, St. Lundgårdvej 79, 7400 Herning

Luthersk Missions Højskole / Ansgarvej 2 / 3400 Hillerød
tlf: 4826 0766 / lmh@lmh.dk / www.lmh.dk
Luthersk Missions Højskole / Ansgarvej 2 / 3400 Hillerød
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