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På DBI optager vi et nyt hold
på vores bachelor i teologi til
september 2010. Samtidig optager
vi også et nyt hold på Åben
uddannelse i kristendom. Ses vi?
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Godt vi ikke er svenskere!

Det er grunden til at DBI eksisterer! Og derfor vil
vi opfordre mange flere unge til at tage en uddannelse hos os. Men vi vil også gerne have flere
unge til at støtte os med både forbøn og penge,
for uden den støtte har vi ikke mulighed for at
arbejde.

der mennesker i mange aldre lige
fra tudsegamle lærere til purunge
studerende, og de gamle, kloge

18.000

bøger er der i DBIs bibliotek. Ret mange,
ikke? Hvis man vil læse teologi kan man
ikke rigtig slippe udenom at læse bøger.

lærere bruger en masse krudt på
at uddanne de unge til at blive
morgendagens præster, forkyndere

KAFFE
Der er brug for brændstof, hvis undervisning
og forskning skal fungere på DBI, og den mest
effektive benzin er uden tvivl kaffe. På DBI bliver
der hver dag drukket ca. 11 liter kaffe.

Vi har brug for dig!
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På DBI er det som regel lidt småt med
pengene, men der er faktisk en forretning
på DBI som giver overskud: Sliksalget!
Dette overskud har fx betalt for nye sofaer
i kaffestuen. Lækkert.

Vidste du at…
· Bibelen er den bog der oftest bliver stjålet
fra butikker?
· at der på DBI er 10 lærere og ca. 55 studerende?
· ordet “kristen” kun forekommer tre gange I
Bibelen?
· at DBI gennem tiden har produceret 170
teologer?
· pistacie og mandel er de eneste nødder,
som er nævnt i Bibelen?
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En naturlig følge af Jesusglæden

er, at vi har tillid til Bibelen.

DOGMATIK
SKABER
JESUSGLÆDE

Hvad er Dansk Bibel-Institut (DBI), og på hvilken
måde skiller DBI sig ud fra mange andre organisationer og uddannelsessteder? Dette spørgsmål forsøgte Reidar Poulsen at svare på, da jeg
udfordrede ham.
Reidar Poulsen er landsungdomssekretær i
Luthersk Mission (LM). Da han for nogle år siden
studerede teologi, var han fast inventar på DBI.
Derfor har jeg bedt ham komme med et bud
på, hvad det er, som skiller DBI ud i forhold til
mange andre uddannelsessteder.
”Da jeg begyndte at studere teologi for 12 år
siden, kom jeg med i en bedegruppe på DBI.
Og vi samles stadig en gang imellem og beder
sammen. Det viser, at det fællesskab, som blev
opbygget mellem os studerende, er meget værdifuldt”, siger Reidar Poulsen.

Interview ved landssekretær Kurt Dalsgaard

Jesusglæden er det vigtigste
Udover fællesskabet nævner Reidar to ting,
som kendetegner DBI, og det er Jesusglæde og
bibelglæde. Og han mener, at Jesusglæden er det
første og vigtigste, og at denne Jesusglæde er
grundlaget for alt det andet, som kan siges om
miljøet på DBI.
”Når man kommer ind på DBI udefra, er det
med Jesusglæden måske ikke det første, man
lægger mærke til – den fremtræder i en afdæmpet form, sådan som det er kendetegnet for os
skandinaver. Men glæden er der, og Jesusglæden
er noget gennemgående på DBI. Jeg tror ikke,
DBI havde været til, hvis ikke Jesusglæden var
det grundlæggende”, siger Reidar, da han skal
beskrive sine erfaringer fra DBIs hverdag. Han
mener, at Jesusglæde og en ret tro har med hinanden at gøre. Det forklarer han på denne måde:
”Hvis man forstår, hvem Gud er, og hvem mennesket er, da bliver det godt og glædeligt at være en
kristen, men hvis vi misforstår det, så bliver det
tungt og trist at være en kristen. Og det er netop
en af de ting, som DBI kæmper for: At vi må have
en ret tro (dogmatik), så Jesusglæden kan vokse”.

Bibelglæde og kamp
Med Jesusglæden som det grundlæggende
nævner Reidar en anden ting, som er en vigtig
del af DBIs identitet. Det er bibelglæde. ”En
naturlig følge af Jesusglæden er, at vi har tillid
til Bibelen, og det er DBI kendt for. Hvis ikke det
var sådan, ville man jo ikke sidde og grave i det
græske og hebraiske og i det hele taget grave i
Guds ord år efter år”, siger Reidar Poulsen. Han
minder om, at bibelglæden bliver kraftigt udfordret i den tid, vi lever i. Mange studerende stiller
sig i front i denne kamp, og da er det meget
vigtigt, at man er en del af et fællesskab og ikke
kæmper alene. Og her kommer fællesskabet på
DBI ind i billedet.

Bygningskonstruktør og DBI
Som leder af ungdomsarbejdet i LM mener
Reidar, at DBI har noget vigtigt at bidrage med. ”I
et ungdomsarbejde benytter man sig jo af mange
forskellige virkemidler, og da er det godt at have
kendskab til, hvad der er det bærende i den
kristne tro. Det giver en frihed til nytænkning
og kreativitet, når man ved, at fundamentet er i
orden”, siger Reidar og sammenligner DBI med en
bygningskonstruktør, der ved noget om, hvordan
konstruktionen i et byggeri skal være, for at bygningen kan holde. DBI kan hjælpe kristne med at
bygge menighed på en grund, som er afprøvet af
folk, som arbejder med teologien og bibelen på
et højt fagligt niveau.

Output er mission
Reidar er sikker på, at DBIs særkende i sidste
ende giver sig udslag i mission. ”En direkte konsekvens af Jesusglæde og bibelglæde er, at vi gør,
som Jesus siger. Vi bliver smittet af den kærlighed, som Jesus har til mennesker”, siger Reidar
og konstaterer, at, siden han begyndte på studiet
for 12 år siden, er mange af hans jævnaldrende
på DBI blevet engageret i mission både i Danmark og i udlandet.
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Vi har brug for unge, som

afstikker en sund åndelig kurs.

Tjek DBI ud, når du selv har tid.

På DBIs hjemmeside kan du…
· se DBIs reklamevideo om den unge og smukke
Rasmus, der flytter til København og begynder
at læse teologi på DBI for at lære at fortælle sine
venner om Jesus.
· downloade de nye foldere om DBIs Bachelor i
Teologi og Åben Uddannelse i Kristendom, hvor
du kan få masser af info om de spændende uddannelser, der er på DBI.

· give en gave til DBI med dit dankort, eller finde
vejledning i at give en gave over fx SMS.
· få adgang til det store lyd-arkiv med de mange
spændende forelæsninger, der har været på DBI
gennem tiderne – og det koster gratis!
· bestille et gratis abbonoment på DBIposten, og
læse de tidligere numre helt tilbage til 2002.

Kærlighed
til Guds ord
gør, at man
forpligter sig
Af landsungdomssekretær i IMU Anders Møberg

DBI er ikke kun relevant for dem, som bliver
præster og missionærer, men for hele Guds
Kirke. Er der ikke fortsat unge, som får en sund,
bibeltro, teologisk og videnskabelig uddannelse, så mister vi præster, ledere og forkyndere, som kan afstikke en sund åndelig kurs for
menighederne og missionsarbejdet.

Ingen grænser
Unge i dag tænker globalt og skal udrustes til
at forstå og møde hele Guds Kirke. Der spiller
DBIs tværkulturelle fag en stor betydning. Der
skal missioneres til verdens ende og ikke kun til
Danmarks grænser.

Det får konsekvenser
Kirke og mission er afhængig af uddannelsessteder som DBI, der på videnskabeligt niveau
vil forske i Bibelens budskab og ikke mindst
lade det budskab få konsekvenser for teologien
og troen. Der går ufatteligt meget tabt, hvis
ikke nye generationer forpligter sig på at støtte
teologiske forskningssteder, der vil arbejde på
Bibelen og bekendelsens grund. Kun kærlighed
til Guds ord kan gøre, at man forpligter sig på
at støtte DBI.
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26-årige Christian Holmgaard tager kandidatgraden på Det

Teologiske Fakultet. Han fordyber sig i teologien for at være
godt forberedt til et job som underviser i kristen sammenhæng.
Må
og ske v
Åb unge il du
e
? S
a
Bir n u d
å b rbejd
git
e m
te d a n n r u g
Kjæ
ed
e
før
r, l l s e
i k st e børn
ær
ris
t å
er
på
t
r
Jo in os på
DB e n d o p å
D B I! S å bl iv
I
m.
er
vi
fæ lle s
om at sk ab
e i de t læ re
nd e fæ lle ss
Nicolai Winth
ka b.
er-Niels

nelsens fokus på mission i fremmede kulturer
gav hjælp til formidlingen.”
Af stud.theol. Morten Kock Møller

Undervisning i ud- og indland
Christian er en af de studerende, som har læst
på DBIs egen bacheloruddannelse. Da han havde
afsluttet den, besluttede han sig for at finde ud
af, om alt det, han havde læst i bøgerne og hørt
i undervisningen, kunne bruges til noget i virkelighedens verden. Derfor tog han et halvt år til
Etiopien, hvor han arbejdede som assisterende
studentersekretær i den kristne studenterbevægelse EvaSUE. Om brugbarheden af sin bacheloruddannelse i det arbejde siger han: ”Jeg tænkte
ikke, at nu skal jeg bruge det og det redskab fra
uddannelsen for at klare den og den opgave. Men
den teologiske skoling hjalp mig i forberedelsen
af undervisningen og i besvarelsen af teologiske
spørgsmål fra de etiopiske studerende. Uddan-

Christian så i Etiopien et behov for teologisk
undervisning. Det er ikke populært at bo i landsdistrikterne blandt præster og forkyndere, og
der sker derfor en ”hjerneflugt” fra disse steder.
Konsekvensen er en mangel på teologisk kompetence. Det er et behov, som han gerne vil være
med til at opfylde. Han har dog ikke tænkt sig at
være missionær for livstid. Arbejdet som præst
i Folkekirken trækker nemlig også: ”Jeg kunne
godt tænke mig at blive præst i Folkekirken. Der
er mange problemer forbundet med det, men der
er også mange muligheder. Man får en naturlig
kontakt til helt almindelige, kirkefremmede
mennesker. DBIs bacheloruddannelse handler om
mission i det hele taget, ikke kun ydre mission.
Den er derfor også brugbar i Danmark.”
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else for vores nytte. Vi har suppleret teologien
med ledelsesværktøjer, lidt sociologi, psykologi,
statistik, it og journalistik. Det er ikke mange år
siden, at en dygtig teolog forsvarede sin Ph.D.
ved Århus Universitet og fik rosende omtale – for
sine PowerPoint-slides!
Selv om der er meget godt at sige om hjælpevidenskaber og redskabsfag, er tendensen alligevel
et udtryk for en rådvildhed. En identitetskrise
for teologien som fag. Den type rådvildhed, som
opstår, når vi mister synet for betydningen af
Guds råd.
Den krise er ikke overraskende. Den er sammenfaldende med den tiltagende og besynderlige
blanding af sekularisme, spiritisme og materialisme. For få år siden var en bibelskole en højskole med en kristen profil. I dag er den i manges
øjne en kristen-fundamentalistisk pendant til en
koranskole. Dansk Bibel-Institut er så overbygningen.

Et rent materialistisk

samfund er et fattigt samfund.

Guds ord er ikke livsfjendsk

Af generalsekretær i KFS Robert Bladt

Da den grimme ælling blev fundet kold og
forkommen af en gammel kone, blev han taget
med hjem i hendes varme stue. Her mødte han
konens kat og høne. ”Kan du lægge æg?” blev han
spurgt. ”Kan du spinde?” Kunne denne grimrian
vel være til nogen nytte?
Nogle gange kan jeg som teolog føle mig som

denne grimme ælling. ”Hvad kan du egentlig –
ud over at bøje græske verber og holde lange,
uforståelige taler om ting fra troens verden, som
forekommer almindelige mennesker at være
petitesser?”

Det overraskende er, hvor hurtigt kirken er begyndt at spille med på rådvildheden. I stedet for
at holde fast ved Guds råd. Jesus hævder frimodigt over for Djævelen, at ”Mennesket skal ikke
leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af
Guds mund.” (Matt 4,4)
Vi kan let blive revet med af forsøget på at
tegne et billede af Guds ord som livsfjendsk
og livshæmmende, mens det i virkeligheden er
sekularismen, spiritismen og materialismen, der
reducerer og forvrænger menneskelivet.
Hvis mennesket virkelig lever af hvert ord, der
udgår af Guds mund, kan et samfund så prioritere bedre end at lade mennesker uddanne sig til
teologer og blive både indsigtsfulde og udtryksfulde i forhold til dette ord?

Identitetskrise
I misforstået iver efter at bevise vores nytte har
vi teologer kastet os over forskellige hjælpevidenskaber, som kunne skabe lidt større forstå-

Kæmp for den evangeliske frihed
For nylig kom det frem, at en dansk kommune
bruger penge på åndemanere, som skal bortmane

gengangere i kommunens institutioner. Den ansvarlige blev spurgt, om det var rimeligt at bruge
skattekroner på åndemaneri? Hans svar var, at
det var lige så rimeligt som at bruge skattekroner
på præstelønninger.
Et rent materialistisk samfund er et fattigt
og åndløst samfund. Men ikke al åndelighed er
god. Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi får et
samfund, som uddanner spiritister, healere eller
teologer.
Martin Luther definerer en teolog som en, der
kan skelne ret mellem lov og evangelium. Umiddelbart lyder det måske ikke som en salgsannonce for den teologiske uddannelse. Men det
Guds ord, vi har behov for som mennesker, viser
netop i lov og evangelium vejen til det sunde og
gode liv som menneske.
Det er Guds ord som lov og evangelium, der
bevarer os fra det åndelige hovmod, som er en
trussel mod ethvert land og ethvert individ.
Hvis farisæisk åndelighed ikke mødes af lovens
knusende dom og evangeliets befriende nåde,
kan religiøse mennesker i Guds eller Allahs navn
forvandle et frit samfund til et frygtens regime.
Det er den evangeliske frihed, som befrier fra
den frygt, der bærer spiritismen og åndemaneriet. Gud vil os det godt, og ”myldred djævle
frem på jord og os opsluge ville, vi frygter dog
ej fare stor, de deres trusler spilde; lad rase mørkets drot med løgn og mord og spot, han har dog
få’t sin dom, da Krist til jorden kom, et ord ham
nu kan fælde.”
Så lad os uddanne nogle flere teologer. Lad os
lære dem at begå sig blandt almindelige mennesker, skelne mellem væsentligt og uvæsentligt,
bruge forskellige værktøjer i deres arbejde. Men
lad os først og fremmest sætte dem i stand til
at læse, forstå og formidle det ord, som udgår
fra Guds mund, og som vi alle lever af. Selv
gennem grimme ællinger kan Gud da formidle
sin herlighed.
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PBS er ikke afhængig af, om man husker at sende en gave.

hjælpe med at forstå
Bibelen bedre.
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Af redaktionssekretær Andreas Kammersgaard Ipsen

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Hvad tænker en helt almindelig dansk kristen om
teologi og DBI? DBIposten greb knoglen og ringede til Lisa Rom Boye, der er bor i København,
hvor hun læser på Københavns Universitet, for at
stille hende et par hurtige spørgsmål.

DBIs økonomi er især baseret på frivillige gaver. I
2010 skal vi bruge 6,9 mio. i gaver, og de gives af
cirka 1900 personer. Udover gaverne får DBI 1,2
mio. fra fx tips- og lottomidler, men der er også
tilskud fra fem missionsorganisationer, som er
med til at udvikle DBIs egne uddannelser.

Har du oplevet at de der teologer kan bruges til
noget fornuftigt?
I min generation er der rigtig mange, der er
meget dårlige til at få læst i deres Bibel, og derfor
synes jeg, det er rigtig godt med nogle teologer,
der kan give nogle gode forklaringer og indfaldsvinkler på Bibelen. Jeg synes, det er rigtig vigtigt
med teologisk forskning der kan hjælpe mig med
at forstå Bibelens kontekst og baggrund.
DBIs motto er ”tillid til Bibelen, glæde over evangeliet, kærlighed til mennesker”. Hvad tænker du
om det?
Jeg snakkede for nylig med nogle folk om det

470 personer forpligter sig
med glæde over evangeliet, og hvorfor vi ikke er
mere ivrige efter at evangelisere, når det faktisk
er så vigtigt. Men glæde over evangeliet hænger
igen sammen med den daglige brug af Bibelen,
så jeg tror vi har brug for nogen der kan give os
noget hjælp til bibellæsningen. Selvom det kan
virke lidt kliche-agtigt, når prædikanten står på
talerstolen og siger: ”I virkeligheden står der
på grundsproget…” så er det faktisk vigtigt, at
nogen kan læse Bibelen på originalsproget, for
jeg har jo ikke selv tid eller mulighed for at lære
det.

470 personer giver gaver til DBI gennem en PBSaftale. Fordelen ved en PBS-aftale er, at pengene
overføres automatisk. Derved får DBI en fast indtægt, som ikke er afhængig af, om du husker at
sende en gave. Og du behøver ikke gå og huske
på det – det går helt af sig selv.

Dankortet op af lommen
Du kan også sende spontane gaver til DBI. Enten
på giro >01< >5215900< eller på dankortet
gennem DBIs hjemmeside, som er www.dbi.edu.
Kontonummeret er 9530 5215900

Giv en gave mens du sidder i bussen
Du kan også sende en SMS til 1277 og skrive
”Kollekt DBI”, så støtter du DBI med kr. 50, som
trækkes på din mobilregning. Hvis du ønsker at
støtte med et andet beløb, skal du blot i stedet
skrive ”Kollekt DBI 100” – eller det beløb, som
du vil sende til DBI. Udover gaven koster det
normal SMS-takst. Du får en SMS, der kvitterer
for gaven.

Det der rykker mest
Nogle dropper en pizza
For de helt unge, som ikke har så mange penge
mellem hænderne, kører vi en kampagne, som
hedder ’Giv en krone om dagen’. Vi opfordrer til,
at du en gang om måneden dropper en pizza og i
stedet giver de 30 kr. til DBI – gennem PBS-aftale.

Lidt over 300 personer har tegnet et gavebrev til
DBI og giver derigennem 1,7 mio. om året. Det er
en stor og stabil indkomst for DBI. Et gavebrev er
en juridisk bindende kontrakt over mindst 10 år.
Du kan give enten et fast årligt beløb eller en fast
procentdel af din indkomst.
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Mød drengen fra
Pigerne Camilla
Ebar fra Uganda. og Ida
skal reHele hans familie præsenter
e LM
blev kristen og
Kids i Junior MGP
Mange siger
døbt i sommers.
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Mød drengen
Mgala fra Uganda

Niatue do esse min utat
praesed magna con utpat
utatummy nulput aliqui
blaor si.
Henisi. Vullandit veliqui
esequisim zzrit lore vendit
at, commodolent la facip
ea
am aute veniam dionsed
ex
et er sed dolenibh eugiat.
Duismod mincil dolobore
faciduis augiam, consectem
ex erat. Agna facinit velit,
conullam atue.

Mgala fra
Uganda

#

Mød drengen
Mgala fra Uganda

Niatue do esse
min utat
praesed magna
con utpat
utatummy
nulput aliqui
blaor si.

Ignit loreril iusci tatem nulla
at. Onsenit vel ipisim nim
ip
exerit iurem dolorpe riustis
el dignim in ero diam inci
blaorem zzrit, velismolummy nis dio odolor si.
Patem adionsequis ad mag-

Onsenit vel

8

et fælles og samme
nhængende
design for hele
bevægelsen
- lavet af en
profess
designer. Mening ionel
en er, at
det skal give
LM et opda-

Frederiksborg Apotek
4

7

e »Kids«,
som betyder
børn,
Børne- og Juniora har LM’s
for alvor bevæge fdeling
t
globaliseringen sig ind i
s tidsalder.
I
den tidsalde
r, hvor navne
og
begreber helst
skal være på

8

udseend
udsee e.
Det nye design
desig er blevet
udformet af
gra!sk
gra
designer Christia
n Rahbek
Olsen, Københ
avn.
a Han er
selv tilknytte
t LM og kommer i LM-frim
enighed
en
en
Nordvestkirken
i Emdrup.

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf: 4826 5600

8

ipisim nim

ip
riustis
dipsummy nostrud ese
diam inci conullamet
laorper ciduisl
zzrit, velismo
lum-endreet ut augue magnibh
my nis dio odolor
Niatue
do esse min
ea aliquat. Ut ut ullaor
Patem adionseutatsi.
praesed
magna con quis
alit adignis amet, commy
nit ea conulla utpatad magutatummy
feugiamet nullaorper
nulput aliqui
ing etue min ut
blaorwisisl
si. dolesequam, conulnim quam, con er alit, cor
luptat dolor
Henisi.
susci enis alit,
Vullandit veliqui
adiOboreet adipit lum del
quatis ad endi
esequi
i
i l
exerit iurem
AF KAJA
LAUTERBACH
dolorpe
el dignim in
ero
blaorem

Slotsgade 26

_______________________________________________________________________________
#

___________________________________
$%&#,52/A*.4#3-:"##
3400 Hillerød
Apoteket
har døgnvagt
døgnvagt
Tlf: 4826 5600
www.frederiksborg.netapotek.dk
Apoteket
har
73&8!9//#88&'0&!*!:)*0+&8/(2#
Apoteket
har døgnvagt
___________________________________

7**()).2:.)#'()#,(-.:#:3=#B#"4:#;+2*,5*::,+*5.<##
www.frederiksborg.netapotek.dk
___________________________________
Apoteket
har døgnvagt
>"#*.2,5*#.22.4#:3=#.)'.2,;(-6#
#

Apoteket har# døgnvagt!
;1'.08*8,&)!1<!23=/3*>&/9
#
?@0!2&)&!1<!AAA>/3*>&/9!
#
#
#
##

Mød dreng
en fra
Ebar fra Ugan
da.
Hele hans
familie
blev kriste
n og
døbt i somm
ers.

www.frederiksborg.netapotek.dk
___________________________________

Ommy num
quat dolor
tinim dolor
Mød dreng
per se molu
en
pt
ptatinci tat.
Mgala fra
Ommy num quat dolortinim
Ut luptat,
Ugan
consendip
dolorper se moluptatin da
AF KAJA LAUTERB
exercil.
ci tat. Ut luptat, consendip
Ignit loreril
ACH
iusci tatem
exercil.
conullamet
nulla
at.

-.&!%('/!0+#)+&)!0&1+&23&)!4565!
www.frederiksborg.netapotek.dk
Apotek
3400
Hillerød
Frederiksborg
Apotek
www.frederiksborg.netapotek.dk
Apoteket
har døgnvagt Frederiksborg
www.frederiksborg.netapotek.dk
___________________________________
Tlf:___________________________________
4826
5600 26
Slotsgade

Apoteket har døgnvagt

7

Henisi. Vulland
it veliqui
esequisim
zzrit lore vendit
at, commodolent
am aute veniam la facip ea
dionsed ex
et er sed dolenib
h
Duismod mincil eugiat.
dolobore
faciduis augiam
, consectem
ex erat. Agna
facinit velit,
conullam atue.

Frederiksborg
Apotek
www.frederiksborg.netapotek.dk
Frederiksborg
Apotek
___________________________________
Frederiksborg Tlf:
Apotek
3400
Hillerød
Frederiksborg Apotek
Tlf:
4826
5600
4826
5600
Tlf: 4826 5600

___________________________________

4

!"#$%&#'()#*+#,(-.#.)#/(01.234#
5#,.323-56#7*38.4#*.#,4(*59
,53).22.#,.323-5:'.#;(-#5)*.1329
*.4#+**()).2:.)#3-:"#;(-#5)9
LMH bygger
*.)#;34#'+2,+4<#'3==+)5'(,53)#
udendørs po
Stress og dårligt arbejdsk
ol
lima – eleverne jub
bler meget
er hverdag for bestyrelser
3-#=5::53)6#

7():.,#3=#*5,#;4.=,5*5-.#854'.#
/258.4#5#.,#,4(*5,53).2,#*():'#
:3-)#.22.4#5#5),.4)(,53)(2#=5:9#
:53)<#'()#*+#>"#$%&:#/(01.234#5#,.323-5#;"#*.#85-,5-.#'3=9
Frederiksborg
Apotek
>.,.)0.4<#*+#1(4#/4+-#;346#?52#*+#-"#+,4(*5,53).22.#8.@.#"/9
Frederiksborg
Apotek
Frederiksborg
Apotek
Slotsgade
).4#+**()).2:.)#3-:"#=+25-1.*.4#5)*.)#;34#.':.=>.285:#
Slotsgade 26
26
Slotsgade
26
3400 Hillerød
Hillerød
'3==+)5'(,53)<#5,#3-#1+=()#4.::3+40.:6#
3400

Apoteket har døgnvagt

Mød dreng
M
en fra
Pigerne Cami
Ebar fra Ugan
Eb
lla
da. og Ida
Hele hans
He
familie præs skal reentere LM
blev kriste
ble
n og
Kids i Junio
døbt i somm
døb
r MGP
ers.
om to ugers
tid.

Etiopien; Quat dolortini
m
Ostis augait
dolorper se moluptatinci
lut vel el d
dolessequat
augiamet la
tat. Ut luptat, consendi
nost
cor si ea faci
p
bla aliquis eugu o eration vel
AF CARSTEN
exercil. Ex
SKOVGAARD-HOLM
er auguerci
ea feugiam,
sed
teret og fornyet
hendit.
udseende
udseend
e
rent
engelsk for
er iniam Luthers
fo at være
dio kconsequ
noget.
atio-Detgra!sk.
Mission har
Men LM Kids
er ikke kun
moderb
fået
er ikke
nyt design.
evægelsen, der
det eneste,
nullum quatet
Det vil sige
eneste der
har fået nyt
nyt
ulla
har fået et
facilluplogo, ny layout
gra!sk design.
engelsk navn
på Tro &
na i forbinde
Det gælder
Mission
lse
også LM’s Unge
, ny gra!k på
med det nye
tat, consequ
ny design.
(LMU) og
hjemmesiden,isisi.
børnearbejdet.
nyt brevhov
Det samme
samm gælder
ed og
meget
LMU’s
andet.
magasin. Siden
Vulla feumsan
Si
1978 har
Det hele er veliquat. Xer
Børnene har
det haft navnet
blevet afsløret
nav
Ung og
ved Luthers
fået nyt navn
Kristen. Fremov
aci bla con
k Missions
Frem er hedder
(LM)
praessi
Landsmullut
Børnearbejdet
bladet InChrist
øde i pinsen
InChr . På
har oven
den
dansk: I
i købet fået
maj.
Kristus.
scipsusti26.-28.
nyt navn.
eDettat.
Nulla
augait
Tidligere hed
er mange
I det nye design
år siden, at
det
de
indgår
LM sidst !k
Børne- og JunioraLM’s
der skabelo
vent nonullam
fornyet sit logo.
ner
ne til diverse
fdeling
, gang
quam, quisl
Og det er første
- forkortet
hæfter og foldere,
LMJ. Nu hedder
fold
i LM’s
sådan
139-årige historie
det LM Kids.
at de fremove
,
venis
at
Mød dreng er sum blevet
der
r
får
acilisl. er Med det engelsk
et mere
udformet
ensartet
en

Mød drengen
Mgala fra Uganda

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

Mød drengen fra
Ebar fra Uganda.
Hele hans familie
blev kristen og
døbt i sommers.

Nyt evange
lisk netv rk

or Jehova

Niatue do esse
min utat
praesed magna
con utpat
utatummy
nulput aliqui
blaor si.
Henisi. Vulland
it veliqui
esequisim
zzrit lore vendit
at, commodolent
am aute veniam la facip ea
dionsed ex
et er sed dolenib
h eugiat.
Duismod mincil
dolobore
faciduis augiam
, consectem
ex erat. Agna
facinit velit,
conullam atue
erostrud er
ing eum volobore
m dolorperos nos am
dolortin utpatin
ent pratue
erat ad dipsum
my nostrud
ese conulla
conullam
met
et
laorper ciduisl
endreet ut
augue magnib
h ea aliquat.
Ut ut ullaor
alit adignis
amet, commy
nullaorper
ing
etue min ut
nim quam,
con
er alit, cor adi

Niatue do esse min utat
praesed magna con utpat
utatummy nulput aliqui
blaor si.
Henisi. Vullandit veliqui
esequisim zzrit lore vendit
at, commodolent la facip
ea
am aute veniam dionsed
ex
et er sed dolenibh eugiat.
Duismod mincil dolobore
faciduis augiam, consectem
ex erat. Agna facinit velit,
conullam atue erostrud
er
ing eum voloborem dolorperos nos am dolortin utpatin
ent pratue erat ad dipsummy nostrud ese conullamet
laorper ciduisl endreet ut
augue magnibh ea aliquat.
Ut ut ullaor alit adignis
amet, commy nullaorper
ing
etue min ut nim quam, con
er alit, cor adi

!

#

12. septemb
er 2007
Årgang 106
· Løssalg
øssal 20
0k
kr.
r.

12. september 2007
Årgang 106 · Løssalg 20
kr.

!

Slotsgade
Slotsgade 26
26
Slotsgade 26
3400
3400 Hillerød
Hillerød
3400
Hillerød
Tlf.
48
26
56
Tlf. 48 26 56 00
00
Tlf. 48 26 56 00
Slotsgade 26
3400 Hillerød
26
Tlf. 48 26 56 Slotsgade
00
www.frederiksborg.netapotek.dk
3400 Hillerød
www.frederiksborg.netapotek.dk
www.frederiksborg.netapotek.dk
___________________________________
Tlf. 48 26 56 00
___________________________________
___________________________________
Apoteket har
har døgnvagt
www.frederiksborg.netapotek.dk
Apoteket
Apoteket har døgnvagt
døgnvagt
___________________________________
www.frederiksborg.netapotek.dk

16

15
Avisen Tro&Mission,
den 25. juni 2004

!
!

duisis dio dunt nisim venis
del eu feummolut loborem
ad tat eraestie dio commod
et in verat, vel ipsum ilit
at
velit delenim verci blam,
cor
aute velit lore do doloreet,
sis nibh eugait vullaoreetue d l ibh

Niatue do esse
min ut
utat
praesed magna
con ut
utpat
utatummy
nulput aliqui
aliqu
blaor si.
Henisi. Vulland
it veliqu
veliqui
esequisim
zzrit lore vendit
ven
at, commodolent
faci ea
am aute veniam la facip
dionsed

laorper ciduisl
endreet ut
augue magnib
h
ea aliquat.
Ut ut ullaor
alit adignis
amet, commy
nullaorper
ing etue min
ut
nim quam,
con er alit,
cor
adiOboreet
adipit lum del
ipisi.
Ex exerit illa
feuguerit
wismodo lortie
doles

ad tat eraestie
dio commo
d
et in verat,
vel ipsum ilit
at
velit delenim
verci blam,
cor
aute velit lore
do
sis nibh eugait doloreet,
vullaoreetue delenib
h esequis non
heniamet iriuscid
unt luptat
wisis aut ip
etumsan exer
iliquisci te
ming

Apoteket har døgnvagt

www.dlm.dk
LM’s egen hjemmeside med
– nyheder fra nær og fjern
– kalender
– information om LM
– stillingsopslag
– ressourcer til dit lokale arbejde
– og meget mere!

s.15

Maskinel magasinpost
42472
Afsender
Glumsø Portoservice ApS
Fabriksvej 6
9490 Pandrup

s.16

DB Ipo s t en

02 – 2010

Godt vi ikke er svenskere!
aktuel kommentar |

De unge kristne i Danmark er naturligvis

meget bedre end svenskerne til at bruge deres penge rigtigt. Eller er de?

Af rektor Børge Haahr Andersen

Der blev for nogle år siden lavet en undersøgelse i Sverige over, hvordan kristne unge
forvalter deres økonomiske midler i forhold til
andre unge. Det viste sig, at de kristne havde
en mere mådeholdende festkultur, var mere
ansvarlige på deres arbejde og på flere andre
punkter havde en livsstil, som gjorde, at de
ikke brugte så mange penge på kortvarige
forbrugsgoder. I praksis betød det, at kristne
unge havde en bedre økonomi end gennemsnittet. Det viste sig imidlertid, at det, de
kristne sparede på kortvarige forbrugsgoder,
blev brugt på mere langvarige goder, dvs.
større biler og boliger, dyrere ferier mv.

Gud og medmennesket går foran
Heldigvis var det en svensk undersøgelse.
Kristne unge i Danmark er naturligvis
anderledes. De er forhåbentlig også

mådeholdende og ansvarlige ligesom deres
svenske brødre og søstre og har dermed flere
penge mellem hænderne. Men i Danmark ved
man, at en kristen ikke kan tjene både Gud
og Mammon, og at Gud og medmennesket
går forud for materielle værdier. Derfor
investerer unge kristne i Danmark mindre i
forbrugsgoder, men mere i medmennesker og i
Guds riges udbredelse.

Statistik
I de kristne organisationer kan man se det på
en meget kontant måde. Givere til kristent
arbejde skal nemlig i dag registreres med
personnummer, for at deres gave kan være fradragsberettiget. Derfor kan man lave statistik
over, hvilke aldersgrupper der er mest på forkant med hensyn til regelmæssig gavmildhed
til kristent arbejde.
Eller er det mig, der ikke er helt velorienteret?

månedens citat
Facts are meaningless. You could use facts
to prove anything that’s even remotely true!
Homer Simpson

