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EFTERSKOLE

Solgården i Tarm

V / Laura Nielsen, elev - og Mai-Britt Pihl, Efterskolen Solgården, Tarm
Anbefaling
Bibellinjen er en fantastisk linje, som
Solgården tilbyder alle 10. klasser. Her
får vi god og lærerig bibelundervisning
og taler sammen om vigtige emner. Det
kan varmt anbefales.
-——————————
Hej! Mit navn er Laura. Jeg er bornholmer, er 16 år gammel og går på Efterskolen Solgården her i 19/20. Jeg nyder
at være omgivet af jævnaldrende venner alle døgnets 24 timer. Det bedste
ved at gå på efterskole er de tætte relationer man får med de andre fra elevholdet. Skolens slogan er ”Forvandlende fællesskab”, og det synes jeg er meget kendetegnende for et efterskoleår.
Vi har tid til hinanden og ønsker at se
og være der for hinanden på trods af
vores forskelligheder.
Rejser
Derudover har vi flere udlandsrejser. I
oktober måned var jeg i Israel med resten af bibellinjen. Det var en fantastisk
tur, hvor vi gik i Jesu fodspor og besøgte mange af de bibelske steder. På turen blev fællesskabet styrket, og der
var rig mulighed for trossamtaler.
I februar gik turen til Østrig. Vi tilbragte
fire dage på ski i de smukke østrigske
alper. Antallet af nybegyndere var stort,
men der var også en andel af mere erfarne skiløbere. Vi havde en fantastisk
tur, hvor der blandt andet blev uddelt
”bummert-dragter” hver aften. En dragt
til drengene, pigerne og lærerne. Det er
skønt at rejse sammen, og på den måde få fælles minder. Det er guld værd!

Hej med jer. Jeg hedder Mai-Britt Pihl
(tidl. Poulsen). Født og opvokset i
Østerlars, og gik på Davidskolen.
Jeg er så heldig, at jeg dagligt møder
bornholmere på Solgården. Det er så
skønt, når vi slår over i dialekt og siger
”pibla” eller bare forstår hinanden. Laura er bl.a. i min familiegruppe, en flok
piger på 8, som jeg har specielt ansvar
for. I skrivende stund har jeg været ansat på Solgården i 7 mdr. og har allerede oplevet så meget godt.
Min opgave
Jeg er sygeplejerske for eleverne. Hvis
de er syge eller har andet, de vil tale
om, kommer de ned til mig i mit sygeplejerum om morgenen. Jeg er også
blevet kreativ lærer og underviser i
glaskunst, syning, krea, madlavning og
”kager der smager”.
På Solgården Efterskole oplever eleverne et sundt fællesskab og ansatte, der
holder af dem og vil det bedste for dem.
Vi beder for dem og med dem, og vi gør
alt, hvad vi kan, for at de må få et ophold med mening, fordybelse, indsigt i
bibel og trosliv, nærvær og forståelse,
og blive mere robuste.
Kære bornholmere, tak fordi I sender
jeres unge på Solgården, og bliv ved
med at bede for skolen, de ansatte og
eleverne.

EFTERSKOLE

3

Stubbekøbing Efterskole
V / Oddrun og Jonas Aasebø Rønne, mor og søn

os har det været en fantastisk oplevelse
at erfare hvordan skolen - helt lavpraktisk – udlever det kristne menneskesyn,
om alle elever som ligeværdige og unikke. Med en hverdag hvor den enkelte
elev bliver mødt med respekt uanset de
livsvilkår og særlige udfordringer, de er
kommet til skolen med.

Jonas, du er elev på Stubbekøbing efterskole på Falster, hvordan er det?

Det er rigtigt fedt. Vi har en god klasse,
og jeg har fået mange nye kammerater.
Hvad er det bedste ved at være på skolen?

Det bedste er vennerne. Lærerne er
også søde. De voksne er gode til at
hjælpe os elever med det, vi har behov
for. De var f.eks. meget gode til at hjælpe mig, da jeg syntes at det var svært i
starten. Og så lærer vi mange nye ting!
Hvad var svært i starten?

Jeg syntes det var svært at være på et
helt nyt sted med så mange mennesker. Det var meget anderledes end at
bo hjemme, og meget nyt jeg skulle
lære. Men de voksne var gode til at
støtte. Nu er jeg så glad for skolen, at
jeg gerne vil være her endnu et år!
Den 4. efterskole
Med to drenge på efterskole kan også
vi forældre skrive under på de manges
udsagn om efterskole som en fantastisk
opfindelse. Vi har nemlig Jonas på
Stubbekøbing og Silas på Sædding.
Begge drenge stortrives.
Stubbekøbing er måske den af LM’s fire
efterskoler, som er mindst kendt? For

Efterskolebagage
Vi er taknemlige for, at LM også har en
efterskole med et tilbud til unge, som
ikke automatisk finder sin plads på en
almindelig efterskole! Vi havde en proces for at finde et egnet skoletilbud til
Jonas, både på grund af hans fysiske
udfordringer, men også i forhold til hans
specielle indlæringsbehov. Nu, efter et
halvt år på Stubbekøbing, er vi imponeret over det arbejde, de udfører! Jonas
beskrev selv, hvordan han havde det
svært i starten. Sådan var det nok også
for de fleste af hans kammerater. Det er
elever, som kommer med meget varierende indhold i deres efterskolebagage.
På skolen bliver de mødt med støtte,
ikke bare i det faglige, men også til deres livsduelighed.
Mainstream
Stubbekøbing efterskole er ikke mainstream. Desto mere har vi behov for at
sætte fokus på det arbejde, de ansatte i
Stubbekøbing udfører. De er med til at
skabe nogle rammer, som gør, at unge
mennesker - som ikke så nemt kan tage på de andre efterskoler - får en fed
efterskoleoplevelse, samtidig med at de
bliver løftet, støttet, klædt på til livet - og
får et møde med Jesus, som rækker en
hånd ud til dem.
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BØGER

Besøg i ELM’s bogbutik i Rønne

Innterview med Helene Koefoed-Jespersen, leder af bogbutikken
ver det mulighed for sparring og gensidig inspiration,” siger Helene.
”Kan vi i vor tid med mange opsplitninger være med til at samle noget, vil det
glæde os at bidrage med lidt her.”
Huset rummer også et godt mødelokale, som andre kan benytte sig af. F.eks.
holder Evangelisk Luthersk Samråd
(ELSB) sine udvalgsmøder her. Hvis
der er behov for at holde møder over
Skype, er der også udstyr til det.
Visionen er, at huset kan rumme flere
aktiviteter, og at man kan dele både
lokaler og faciliteter.
Hvorfor driver ELM en bogbutik?
”Fordi der stadig er mange muligheder
med kristen litteratur. Det er ikke noget
I en rødstensbygning på hjørnet af
almindelige boghandler satser på, så
Tværstræde og Nørregade i Rønne
her kan vi bidrage med noget godt. Ud
ligger Den Kristne Bogbutik. Der gemover at folk kan komme ind fra gaden
mer sig dog mere end en lille butik. Hu- og handle, vil vi gerne satse på, at kriset rummer også Evangelisk Luthersk
sten litteratur når ud i kirker og missiMissionsforenings (ELM) sekretariat.
onshuse. Der er åbnet en Facebook
side, hvor vi kan fortælle hinanden om
Hvilken historie knytter sig til huset?
Helene fortæller, at Paul Otto Kjøller var at få læst gode bøger. I butikken er der
et stort udvalg af bøger fra flere forlag.
den første ansatte landssekretær i
Der findes også materialer til brug i
ELM, og i begyndelsen lå sekretariatet
hjemme hos ham i Nyker. Da trykkeriet i f.eks. børne- og juniorkredse.”
Lokale læsekredse er stadig en god
Nørregade 33B blev sat til salg, købte
ELM bygningen, rev den ned og bygge- måde til at hjælpe hinanden med at få
læst bøger - endda med en minimal
de huset, der kom til at rumme både
økonomisk investering. Har flere læst
kontorer, mødelokale og et studie til
ELM’s nærradio. Huset ligger som gen- den samme bog, kvalificerer det ofte
samtalen omkring kaffebordet.
bo til ELM’s missionshus.
Butikken vil også gerne hjælpe med at
få lavet mindre pop-up bogsalg, f.eks.
Hvilke aktiviteter er der i huset?
ved lejre, møderækker eller i et missi”Da radioen stoppede, blev der nogle
onshus, hvor det ikke giver mening at
lokaler ledige. Det betød, at LM kunne
leje et kontor til Peter Techow. Ud over
(fortsætter på næste side)
at være med i et kontorfællesskab, gi-

NOREA
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Norea Mediemission 50 år
V / Preben Holm, Pedersker

For 50 år siden tog nogle unge sønderjyder med syn for radiomission initiativ
til at sende 10 kristne prøveprogrammer til Danmark. Den 2. februar 1970
blev det første så sendt fra TWR’s kortbølgesender i Tanger i Nordafrika til
Danmark: ”Her er det Norea Radio
Danmark …”.
Radiomonopolet gjorde, at det ikke var
muligt at sende fra dansk grund. Udsendelserne kom i stand efter opfordring fra Norea Norge og med accept
fra LM Landsstyrelse.

Ansatte i Norea Danmark

Jubilæumsfest
Netop på 50 årsdagen var der jubilæumsfest for Norea Mediemission i Haderslev. Der blev indledt med tale ved
generalsekretær i LM, Søren S. Sørensen, som talte over bønnerne i Fadervor. Efterfølgende var der syv forskellige seminarer, der blev holdt af gæster
fra Norea’s samarbejdspartnere. Selv
deltog jeg i to seminarer. 1: Om Radio
Shemas arbejde i Tyrkiet, hvor under
1% af befolkningen er kristne. 2: Mediemission til Kina, hvor nye regulativer
stort set gør det umuligt for
kristne grupper at forsamles.
Undervejs var der glimt fra Noreas historie, fra samarbejdspartnere i Mellemøsten, Asien
og Kvinder med håb. Martin
Birkedal fra Norea, Norge holdt
tale om vigtigheden af mission
til naboen, for lytterne og os
herhjemme.

(Fortsat fra side 4)
drive et helt bogsalg. Lad mødeledere, prædikanter eller andre lægge et godt
ord ind for de kristne bøger.
Hvem står i butikken til daglig?
”I den daglige åbningstid er det frivillige, der står i butikken. Mange frivillige arbejder i genbrugsbutikkerne, men ikke alle har mod på det. Vi er glade for, at en
flok fra de tre missionsforeninger har valgt at være aktive i bogbutikken i stedet
for. Der er ikke lange ventelister, og i perioder har det været vanskeligt at få
vagtplanen til at gå op, men for tiden er der en god flok, der har stillet sig til rådighed.
Velkommen i butikken, der blev renoveret for et års tid siden. Vi vil meget gerne
servicere med at købe en god bog,” slutter Helene.
Butikken er åben mandag til fredag kl. 13-17. Om lørdagen kl. 10-12.
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FORKYNDERKURSUS

Forkynderkursus i Israel
V / Peter Techow, forkynder i LM

Hvad får man, når man kombinerer en
uge i Israel, et fællesskab af 17 ansatte og frivillige forkyndere fra LM, 2
fremragende undervisere og en række
spændende ekskursioner med undervisning ”on location”? Svaret er: Det
mest inspirerende og givende kursus,
jeg har oplevet!
Sidst på året i 2019 havde jeg nemlig
den store oplevelse at deltage i et intensivt forkynderkursus arrangeret af
Luthersk Mission i samarbejde med
Ordet & Israel.
Formålet med kurset, som blev afholdt
i det danske hus i Poriya ved Genesaret sø, var at hjælpe forkyndere til at
forstå mere at Bibelens jødiske baggrund og geografi og konkret at bruge
denne viden og inspiration i deres forkyndertjeneste.

Det jeg fik med mig hjem
var en bekræftelse i, at min tro på Jesus Kristus er forankret i begivenheder, der virkelig har fundet sted i denne
verdens historie. Det giver bare noget
helt særligt at være i landet, hvor det
skete!
En fornyet bibelglæde og forståelse og
indlevelse i de bibelske tekster.
Og – ikke mindst – en ny vitaminindsprøjtning til at formidle bibelens fantastiske budskab videre til andre. Det
gav så at sige nyt brændstof til mit arbejde som forkynder.
En særlig bonus var det første søndag
i advent at betragte solopgangen over
Genesaret sø og reflektere over Matt
4,13-16: ”Men han forlod Nazaret og
kom og bosatte sig i Kapernaum ved
søen, i Zebulons og Naftalis land, for
at det skulle opfyldes, som er talt ved
”Hovedingredienserne” på kurset
profeten Esajas, der siger: Zebulons
1) Om formiddagen var der undervisland og Naftalis land, Vejen langs Haning i klasseværelset ved Ole Andervet, Landet på den anden side af Jorsen (Generalsekretær i Ordet & Israel)
dan og Folkeslagenes Galilæa, det
og Henrik Nymann Eriksen (Forstander
folk, der sad i mørket, har set et stort
på LMH).
lys, og de, der sad i dødens land og
2) Om eftermiddagen var der ekskursiskygge, for dem brød lyset frem.”
oner til en lang række bibelske steder,
hvor vi også fik undervisning ”on location”, som det hedder på nudansk. Et højdepunkt for mig var
en tur til Magdala, hvor Maria
Magdalene formentlig kom fra,
og hvor man for nylig har udgravet en synagoge fra Jesu tid.
3) Et fantastisk godt åndeligt og
socialt fællesskab med de andre
kursusdeltagere. Blandt andre
Finn Andersen og Hakon Christensen.
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TIL EFTERTANKE

Andagt

V / Claus Pihl, forstander på Solgården i Tarm
ikke det, man oplever i sit eget liv. Så
klinger sådan et vers måske hult, og er
næsten ikke til at læse.
Her er det vigtigt at opdage, at dette ord
er skrevet af profeten Jeremias til Israelitterne, som levede i fangenskab i Babylon, og i verset lige inden Gud taler
om en plan om lykke, siger Jeremias, at
de skal være 70 år i Babylon, inden
Gud vil drage omsorg for dem og udfri
dem. Gud har en plan om lykke for israelitterne, men de må vente!
I Jeremias bog K.29 v.11 står der.

”Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for
jer, siger Herren planer om lykke, ikke
om ulykke, om at give jer en fremtid og
et håb.”

Det er et fantastisk vers fra bibelen,
som minder os om, at vi har en Gud der
ønsker os det godt og elsker os. Når vi
oplever lykke i livet, bekræfter dette
vers os i, at vi ikke er alene, og vi kan
glæde os over at vandre i Guds plan,
en plan om lykke.
Anfægtende
Jeg har imidlertid også oplevet dette
vers som meget anfægtende. Hvad nu
hvis mit liv ikke er indbegrebet af lykke,
at jeg er fortvivlet og af forskellige årsager møder dyb smerte, og jeg ikke oplever, at Gud hører min bøn, når jeg råber til ham i fortvivlelse? Hvordan er det
så at læse, at Gud har en plan om lykke
og ikke om ulykke? For det er jo slet

Guds plan for dig
Gud har en plan om lykke for dig, men
måske skal du vente som Israelitterne i
”Babylon”, og måske skal du vente i ”70
år”.
Jeg tror derfor at den sande lykke kommer til at ligge i troen på, at selv om der
skal gå ”70 år”, inden vi kommer ud af
vores ”Babylon”, så er vi i Guds hånd.
Så har Gud tanke for os, og Gud har en
plan om lykke og ikke om ulykke. Selv
om det er svært, må vi bede Gud om
tålmodighed, mens vi råber til ham i
vores fortvivlelse. Vi må hver dag bede
Gud om styrke og udholdenhed og en
fast tro på, at vi er i hans hånd, uanset
hvad der møder os. Vi må bede om en
fast tro på, at Gud har en plan om lykke
og ikke om ulykke også for os.

Efter modtagelse af artiklen har Claus
Pihl opsagt sin stilling som forstander

Luthersk Mission (LM) er en evangelisk-luthersk
forening, hvis formål er at forkynde Bibelens
budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus
som Guds søn og verdens frelser.
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