
Uddrag fra formandsberetning 2015 

 

Første del 

Korte informationer og nyheder siden sidste afdelingsmøde. Her vil jeg bl.a. nævne 

følgende: 

Genbrugsbutikken i Videbæk er flyttet til større lokaler, som desuden ligger godt placeret i 

byen.   

Ny kasserer: Tak til Tommy Lindgreen for tjenesten i flere år. Velkommen til Jens Kragh.  

Udsendelsesfest for Mathilde og Thomas Krüger. Det er en af de større og glædelige 

begivenheder, vi ser tilbage på.  

Tværkulturel mission: Behovet for flere ressourcer på dette område er vokset de seneste år. 

Det gælder også i vores afdeling. Philip Bach-Svendsen vil bruge noget af den tid, han har 

til rådighed i afdelingen, i dette arbejde. 

Kredskontakten: Der er sket fornyelse. Bladet er nu ændret til et elektronisk Nyhedsbrev 

(som sendes ud på mail) og et årsskrift LM-VEST-NYT - som udkom i uge 5.  

Årsskriftet har en åndelig profil samt dagsorden og div. bilag til afdelingsmødet i marts.  

 

Temadrøftelse i afdelingsstyrelsen. Bl.a. har vi drøftet: ”Åndeligt lederskab eller bare 

lederskab!” Uden at vi tænker over det, kan de lav praktiske ting tage al vor 

opmærksomhed. Vi glemmer vort åndelige ansvar – at analysere, vurdere og give 

vejledning ind i vores tid.  

 

Så vil jeg slutte første del af med tak og taknemmelighed.  

Sidst i december fik jeg to glædelige mails.   

Et stort beløb er indsamlet til Virksund. Flere af jer hørte nødråbet og gav til arbejdet. Tak 

for små som store gaver. 

FIT-fonden, som er med til at finansiere vores landsprædikanter, fik mange gaver i 

december. Det varmede og har givet frimodighed for fremtiden. Tak for forbøn for dette 

arbejde.  

 

Tillykke til Sædding Efterskole og Arken i Esbjerg, som i 2014 kunne fejre 40-års jubilæum.   

 

Mange yder en stor indsats hver uge. Tak fordi I er trofaste i tjenesten.  

 

 

  



Anden del 

 

Emne: Gudsbillede i vort arbejde 

Det var lettere at lade emnet ligge – det er jeg ikke i tvivl om. Det har jeg ikke kunnet. Det 

har faktisk optaget mig en del den sidste tid, så det er blevet en hjertesag for mig.  

Jeg håber, at vi på en kærlig måde kan tale med hinanden om denne sag.  

 

Formidling! 

Intet er mere vigtigt for os som kristen menighed at besinde os på det budskab, som vi 

formidler. Stemmer det overens med det bibelske billede af Gud. Kan det tænkes, at vi 

giver et så ensidigt billede af Gud, at det ikke står mål med det bibelen giver. Vi hører vel 

ikke til dem, som undlader noget eller trækker noget fra om Gud.  

Man ved f.eks. ikke, hvad hellighed er. For nogen er det utænkeligt, at Gud er hellig, at 

synd adskiller og at vi skal holde Guds bud.  

Har vi i ord og former gjort vore tilhørere ligegyldige for Gud?  

 

Hvad siger vores bekendelsesskrift om gudsfrygt? 

Augustana art. 2: ”Vi fødes alle med synd, dvs. uden gudsfrygt, uden tillid til Gud og fulde 

af ondt begær…”. 

 

For ethvert menneske gælder det: ”Gudsfrygt har de ikke for øje” (Rom 3,18).  

Hvad betyder det for vort arbejde? 

 

Om det er børne-, junior-, teen- eller ungdomsarbejde, så må vi formidle et sandt 

gudsbillede. Må det ikke blive sådan, at engang skal man sige: Det har jeg aldrig hørt om 

Gud! Javel er der forskel på, hvordan det skal siges.   

”Der er forskel på, at børnene ikke forstår sandheder, fordi det er barn – og så de 

sandheder, det ikke forstår, fordi det er menneske!” (C.F.Wisløff). 

 

Forkyndelsen! 

Vi skal ikke altid tale om Guds vrede, helvede, dom og fortabelse.  

Men vi bedrager nuværende og kommende generationer, hvis vi undlader det. Bibelen 

taler om det og vor lutherske bekendelse gør det.  

 

Hans Erik Nissen skriver i bogen (side 35) ”Det er troværdig tale” bl.a.:  

”Der er et billede af Gud, som næsten er blevet rendyrket, og når det sker, forrykkes hele 

opfattelsen af Gud. Det er sandt, at Herren er min hyrde. Men da er mit gudsbillede et 

vrangbillede, og den Gud, jeg tror på, er en afgud. Det er ikke Bibelens Gud. Når det drejer 

sig om Bibelens Gud, kan vi ikke udvælge sider af det bibelske gudsbillede og gøre dem til 

alt. Det er, hvad der langt på vej er sket. Det begynder i oplæringen af børnene. Gud 



fremstilles som den altid kærlige, imødekommende, givende, der skaber varme, tryghed og 

glæde. Kan man undre sig over, at flere med rod i vore sammenhænge fornægter Bibelens 

forkyndelse om de evige helvedesstraffe? Sagen er jo, at Bibelens tale om dom, fortabelse, 

evig død i ild- og svovlsøen opleves som uforeneligt med det billede af Gud, som er det 

eneste, de har mødt gennem deres opvækst, og som de møder søndag efter søndag i vore 

lutherske kirker.” 

 

Hvorfor er denne sag så vigtig? Det kan siges med en sætning af C. O. Rosenius:  

”Som dit kendskab til Gud er, således er også din gudsfrygt.”  

 

Det sande, rige og glædelige kristenliv leves nemlig i denne spænding – at frygte og elske 

Gud. Man befries fra trællefrygten, som Paulus nævner i Rom 8,15-16 og får del i et Guds 

barns sande frygt (2 Peter 1,3). 

Det må formidles.  

 

Forbillede 

Flere steder i Det Nye Testamente møder vi det at leve et helligt liv eller øve os i gudsfrygt 

(1 Pet 1,17; 1 Tim 4, 7b-8).  Hvor er det vigtigt, at vi gentager og gør ting i vort hjem, som 

har stor betydning for os selv og vore omgivelser. Det gælder bibellæsning, bøn, 

prioritering af tid og penge i Guds rige og komme afsted til møder og gudstjeneste.  

 

Gudsfrygt er meget jordnær. Det handler om, hvordan vi lever med hinanden og forvalter 

vores tid og penge. Det er derfor, det er et velsignet liv.  

 

Drøftelse 

Et par af de punkter vi skal drøfte med hinanden er:  

Hvorfor har vi så svært ved at fastholde et sandt billede af Gud i vores tid?  

Hvordan gør vi, når vi skal være konkrete i vort arbejde blandt børn og unge? 

 

 

Thomas Beck 

Afdelingsformand  


