Arbejdsark

til at drøfte og arbejde med
værdier i EFBU's lokalforeninger
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Bilag: EFBU’s værdier

Værdier for ledere i EFBU
Værdierne beskrevet herunder, er det fælles fundament for undervisning og værdier som vi
ønsker at formidle i ord og handling på EFBU's lejre, ledertræninger, samlinger og lignende
nationale og fælles arrangementer i EFBU-regi. Som fællesskab er vi sammen om at pege på
disse værdier, som Guds ideal og ikke som en tjekliste for hvornår vi er ”gode nok” i Guds
øjne.
Alle som har en lederopgave i EFBU på nationalt plan om det så er i et råd, udvalg eller stab,
som lejrchef, leder eller som ansat, vil blive præsenteret for værdierne som grundlag for deres
virke i EFBU.
For yderligere uddybning kan Evangelisk Frikirke Danmarks ”Tro Til Tiden” anvendes som
baggrundslæsning.
Som ledere i EFBU tror vi, at alle mennesker er elsket af Gud og at alle mennesker er skabt til
livet igennem at komme tættere på Gud og på sig selv. Vi mener, at vi som mennesker er
forpligtet til at tage vores liv, vores muligheder og vores valg alvorligt. Samtidig anerkender vi
at adfærd, der adskiller os fra Gud (Rom. 3:23) er et livsvilkår, hvorfor vi som konsekvens må
leve med at have det ideelle som mål og ikke som krav.
Som ledere i EFBU vil vi i fællesskab tjene og tackle de udfordringer som kommer med det
formål:
”At give kundskab i Guds Ord, om kristen-tro og kristen-liv. Derigennem vil vi føre børnene og de
unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i
verden.” (Formålsparagraffen fra EFBU's vedtægt)
Som ledere i EFBU vil vi fremhæve følgende værdier som Guds oprindelige og gode plan for
sund livsførelse.
• Vi ser Bibelen som Guds vejledning til mennesket.
• Vi søger at være forbilleder i ord og handling for børn og unge .
• Vi vil fremme en god og sund adfærd over for og mellem børn og unge, hvorfor vi siger
fra, hvis vi ser grænseoverskridende adfærd. Det betyder bl.a. at vi tager hensyn til
hinanden, sådan at alle har det godt, samt at vi tager afstand fra bagtalelse og groft
sprogbrug.
• Vi reflekterer over vores levevaner (f.eks. vores forhold til kost, rygning, alkohol, medier
og andre mennesker) og vi er bevidste om hvordan de påvirker os
• Vi forvalter vores penge og talenter efter bedste evne og sund fornuft.
• Vi løfter ægteskabet frem, som Guds gode ordning for samliv.
• Vi vil stræbe efter at være tilknyttet et lokalt menigheds- eller trosfællesskab.
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Case materiale

til at drøfte værdier i EFBU's lokalforeninger
Dette materiale er et supplement til EFBU’s værdier.
Det er et oplæg som kan bruges i sin helhed eller som inspiration til at
sætte gang i drøftelser om værdier og hvordan de kan gøre sig
gældende i det levede liv i det lokale børne- og ungdomsarbejde.
EFBU’s værdier
Værdierne er gældende for EFBU’s fællesarbejde: rådsarbejde, lejre, ledertræning og
lign. EFBU’s værdier er ikke et regelsæt eller en tjekliste for om man kan blive
ledere. De er retningsvisere, som skal danne grundlag for samtaler med ledere, samt
undervisning og drøftelser for og med vores teenagere og unge.
Vores arbejde i EFBU har forskellige former og tilgange. Det er BUS, der som ansvarlige for
EFBU’s lejre, sørger for at værdierne afspejles i lejroplæg, samtaler med lejrchefer og lign.
Reglerne er ikke gældende for den enkelte lokalforening. Det er er op til den enkelte
lokalforening at drøfte og evt. blive enige om egne værdisæt – i den lokale BUS og i samråd
med det lokale menighedsråd.

EFBU’s værdier og det lokale foreningsarbejde
Det er vigtigt at lokalforeningerne er bekendt med værdierne, da de udpeger den retning vi
sammen trækker i, når vi er sammen i det nationale fællesskab.
Når vi udvælger ledere til lejre, undervisnings weekender og andre fælles EFBU-aktiviteter er
det vigtigt at vi sikrer os at ingen modarbejder de værdier som vi ønsker, skal være vores
grundlag.
Men er det også vigtigt at disse ledere i deres livsførelse og udtryk – skjult såvel som synligt –
lever indenfor specifikke grænser eller regler? Kan vi som EFBU og EFD leve med at bringe
ledere fra forskellige menigheder med forskellige grænser og regler sammen? Er der en
laveste eller en højeste fællesnævner som skal være opfyldt? Og hvis der er, hvad er den så?

Uddybende bemærkninger til værdier
fra BUS’ forretningsudvalg
Vi anerkender at nogle menigheder og lokale B&U-styrelser i EFD/EFBU vil kunne læse disse
værdier og synes de ikke er vidtgående nok, mens andre vil synes de går for langt. Derfor
ønsker vi også at værdierne i de kommende år må være genstand for debat og styrelsen er
indstillet på at tilpasse værdierne over de kommende år, hvis arbejdet med dem viser at der
er noget som skal ændres.
Værdierne er udtryk for det som en enig styrelse for EFBU har kunnet formulere anno 2013.
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Vi skal arbejde med vores
fælles forståelse af værdierne
En vejledning til hvordan I lokalt kan gribe drøftelsen an i praksis
Vel vidende at problemerne altid opstår, når de gode hensigter møder den virkelige verden
har vi følgende plan for arbejdet med værdierne:
1) Vi (EFBU’s styrelse) vil gerne stille os til rådighed som deltagere i samtaler om værdierne
lokalt i de forskellige menigheder og BUS-bestyrelser.
2) Vi har udarbejdet en række cases, som beskriver realistiske situationer, som kan
forekomme eller er forekommet i gennem tiden i vores kirkehistorie.
De forskellige cases er udarbejdet, så de kan bruges som oplæg til diskussion i nationale og
lokale ledergrupper.
For hver værdi er der beskrevet to til flere scenarier inden for de rammer som et oplæg som
dette giver for at beskrive det almindelige liv som kristne lever i Danmark.
Drøft værdierne – meget gerne på baggrund af dette oplæg
Som grundlag alle cases skal lægges, at alle de fiktive personer har læst og forstået de
opsatte værdier og har nikket ja til at de mener det er optimale værdier, som de til enhver
tid ville anbefale til andre som gode at efterleve til fuldkommenhed selvom det liv de aktuelt
lever ikke nødvendigvis er indenfor rammen.
For hvert scenarie skal du/I identificere og nedskrive de problemer der er i forhold til det
optimale som værdien peger på. Vær så konkret som muligt – vi skal gerne ende med at
kunne forholde os til den virkelige verden.
Lyt og tal – husk at lytte
Læs casen højt – og sørg for at alle også har den på skrift.
Det kan være en god idé at aftale rammer for drøftelsen. Når værdier drøftes, så er det
vigtigt at alle lytter og alle får mulighed for at ytre sig.
Det kan gøres ved at rammesætte tale og lytte positioner. F.eks. ved:


F.eks. at I altid tager en runde, hvor hver enkelt for lov at dele sine umiddelbare tanker
før drøftelsen går i gang.



Det kan være godt at rammesætte lytte positioner. Tag et emne. Sæt jer sammen to og
to. Den ene lytter til hvad den anden fortæller om emnet og gengiver det efterfølgende
i pleneum. Ved næste emne byttes roller. Det har den virkning at den som skal lytte og
gengive – virkelig bliver nødt til at lytte.



Et andet alternativ er at aftale hvilke ”domæner” man taler ud fra. Start f.eks. med en
runde hvor I taler ud fra det personlige domæne (egen holdninger, overbevisning,
værdier og præferencer) og dernæst bevæger I jer alle over i at tale fra ”de mange
forklaringers domæne”. Her går I et skridt tilbage og ser det fra helikopteren og de
mange sammenhænges vinkel. Ved at adskille om I taler ud fra personligt ståsted eller
fællesskabets/samfundets/kirkens vinkel, så kan I muligvis undgå en del forviklinger i
drøftelsen.



I kan vælge at springe de første ark over, som har spørgsmål til det mere overordnede –
og gå til de deciderede og konkrete cases.
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Når casen og problemstilling er identificeret og en ramme for drøftelsen er sat, så skal I
bl.a. tage stilling til følgende:


Hvad betyder det for aktiviteten (lejren, klubben, weekenden), dens deltagere og de forældre
(kirkefremmede såvel som kirkevante), som sender deres børn til aktiviteten, at personen
med den pågældende adfærd er leder?



Hvad betyder det for den pågældende person, at blive afvist som leder?



Og omvendt – hvad betyder det for aktiviteten, deltagere, forældre, menighed osv. Hvis
lederen bliver bedt om at stoppe? Hvad betyder det for personen hvis vedkommende får lov
at fortsætte som leder?



Når I har gjort det, så skal I tage stilling til om vedkommende kan være leder på aktiviteter i
EFD/EFBU fælles arrangement
o Kan være leder med en praktisk rolle – stå for sportsarrangement, madlavning, etc.
JA eller NEJ
o Kan være leder med en funktion som gruppeleder, mentor, forbeder eller lignende.
JA eller NEJ
o Kan være leder med en forkynder- eller lærer rolle. JA eller NEJ

Muligheden ”ved ikke” eller ”måske” bør ikke vælges. Vi har brug for klare svar for at komme
videre – når mennesker spørger os kan vi jo kun svare ja eller nej.
Det er dog vigtigt at sige, at et svar afgivet i denne proces ikke er bindende. Forhåbentlig vil
denne proces, hvor meninger brydes og hvor vi ender med at bøje os mod hinanden.
Sæt også gerne ord på om rangeringen af forskellige ledertyper er brugbar – og hvis ikke –
hvorfor ikke?
Tilbagemeldingerne til EFBU's styrelse via svararkene sigter mod at hjælpe EFBU's
landsarbejde til at finde sine rammer eller grænser, (det har og vil som sådan blive brug af
EFBU's ledelse), men hvis du er leder i en lokal B&U-styrelse er du naturligvis velkommen til
at anvende materialet i sin lokale afklaring af samme spørgsmål. I er også velkommen til at
sende jeres svar og refleksioner til os via: formand@efbu.dk
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Svarark til værdi:_________________________________________________________ Scenarie nr.: ________
Hvad betyder ”godkendelse” som leder for aktiviteten og for lederen:

Hvad betyder ”afvisning” som leder for den afviste og for aktiviteten:

Vedkommende kan være leder?
Lederniveau

Praktisk rolle

Gruppeleder/mentor

Forkynder/lærer

JA
NEJ
Kommentarer – fx er der forskel på om det er spejder-, junior-, teen- eller ungdomslejr?

Dato:_______________ Udarbejdet af:
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Som ledere i EFBU tror vi, at alle mennesker er elsket af Gud og
at alle mennesker er skabt til livet igennem at komme tættere på
Gud og på sig selv. Vi mener, at vi som mennesker er forpligtet til
at tage vores liv, vores muligheder og vores valg alvorligt.
Samtidig anerkender vi at adfærd, der adskiller os fra Gud (Rom.
3, 23) er et livsvilkår, hvorfor vi som konsekvens må leve med at
have det idelle som mål og ikke som krav.
Spørgsmål til generel refleksion og drøftelse:
Er du enige i ovenstående?
I så fald – hvordan giver det sig i praksis udslag i:
-

dit liv?
i din aktivitet?
i jeres BUS-fællesskab?
i jeres menighed?

Er vi som mennesker forpligtet til at tage vores liv mv. alvorligt?
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Som ledere i EFBU vil vi i fællesskab tjene og tackle
de udfordringer, som kommer, med det formål:
”At give kundskab i Guds Ord, om kristen-tro og kristen-liv.
Derigennem vil vi føre børnene og de unge til
personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til
tjeneste for Kristus i verden.” (Formålsparagraffen fra EFBU's
vedtægter)

1. sæt spørgsmål:
Hvad betyder det i praksis at vi ”takler udfordringer”? Hvilke udfordringer taler vi om?
I EFBU's styrelse lægger vi følgende betydning i det: Hvis det betyder at vi ikke vil tillade
noget at blive hindringer for at opfylde formålet, må det betyde, at vi taler åbent og ærligt
om livet, og at vi forholder os konstruktivt og pragmatisk til de konfliktområder og
dilemmaer vi nødvendig vis vil ramme ind i, når vi har med hinanden at gøre.
Det siges, at vi vil give kundskab – dvs. reel undervisning af og indsigt i hvad der er Guds
skabelses, frelses- og livsplan. Eller med andre ord: det der skal til for at leve det gode liv
som kristen: Først en personlig relation til den levende Gud, dernæst et tilhørsforhold til det
lokale fællesskab af kristne og endelig en tjeneste i den verden vi er en del af.
Der står ikke at vi gør det gennem selv at leve det, tværtimod understreges det at vi takler
udfordringer, dvs. vi vil prøve at navigere i det spændingsfelt, der opstår, når syndige
mennesker, skal overlevere det ideelle billede af Guds plan.
2. sæt spørgsmål:
Hvilke karaktertræk hos en leder er særligt vigtige for at kunne leve op til formålsparagraffen?
Hvilke karaktertræk er uforenelige med en tjeneste der skal opfylde formålsparagraffen?
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Som ledere i EFBU vil vi fremhæve følgende værdier
som Guds oprindelige og gode plan for sund livsførelse:
Spørgsmål til refleksion og drøftelse
1. Hvordan kan EFBU fremhæve disse værdier?
2. Hvordan kan I lokalt fremhæve jeres værdier?
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Vi ser Bibelen som Guds vejledning ti mennesket.
1: Frederik er vokset op i en familie, hvor bibelen altid har stået stærkt. Gennem hele
opvæksten er det Israels folk særlige udvælgelse og kaldelse, som har præget forståelsen af
livet. Frederiks drivkraft er en stærk forståelse af at mennesker fortabes, hvis de ikke
køber ”hele pakken” om Jesus som eneste frelsesvej, Guds skabelse af jorden på 7 dage og en
dæmonisk verden som er livets ledestjerne, hvis man ikke aktivt har valgt Jesus. Frederik
har været på en bibelskole med en konservativ og bogstavelig tolkning af bibelen og har
tilsluttet sig en global kirke med en stærk påvirkning fra konservative kristne fra USA’s
midtvesten. Samtidig er Frederik medlem af den lokale Missionsforbundskirke, da han vil
være tro overfor sin egen opfattelse af at man skal være aktiv der hvor man lever, så der
er sammenhæng mellem ens gøren og laden i såvel verdslig som kirkelig
sammenhæng. Frederik er også leder i den lokale teen-klub. Frederik er vellidt af sine
gymnasiekammerater (3. g), om end de synes at hans synspunkter, som han gerne og
højlydt diskuterer, er noget ude på et skråplan. Han har hver uge systematisk en
opdatering på sin Facebook-profil, der med et bibelvers stiller skarpt på et (for ham)
relevant emne. Sidste uge var der et citat fra Salmernes bog: ”Fra moders live kendte du
mig….” og efterfølgende en udlægning, der sluttede med ordene: ”Altså må man konstatere at
kvinder som har valgt en provokeret abort er at betragte som mordere!”
2: Inge er en sød og måske lidt naiv pige. Hun er 21 år og i gang med at finde ud af hvad hun
skal bruge livet til efter en gymnasieeksamen. Er i øjeblikket pædagogmedhjælper, men
har også arbejdet i det økologiske kollektiv Svanholm i ½ år og har været på
rundrejse i Sydamerika nogle måneder. Inge tænker kun godt om andre mennesker og
har rigtigt svært ved at forstå, at nogle skal frelses og andre ikke skal. Hun tænker, at det
vigtige i bibelen må være det Jesus sagde. Faktisk er den eneste historie hun sådan for
alvor har forstået, den hvor en kvinde er grebet i hor og Jesus ender med at sige til hende: ”Gå
bort og synd ikke mere. Jeg fordømmer dig ikke”. Med sin familie har hun kommet i kirken,
men i hjemmet var kristendom og bibel ikke noget man talte så meget om eller
praktiserede i det daglige. Da hun var 14 – og midt i konfirmationsundervisningen – blev
hendes forældre skilt efter et par opslidende års dysfunktionelt ægteskab. På konfilejren
som lå nogle måneder efter forældrenes skilsmisse blev hun overvældet af Guds
kærlighed og besluttede sig for at leve sit liv med Jesus som sin allerbedste ven og
fortrolige. En af de unge pigeledere fra lejren havde nogle rigtig gode og omsorgsfulde
samtaler med hende og har holdt kontakt med hende lige siden og fungeret som en
værdifuld mentor for Inge, så hun har holdt fast i sin beslutning om at være Jesu
efterfølger. Fra konfirmationsundervisningen i EFD's kirke i Y-købing har hun fået indsigt i
hele Bibelen og den sammenhæng der er mellem skabelse, frelsesplan og endetids
tænkning, men det er ikke noget der optager hende til daglig. Hun reflekterer
imidlertid en del over det hun hører andre sige og bliver ked af det hver gang hun hører
tale om fortabelse og dom. På hendes Facebook profil kan man efter en SHIP weekend,
hvor hun var med som hjælpeleder læse: ”Nu er jeg ved at komme mig, men jeg var godt nok
ked af det i flere dage efter at have hørt om hvordan mennesker fortabes hvis de ikke tror
Jesus blev født af en jomfru og døde på korset for at opstå 3 dage efter. Kan det virkelig
passe, at den fantastiske lærdom som Jesus gir’ os kun er for dem som køber hele pakken? Er
det vigtigste ikke at vi praktiserer næstekærlighed?”
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Vi søger at være forbilleder i ord og handling for børn og
unge.
1: Frederik har en passion - ud over at studere Bibelen. Han elsker at rode med biler og
bygge dem om så de kan køre fra hvem som helst, når som helst. På vejen hjem fra sidste
Jeremias weekend blev Frederik stoppet med 158 i timen på motorvejen over Fyn. På
Frederiks facebook kan man nu læse. ”SHIT jeg var heldig at jeg nåede at få farten lidt ned og
at det var i 130 km zonen. Nu fik jeg kun mit andet klip – så er jeg nødt til at holde mig lige
under klippegrænsen de næste 3 år ”

2: Frederiks gode ven Per køber på ingen måde Frederiks konservative udlægning af
evangeliet. På den anden side er han gennem gymnasieårene blevet meget interesseret i
kristendom og især det med den personlige relation til Gud som skaberen, som Frederik
taler så meget om fylder rigtig meget. Per læser Søren Kierkegaard og deltager i
diskussionsgrupper arrangeret i den lokale folkekirke, for at blive klogere på livet og troen.
Per har aldrig fortalt Frederik, at han har ”taget imod Jesus som sin frelser”, men han
anerkender Jesus som Guds søn og Gud som den universelle kraft der har ”skabt og
opretholder universet”, som han ynder at formulere sig. Per er en formidabel igangsætter
og har et rigtig godt tag på at lave aktiviteter med børn og teenagere. Frederik synes det
kunne være super at have Per med som leder på Skyway – ”og det kunne måske også åbne
hans øjne for den mere personlige relation med Jesus”, siger Frederik. Per er en
livsnyder, som elsker byture med gutterne – i sidste uge blev han tagget på et billede som
hans kammerat havde lagt på nettet. Med synligt røde øjne og en bajer i den ene hånd
holdt han armen om en storgrinende og temmelig nedringet pige.
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Vi vil fremme en god og sund adfærd over for og mellem
børn og unge, hvorfor vi siger fra, hvis vi ser
grænseoverskridende adfærd. Det betyder bl.a. at vi tager
hensyn til hinanden, sådan at alle har det godt, samt at vi
tager afstand fra bagtalelse og groft sprogbrug.
1: Bente på 21 er med som leder på Teenlejr. En rigtig varm sommerdag møder hun op på
stranden, som alle andre af pigerne iført en bikini. Inge synes det er vældig morsomt, at der
på trussen står ”græsset må ikke betrædes”, men det er tydeligt, at en del af de 14-15
årige drenge ikke finder det morsomt, om end ”særdeles interessant”.
2: Bente er også med i koret i aftenens lovsangsband. Der er god varme i salen og derfor har
Inge taget en løs bluse med store åbne ærmer, der, når hun svinger sig til
lovsangstonerne og med løftede arme priser Gud, giver frit udsyn til en tynd blonde-BH
som gør alt andet end at skjule ”herlighederne”.
3: Thomas skal stå for en aktivitet med rapelling. Han er uddannet som friluftsinstruktør og
har alle papirer i orden. Thomas mener at man skal presse lidt på for at få folk til at udvikle
sig. Louise er med på Teenlejr for første gang og er en stille pige, som dog har vist sig at være
rimelig frisk og med på lidt af hvert. På toppen af siloen de skal rapelle fra får hun dog
kolde fødder og vil ikke være med. Thomas presser hende maximalt og før hun ved af det
hænger hun over kanten og er ved at dø af skræk. Hun kommer sikkert ned, men
oplevelsen sidder i hende og er meget negativ for hende.
4: Torsdag aften på Teenlejr er en karismatisk prædikant inviteret. I løbet af aftenen
bygger han en stærkt følelsesladet stemning op og mange lader sig rive med. Emnet er
profetiske gaver og prædikanten inviterer folk som tror de har profetiens gave til at række
hånden op. Da de har gjort det presser han dem hårdt til at komme op foran. Da de står
der fortæller han, at nu skal hele forsamlingen bede og bagefter skal de som er kommet
frem en for en fortælle hvilken profeti Gud har givet dem.
5: En af de praktiske teamledere er rigtig god til at underholde og fyrer mange sjove
bemærkninger af i løbet af dagen. Ofte ved godmodigt drilleri og brug af sjove øgenavne.
Desværre har han ikke så megen pli og menneskekundskab og derfor kommer han tit til at
være sjov på bekostning af de unges svage punkter. Det har før været et problem at han
gjorde nogle kede af det. Her til morgen har han ved morgenbordet, hvor hele bordet var
fyldt af teenagere, fyret en af sine dumme bemærkninger af til Ejner som har en del
mindreværdskomplekser pga. af sine fregner. ”Alle børnene legede ude i solen – undtagen
Ejner han skulle passe på sine fregner”. Gruppelederen bemærker, at Ejner er ked af det og
får forklaringen.

Evangelisk Frikirkes Børn og Unge, Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde, Tlf. 4016 3199
E-mail: sekretariat@efbu.dk Web: www.efbu.dk

Vi reflekterer over vores levevaner (f.eks. vores forhold til
kost, rygning, alkohol, medier og andre mennesker) og vi er
bevidste om hvordan de påvirker os.
1: Asta på 24 har et stort hjerte for andre. Hun er selv en sårbar pige og netop det betyder, at
hun kan noget helt særligt med de unge, som kæmper lidt med livet og selvværdet. For 2 år
siden var hun indlagt i et psykiatrisk behandlingsforløb pga. depression og lavt selvværd. I
den forbindelse blev hun behandlet med lægemiddel, som betød at hun tog ca 30 kg på. Inge
er nu i en god balance i sit liv og kæmper for at få smidt de overflødige kg, men der er stadig
20 kg tilbage før hun vil blive betegnet som ”normalvægtig”. Det gør det ikke nemmere, at hun
samtidig kæmper med at kvitte smøgerne. På lejren er Inge daglig aftager af 3 x ½ ltr cola i
slikboden og hun må 2-3 gange om dagen uden for lejren for at snuppe en smøg. På hendes
facebook står: ”Ingen skal fortælle mig, hvad en danskers normal vægt er – bevares, jeg ville
da gerne af med lidt af flæsket, men cola er nu en god ting ”.
2: Jonas er stolt af sin six-pack og viser den gerne frem. Ingen er i tvivl om at han har meget
ringe respekt for mennesker, der ikke kan kontrollere deres krop og gør noget for at passe
den. Han træner selv målrettet og bruger megen tid på at være ”fit”. Han læser om træning og
kost og taler rigtig meget om det personlige ansvar for krop og helbred. Jonas er lidt af en
sport-aholic og hans prioritering af tidsforbrug styres ret meget af fjernsynets tour-de-France
og superligafodbold og egen træning. Jonas Facebook profil er netop opdateret med
bemærkningen: ”Patetisk at læse om diabetes, kolesterol og hjerte-kar sygdomme. Stop
klynkeriet og gør noget ved det selv”.
3: Hanna har været på det økologiske driftsfællesskab Svanholm i ½ år Hun er meget optaget
af at maden hun spiser er økologisk, at hun får de rigtige og naturlige vitaminer og at man
ikke belaster naturen og dyrene unødvendigt. I forbindelse med en planlægning af LEAD
weekend har Hanna meldt sig på madteamet og det har medført nogle skarpe diskussioner
om hvad der skal/kan købes ind for det skrabede budget. Problemet er, at de gamle garvede
lejrtanter mener der vil være en del teenagedrenge der går sultne i seng, hvis ikke de får
nogle kartofler med sovs og rigeligt med kød, mens Inge siger at de må da bare lære at spise
lidt mindre og at er det et problem må vi da bare hæve prisen på lejren. Hannas Facebook
profil opdateres efter et planlægningsmøde med: ”Du er hvad du spiser – vil du så spise svin?”
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Vi forvalter vores penge og talenter efter bedste evne og
sund fornuft.
1: Louise går meget op i mode og tøj. På en lejr var hun med i en workshop om EFD's
internationale mission og talte varmt om at støtte børn i Rumænien, Ghana og andre
steder hvor EFD er engageret, med kontakt, forbøn og indsamlinger. EFD’s IMsekretær var med og fortalte om hvordan det i virkeligheden ikke er vores gode viljer, men
kolde kontanter, der for alvor er brug for hvis man skal hjælpe i disse lande.
Workshoppen gjorde et stort indtryk på de unge som deltog og der blev samlet 2.400,- kr
ind til støtte ved en efterfølgende kollekt. Weekenden efter kunne man på Louises
Facebook læse: ”Fik lige et flip i går. Smed 15 bluser ud – nogle har jeg ikke engang brugt  og brugte så 3.000,- i Fields på flotte nye bluser – Uhmmm, jeg elsker at shoppe”.
2: Niels er en dygtig og målrettet mand. I en alder af 35 har han bygget en stærk og solid
elektrikerforretning op. Samtidig har han fastholdt sit engagement i kirkens børne- og
ungdomsarbejde og er hvert år med på sommerstævnets ungdomsspor som leder. Niels
parkerer sin spritnye BMW 530 D til +1 million på campingpladsen sammen med stævnets
største og mest luksuriøse campingvogn. Det er velkendt, at Niels tager på mindst 3
skiferier, enten med familien eller med ”drengene” og mindst 1 gang om året er han på en
eksklusiv jagtrejse i udlandet. Niels er meget nøjeregnende med at indkassere kørepenge
for alle aktiviteter han laver i EFBU og forhandler hvert år om en særlig lavere pris
for deltagelse i sommerstævnet – nu da han er leder.
3: Niels taler gerne og længe om sine ”investeringer” – det spænder vidt. Mange af dem er
indskud i fuldt lovlige selskaber, der betyder at han udskyder sine skattebetalinger ved at få
større fradrag. Derudover laver han ret spekulative investeringer i rente-SWAPS og
bruger megen tid på at handle aktier på nettet. Han har betinget sig, at han kan være uden
ansvar for aktiviteter på sommerstævnet hver dag fra 13-14, fordi han skal
”tilpasse sine aktieinvesteringer til dagens hændelser”. På sin Facebook står der: ”Kom ikke
og sig det ikke kan betale sig at kigge på sine papirer – i nat tjente jeg lige 10.000,- på Vestas –
uden at røre en finger”.
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Vi løfter ægteskabet frem, som Guds gode ordning for
samliv.
1: Efter Inge kom hjem fra Sydamerika sammen med kæresten Bent, som hun har boet
sammen med i de sidste 2½ år, har der været lidt knuder i forholdet, fordi hun har haft det
skidt. Nu - 1 måned efter – har Inge netop konstateret, at årsagen til hendes ubehag ikke er
en sygdom hun har erhvervet sig i Sydamerika, men skyldes at hun er blevet gravid. Sammen
med Bent har hun været igennem nogle svære samtaler. Bent har presset på for at hun skulle
få en abort, for det kommer ret meget på tværs af deres planer, men Inge har holdt fast i at
det vil hun under ingen omstændigheder være med til. Inge skal være leder på Teenlejr – som
hun har været det de sidste 3 år - og har på et ledermøde fortalt om sine ”lykkelige
omstændigheder” og har også sagt, at det vil betyde rigtig meget for hende at være med på
lejren – selvom hun måske ikke kan yde 100 %. Samtidig har hun med kernegruppen af ledere
i fortrolighed fortalt, at hun simpelthen ikke ved om Bent vil deres forhold længere, nu da
hun mod hans vilje har besluttet, at beholde barnet.
2: Kirsten er en af de gamle trofaste lejrtanter, der har været med i mange år. Hun elsker at
skabe hygge i køkkenet og får mange gode samtaler med de lidt stille eller ”skæve” unge, som
ofte lister sig ind i køkkenet og får en sludder om livet, troen og det de hører til
aftenmøderne. Kirsten var ikke med sidste år, fordi hendes mand gennem 18 år helt uden
varsel havde forladt hende (og kirken) til fordel for en yngre model. Nu har hun fået styr på sit
liv igen og er netop blevet kæreste med Jens fra kirken, som blev skilt for 7 år siden. På
hendes Facebook kan man læse: ”tænk at der er lys på den anden side af sådan en omgang –
Jens har netop friet til mig – og jeg har sagt ja ”.
3: Kenneth har i mange år kæmpet med sit forhold til piger. Han har netop erkendt, at hans
problem formentlig er, at han er homoseksuel. Det er ikke noget han prøver at skjule, men
heller ikke noget han ønsker at skilte med. Han har fortalt ledergruppen om det og har
samtidig sagt, at han ”naturligvis ved det ikke er i overensstemmelse med Bibelens ord og
derfor er ved at indstille sig på at skulle leve sit liv alene”.
4: Emma på 32 har et barn på 9, der kommer i kirkens juniorklub. Hun har haft en del dårlige
erfaringer med mænd og har derfor valgt at leve alene. Imidlertid vil hun gerne have flere
børn og er derfor blevet insemineret for 6 måneder siden og er nu flot gravid. Hun tilbyder at
være med på junior lejren for at støtte op om det store og vigtige arbejde som kirken gør for
hendes datter. Emma er meget udadvendt og åben og datteren fortæller gerne og uopfordret
at hendes kommende lillebror er ”lavet nede på klinikken fordi hendes mor ikke kan finde en
mand der dur’”.
5: Alle har vel mere eller mindre kunnet se det, men nu er det blevet en virkelighed. Line, som
i årevis har været en af yndlingslederne fordi hun altid var fuld af sjov og ballade, er sprunget
ud som lesbisk og er netop blevet borgerligt viet med sin Ursula. Line kommer i kirken
”markens liljer”, der samler ”sårede homoseksuelle som vil være tro både overfor deres
seksuelle tilbøjelighed og deres tro på en levende Gud”, som kirken ynder at beskrive det. ”Vi
taler med rigtigt mange mennesker der for alvor er blevet såret i deres oprindelige kirke”
siger Markens liljer på deres hjemmeside. Line kan fint sige ja til at hendes livsførelse ikke er i
overensstemmelse med den ideelle plan som Gud fra skabelsen havde tænkt. På sin
Facebook skriver hun dog: ”Jeg har virkelig kæmpet imod og prøvet at blive forelsket i en
mand, men er kommet til den erkendelse, at når Gud nu har skabt mig, så jeg tiltrækkes af
kvinder, må jeg være tro overfor mig selv og kaste mig ud i den kærlighed som Gud har gjort
mulig for mig”.
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Vi vil stræbe efter at være tilknyttet et lokalt menighedseller trosfællesskab.
1: Jens er familiefar og har i en del år været en af de bærende kræfter på konfi-lejrene. Han er
en fantastisk formidler af det kristne budskab. Hjemme i sin menighed har der de sidste år
været en konflikt, som betyder, at Jens og hans familie har set sig nødt til at melde sig ud af
den lokale EFD-menighed. Familien kan ikke se sig selv som medlemmer af hverken
folkekirken eller den lokale pinsekirke og da der er mere end 100 km til den nærmeste anden
EFD-menighed giver det ikke rigtigt mening at melde sig ind der. Jens er derfor pt. ”kirkeløs
kristen” – i alle fald på papiret – og vel også i praksis. Godt nok kommer børnene i
juniorklubben, men der går måneder mellem at hele familien tager til gudstjeneste en
søndag.
2: Frank er i forbindelse med sin uddannelse flyttet fra København til Århus. Århus
Valgmenighed samler rigtigt mange unge og derfor deltager Frank i denne menigheds liv. Han
har ikke meldt sig ind – endnu – men han har meldt sig ud af Vanløse frikirke, hvor han ellers
er vokset op og stadig har en del gode venner som også er med i lederstaben på diverse lejre.
3: Linus synes at kirke er spild af tid. For ham giver det fint mening at være en del af
”Guds universelle kirke”. ”Man bliver vel ikke mere kristen af at være en del af et fællesskab”
siger han. Linus har modtaget den undervisning der skal til og melder klart ud at han ser sig
selv som en vigtig del af et tjenende fællesskab på lejrene men at han absolut ikke ser nogen
værdi i at være en del af et lokalt kirkefællesskab.
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