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God oplysningstid
AOF, FOF, LOF, VUC... OSV.
Postkasserne fodres i disse dage med farverige kataloger påtrykt ovennævnte og
tilsvarende forkortelser. Trods små forskelligheder (bortset fra OSV) har de alle til
formål at lokke os tilbage til (aften-)skolebænken i de lange efterårsaftner. Eller
måske blot et lærerigt frikvarter fra dagligdagen.
Nærværende blad har ikke en sådan smart forkortelse, men holder sig alligevel ikke
tilbage fra at pege på gode idéer til fordybelse og fællesskab i dagligdagen. Og muligvis også med et par forslag de andre ikke har. Her henvises gerne til den informative
spalte side 15.
Grundlæggende er det jo et privilegium at leve i et land, hvor noget så fantastisk
som en "folkeoplysningslov" ophæver enhver undskyldning for at sidde derhjemme
og trille tommelfingre.
På samme vis er det et privilegium at leve i et land med trosfrihed og mulighed for
at mødes omkring troen på Gud. Det bliver også understreget af lejrmedhjælperen,
Bettina Panduro på side otte, der betragter sig som en "åndeligt åben person" - men
uden nødvendigvis at dele Frelsens Hærs trosopfattelse.
Behovet for åndelig oplysning og opbyggelse er fællesnævneren, ligesom privilegiet at kunne tro, tænke og tale frit bør påskønnes. For mange mennesker rundt om
på kloden er det på ingen måde en selvfølge.
En sidegevinst ved at kaste sig ud i et aftenskolekursus, med finurlige sprog, finere
madlavning eller fantastisk musik på skemaet, er naturligvis "risikoen" for at knytte
relationer til andre. Selv meldte jeg mig sidste efterår til et harmonikakursus, hvis
udbytte musikalsk næppe var nogen stor triumf, mens hvis sociale aspekt på alle
måder opvejede dette.
Som troende er det interessant at bemærke, at også Jesus prioriterede samværet
med mennesker udenfor de rettroendes cirkler. Hans omgangskreds bestod overvejende af det, biblen kalder "toldere os syndere", vi vil måske kalde dem kirkefremmede.
Men eksemplet og den indbyggede opfordring er klar: Find mødesteder for fællesskab og oplysning. På en aftenskole, i et gospelkor, ved en gudstjeneste...
Og opfordringen går naturligvis begge veje. Som den troende bør forholde sig til, hvor
mange (eller få?) ikke-kristne venner, der frekventerer omgangskredsen, kan den ikketroende måske også driste sig til at vove "religionsmødet". Begge skridt rummer
muligheden for en øget forståelse - på et oplyst grundlag.
God oplysningstid!
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Grundlægger:
General William Booth
Forsidefoto:
Deltagere på Frelsens Hærs landslejr
opførte musicalen "Næste(n) Kærlighed".
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Vi overtager
stafetten
med respekt
Siden marts har Frelsens Hærs landsledere i Danmark heddet Knud og Lisbeth Welander.
Med posten fulgte rangen af oberst. Men for parret går funktion forud for position.
Af Levi Giversen
Bortset fra et enkelt sidespring på knap
tre år i Filippinerne, har Frelsens Hærs nye
landslederpar, obersterne Knud og Lisbeth
Welander, i knap 30 år holdt sig indenfor
de norske grænser. Men for et halvt år
siden tog de springet videre til Danmark.
Selvom parret aldrig tidligere har gjort
officerstjeneste i Danmark, var der for
Knud Welander tale om et gensyn med sit
andet - eller i virkeligheden første fædreland.
- Jeg er født på Amagerbrogade tæt på
Christianshavn, røber den 52-årige oberst
på sit syngende skandinaviske med let
københavnerdialekt.
Knud Welanders forældre, der også er
dansk-norske frelsesofficerer, var i hans
barneår skiftevis stationeret i Danmark
og Norge. Skolegangen blev således overvejende tilbragt i norske klasseværelser,
mens han tog gymnasiet i København.
Mens den unge Knud Welander dengang drømte om en fremtid som læge,
havde Gud andre planer, som indebar et
virke i uniform frem for kittel. Han fortæller,
at det var en erkendelse, der voksede frem
i ham, mens han sammen med andre unge
i Frelsens Hær i teenageårene var stærkt
optaget af, hvad Gud ville med deres liv.
- Det spørgsmål kan man jo ikke
ignorere, hvis man lever i en tæt relation
med Gud. Hvis du mener noget med, at
du vil leve efter Guds vilje, så må du også
spørge ham, konstaterer han.
Beslutningen om at blive officer i
Frelsens Hær indebar, at flyttekasserne
endnu en gang måtte sendes til Norge.
Denne gang permanent.

Til Danmark via Filippinerne

At der skulle gå omkring 30 år, før Knud
Welander, som ny landsleder for Frelsens
Hær i Danmark, atter fik adresse i sit
fødeland, skyldes foruden det faktum, at
han var norsk kadet, den 49-årige Lisbeth
Welander ved hans side.

Vi er ikke kommet for
at rejse et monument
over os selv.
- Det var måske mig, der kom i vejen,
vedgår hun med en klingende latter og
henvisning til, at parret mødte hinanden
på Frelsens Hærs officersskole i Oslo,
hvor de begge blev optaget i 1982.
Også Lisbeth Welander satte dengang
kursen mod officersskolen, Frelsens Hærs
præste- og lederuddannelse, som nyudsprunget student.
Kombinationen af levende rollemodeller under opvæksten i det lokale korpsfællesskab i den vestnorske by Florø, og
en bedstemor, der tidligt tog hende og
hendes storesøster med til søndagsskole
og spejderaktiviteter i Frelsens Hær, førte
til, at hun allerede som 14-årig besluttede
sig for at overgive sit liv til at tjene Gud.
Det har hun og Knud nu gjort sammen gennem tre årtier, hvor de har haft
betroede ledelsesopgaver i Hæren i Norge
i så forskellige områder som børne- og
ungdomsarbejde, familiearbejde, information og finansansvar.
Undervejs har hun desuden efteruddannet sig til førskolelærer, mens han har

taget en BA i ledelse, økonomi og administration. Kvalifikationer, der naturligt nok
for tre år siden blev vekslet til opgaver
som henholdsvis leder for Frelsens Hærs
faderskabsafdeling og forvaltningschef i
Fillippinerne.

Inddragende lederskab tager tid

Trods det fyldige CV ligger ydmygheden
tydeligt mellem ordene og går ofte igen
i sætningerne, når de to skal beskrive,
hvordan det er at overtage posten som
øverstbefalende for den danske Frelsens Hær. En post, de selv beskriver som
"overraskende".

FAKTA
Obersterne Knud og Lisbeth Welander
har siden 1984 virket som officerer i
Norge. Først som korpsledere og siden
som børne- og ungdomssekretærer på
divisions- og regionalt plan. Herefter
har hun været sekretær for hjem- og
familie, leder af børnehavearbejdet og
territorial børne- og ungdomssekretær,
mens han har været på informationsafdelingen og finanssekretær.
Hun er uddannet førskolelærer og han
har en BA i ledelse, økonomi og administration. Før de i marts 2013 blev landsledere for Frelsens Hær i Danmark, var
de i knap tre år stationeret i Filippinerne
som hhv. leder af faderskabsarbejdet
og forvaltningschef.
Parret er 49 og 52 år og har to voksne
børn, begge bosat i Norge.
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- Vi var sådan set ikke overrasket over
opringningen fra Frelsens Hærs internationale ledelse i London, da vi var indstillet på at forlænge vores kontrakt, hvor vi
var. Men vi havde bestemt ikke ventet en
ny ordre og slet ikke en ordre som landsledere i Danmark, lyder det samstemmende fra parret, hvis fokus tydeligvis er
funktion frem for position.
- Det her er en opgave, man går ind i
med ydmyghed og ærefrygt. Vi er her ikke
for os selv. Det er vigtigt for os, og jeg tror
jeg taler på vegne af os begge to, at vi ikke
kommer for at vise os selv frem. Vi er ikke
kommet for at rejse et monument over
os selv, men er givet et ansvar, som vi
skal løfte til Guds ære, understreger Knud
Welander.
Han sammenligner situationen med at
overtage en stafet, hvor samspillet med
andre er vigtigt og hvor den gensidige
respekt vital.
- Vi er her ikke for at ride vore egne
kæpheste, men overtager stafetten i
respekt for det arbejde, der allerede har
fundet sted. Hvis vi skal bringe det videre,
kan det ikke nytte noget, at vi siger: ’Nej,
vi vil hellere løbe en anden vej’, forklarer
den nye hærchef, der beskriver deres fælles ledelsesfilosofi med ord som åbenhed,
enhed og beslutningsprocesser med bred
forankring. En tilgang, der er så nordisk,
at parret glæder sig over, at landslederansvaret skal udføres i et skandinavisk land.
- I en kultur, som vi har i både Norge
og Danmark, betyder det noget, at man
spiller sammen. At beslutninger er forankrede, og det ikke bare er lederen, der
bestemmer. Det tager måske lidt længere
tid på den måde, men betyder også, at
flere har ejerskab til beslutningen, fastslår Knud Welander.

Jesus sidder med ved bordet

Lisbeth Welander tilføjer, at ”Welanders
ledelsesfilosofi” ikke kun skal ses som et
udtryk for ydmyghed i forhold til medarbejdere og medlemmer, men også som et
bevidst fokus på den åndelige dimension i
Hærens virke.
- Jesus sidder også med blandt
beslutningstagerne omkring bordet,
påpeger hun og henviser til, at den vækst,
Frelsens Hær i Danmark i de senere år
har oplevet, ikke alene kan gøres op i
medlemsfremgang og åbninger af nye
arbejdsgrene, men er et resultat af Guds
virke i menneskers liv.
- Det har været en god periode for
Guds rige i Danmark, og jeg håber, man
senere vil kunne sige om vores epoke, at
SIDE 6

det var en tid, hvor Gud fortsatte med at
velsigne Frelsens Hær i Danmark, at vi
formåede at fortsætte det ”flow” af fremgang, der har præget arbejdet hidtil.
Med afsæt i sin egen historie og parrets fælles tjeneste er det især arbejdet
blandt børn, unge og familier, der ligger
hendes hjerte nær. Men også det helt
grundlæggende, at der rundt om i Frelsens Hærs forgrenende arbejde udvikles
indbydende og inkluderende fællesskaber.
- En rød tråd i min egen historie siden
min opvækst i et lille korps med stor

omsorg, glæde og et stærk fællesskab
har været at lægge tilrette for at der i
Frelsens Hærs korps skal være gode
grupper og relevante tilbud. Det er vigtigt,
at vi udvikler gode programmer, og at
der formidles en relevant forkyndelse af
det kristne budsskab, erklærer Lisbeth
Welander og suppleres af Knud:
- En meget stor del af vores tjeneste
har jo været rettet mod børn og unge,
så det er et vigtigt område for os. Derfor
glæder det os meget, at Frelsens Hær
i Danmark arbejder så målrettet på at
skabe gode fællesskaber i familiearbejdet.
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- Vi er her ikke for at ride vore egne
kæpheste, men overtager stafetten i
respekt for det arbejde, der allerede
har fundet sted, siger obersterne
Knud og Lisbeth Welander.

tion, hvor vi let kan komme til at smøre
alt det, vi kan, ud i et for tyndt lag over det
hele, fordi vi vil så meget.
- Her er det vores fælles udfordring
at spørge os selv, hvor vore ressourcer
er brugt bedst i forhold til vores målsætning. Bringer det os videre i den rigtige
retning, eller bør vi justere på metoder og
mønstre, man måske blot har fortsat med
af gammel vane.

Mere end nok for to

Det har stor betydning for disse målgrupper, at der findes et trygt og godt miljø hos
os, ligesom det er vigtigt med gode fællesskaber og relationer i menighedslivet.

Bevidsthed om prioritering

Selvom det er væsentligt for de nye
landsledere at sikre en positiv kontinuitet
i Frelsens Hærs virke i Danmark, og "ikke
skabe revolutioner", som Knud Welander
udtrykker det, skal man ikke tage fejl af,
at han med en fortid som henholdsvis
finans- og forvaltningschef er indstillet på
at prioritere såvel de menneskelige som

økonomiske ressourcer så hensigtsmæssigt som muligt.
Fortidens virke sætter også tydelige
spor i et vokabular, hvor termer som
status, justeringer og udbytte naturligt
indgår.
- Efter et halvt år er vi stadig i en
proces, hvor vi forsøger at få et billede af
arbejdet i Danmark. Det er nødvendigt for
at få det bedst mulige grundlag at arbejde
ud fra, forklarer han og fortsætter:
- Men det er også nødvendigt fordi, vi
skal være meget bevidste om, hvordan vi
bruger vore ressourcer. Vi er i en situa-

Mens de retoriske spørgsmål får lov at
hænge i luften, benytter landslederen
anledningen til endnu engang at præcisere den gensidighed, der er grundlaget i
parrets tilgang til chefrollen.
- Det vurderende blik vil i ligeså høj
grad blive rettet indad som udad. For os
er det selvkritiske blik lige så afgørende,
fordi vi hverken ønsker at spolere en
positiv udvikling eller blive en bremse for
den, siger obersten og tilføjer, at han som
landsleder naturligvis refererer til Hærens
internationale ledelse, men på en særlig
måde især føler sig ansvarlig overfor den
danske del af Frelsens Hær.
En tråd, Lisbeth følger til dørs:
- Vores udgangspunkt er en stor respekt for dem, der har haft stafetten tidligere. De var inspirerede i deres initiativer,
ligesom dem, der i dag står i arbejdet er
inspireret. Der er tale om en levende organisme, hvor vi bidrager med vore komponenter - sammen med andre. Sådan har
det været i Norge og Filippinerne, og jeg
tænker, at det bliver det samme her.
På spørgsmålet om, hvordan det er
som ægtefæller at skulle dele arbejdsopgaver efter en længere årrække bag
sig med separate ledelsesopgaver, bliver
teamtanken atter fremhævet sammen
med et afvæbnende smil.
- Det er bestemt ingen belastning,
smiler Knud Welander, ligesom Lisbeth
forsikrer, at tosomhed i høj grad er en
fordel i et virke, hvor arbejdsbeskrivelsen
ikke sådan lader sig indskrænke.
- Jeg vil sige det sådan, at i et så bredt
arbejdsfelt som det her, opleves det det
på ingen måde begrænsende at skulle
dele ansvaret. Der er mere end nok for
begge to.

SIDE 7

FRELSENS HÆR|KRIGSRÅBET

REPORTAGE

- Jeg elsker at være her. Det er så godt, og
jeg havde heller ikke andre ferieplaner end
at være her, fortæller Bettina Panduro.

defilerer rundt mellem bordene og nyder
synet af kreative farveeksplosioner.
Foruden fornøjelsen ved at samle børn
og mødre omkring en fællesaktivitet rummer udfoldelserne med pensler og maling
en mulighed for at lade tanker og følelser
komme visuelt til udtryk. Et aspekt, der
kom positivt bag på Bettina Panduro, da
hun i fjor havde sin egen debut.
- Det er også derfor, at vi skal male
med vores børn. Det er ikke bare en børneaktivitet, forklarer hun og mindes med
smil på læben sit eget første møde med
malerværkstedet.
- Du skal male, erklærede lejrlederen,
Anne Jakshøj. 'Nej, jeg skal ej', svarede
jeg og kogte. 'Alle kan male', fastslog hun,
og før jeg havde set mig om, havde jeg
malet et billede, der symboliserede livet.
Mørke og lyse nuancer mellem hinanden og en stilk med torne og rosenblade
ovenpå. Hold da op, hvad skete der lige
der, tænkte jeg og tog hjem og købte både
lærred og maling – og maler stadig.

Det er mere end ferie

Lejren man ikke
vil hjem fra
Frelsens Hærs lejr for enlige mødre med børn på Baggersmindelejren blev en positiv overraskelse for Bettina Panduro.
Af Levi Giversen
Mens solen undtagelsesvis gemmer
sig bag hvide blomkålsskyer, er børn og
voksne trukket indenfor. Her er swimmingpool og leg for en stund byttet ud
med pensler og lærred. Det er eftermiddag på Frelsens Hærs sommerlejr for enlige mødre med børn på Baggersminde.
Bettina Panduro betragter sin 12-årige søn,
Mark, der er i fuld gang med et abstrakt
kunstmaleri i røde nuancer. Hun er med
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som hjælper på lejren og nyder den sjældne
mulighed for at kunne give sin søn en ferieoplevelse og samtidig selv være til nytte.
Et piskesmæld har sat karrieren som
regnskabsassistent på standby og økonomien under pres. Derfor søgte hun forrige
år for første gang julehjælp hos Frelsens
Hær og blev efterfølgende inviteret på
mor/barn-lejr som deltager. I år medvirker hun for anden gang som hjælper.
- Jeg elsker at være her. Det er så godt,
og jeg havde heller ikke andre ferieplaner
end at være her, smiler hun, mens hun

Det var ikke kun sig selv, Bettina Panduro
fik et nyt billede af, men også Frelsens
Hær og værdien af det fællesskab, der
opstår på en lejr for ligesindede.
- Det billede, jeg på forhånd havde
af Frelsens hær, var nogle meget stive
mennesker, der står utilnærmelige på
et gadehjørne og trutter i horn. Men så
kom jeg her og mødte sådan nogle varme
mennesker. Jeg havde forventet noget
med kæft, trit og retning, men de tog
fuldstændig fusen på mig, og jeg tudede,
da vi skulle hjem.
- Nu har jeg det ligesom i Spiesreklamerne: Det her er en lejr, man ikke vil
hjem fra. Fordi det er mere end ferie. Man
får noget med sig, smiler hun og uddyber:
- Som enlig mor er man jo slet ikke vant
til at sidde stille. Der er altid noget, der skal
gøres, en opvask der venter og vasketøj,
der skal klares. Her får man mulighed for
at komme helt ned i gear og sparre med
andre i samme situation. I hverdagen kan
man som enlig godt føle sig ensom. Hvor
ægtefolk kan dele deres oplevelser med
hinanden, kan vi fortælle det til hunden.

Separate tilbud til børn og voksne

Netop behovet for at udveksle erfaringer
og dele dagligdagens udfordringer med
hinanden er en af grundene til, at lejren
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Bettina Panduro sammen med sin søn, Mark.

har et team af hjælpere som Bettina
Panduro. To gange om dagen bliver deltagerne delt op i henholdsvis voksne og
børn. Og mens mødrene får et åndehul,
hvor de uforstyrret kan dele problemer
med hinanden, tager hun og tre andre
hånd om børnene.
- I går arrangerede vi for eksempel en
skattejagt, og når de små skal sove, er det
også os, der sidder ”puttevagt”, fortæller den 48-årige lejrmedhjælper, der dog
også selv får mulighed for at koble af i de
voksnes kreds. Det sker blandet andet i
et aftentilbud kaldet ”åndeligt pusterum”,
som, uden at være omklamrende, er lejrens kristne indslag.

Mødre i muntert lag sammen med lejrleder og familiekonsulent, Anna Jakshøj (th.).

- Jeg har det rigtig godt med, at den
åndelige dimension er med. Jeg beder
selv, og det er slet ikke fremmed for
mig. Det giver mig et eller andet, og man
føler sig let bagefter. Det er ikke fordi,
jeg behøver at komme med et specielt
problem eller noget, jeg kan bare sidde
og lytte. Det giver mig energi, forklarer
Bettina Panduro, som ellers på forhånd
havde sikret sig, at det ikke var påkrævet
at være troende for at være med.
- Igen blev jeg positivt overrasket, fordi
jeg oplevede en rummelighed, hvor der er
plads til alle, uafhængigt af hvordan du
ser ud, hvad du tror på og ellers går rundt
med i bagagen.

Gensyn og afsked

Mens hendes søn, Mark, viser sig at have
håndelag for at lægge kulør på lærred, fortæller Bettina Panduro, at han til gengæld
har måttet kæmpe en hård kamp med bentøjet. En lidelse har således betydet, at han
først de sidste par år har kunnet gå rigtigt.
- Den slags går ud over selvtilliden.
Men heldigvis har han gode venner på
lejren, som han lærte at kende sidste år.
Dem og så swimmingpoolen har han derfor set frem til at gense på årets lejr, siger
den livfulde lejrhjælper, som ærgrer sig
over, at lejren slutter allerede om få dage.
- Vi når lige at lære hinanden at kende,
og så skal man hjem på lørdag, sukker hun.

FAKTA
Frelsens Hærs har i sommer afholdt
tre lejre for enlige mødre med børn,
ligesom der er afholdt en tilsvarende
lejr for enlige fædre med børn. Lejrene
afholdes på Hærens lejrsted, Baggersminde, på Amager og på Trinity Hotel
ved Fredericia. Der er tale om tilbud til
modtagere af julehjælp, som ofte ikke
har andre muligheder for at tilbyde
ferieoplevelser til deres børn.
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REPORTAGE

Musical om mobning
blev lejrens højdepunkt
Frelsens Hærs store landslejr for børn og unge satte venskab og fællesskab i top
med opsætningen af Henriette Andreassens musical ”Næste(n) Kærlighed”.
Som himlen var de mange børn og unge
klædt i blåt, da en uges landslejr i begyndelsen af juli blev rundet af med et brag
af en musical på Midtfyns Efterskole.
Traditionen tro blev dørene den sidste aften slået op for et bredere publikum, hvor
deltagernes familier udgjorde en del.

Ligesom det kan være helt fantastisk
at være udenfor og nyde solen og samværet med halvanden hundrede andre på
en sommerlejr, er det altid trist og tungt
hvis man står udenfor et fællesskab. En
virkelighed, der er reel for mange - ikke
mindst efter, at skoleklokken atter har
ringet ind til et nye skoleår.

At være udenfor på den gode måde

Bygge op eller bryde ned

Med musicalen ”Næste(n) Kærlighed”
smeltede lejrens talrige aktiviteter sammen til en både betagende og bevægende
symfoni. Rappe replikker mixet med
gospelsang, guitarspil og flot koreografi
gjorde således kontant op med mobning
og forskelsbehandling. Moralen var klar:
SIDE 10

Temaet blev fulgt til dørs af Frelsens
Hærs programchef, major John Wahl, der
pegede på muligheden for at bygge op
frem for at bryde ned.
- Sten kan kastes, sten kan slå og sten
kan gøre ondt. Men finder vi grundstenen
i livet, kan vi bygge op og finde et solidt

fundament at stå på, lød budskabet.

Tro og venskaber - knyttet og fornyet

At dømme efter de mange glade ansigter,
var der næppe tvivl om, at landslejren har
bidraget til at bygge op. Mange venskaber
blev knyttet og fornyet. Uforglemmelige
glimt fra underholdningsaftner og daglige
lejraviser vil fastholde minderne. Og mange
fik også fundet og fornyet troen på Jesus
som livets holdbare udgangspunkt.
Ligesom musicalen var et nyt indslag
på landslejren, var også rollen som lejrchef
ny for Frelsens Hærs ungdomskoordinator, Gert Pedersen, der dog ikke vil afsløre,
om det bliver et dacapo til næste år.
levi
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AKTUELT

Aktion mod
menneskehandel
forud for bededag
Under fodboldturneringen ”Confederations Cup” der i juni blev afholdt i Brasilien
som en slags generalprøve på VM i 2014,
indtog mere 100 medlemmer af Frelsens
Hær gaderne for at advare og opponere
mod menneskehandel.
Den populære FIFA-turnering tiltrak
hundrede tusinder af fodboldtilhængere
fra lande verden rundt og blev afviklet
på forskellige stadions rundt om i det
sydamerikanske land.
For at opnå størst mulig opmærksomhed fordelte de aktionerende salvationister sig således i landets tre største byer,
hovedstaden Brasilia, Belo Horizonte og
Rio Janeiro.
Her placerede de sig blandt andet midt
i trafikken udstyret med stregkoder og
bannere påtrykt: "Mennesker skal ikke
købes eller sælges. Human trafficking
er kriminelt - tag afstand fra det," mens
informationsmaterialer blev delt ud til de
standsende trafikanter.
Store skilte med spørgsmålet: "Hvad er
prisen for din tavshed?" førte ligeledes til
mange samtaler med forbipasserende.

Indbringer milliarder

FN anslår, at der findes 2,5 mio. ofre for
menneskehandel i verden. Heraf kommer
størstedelen fra Asien og Stillehavsområdet.

"Hvad er prisen på din tavshed?", spørger medlemmer af Frelsens Hær på gaden i Brasilien.

Menneskehandel er den næststørste
illegale handel efter narkohandel, hvilket
indbringer bagmændene enorme milliardbeløb om året.
En del af ofrene handles til tvangsarbejde, mens størstedelen tvinges ud
i prostitution. Foruden kvinder er også
børn og unge i stort omfang udsat for
menneskehandel.

En mor i Bangladesh producerer
varer til "Others", hvilket gør hende
i stand til at brødføde sin familie.
(Foto: Lars Lydholm).

Aktionen i Brasilien fandt sted blot
få måneder før Frelsens Hærs årlige
bededag for ofre for menneskehandel, der
afvikles på verdensplan søndag den 29.
september 2013.
I Danmark indgår Frelsens Hær blandt
andet via sin indsats for udenlandske
hjemløse i et løbende samarbejde med
Center Mod Menneskehandel.

"Sally Ann" skifter
navn til "Others"
Fra 1. september tager Frelsens Hærs
fairtradekoncept "Sally Ann" navneforandring og bliver til "Others" - andre.
Navneskiftet kommer knapt et år
efter, Frelsens Hær i Danmark åbnede
både en Sally Ann-butik og webshop
med håndlavede produkter, produceret af
fattige familier i lande som Bangladesh,
Pakistan, Kenya, Peru og Moldova.
Sammen med det nye navn følger
også nye, spændende produkter, der er
udviklet af vestlige designere, inden de
forarbejdes af dygtige medarbejdere.
Mere om det nye koncept i næste
udgave af Krigsråbet. Besøg i mellemtiden
butikken i Annexstræde 29 i Valby og den
nye webshop på adressen: www.others.nu
SIDE 11
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INTERNATIONALT

NY
GENERAL
VALGT

Frelsens Hærs nummer to blev
nummer et. Lørdag den 3. august
blev Frelsens Hærs stabschef,
kommandør André Cox således
valgt som Frelsens Hærs nye general
og verdensleder.

Af Levi Giversen
Valget, der gør den schweizisk-britiske
frelsesofficer til Hærens 20. general,
fandt sted den 3. august i London, hvor
Frelsens Hærs højesteråd siden den 29.
juli havde været samlet.
Rådet, der består af samtlige aktive kommandører og landsledere i Frelsens Hær,
i alt 117 topledere, havde fra Danmark
landslederne obersterne Knud og Lisbeth
Welander som deltagere.

En anden dansker, kommandør
Birgitte Brekke, der er Frelsens Hærs internationale sekretær for Europa, blev på
førstedagen for rådets arbejde udpeget
som vicepræsident for højesterådet.

Kaldt til at forkynde evangeliet

Den nyvalgte general André Cox gav efter
udnævnelsen udtryk for taknemmelighed
til Gud for det store ansvar, der blev lagt på
hans skuldre, ligesom han understregede,
at Guds kald til at forkynde evangeliet fortsat ville være hans primære drivkraft.

Han udtrykte samtidig et ønske om, at
Frelsens Hær fortsat må være kendt som
en kraft for det gode og for at skabe en
positiv forvandling i samfundet.
- Det vil være min bøn, samt at
Hærens medlemmer må være i stand
til at leve op til de åndelige værdier, vi
forkynder, erklærede den nye verdensleder, mens mere end 10.000 seere fulgte
begivenheden "live" via webtv.
Som general står han nu i spidsen for
en armé på mere end 1,5 millioner medlemmer fordelt i 127 lande.

General André Cox ved offentliggørelsen af valget, blandt andet flankeret af højesterådets vicepræsident, international sekretær for Frelsens
Hær i Europa, kommandør Birgitte Brekke (th.)
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Ved hjælp af QR-koden er det muligt
at gense offentliggørelsen af generalvalget via sin smartphone.

Internationalt orienteret leder

Bag sig har general André Cox foruden
posten som stabschef (siden februar
2013), bestridt ansvar som territorial
leder for Finland og Estlands territorium,
Sydafrika samt det britiske territorium.
Han har ligeledes haft ansvar som kommunikationschef og finanssekretær i
Zimbabwe samt været kommunikationsog forvaltningschef i Schweiz, Østrig og
Ungarns territorium.
Det globale udsyn har imidlertid fulgt
ham gennem hele livet. Med en schweizisk mor og en britisk far kom han således
til verden i 1954 i Zimbabwes hovedstad,
Harare. Barndommen tilbragte han i
henholdsvis Zimbabwe og Storbritannien,
inden han siden flyttede til Schweiz.
Her mødte han sin kone, Silvia, og
sammen blev de i 1979 udnævnt til
frelsesofficerer fra officersskolen i Basel.
For kommandør Silvia Cox indebærer
generalvalgt, at hun overtager posten
som verdenspræsident for Frelsens Hærs
kvindeorganisationer.

Hastig udskiftning

Tidligere i år gæstede den nye verdensleder og hans kone Danmark. Det skete i
marts, hvor han blot havde haft ansvaret
som næstkommanderende i få uger.
Årsagen til den hastige udskiftning i
Frelsens Hærs internationale ledelse er,
at den hidtidige verdensleder, general
Linda Bond i juni i en alder af 67 år valgte
at træde tilbage og gå på pension.

General André og kommandør
Silvia Cox ankommer efter valget
til Frelsens Hærs internationale
hovedkvarter i London.
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KORT & GODT

Fjerde musicalcd klar

SPS 299 CD

John Larsson

SPS 287 CD

The
3 Glory! and
plays Volume

John Larsson

plays

and
Jesus Folk
Volume 2

n plays

SPS 272 CD

MANGE NYE
PRODUKTER PÅ
WWW.OTHERS.NU
FRA SEPTEMBER

John Larsso

Blood of the

Volume 1

Tidligere verdensleder for Frelsens
Hær, general John Larsson, skabte
sammen med en anden tidligere
verdensleder general John Gowans
gennem flere årtier frem til 1990
10 populære musicals, der blev
opført verden rundt.
Sangene, der har udviklet sig
til klassikere i Frelsens Hær,
har general John Larsson de
sidste tre år udgivet på cd i
klaverversioner.

Lamb

Spirit!

Bid and
Take-over

Hosea

NY WEBSHOP: WWW.OTHERS.NU

HJÆLP OS AT HJÆLPE VIA:
• Netbank: reg. 4180 konto 7001568
• Giro: 700 1568

Bliv løbende opdateret om
Frelsens Hærs arbejde
på frelsenshaer.dk
og på facebook
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Den fjerde, som afslutter serien,
indeholder melodier fra de fire musicals, ”White Rose”, ”Son of Man”,
”Man Mark II” og ”The Meeting.”
Sammen med cd’en udgives et
32-siders hæfte med tekster til
melodierne. Det er muligt at lytte
til uddrag fra udvalgte numre på
adressen: www.johnlarsson.com
- og den nye cd sælges naturligvis
fra Frelsens Hærs handelsafdeling på Frederiksberg Allé 9.

"OTHERS"
FRELSENS HÆRS
FAIRTRADE
KONCEPT

INFORMATION

FRELSENS HÆR
HÆR||KRIGSRÅBET
KRIGSRÅBET
FRELSENS

JULEAFINFO
TEN

EN RÆKKE LEDERANSVAR
SKIFTER HÆNDER

TJENESTE
FRELSENS HÆR

Frelsens Hær er en hybrid. En forening af hånden og åndens gerning.
Et kirkeligt tilbud om gudstjeneste og åndeligt fællesskab. En hjælpende
hånd, når tilværelsen går skæv. Men også mere end det. Det forgrenende
arbejde giver således rige muligheder for at blive personligt involveret.
Fællesnævneren i al Frelsens Hærs arbejde er, at Guds kærlighed
motiverer til at omsætte holdning til handling. En praktisk form for
kristendom, der kommer til udtryk gennem lokale korps (menigheder),
i selvhjælpsgrupper, integrationsarbejde, i specialiserede institutioner,
i genbrugscentre etc. Sporadiske som systematiske initiativer udført
af Frelsens Hærs medlemmer, ansatte og frivillige.

FRIVILLIG

Ikke alle, der yder en indsats for Frelsens Hær, har et "medlemskort"
til organisationen.
Et stort antal frivillige yder således en nyttig og påskønnet indsats
i både korps, væresteder, genbrugscentre, på lejre etc. Tøv derfor ikke
med at tage kontakt, hvis du ønsker at gøre en forskel for andre.

CIVILT MEDLEM

En del mennesker kan eller ønsker ikke at bære uniform, men opfatter alligevel Frelsens Hær som deres kirke.
Derfor giver Frelsens Hær mulighed for at blive civilt medlem. Et
civilt medlemskab indebærer ikke samme grad af forpligtelser, som
der stilles til Hærens uniformerede medlemmer.
Et oplagt tilbud til enhver, der er kirkegænger i Frelsens Hær.

En række ledelsesopgaver i Frelsens Hær har skiftet
hænder i løbet af sommeren - og flere følger.
Aspirant Gert Pedersen blev den 15. juli national ungdomskoordinator (50 pct.) i tillæg til sine nuværende opgaver. Han overtog posten efter løjtnant Birgit Seier Jensen,
der blev medarbejder på personaleafdelingen (30 pct.).
Oberst Lisbeth Welander blev den 1. august sekretær
for åndeligt liv og udvikling, mens løjtnant Magdalena
Pedersen blev assisterende sekretær for åndeligt liv og
udvikling, begge i tillæg til deres nuværende opgaver.
Løjtnant Maria Larsen, der i øjeblikket er korpsleder i Nyborg, bliver den 1. september assisterende
korpsleder i Helsingør (80 pct.) og national børne- og
ungdomskonsulent (20 pct.). Korpset i Nyborg vil fra
samme dato blive ledet fra programafdelingen.
Major Camila Thomas bliver fra den 1. oktober national børne- og ungdomskonsulent (50 pct.) og bevilges
seks måneders orlov (50 pct.) til opfølgning på hendes
nyligt afsluttede uddannelse som sygeplejerske.
Major Lone Hertz bliver den 1. november en del af lederteamet i Frelsens Hærs udpost i Sønderborg. Aspirant
Louise Mortensen, der nu er i korpspraktik i Sønderborg,
bliver fra samme dato assistent i Esbjerg korps.

NY NÆSTKOMMANDERENDE
FOR FRELSENS HÆR

General André Cox har udpeget kommandør William
Roberts (billedet herunder) til ny stabschef for Frelsens Hær og kommandør Nancy Roberts som Verdenssekretær for Frelsens Hærs Kvindeorganisationer.
William Roberts er amerikaner og i øjeblikket national
leder for Frelsens Hær i USA. Parret har som officerer
været stationeret i Afrika, Sydamerika og ved det Internationale Hovedkvarter i London, udover naturligvis i USA.
De optager deres nye ansvar pr. 1. oktober 2013.

SOLDAT

Hovedparten af Frelsens Hærs medlemmer er soldater. Det er helt
almindelige mennesker, der passer deres jobs, studerer etc., men
bruger en stor del af deres fritid i Frelsens Hær.
Som soldat får man ret til at bære Frelsens Hærs uniform,
hvilket både tjener som en praktisk præsentation og et vidnesbyrd om tro og tilhørsforhold til Frelsens Hær.
Som soldat må man tilslutte sig Frelsens Hærs troslære og
en række livsstilsprincipper, heriblandt afholdenhed overfor
alkohol og tobak. Man giver også tilsagn om at støtte Frelsens
Hær økonomisk.
Et tilbud til enhver, der ønsker mere end søndagskristendom.
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Efterår
med håb

Det farverige forfald, der indvarsler,
at årstidens skiften er over os, rummer
såvel vemod som håb om evigt liv.

Aftenerne er stadig lange, når de første
antydninger kommer af, at sommeren
ikke varer ved; nu skal lamperne tændes
lidt tidligere, endnu er der længe til vinter, og dagene kan stadig være lune, men
tegnene på efteråret nærmer sig og bliver
stadig flere.
Kølige aftenvinde bærer bud om, at naturen længes efter hvile, og sommerens
aktiviteter afløses af andre.
Dagene ved stranden afløses af
skovture med vindjakker og varm kaffe på
termokande, og de lune aftener udenfor
erstattes af lune aftener indenfor i læ for
regn og blæst.
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Mange af vores gøremål rykker med
efteråret indenfor, men enkelte hører til
udenfor og har sin helt fast rytme. Det
gælder for eksempel jagt, der over hele
landet skydes i gang den 1. september.

Efter død kommer liv

Efterårstegnene rummer i sig et vemod.
Et vemod over at tiden rinder ud, ikke kun
for sommeren, men også for livet. Det er
det samme tema, vi møder i forårets komme, hvor vi ser naturen komme til live.
Nu ser vi det blot fra den anden side.
Om foråret nyder vi, at naturen bekræfter
vores overbevisning om, at livet sejrer
over døden, og om efteråret øver vi os på

at lade livet bag os. Måske tænker vi ikke
på det, men år efter år arbejder vores bevidsthed med det forhold, at intet liv varer
evigt.
Foråret og ungdommen må vige for
voksenlivets modenhed. Og hvert år får
vi en stille påmindelse om, at træernes
nøgne grene er et billede på en tid i et
hvert menneskes liv.
Derfor øver vi os i at holde fast ved
vores tro og se frem mod opstandelsen,
selvom de visne roser peger på døden.
Vores håb og vores erfaring siger os, at
efter vinteren kommer vår, og efter død
kommer liv.
Fra ”Tradition og liv”, Unitas 2007

