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Forsoning er hjertet i evangeliet; forsoning mellem os og Gud og mellem fjender.
I otte år var min kone og jeg pionerer i YWAM i Belfast, Nordirland. Det var et ikonisk
område, berygtet for bombeangreb, skyderier og splittelser mellem grupperinger under de
30 år af konflikterne, der blev kaldt “The Troubles”.
Ved at flytte ind i det mest konfliktfyldte og socialt fattigste kvarter følte vi, at vi efterlignede
Jesus, som var Gud, der gav afkald på sig selv (Fil. 2,7), blev som os og satte sit telt /
tabernakel op hos os (Joh. 1,14). I de år lejede vi huse på begge sider af den 25 fod høje
mur, der adskiller de katolske og de protestantiske områder. Vi tilbød stipendier til unge,
der voksede op i konfliktområderne, og det gør vi stadig den dag i dag.
Han er vor fred
Ved at etablere et levende multinationalt YWAM-miljø, der omfattede protestanter og
katolikker, følte vi, at vi udlevede ordene fra Efeserbrevet 2,14-15: ”For han er vor fred.
Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab,
som skilte os… for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred. ”
Som kristne er vi kaldet til at efterligne Guds inkarnerede kærlighed ved at søge mod
samfundets brudthed og være mini-tabernakler for Jesu nærvær. Vi stiller os til rådighed og
lader Jesus bringe kærlighed og håb gennem os.
Retfærdighed og fred kysser hinanden

lader Jesus bringe kærlighed og håb gennem os.
Retfærdighed og fred kysser hinanden
John Paul Lederach, professor i fredsforskning og kristen, siger: "Forsoning er stedet, hvor
Sandhed, Barmhjertighed, Retfærdighed og Fred mødes." Han refererer til Salme 85,11,
der siger: "Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden.”
Da jeg var dreng, voksede jeg op i Nordirland. Når jeg gik i kirke, var der ofte eksploderet
en bombe dagen forinden, og mennesker var blevet dræbt. Normalt blev dødsfaldene
aldrig nævnt i kirken. Vores kirker afholdt sig fra at tale om vores konflikt. Måske havde vi
for travlt med at fokusere på livet efter døden og ikke livet før døden.
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Tid til at hele kløfter
Vil du være en del af et samfund, der er med til at bringe lægedom til verden? Jesus kom
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for at nedbryde mure. Ikke kun dem der adskilte jøder og ikke-jøder, men også dem der
adskiller enhver etnisk gruppe i verden: mellem hutu og tutsi, britte og irer, afrikaaner og
zulu osv. Det er tid til at hele kløfter. Uanset hvor du er, bevæg dig mod det brudte i dit
samfund. Bring håb og vær sammen med Jesus med til at nedbryde mure.

Bed sammen med os for:
Familielejren - Bed for visdom og vejledning til lejrledelsen og for at mange
igen i år må opleve at blive velsignede på lejren, på trods af covid-19.
Revival Camp - Bed for flere deltagere og for at Gud må starte en vækkelse i
hjerterne på ledere og deltagere, og at den må sprede sig videre ud.
Outreach til Letland - Bed for familietjenesten som vi skal tjene til sommer, for
hænder, materialer og den sidste planlægning.
DTS i september - Bed for flere elever og for de bedste muligheder for rejse på
outreach.
Bed for Jonny Clarks arbejde i Nordirland, for at de fortsat kan bryde barrierer
ned mellem etniske grupper og kirkesamfund på trods af covid-19.

Til sommer vil vi gentage succesen med vores youth camp. Det bliver denne gang i
Hillerød på efterskolen Alterna med samme intime fællesskab og fokus på at give
Helligånden plads.
Vi kalder den REVIVAL CAMP, og den er for dig, der er mellem 15-25 år. Vores vision er, at
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både deltagere og ledere bliver vækket dybt i hjertet, sultne efter mere af hvad Gud kan
give, og fyldt op med solid undervisning og livsforvandlende oplevelser, der sætter en ny

standard for deres hverdag. REVIVAL CAMP kommer til at blive en uge, hvor resten af dit
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år også bliver “sat on fire”.
Sæt kryds i kalenderen 11.-17. juli. Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig nu!

Garth Poulsen fra Canada (tredje stående person fra højre) delte med os, hvad han lærte
fra en uges undervisning om korset og omvendelse: ”Jeg har indset, at jeg har levet mit
kristne liv, men uden Kristus og gjort det hele selv, hvilket er virkelig trættende. Jesus vil
hjælpe os. Han vil være der for os! Det var en god lektion at lære og fortsætte med at
lære.”
Hands & Feet DTS fokuserer på evangeliets hjerteslag – at elske vores medmennesker
med en selvopofrende kærlighed. Vores ønske er at være Jesu hænder og fødder.
Vi mener, at medfølelse er et af kaldene over Danmark som nation. Hvorfor ikke tage DTS i
Danmark?
Fra 16. september 2021 til 4. marts 2022.
Undervisning på Sjellebro, i København og på Færøerne. Vi sigter mod outreach i
Østeuropa og Brasilien.
Hvorfor ikke?

Tilmeld dig nu!
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27 har allerede tilmeldt sig, og der er fortsat plads til dig!
Unge, gamle, familien eller solo; alle er inviteret med på Outreach til Letland. Vi skal
hjælpe med at renovere et missionscenter og skabe gode rammer, hvor familier kan
komme, søge genoprettelse, finde hinanden og finde Gud, og så skal vi ud og møde
mennesker og fortælle, hvem Jesus er.
Team Hands er vores praktiske hold. Der bliver opgaver til alle aldre og
håndværksmæssige niveauer.
Team Feet er vores hold med fokus på evangelisation. Vi har fælles start og afslutning
med det praktiske hold. Vores lettiske venner sørger for programmet og for at instruere os,
når vi kommer.
Vi skal have fantastisk fællesskab, højt humør og en liflig duft af bålrøg og snobrød. Det er
også en oplagt mulighed for en baltisk ferie, før eller efter outreachen.
Kribler det i fingrene og hjertet, så kontakt os eller se nærmere på vores Facebook event,
vores hjemmeside og på Youtube!

Tilmeld dig her
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Hovedtaler er Sam Hoffman fra Tyskland. Han er forbøns-missionær - p.t. bosiddende i
Grækenland, hvor han arbejder blandt flygtninge. Sam vil undervise om vores åndelige arv,
og hvordan vi kan bede for vores familie.
Hvordan bliver lejren?
Vi har valgt at gå efter at afholde vores store Familielejr med god undervisning, 17+Camp,
teenagere, junior- og børnegrupper og alt det andet. Vi ved ikke, hvor mange vi kan være,
og vi kommer til at indrette lejren med afstand, håndsprit og alt det, vi efterhånden kender
så godt.
Book en plads på lejren
Hvor er vi spændte på, hvordan restriktionerne ser ud i uge 30, og vi ved, vi ikke er de
eneste. Book en plads herunder. Lejrpladser vil blive tildelt efter først-til-mølle efter
gældende restriktioner. Læs mere og book på vores hjemmeside.

Book her

Kalenderen:
MAJ
8.-15.

Outreach til Mexico

Tijuana, Mexico

11.-17.

Outreach til Letland

Liepaja, Letland

11.-17.

Revival Camp

Alterna, Hillerød

25.-31.

Fjellerup Familielejr

Djurslands efterskole

JULI
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SEPT.

16.-

Hands & Feet DTS

Sjellebro, Kbh, Færøerne

YWAM København har stadig worship night mandag aften kl. 19-21, men på
livestream på Facebook-siden YWAM Copenhagen.
Hold øje med vores hjemmeside og Facebook-side for både YWAM Danmark og
YWAM København.
Vi tager forbehold for ændringer i kalenderen.

Facebook

Instagram

Website

Email
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