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De skal sige tak! 
 
Sådan lyder titlen på en lille bog, som for år tilbage blev skrevet af en verdensberømt dansk 
arkitekt om tilblivelsen af Operaen i København. Det interessante ved denne lille bog er ikke 
de faktuelle detaljer omkring selve tilblivelsen af denne imponerende bygning, men mere 
beskrivelsen af forholdet mellem bygherre og arkitekt. To store personligheder, der på hver 
deres område er fagligt dygtige, men som samtidig søger anerkendelsen hos hinanden og 
samfundet omkring dem. 
 
Kulminationen i dette lille skrift er samtidig titlen på bogen. Det er en udtalelse fra 
bygherren til arkitekten og ligner mest et forsøg på taknemmelighed under tvang. Bygherren 
mener helt bestemt at arkitekten skal sige tak fordi han har fået lov til at tegne dette store 
bygningsværk for bygherren.  
 
Hvorfor skal en årsberetning indledes med en sådan fortælling? Det skal den, for at huske os 
på i hvert fald to ting. Vi bygger ikke en opera, men på et endnu større bygningsværk og i 
den forbindelse er vi hverken bygherre eller arkitekt. Det er Gud selv og han har selv sat 
hovedhjørnestenen.  Men Gud kræver ikke vores taknemmelighed, vi bliver ikke beordret til 
at sige tak. Vi bliver derimod inviteret til at få lov til at arbejde på en lille del af dette 
bygningsværk. Om vi ønsker at være taknemmelige over for det som Han har gjort for os, er 
op til os selv, men der er ingen tvang. 
 
Det andet vi bliver mindet om, er at vi skal huske at sige tak til hinanden. ELM er en forening 
af frivillige og når vi kommer rundt i landet og hører om det lokale arbejde, der gøres i 
kredsene og blandt medlemmerne, så bliver man glad og stolt over at være ELM’er. Og så 
bliver man også taknemmelig. Derfor skal der fra ELMs landsstyrelse lyde et stort TAK til alle 
jer, der sørger for at foreningen og kredsene kører, frivillige såvel som ansatte både hjemme 
og i Peru. Uden jeres store indsats, så ville der ikke være nogen forening. Men i år vil vi også 
særligt fremhæve de ELM’ere, der på den ene eller anden måde repræsenterer ELM eller 
måske rettere ELMs værdier og vision i en lang række sammenhænge, som ligger uden for 
ELMs mere eller mindre formelle strukturer. Her tænker vi på forældrerepræsentanter i 
skoler, medlemmer af menighedsråd, bestyrelse i bofællesskaber, lokale nævn og udvalg 
eller landsdækkende fora. Når vi tænker efter, så gør ELM’ere eller venner af ELM, deres 
indflydelse gældende gennem frivilligt arbejde, som rækker langt videre ud end vores lokale 
kredse. Dem, skal vi også huske at sige tak til, for der gøres et stort stykke arbejde for at 
sikre, at de værdier vi står for, sikres og forsvares i samfundet omkring os. 
 
Nogle gange kan vi så stå at savne de frivillige hænder i vores eget arbejde og der kan 
sådanne eksterne repræsentationer virke som konkurrenter, men der må vi bare sige, at 
sagen er vigtigst, ikke bogstaverne. Tager man eksempelvis skoler og kirker har det igen og 
igen vist sig, at ELMs repræsentanter gør en reel forskel der. Derfor må vi ikke se det som 
konkurrerende opgaver, men som en fast del af byggekonsortiet bag Guds rige. 
 
Anno 2016 
Det seneste år har endnu en gang haft tro og religion højt på dagsordenen. Men ofte på en 
måde, som vi måske ikke synes har været idéel. Ateisterne er blevet en meget aktiv stemme 
og i foråret blev der iværksat kampagner for udmeldelse af folkekirken. Der er ingen tvivl om 
at disse kampagner har haft en effekt på udmeldelserne i Folkekirken og det er i sig selv trist 
og bekymrende at mennesker vender kirken ryggen, men samtidig må vi minde os selv om at 



vi hverken kan eller skal tvinge nogen til at være medlemmer af Folkekirken. 
Udmeldelseskampagnen er derfor ikke den største bekymring. Det er derimod 
sekulariseringen af det offentlige rum eller vejen mod det areligiøse samfund. Et samfund 
hvor man måske gerne må tro, så længe det ikke kan ses. Den retning betyder at vores 
åndsfrihed fortsat er under pres og derfor skal vi støtte hinanden indadtil og kæmpe udadtil 
for at bevare det vores rettigheder, som så ikke kun bliver vores rettigheder, men alles 
rettigheder.  
 
ELMs vision hedder efter revideringen i år fortsat Frihed i Jesus – Mod til mission og særlig 
den sidste del bliver vanskeligere for os, såfremt vores åndsfrihed, retten til at tro, tænke og 
mene hvad vi vil og drøfte det med andre, bliver begrænset. Vi nærmer os Luther-året og 
man kan med nogen ret sige, at Luther lagde grundstenene for åndsfriheden. De kommende 
12 måneder har vi derfor en god anledning til at sætte åndsfriheden øverst på dagsordenen, 
så vi fortsat kan have frihed i Jesus og mod til mission. 
 
På landsstyrelsens vegne og med hilsen fra Efeserbrevet Kap. 2, 19-21 
 
Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til 

Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv 

som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel 
i Herren. 
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