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9. januar 2021 

Kære ELM- og ELU-bestyrelsesfolk ude i det lokale ELM-landskab 

Vi har nu taget hul på 2021 og dermed også året, hvor vi kommer til at sætte en hel del fokus på 

medvandring og medvandringsrelationer i ELU og ELM. 

Ordet medvandring klinger godt og giver gode og positivet associationer hos mange af os. Ofte er 

det jo sådan, at livet leves og mærkes allerstærkest dér, hvor vi oplever, at vi virkelig er på vej 

sammen og mærker styrken i at få lov til at dele liv, tro, glæder, sorger og forhåbninger med én, 

som vi har stærke bånd til og fortrolighed med – uden filter og med masser af gensidig forståelse, 

omsorg og medleven. Og – det er sådan set meget dette, som vi gerne vil fokusere på og inspirere 

til at få givet endnu mere plads her i 2021 hos ELM’erne og ELU’erne, når vi nu sætter 

medvandring og de vigtige medvandringsrelationer på dagsordenen. 

Vi har en stærk vision om, det må kunne lykkes for os at få åbnet op for alt det guld og potentiale, 

som der er at finde i de stærke medvandringsrelationer og -venskaber. Vi håber, at vi kommer til 

at se ELM’ere og ELU’ere blive tændt for det at få sig en medvandrer – gerne på kryds og tværs af 

generationer! Vi tror, at der er rigtig meget at hente her. Både i det at få etableret og gang i 

medvandringsrelationer mellem to, der er nogenlunde samme sted i livet, og to, som er vidt 

forskellige steder i livet. Eller at få givet vitaminer ind i venskaber, som allerede er godt i gang med 

at være i medvandring med hinanden.  

Se det for dig: En ung ELU’er finder sammen med en voksen ELM’er i en medvandringsrelation. De 

aftaler, at de vil mødes jævnligt for at snakke om livet og troen – ud fra den livsbagage, som de 

begge har her og nu. De er forskellige steder i livet – men der er alligevel et fælles udgangspunkt i 

det at være kristen og at ’være på vej’ og at være medmenneske. Den unge har sikkert ret meget 

brug for den ældres livserfaring – og den ældre har formentlig brug for at kunne lade sig inspirere 

af den unges mere uspolerede nysgerrighed på livet osv. Gensidigheden, fortroligheden, tilliden, 

samhørigheden og ærligheden vokser og finder sin plads – og vokser mere og mere med tiden. 

Lyder det for rosenrødt og enkelt? Nej – det er faktisk ikke nogen utopi og fjern drøm. Men – det 

kræver lidt mod at vove at gå efter det!         

Medvandring i praksis kan tage mange former, men grundlæggende handler det mest ”bare” om, 

at to kristne mennesker vælger hinanden som vigtige medvandrere på livets og troens vej – og 

mødes jævnligt for at snakke om det, som er vigtigt – på alle arenaer i livet.  

I ELM ved vi, at der praktiseres meget uformel medvandring på kryds og tværs i de kristne 

fællesskaber og familier. Der er mange tætknyttede venskabsbånd – og mange stærke 

livsstyrkende relationer.  

Men – når det så er sagt, så ved vi, at der også i vores sammenhænge er mennesker, som går og 

mangler noget her; folk, som ikke har en eller flere medvandrere eller venner i livet, som er helt 

tæt på, og som ’kender mig helt ’ og lever helt med i mit liv.   
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Vi ved også, at mange unge savner en voksen-medvandrer; savner en, som man jævnligt kan 

snakke med om livet og troen og det at finde vejen og sin plads i livet.  

Når vi nu i ELM gør medvandring til et satsningsområde her i 2021, så gør vi det, fordi vi tror, at 

der er rigtig meget at hente for mange os her. Også i forhold til at komme endnu tættere på en 

eller flere i vores venskabskreds og kristne fællesskab.   

Vi kommer til at fokusere meget på at få motiveret ELM’ere og ELU’ere til at finde sammen i 

medvandring mellem en ELU’er og en ELM’er, men det er overordnet set alt guldet i det at være i 

medvandring med et andet menneske, som er selve nerven i det, som vi meget gerne vil styrke og 

motivere til.   

Vi håber, at I – som bestyrelser – vil tage godt imod det, som vi kommer til at rykke tæt på jer 

med! Vi håber, at I vil være med til at sætte medvandring på dagsordenen. 

Vi er allerede i gang med at planlægge nogle konkrete møder i 2021 i de ELM-kredse, hvor der 

både er ELM- og ELU-arbejde. Men vi kommer til at fokusere bredt på medvandring, og vi vil også 

tilbyde inspirationsmøder om medvandring hos jer, som ikke lige har en ELU-forening i nabolaget! 

Har i spørgsmål til alt det her med medvandring, er I meget velkomne til at kontakte en af os i 

gruppen, som arbejder med det. 

 

Med venlig hilsen 

Milka Koefoed-Jespersen (ungdomssekretær i ELU) 

Chris Rasmussen (ungdomssekretær i ELU) 

Søs Kjøller (Missions- og netværksmedarbejder på Bornholm) 

Frank R. Kristensen (ELM-konsulent) 

 

 


