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» Introduktion «

 I det følgende vil du finde 12 forslag til emner, som det vil være godt for jeres LMU at modtage 

undervisning i. Det er lavet til at inspirere dig og din LMU til hvilke emner, I kan sætte på 

programmet. Du må bruge inspirationen, som du vil, men vi vil gerne præsentere nogle af de 

tanker, som vi har gjort i forbindelse med udformningen af hæftet. 

Den første tanke er, at man kan bruge emnerne til en 3 årsplan. Hvis man tager 2 af emnerne 

per halve år, passer det med at man har været dem igennem i løbet af 3 år. Det passer med den 

tid man f.eks. går i gymnasiet, tager en bachelor osv. På den måde sikrer man sig, at ens LMU 

har fået en bred undervisning i nogle af de centrale ting i kristendommen. Fordi emnerne 

kun er 2 gange hver halve år, vil i stadig have god mulighed for at sætte jeres egne emner på 

programmet. 

En anden tanke, der ligger bag disse tolv emner, er at give mulighed for at gøre den planlagte 

undervisningsdel tydeligere i LMU’en. Fordi der til de forkyndende LMU aftner ikke skelnes 

mellem undervisning og forkyndelse – kan undervisningsdelen risikere at blive negligeret. I 

folkeskolen har man en undervisningsplan, der sikrer, at man kommer rundt om alle emner 

i løbet af skoletiden. Sådan en plan har vi ikke mødt siden konfirmationsundervisningen, og 

vi møder den måske først igen når vi er på højskole. Det kan betyde at vores viden om tro kan 

være mangelfuld og i høj grad være lagt op til, hvad talerne brænder for. Et emne kan derfor 

til tider fylde meget og et andet blive lidt glemt. 

Vi håber at emnerne kan fungere som en guide til, at I får undervisning i disse emner i jeres 

LMU. Det er vigtigt, når I inviterer talere ud til disse emner, at I gør dem klart, at I gerne vil 

have undervisning i emnet, og i må meget gerne dele de tanker, som er skrevet under em-

nerne, hvis i tænker at talerne vil have gavn af det. 

Spørg gerne jeres afdeling, eller de kaldede prædikanter i jeres område, hvem der kan vare-

tage undervisning i de forskellige områder. Vi har alle forskellige områder, som vi særligt er 

stærke på. 

Vi håber at dette må blive til velsignelse for jer og jeres LMU.

» Emnerne «
1. Skabelse: Gud fader, hvem er skaberen, skabt i Guds billede, værdifuld
Hvem er Gud, og hvem er vi? Gud har skabt alt, og han skabte os i hans billede. At vi forstår 

hvem Gud er, og hvem vi selv er i forhold til Gud, er hele udgangspunktet for at forstå alt an-

det. Det er i denne aften også vigtigt, at vores værdi fremhæves. Vi lever i en tid, hvor mange 

gerne vil binde vores værdi op på vores nytte. Så er vores værdi usikker. Men hos Gud har vi 

en værdi, fordi han har skabt os. Det er en urokkelig værdi.

2. Synden: syndefaldet, arvesynd, de ti bud
Synden er noget af det mest udfordrende at tale om, men hvis ikke synden afsløres og bliver 

hevet frem fra mørket, sætter evangeliet ikke fri.

Her er tanken ikke, at det skal være en vækkelsesaften, men en undervisningsaften om synd. 

Talen og undervisningen om synd udfordres fra mange kanter. Der er en tendens til, at man 

ikke vil snakke om synd, fordi det kan støde nogen. Det er farligt, for uden forståelse for syn-

den, giver tilgivelsen ikke meget mening – og uden tilgivelsen bliver den kristne tro enten 

tom eller bindende. En anden tendens er den usunde forkyndelse af synd. Mange har des-

værre forladt LMU, fordi taleren i højere grad har været fokuseret på at få tilhørende til at 

føle sig elendige, fremfor at føre dem hen til tilgivelsen hos Jesus. Men når der mangler sund 

forkyndelse om synden, kan man blive draget af den usunde forkyndelse. Derfor er det vig-

tigt, at synden ikke er et emne vi fortier. En tredje tendens er, at vi dagligt bliver bombet med 

menneskebud, derfor er det vigtigt at vi lærer, hvad der er menneskebud, og hvad der ikke er.

3. Frelsen: Jesus, Guds søn, retfærdiggørelse
En klar og evangelisk undervisning om, at frelsen udelukkende fås ved Jesus. Rigtig mange 

i LMU kæmper med følelsen af, at de ikke kan leve op til Gud, at der er noget, de skal gøre. De 

tvivler, på en usund måde, på, at de er frelste. Her kan det være vigtigt at gøre opmærksom på, 

at det ikke er tilliden/troen på sin egen tro der frelser, men det er Jesus der frelser.



5

4. Det nye liv: Helligånden, helliggørelse og nådegaver
Det kristne liv slutter ikke ved korset. Helligånden kom og skabte troen i vores hjerter. Og så 

er der et liv, som Gud har sat os i, som vi skal leve efter hans vilje. I det er der en kamp mod 

synden, som må tages. Guds kraft virker i os, og både kampen mod synden, men også de gaver 

han giver, skal der sættes ord på. Hvis I i LMU hører, at I intet kan gøre selv – så bliver i mod-

løse. Ingen af os kan holde til at der ikke stilles krav og udfordringer til os. Til dette emne kan 

nådegaverne nævnes og legeme-tanken. Vi har alle forskellige roller i det kristne fællesskab, 

og ingen skal være det hele - begrænsningens evangelium.

5. Dåb og nadver
Der er så meget tryghed og så meget velsignelse at hente i det lutherske syn på dåben og nad-

veren. Og alligevel glemmer vi det, eller måske har vi ikke hørt særlig meget om det. Derfor er 

det vigtigt, at vi sætter det på vores LMU-programmer. 

En anden ting er, at det kan være godt at kende de gode argumenter, og måske lidt nørdede 

argumenter, for det lutherske dåbssyn, når man møder andre kirkeretninger, med et andet 

dåbssyn. Rigtig mange vil blive med mødt med en ”der er lige gode argumenter for begge dele”, 

og her er det vigtigt, at man har set, at det lutherske dåbssyn ikke er taget ud af den blå luft.

6. Seksualitet, køn og pornografi (noget af aftenen kan med fordel være 
kønsopdelt)
At dette emne er vigtigt, håber jeg ikke, at der er mange der er i tvivl om. I den tid vi lever i, 

fylder seksualitet og køn rigtig meget, og derfor er det også vigtigt, at vi får undervisning i det 

ud fra et kristent perspektiv. Det skal på en gang gøres respektfuldt over for de forståelser af 

seksualitet og køn, som vi ikke er enige i – samtidig med at vi lærer, hvorfor vi forstår seksua-

litet og køn, som vi gør. Pornografi er desværre en ret stor del af manges liv, og en kamp som 

mange kæmper. Derfor er det også vigtigt, at det emne ikke bliver tabuiseret, men at også det 

hives frem fra mørket.

7. Etik, påbud og forbud (alkohol, festkultur, medieforbrug osv.)
I den tid man går i LMU, kommer der rigtig mange valg, som man skal træffe. Det er i den tid 

vennerne begynder at drikke alkohol, og man begynder at blive inviteret med til fester. De 

valg vi træffer er vidt forskellige, og derfor er det vigtig at der en aften, hvor man kan snakke 

om det, og samtidig få noget undervisning i, hvorfor vi ikke synes, det er smart at drikke sig 

fuld. Det handler om, både at få nogle fordomsfrie samtaler der gør, at man tør være ærlige om 

sine valg, samtidig med at der også gives nogle gode rettesnore til jeres LMU.

8. Tro, tvivl og trosforsvar
For mange er kristenlivet fyldt med tvivl. Det kan være tvivl om, hvorvidt man er frelst, tvivl 

om det, Bibelen siger, er sandt, og om det hele holder. Det er vigtigt at vi får undervisning 

i, hvad sammenhængen er mellem tro, tvivl og vantro – så jeg ikke kommer til at leve i en 

svingdørskristendom, hvor jeg konstant kigger på om jeg er inde eller ude. Men at jeg i stedet 

som kristen tør tage hånd om min tvivl og stille de svære spørgsmål. Når Jesus siger han er 

vejen, sandheden og livet, så kan han også holde til, at vi stiller ham de svære spørgsmål.

9. Evangelisation, mission og kald
Vi har fået det bedste budskab i verden, og alligevel er det svært at dele det med andre. 

Der er også lagt en længsel i vores hjerter, efter et liv med mening og eventyr. Derfor er det 

vigtigt, at vi har en aften, hvor vi lærer om, at Gud har en plan også for vores liv. Og en aften 

om hvordan vi kan dele det gode budskab med andre. Der er mange gode måder, og vi er me-

get forskellige og en aften om evangelisation, mission og kald må gerne præsentere forskel-

lige muligheder, f.eks. gademission, diakoni og hverdagsmission. I LM mangler der pt. folk til 

ydremissionen, så der må også gerne være et klart kald til ydremission en sådan aften.

10. Bøn / Fadervor: Hvad er bøn, hvordan skal man bede / ikke bede?
Bønnen er den kristnes åndedræt. Den er livsvigtig for vores tro, og for vores relation til Jesus. 

Men det kan også være et område, som kan føles svært for nogen. Hvordan beder man, og hvad 

gør man, når man har svært ved at finde ordene. Hvad gør vi, når vi ikke synes Gud svarer 

vores bønner, eller når jeg ikke har lyst til at snakke med Gud. Det er vigtigt at velsignelserne 

ved at bede bliver hævet frem, og at der samtidig sættes ord på, det der kan være svært.  
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11. Guds ord, bibelen, troværdighed og bibelsyn
Hvorfor er Bibelen Guds ord? Hvad betyder 100% Gud ord og 100% menneskers ord. Kan man 

overhovedet stole på alt i Bibelen, når den er skrevet af mennesker? Vi møder også ret mange 

forskellige måder at tolke bibelen på – så hvorfor skulle vores være den rigtige? Der er mange 

spørgsmål, som er vigtige, vi har på plads, fordi vi bygger vores teologi på en bog. Det kræver, 

at vi tror, at den er troværdig, og at vi kan have tillid til den. 

12. Himmel og helvede
Hvad sker der når vi dør? Og hvorfor skal der være en fortabelse? – Hvad gør jeg, når sorgen 

over dem der går fortabt, tager glæden ved himmelen fra mig, og hvad er det egentlig vi glæder 

os til?

Himmelen er for mange kristne den store trøst, håbet de kan glæde sig ved. Det er vigtigt at 

vi lærer, at dette liv ikke er det sidste, der er at sige, og at døden kun er en overgang til noget 

langt bedre for den kristne. Samtidig er det også vigtigt, at vi ikke glemmer, at der også er en 

fortabelse. Fortabelse og helvede er emner der er fyldt med frygt og stor sorg hos mange, der-

for er det vigtigt, at undervisningen i de emner ikke bliver hårde – men tager hånd om frygten 

og sorgen. 

» Mangler I flere emner? «  
Her er lige et par stykker, som ikke kom med i de 12 

• Kirken

• Treenighed

• Trosbekendelsen

• Andre religioner

• Mennesket: hvad er et menneske? Hvad er sammenhængen mellem  
teologi, psykologi, antropologi? Ånd, sjæl og legeme?

• Tro: hvad vil de sige at tro? Hvordan tror man, og hvornår tror man 
nok?
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