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M I S S I O N

T i n a 

har siden 

2004 været missionær 

for ELM i Chiclayo i Peru og 

kom hjem til Danmark sommeren 

2008. Efter et halvt år hjemme i Danmark 

er hun parat til 1½ år mere i Chiclayo. Tiden i 

Danmark er gået med at hvile ud, være sammen med 

familie og venner, rejse rundt i Danmark og Sverige for 

at fortælle om Peru, samt varetage andre opgaver for ELM. 

Nu er Tina træt af at bo i en kuffert og frisk på at skulle tilbage 

til Peru.

En kold dag i januar, hvor Tina var i København nogle dage, mød-

tes vi for at tale lidt sammen om tanker og følelser, i forbindelse med 

den kommende afrejse til det sommervarme Peru.

Det handler om mennesker
Selvom Tina glæder sig, er det dog også, sagt på godt jysk: ”Træls at skulle 

sige farvel”. En ulempe ved at være missionær i et andet land, er savnet af 

familie og venner. Det handler om mennesker. Men Tina har det godt i Peru, 

og når hun er i Danmark, savner hun nogle mennesker i Peru. Andre egentlige 

afsavn kan jeg ikke få ud af Tina. Hun lader til at befinde sig rigtig godt i Peru, 

og finder arbejdet dér udfordrende og spændende. Om end hun godt kan 

savne det traditionelle lærerjob lidt. Tinas opgaver i Peru har ændret sig med 

tiden. De første år var Tina primært lærer for Helene og Preben Koefoed-

Jespersens børn, og siden deres afrejse fra Peru i 2007 er det blevet mere 

menighedsarbejde i kirkerne i Chiclayo.

Hjælp og støtte
Men hvorfor er der egentlig brug for udenlandske missionærer i Chic-

layo? Tina forklarer: ”For nylig var der pastorindvielse i Chiclayo. 

De peruanske ledere udtrykte taknemmelighed over for missi-

onsindsatsen, men også: nu kan vi godt selv. Samtidig ønskede 

de fortsat ledertræning og støtte. Man skal se behovet for 

dette i lyset af, at den lutherske kirke i Chiclayo officielt 

kun er 2 år gammel. Derfor er der behov for admini-

strativ hjælp og støtte, og hjælp til undervisning 

og uddannelse. Også skolebaggrunden spiller 

ind. I danske skoler lærer man at tænke, 

i Peru lærer man udenad. Jeg bli-

ver suget meget for vi-

den”.

På vej tilbage 
til Peru

”Jeg glæder mig rigtig me-
get. Jeg er SÅ klar. Der er 
29 dage tilbage, du kan 
godt høre, at jeg tæller 
ned, ikke?” Sådan lyder 
det ivrigt fra Tina Bak 
på spørgsmålet om, 
hvordan hun har det 
før sin afrejse til Peru 
den 10. februar.

Interview med Tina Bak v. Marianne 

Petersen

” Nogle gange tænker jeg, at Gud ville have mig til a
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”Hvorfor er der egentlig brug for udenlandske m
issionæ

rer i C
hiclayo?”

M I S S I O N
Hv i l ke t 

arbejde der præcis ven-

ter Tina i Peru er endnu ikke helt 

fastlagt, men der er dog en del tanker om det. 

”Kirken er kommet med forslag om musikundervisning af 

børn. Musik er en stor del af en menigheds liv og en måde at 

evangelisere på”, fortæller Tina. Tina skal arbejde tæt sammen med 

det svenske missionærpar Erik og Maggan, som dermed selvfølgelig også får 

indflydelse på arbejdsopgaverne. 

I byen er der 3 forsamlinger, og den 4. er godt på vej i et nyt område. Det er i 

høj grad missionærernes projekt. Og det bliver én af udfordringerne, når Tina vender 

tilbage. 

Samtidig er der tale om at starte en bibelskole, hvor Tina skal bidrage som underviser. Det 

bliver hovedsagelig i pædagogik, altså noget om, hvordan peruanerne selv kan undervise an-

dre.

Rollen som missionær
Opgaven som missionær betyder, at man bliver en offentlig person i byen. ”Det er svært for mig”, for-

tæller Tina, ”der bliver holdt øje med mig, både i kirken og i gadebilledet. Også bare det at jeg er hvid. 

Jeg prøver at være Tina, og det er vigtigt for mig at have gode peruanske venner. Nogle gange tænker 

jeg, at Gud ville have mig til at flytte til et andet land, for at blive bevaret i troen. Jeg har været i mange 

situationer, hvor jeg har haft brug for at bede. Bagsiden ved at være missionær er, at man bliver ”profes-

sionel kristen”. Det at gå i kirke er mit arbejde. Det kan godt være et dilemma.”

Kulturforskelle
Kulturforskellen mellem Danmark og Peru har Tina også erfaring med. ”Jeg bliver aldrig peruaner. I Peru 

er jeg dansker, men i Danmark kan jeg godt føle mig lidt anderledes. Jeg tror, det er vigtigt at sige: her 

bor jeg. Jeg er nødt til at forstå. Jo mere jeg forstår, jo større konsekvens får det for mig. Og det kan godt 

medføre en splittelse. Jeg tænkte på det, da jeg kom til Danmark. Helt almindelige danskere kan godt 

sige, de er fattige, men i forhold til de fattige i Peru, så er man slet ikke fattig i Danmark.” Tina fortæl-

ler, at missionen primært arbejder med de meget fattige, dvs. underklassen. 

Er de så mindre materialistiske, end vi er herhjemme? ”De er også materialistiske i Peru, men det 

er på et andet niveau. Folk i Peru vil også gerne have mere, men de må ofte nøjes med mindre. 

På den måde fylder det nok mere i Danmark”

En ting, der også er anderledes, er, at peruanerne tager tid mindre højtideligt. Gudstje-

nesten starter gerne ½ time senere end annonceret, og hvis man bliver inviteret til fest 

kl. 19, ja så starter den som regel først kl. 22. Det har været noget, Tina har skullet 

vænne sig til. 

Til sidst pointerer Tina, at forbøn virker. Det gør en forskel. Og dermed er 

opfordringen givet videre til dig som læser dette: Lad os huske Tina og 

menighederne i Chiclayo i vores forbøn.

Er du interesseret i at modtage nyhedsmail fra Tina, når 

hun er tilbage i Peru, kan du melde dig til på følgende 

e-mailadresse: tinabak@hotmail.com

l at fl ytte til et andet land for at blive bevaret i t
roen”  


