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Af Bodil Lanting

Metodistkirken har med virk-
ning fra september besluttet, 
at alle fritidsaktiviteter i kirken 
skal være gratis for børn af 
fl ygtningefamilier - uanset om 
de har fået opholdstilladelse i 
Danmark eller ej. 

Tilbuddet omfatter det kirkelige 
børnearbejde som fx spejder, 
legestuer, kor med mere. 

Politisk motiveret
Metodistkirkens biskop Chri-

stian Alsted udtaler:
- Vi har truffet denne beslutning 

på baggrund af, at den såkaldte 
”Straks-ydelse” er bortfaldet, hvil-
ket betyder, at fl ygtningefamilier, 
der har fået opholdstilladelse i 
Danmark, skal leve for 16.638 
kr. om måneden før skat mod 
tidligere 28.832 kr. 

På denne måde ønsker Me-
todistkirken at yde et bidrag til 
en bedre hverdag for de mange 

børn og deres familier, som i 
forvejen har store problemer at 
kæmpe med. 

Det er vores håb at sætte et 
godt eksempel, og at de store 
spejderkorps, sportsklubberne 
med fl ere vil følge efter. 

Det er såre simpelt: Mennesker 
i nød skal have hjælp – og her kan 
vi alle sammen give en hånd, si-
ger Christian Alsted, der er biskop 
for Norden og Baltikum.

Metodistkirken er et af ver-

dens største protestantiske kir-
kesamfund med mere end 80 
millioner medlemmer. 

Metodistkirken i Norden og 
Baltikum har 20.000 medlemmer 
i 131 lokale kirker. 

I Danmark er der under 2.000 
medlemmer i 11 lokale kirker.

Nedsat ydelse til fl ygtninge
Regeringen har netop nedsat 

den såkaldte integrationsydelse, 
som gives til nytilkomne udlæn-
dinge og danskere, der ikke har 

boet i landet i mindst syv ud af 
de seneste otte år. Støtten skal 
svare til det beløb, unge under 
30 år modtager i SU.

Enlige uden børn får nu 5945 
kroner før skat om måneden mod 
tidligere op til 10.849 kroner. For 
ægtepar med børn falder ydelsen 
over 12.000 kroner per måned.

Læs også leder side 6.

Kirker vil hjælpe fattige fl ygtningebørn
Nedskæringer i de offentlige ydelser til fl ygtningefamilier skal ikke gå ud over børnene, mener metodisterne.

Flygtninge-dag på søndag i hele Europa - Flygtninge-dag på søndag i hele Europa - Se side 5.Se side 5.

Flygtningefamilierne har brug 
for vores hjælp, mener biskop 
Christian Alsted.

200,-

De skal uddrive 
dæmoner
Af  Derek Prince

Hvad er dæmoner? Hvordan 
skaffer de sig adgang til men-
neskers liv? Har kristne nogen-
sinde behov for at blive befriet 
fra dæmoner? 

I denne praktiske håndbog baseret 
på Bibelen besvarer Derek Prince 
disse og mange andre livsvigtige 
spørgsmål. 

7456 2202

Flygtningebørn...Flygtningebørn...
Denne lille pige er én af de mange fl ygtningebørn fra Mellemøsten.Denne lille pige er én af de mange fl ygtningebørn fra Mellemøsten.
Ca. 1/3 af alle fl ygtninge er kvinder og børn, skønner Røde Kors. Ca. 1/3 af alle fl ygtninge er kvinder og børn, skønner Røde Kors. 
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Aktiv missionær fylder 80 år 
Den 27. september fylder tidligere 
missionær i Thailand, diakon Peder 
Jørgensen, 80 år.

Peder og hustruen, jordemoder Ruth 
Jørgensen, var i 20 år missionærer i 
Thailand. De blev i 1962 udsendt af Det 
Danske Missionsforbund. Peder arbejdede 
blandt spedalske på The Christian Hospital 
i Manorom indtil 1971. 

Herefter boede ægteparret i Danmark i 
13 år, før de blev udsendt for Det norske 
Misjonsselskab til arbejde i Nordthailand. 
Her lykkedes det at grundlægge en kirke 
og bygge et skolehjem for fattige børn. 
Tilbage i Danmark fortsatte arbejdet for 
Thailand. De har fx indsamlet 13.000 par 
briller til landet og samlet ind til renovering 
af skolen. Peder har også samlet gamle talerstole fra danske mis-
sionshuse, som han sender ud til kirkerne i Thailand. 

Peder Jørgensen har i perioden 1985-2008 arrangeret ture til 
landet for Felix Rejser. Ruth har udgivet bogen ’Fra Limfjorden til 
Mekhong - en fl od af udfordringer’ om missionærlivet i Thailand.

Den runde fødselsdag fejres under private former i parrets hjem 
i Isenvad.

Bodil

Hurra

Ballademageren, der blev 
evangelist, taler i Horsens Frikirke
Forfatter og tidl. frikirkepræst Filip Ipsen taler i Horsens 
Frikirke, Nørretorv 27, søndag formiddag den 13. september.

Filip Ipsen har boet i Horsens og arbejdet ved forskellige virk-
somheder i byen. Han har skrevet bogen ”Ballademageren der 
blev evangelist” bl.a. om tiden i Horsens. I 60’erne oplevede han et 
kald til at fortælle andre om Gud, og han har siden været præst. 

Inden han blev præst og forkynder levede han et udsvævende 
liv, hvor han var ballademageren. Men i dag fortæller han roligt, 
humoristisk og varmt om sin tro på Gud, der forvandler mennesker.

Tidligere var det ikke så almindeligt med samarbejde mellem 
forskellige kirker i Horsens, men i dag er der samarbejde og gode 
relationer mellem folke- og frikirker også her i Horsens, fortæller 
frikirkepræst Georg Berthelsen.

Han tilføjer, at der er kaffe og frit samvær efter gudstjenesten 
samt mulighed for at tale med Filip Ipsen.

Bodil

For fem år siden 
blev Peder Jørgen-
sen hædret med 
prisen Friends of 
Thailand Award i 
Bangkok.

Dansk-fi nsk par vil lære 
kristne at bede for syge

Af Bodil Lanting

Aki Niemi fra Finland og hans 
danske kone, Karin, holder 
seminar i Tåstrup for at give 
danske kristne træning i bøn 
for syge.

Aki er ordineret præst. Han 
arbejder for John G. Lake Mini-
stries (JGLM) og har trænet og 
undervist kristne over det meste 
af Europa. Karin er i gang med en 
teologisk uddannelse. 

Det er Gadekirken København, 
som har inviteret Aki Niemi til at 
undervise i Tåstrup. Gadekirken 
bruger allerede JGLM’s under-
visning, når de fortæller om Jesus 
og beder for mennesker på gaden 
fl ere steder på Sjælland.

Divine Healing
Aki Niemi og hans kolleger ko-

ordinerer og tilbyder uddannelse i 
DHT (Divine Healing) og opretter 
teams (Life Teams) for nye kristne 
overalt i Europa. Det sker i tæt 
samarbejde med enkeltpersoner 
og kirker i Europa og hovedkon-

toret i USA.
- Vi tror, at vi skal gøre Guds 

rige større på jorden, indtil vi igen-
nem Jesus kan træde ind i Her-
rens glæde. Og vi tror, at Guds 
rige er, hvad Jesus prædikede 
om og demonstrerede, og at vi 
skal videreføre hans embede på 
samme måde og med de samme 
resultater, forklarer Karin Niemi 
med henvisning til bl.a. Hebræ-
erbrevet 13:8: 

’Jesus Kristus er den samme i 
går og i dag og til evig tid.’

Karin tilføjer, at man efter delta-
gelse i et DHT kursus kan blive en 
del af et DHT-fællesskab.

Kristen mission
Kristen mission er at elske Gud 

i tanker, ord og gerninger - og 

at elske sin nabo som sig selv. 
Kærligheden skal vise sig ved, 
at vi gør andre til disciple. Det 
sker bl.a., når kristne lægger 
hænderne på syge for at bede for 
dem - og Gud bekræfter ordet ved 
at gøre folk raske.

- Vi vil råde alle til blot at sprin-
ge ud i at lægge hænder på andre 
i tro på det, der står skrevet i 
missionsbefalingen, siger Karin 
Niemi med henvisning til teksten 
i Markus 16:15-20.

Når folk oplever disse tegn, 
er det næste skridt naturligvis at 
lære dem mere om frelsen. Det 
sker i mindre grupper, de såkaldte 
Life Teams. Her samarbejder 
JGLM med de lokale kirker.

Seminaret i Tåstrup 
DHT tager udgangspunkt i 

John G. Lakes undervisning fra 
starten af 1900-tallet. Udgangs-
punktet er udelukkende bibelske 
skriftsteder. 

John G. Lake oplevede mange 
fysiske og åndelige helbredel-
ser. Der var endda døde, som 
blev vakt til live. Som en af de 

få var han i stand til at formidle 
læren om Guds kraft, som virker 
gennem kristne. Denne lære 
formidles nu gennem DHT-un-
dervisningen.

Materialet bliver formidlet af 
amerikaneren Curry Blake, som 
har 30 års erfaring med emnet. 
Han kan også selv fortælle, hvor-
dan Gud greb ind og helbredte 
ham efter en alvorlig bilulykke, da 
han kun var 17 måneder gammel.

Selve seminaret er gratis, 
mens JGLM manualen kan købes 
via hjemmesiden for jglmeu.org

Seminaret er for kristne, der 
ønsker træning i praktisk bøn for 
syge, selv har brug for helbre-
delse eller vil lære om åndelig 
krigsførelse.

Undervisningen foregår den 
18. -19. september i Tåstrup Med-
borgerhus. Søndag eftermiddag 
foregår det i Tåstrup Citykirke, 
hvor der også tilbydes forbøn for 
besøgende fra klokken 17-19.

 

 

Som og Saha Bahadur 
Gurung fra Nepal blev 
gift den 18. juli i Brovst 
Baptistkirke.

Prisen som Årets Ildsjæl i Dan-
mission gik sidste weekend 
til Ruth og Johannes Stenhøj, 
som i 16 år har stået i spidsen 
for Danmissions lyse-støberi 
i Ring.

De to ihærdige ildsjæle fra 
Ring ved Brædstrup i Midtjylland 
blevet kåret til Årets Ildsjæl i den 
folkekirkelige organisation Dan-
mission under organisationens 
årlige repræsentantskabsmøde 
i Nyborg.

25 frivillige lysestøbere
Det var et beæret ægtepar, der 

modtog prisen:
- Tak, det er al for megen op-

mærksomhed og ros. Det kan vi 
slet ikke bære, sagde Ruth Sten-
høj. Hun takkede bl.a. de mange, 
som leverer lysstumper, så der 
overhovedet er noget at dyppe 
Danmission Lys af:

- Danmission Lys er et fælles-
skab. I Ring er vi 25 frivillige, som 
mødes og laver lys. Og den her 
pokal vil blive sat på kaffebordet, 
og så vil vi feste sammen. For 
sammen er vi bedst, fortalte hun.

Ægteparret har siden 1999 lagt 
hus – eller nærmere kostald – til 
Danmissions lysestøberi.

Støber lys i stalden
- Jeg sad med i Danmissions 

repræsentantskab på det tids-
punkt, og til et distriktsmøde i 
Nørre Snede gik snakken om, 
hvor lysestøberiet skulle have ny 
adresse. Og jeg spurgte, om en 
kostald kunne gå an, fortæller 
Ruth Stenhøj leende. 

På det tidspunk skulle Johan-
nes på efterløn, mens køerne, 

mælkekvoten og landsbrugsjor-
den skulle sælges. Dermed blev 
der plads til et lysestøberi i deres 
kostald. Og så kunne lysestøbe-
riet i Ring fyre op under kedlerne 
med Ruth og Johannes Stenhøj 
som daglige ledere og efterhån-
den mange frivillige.

271.898 lys sidste år
Det er ikke bare deres stald, 

som Ruth og Johannes Stenhøj 
har stillet til rådighed. De er også 
selv blevet omdrejningspunktet 
for lysestøberiet, hvor der sidste 

år blev produceret 271.898 lys. 
Det er rigtig mange lys, som de 
25 frivillige i Ring har lavet under 
Ruth og Johannes Stenhøjs tag. 
Stalddøren bliver også åbnet for 
besøgende, som ser produktio-
nen og samtidig får en grundig 
orientering om Danmissions 
arbejde og mulighed for at dyppe 
deres egne lys.

Pengene fra lyssalget går ube-
skåret til Danmissions arbejde 
i Afrika, Asien, Mellemøsten og 
Danmark, og samtidig formår æg-
teparret at danne en god ramme 
for de frivillige, som er engageret 
i lysestøberiet.

- Arbejdsfælleskabet og glæ-
den ved at løse en praktisk op-
gave sammen er meget vigtig. 
Vi kan græde og grine sammen, 
og vi får mange oplevelser sam-
men. Vi møder også mange nye 
mennesker, som arbejder for den 
samme sag, og vi får lov til at dele 
historien om vores arbejde med 
alle dem, der vælger at besøge 
lysestøberiet og se vores arbejde, 
siger Ruth Stenhøj.

Bodil

Danmissions ildsjæle brænder for lys

På billedet overrækker Danmissions formand biskop Peter 
Fischer-Møller prisen som Årets Ildsjæl til Ruth og Johannes 
Stenhøj.  Foto: Christophe Merle.

Karin og Aki skal undervise om  guddommelig helbredelse
i Tåstrup Medborgerhus og Citykirken i Tåstrup.

 Vi vil råde alle til 
blot at springe ud i 

at lægge hænder på 
andre i tro på det, der 
står skrevet i missions-

befalingen.
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Ole Jørgensen har
oplevet, at ’Guds 
Ord helbreder’ 
uhelbredelig kræft

Af Henri Nissen

Ole Jørgensen fi k til sin egen 
store overraskelse konstate-
ret kræft i november sidste år. 

- Jeg blev indkaldt til en tarm-
screening, som Region Sydjyl-
land tilbyder. Og specialisterne 
på Vejle Sygehus fandt ud af, at 
jeg havde tyktarmskræft. Det var 
en knude på størrelse med en 
bordtennisbold.

- Vidste du overhovedet ikke, 
at du var alvorligt syg?

- Overhovedet ikke, jeg følte 
mig fuldstændig sund og rask. 
Jeg vidste ikke, at jeg var syg.

- Hvad sagde de til dig?
- Ja, men de ville jo gerne have, 

at jeg skulle opereres med det 
samme. De tilbød mig også, at 
jeg kunne få kemoterapi i to-tre 
måneder først. Men jeg sagde: 
”Jeg skal bare have den knude 
ud af min krop”. Jeg skulle ikke 
have sådan noget skidt derinde. 
Så jeg bad om at blive opereret 
med det samme. Det skete så 
inden for 14 dage. 

Kræften havde bredt sig
- De opererede 22 lymfeknu-

der. De fandt kræft i tre af dem. Så 
de anbefalede mig, at jeg skulle 
have kemoterapi. Og så blev jeg 
så skannet igen, og man fandt ud 
af, at kræften har bredt sig til min 
lever også...

Så begynder det at blive lidt 
kriminelt...

- Du bliver altså opereret inden 
for 14 dage, og det er sidst i no-
vember 2014... 

- Ja, jeg kom jo ind om morge-
nen og blev opereret samme dag. 

Da min mave efter et par dage 
var kommet i orden igen, blev jeg 
sendt hjem. 

- Havde du det godt igen?
- Ja. Men så blev jeg skan-

net igen, og så fandt de ud af, 
at kræften havde bredt sig. Jeg 
havde ellers fået at vide, at den 
ikke havde bredt sig. Men kræften 
var vokset igennem tarmen også, 
og den var gået igennem min 
blindtarm, så det blev opereret 
det hele på én gang. Og så var 

det, at jeg begyndte på kemo.

Kemo – og hjertekrampe
Ole Jørgensen kunne imidlertid 

ikke tåle kemo-behandlingen.
- Jeg fi k kramper af kemoen. 

Det viste sig, at det var hjerte-
kramper jeg fi k. Jeg nåede ikke at 
mærke, at det startede fra hjertet. 
Det gik simpelthen så hurtigt ud 
i mine arme, og jeg kunne ikke 
være nogen steder. 

Så jeg blev hønesyg af det og 
blev kørt til Odense med blå blink.

- Fortæl, hvad der skete...
- Jeg fi k både piller og noget 

fl ydende. Der gik kun halvandet 
døgn. Så går det helt galt.

- Hvordan gik det galt?
- Jeg fi k ondt over det hele. Jeg 

kunne ingen steder være. Og vi 
ringede ind på sygehuset, fordi 
jeg lige havde taget en kvalme-
pille. Så jeg troede, at det var de 
her kvalmepiller. 

Jeg ringede ind på sygehuset, 
og de ordinerede nogle nye piller, 
og min kone kørte ind for at hente 
dem i Vejle. Men hun nåede kun 
lige at komme hjem, så fi k jeg en 
tur mere. Jeg havde overhovedet 
ikke rørt pillerne. 

Så ringede vi igen ind på syge-
huset. Når man er kræftpatient i 
Vejle, har man en direkte linje til 
en læge.

- Forstod lægen problemet?
- Nej, de kunne ikke forstå, 

hvad det skete. De konfererede, 
og sendte så Falck efter mig med 
blå blink. De sagde, at jeg ikke 
skulle begynde at blive urolig, 
men de var altså ræd for, at jeg 
havde fået blodpropper.

- Det var meget ubehageligt, 
kunne jeg forestille mig?

- Meget. Frygteligt ubehageligt.
Og da de så nævnede, at det 
kunne være blodpropper, så 
tænkte jeg tilbage på min far, 
som døde af blodpropper. Og jeg 
tænkte, hold da op, hvordan har 
han da ikke haft det. 

Jeg fi k alt apparaturet på i am-
bulancen. Først faldt mit hjerte lidt 
til ro, men så begyndte det igen.

Da jeg kom til Vejle, beordrede 
lægen en ”Kategori 1” kørsel til 
Odense Universitetssygehus. 

Det var med fuld udrykning og 
en læge ved siden af.

Jeg var helt chokeret, da jeg 
hørte, det var hjertet. Da jeg kom 
til Odense stod de parat ved 
operationsbordet. De sendte et 
kamera op gennem lysken i min 
kranspulsåre og forberedte mig 
på, at de ville lave en ballonud-
videlse med det samme.  Men 
så viste det sig, at pulsåren var 
fuldstændig i orden... 

Det kunne de ikke forstå.

Kemo-pillerne
Så viste jeg dem, de kemo-

piller, jeg havde med. Og så 
forstod de.

- De der piller, de giver muskel-
krampe, og dem kan dit hjerte 
ikke tåle. Dem må du ikke tage 
mere, sagde lægen og kontak-
tede kræftafdelingen.

- Kan du huske, hvad pillerne 
hedder?

- Nej, jeg har fået så meget 
skidt, så jeg aner ikke, hvad de 
hedder. Men det var noget nyt 
medicin, som de ellers havde 
god erfaring med. Det var noget 
kemo-medicin, som ikke ville tage 
min hårvækst.

Igen hjertekrampe
Efter jul skulle jeg så prøve 

noget nyt kemo. For ikke at få 
hjertekrampe igen, skulle jeg 
begynde nogle dage før med at 
tage noget forebyggende medicin 
imod hjertekrampe.

Om tirsdagen kom jeg så ind 
på sygehuset for at få kemo i 
48 timer.

Og næste morgen kl. 9 skrev 
jeg glad en sms til mine børn 
og fortalte, at det gik fi nt, og jeg 
havde ikke nogen bivirkninger.

Tyve minutter efter kom hjer-
tekrampen igen - men endnu 
voldsommere. Jeg blev kør t 
ned på hjerteafdelingen, og der 
stod to overlæger og kløede sig 
i håret. Jeg skulle ikke kunne få 
hjertekrampe af den medicin, 
når jeg havde opbygget et depot, 
sagde de.

Jeg havde det så dårligt, at jeg 
måtte bede min kone om at få 
dæmpet støjen. Jeg kunne ikke 

holde det ud. For hver to timer 
fi k jeg hjertekrampe, og det tog 
næsten en time... Det var hæsligt. 
Så blev dén behandling stoppet.

Dødsdommen
- Da lægen kom på stuegang 

om aftenen spurgte jeg, hvad der 
nu var af muligheder tilbage.

Hun kunne ikke rigtig svare.
Jeg blev nu sendt hjem, mens 

man ventede på, at medicinen 
kom ud af kroppen igen. Efter 
to-tre uger blev jeg kaldt ind igen. 
De kunne nu kun tilbyde mig livs-
forlængende kemo-behandling.

Så kunne jeg godt regne ud, at 
muligheder var ved at ebbe ud.

De kunne ikke love mig noget 
- overhovedet. De kunne ikke 
kurere kræften, men de håbede 
at medicinen ville stoppe kræften 
i at brede sig. 

Jeg begyndte nu på den medi-
cin, og jeg tabte alt mit hår og mit 
skæg. Jeg sendte et billede ud til 
mine børnebørn, så de ikke skulle 
blive bange for mig, når de mødte 
mig. Jeg fi k en paryk, men det var 
jo ikke farfar eller morfar...

- Men du kunne klare den nye 
kemo-behandling?

- Ja, men den var rigtig hård. 

Kan Guds Ord helbrede?
Ole Jørgensen havde netop 

læst en bog af Derek Prince om 
Israel. Nu læste han i Udfordrin-
gen, at der var udgivet en ny bog 
af Derek Prince, nemlig ”Guds 
Ord helbreder”. 

- Jeg bestilte bogen hjem 
fra nettet. Det var en fantastisk 
spændende bog. Og han skrev, at 
hvis man mente de bønner, han 
foreslog, så ville der ske noget.

Mens jeg læste bogen, mær-
kede jeg, at der skete noget i mig. 

- Hvordan?
- Det kan jeg ikke forklare, men 

der skete også en ændring af min 
tankegang. Jeg begyndte at stole 
på Guds Ord i Bibelen. Jeg fi k det 
sådan, at jeg ville være færdig 
med bogen i løbet af de tre uger, 
inden jeg skulle skannes igen. 

Jeg blev færdig om lørdagen, 
som jeg skulle skannes om 
mandagen. 

Og jeg havde det fantastisk, 
fordi jeg følte, at Gud havde gjort 
noget. Jeg gik alene rundt i stuen  
lørdag eftermiddag. Så følte jeg, 
at jeg skulle tage et bad, og da 
jeg havde taget det bad, følte jeg 
mig fuldstændig ren.

Jeg vidste, at nu havde Gud 
helbredt mig.

Den be´r vi væk!
- Jeg kom til skanning om 

mandagen, og fredag kom vi til 
en samtale med lægen.

Der var nu kun en lille smule 
kræft tilbage på min lever. Her 
havde der været en masse me-
tastaser, og den største var 1,7 
cm. Nu var den 0,7 cm. Det var 
det eneste, der var tilbage på 
min lever. 

- Dén be’r vi væk, sagde jeg 
til overlægen. Han kigge bare på 
mig og smilede: 

- Vi har ellers erfaring for, at 
den slags vokser, sagde han.

- Det gør min ikke, sagde jeg.- 
Det sidste bliver bedt væk!

Og så spurgte jeg: Skal jeg 
have mere kemo? 

Nej, svarede lægen. Du skulle 
ellers have haft ni gange kemo, 
men du har fået tre, og du skal 
ikke have mere.

- Så selv om lægerne havde 
sagt, at de ikke kunne kurere 
dig, og at de i bedste fald kunne 

stoppe kræften i at sprede sig, så 
er den nu næsten væk...?

- Ja, der var en enkel meta-
stase tilbage. Men jeg var sikker 
på, at Gud også ville fjerne den.

Da jeg blev skannet før ferien 
i 2015, sagde lægen: Det ser ud 
til at du har det godt, Ole?

Ja, det har jeg også, sagde 
jeg, og det håber jeg også, at 
papirerne viser. 

- Ja, vi kan ikke se mere, sva-
rede lægen. Det var væk det hele.

- Det var altså et mirakel?
- Ja, jeg tror, det er Gud, der 

har helbredt mig. Helt sikkert. 
Jeg tror, at Han vil vise: Jeg er 

Herre og Mester.
Dér, hvor medicinen og læ-

gerne ikke kunne mere, dér gik 
Han ind og sagde: Nu skal jeg 
tage mig af det her.

TV-Udfordringen
Ole Jørgensen fortæller sin 

historie i et interview på KKR/
TV, som sendes fredag d. 11.9., 
søndag den 13. 9., mandag den 
14. 9. og onsdag den 16. 9. kl. 
18:15 og kl. 22:15,

Bogen: Guds Ord helbreder 
kan bestilles på Hosianna.dk.

Tidligere kirkegårdsgraver Ole Jørgensen fi k konstateret tarmkræft i 
november sidste år. Kræften bredte sig, og Ole kunne ikke tåle kemoen. 
Men så læste han en bog om, at ’Guds Ord helbreder’...



4 . NYHEDER Udfordringen torsdag den 10. september 2015

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Bodil Lanting

Beraka holder koncert på Jo-
hannesskolen i Hillerød den 19. 
september om eftermiddagen 
og er med til lovsangsgudstje-
neste i Københavns Frikirke, 
Filippavej, den 20. september.

Beraka var et af de vigtigste 
indie lovsangsbands i Danmark i 
80’erne og 90’erne. I 1987 indspil-
lede gruppen sin første LP ’Tusind 
skønne tanker’ i Mercurteatret. De 
var også aktive i 90’erne, hvoref-
ter de stoppede. 

Men i 2012 mødtes Beraka 
igen efter at have ligget stille i 
over 20 år. Siden 2013 har Beraka 
spillet et par koncerter for fulde 
huse og er nu på banen igen i 
Hillerød og København. Siden 
starten i 1982 har gruppen spillet 
overalt i landet i kirker, haller, fe-
stivaler, friliuftskoncerter, fængs-
ler og kulturhuse, og vi nåede 
at indspille 3 albums, fortæller 
vokalist Kim Nidam.

Gammelt og nyt - 
i sydafrikansk stil

- Det er en næsten helt samlet 
gruppe suppleret med nye kræf-
ter, som kommer til Storkøben-
havn. Repertoiret består af de 
kendte sange fra dengang, men 
også nyere sange samt et par 
salmer tilsat Berakas specielle 
latin, sydafrikansk inspirerede stil, 
fortæller Kim Nidam.

Vi har ikke umiddelbart planer 
om et nyt album. Det er dog mu-
ligt, at vi når at have et såkaldt ”De 
bedste”-album med. De gamle er 
for længst udsolgt, og fl ere har 
efterlyst muligheden for et nyt, 
eller i det mindste en opsamling.

Vi glæder os til koncerterne 
og muligheden for endnu en 
gang at kunne pege på frelsen, 
livet og glæden i troen på Jesus 

Kristus. Vi håber, at rigtig mange 
vil komme til arrangementerne  og 
synge med på sangene, slutter 
Kim Nidam.

Inspireret af kong Josafat
Navnet Beraka betyder ”vel-

signelse”. Det var også navnet 
på den dal, hvor kong Josafat 
sejrede  over fi listrene ved at stille 
lovsangerne foran hæren. 

Beraka holder koncerter på Sjælland 
Lovsangsbandet Beraka holder koncert i Hillerød og København hhv. den 19. og 20. september.

I 2012 mødtes Beraka igen for første gang i 20 år. Det er siden blevet til fl ere koncerter, bl.a. i 
Mariager (billedet). Nu forberedes en ny koncert i Herning.

Obs! Iben Thranholms klumme er udtryk 
for hendes egen holdning, og udtrykker ikke 
nødvendigvis Udfordringens holdning.

2 verdener
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

’
e
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k

228,-

Af Bodil Lanting

Forestillingen Ultimatum bliver 
vist i Kulturstationen Vanløse 
torsdag den 24. september som 
optakt til Københavns alkohol-
uge i uge 40.

- Der er håb. Der er en vej ud,  
fortalte Julie Halby i Go’morgen 
Danmark i 2014. Sammen med 
sin far, Henrik, går hun nu selv 
på scenen for at fortælle om livet 
i hjemmet med dobbeltmisbrug, 
utryghed og selvmordsforsøg.

’Kære Far, jeg hader
dig, når du er fuld’

Titlen ULTIMATUM refererer til 
et brev, som pigen Julie skrev til 
sin far lige før sin konfi rmation. 
Hun indledte brevet med ordene:

"Kære far. Du må forstå, at jeg 
hader dig, når du er fuld."

Den aktuelle anledning var, 
at hendes far havde været for-
svundet på druktur i fl ere dage. 
Nu var hun så bange for, at han 
ikke engang ville være hjemme til 
hendes konfi rmation.

Henrik Halby blev rasende og 
smed brevet i papirkurven. Men 
Julies mor fi skede brevet op igen. 
Hun sendte det til manden, da 
han to år senere var i behandling 
- og nu er brevet en del af forestil-
lingen Ultimatum.

Hverdag med frygt
Julie fortæller om sin frygt og 

det kaotiske liv i hjemmet. Hun 
tænkte meget på det, mens hun 
sad i skolen. Hvordan ville far 
mon være, når hun kom hjem fra 
skole? Julie troede, at problemet 
kun fandtes i hendes familie.

Henrik selv troede, at han 
ville dø, hvis han ikke fi k noget at 
drikke. En dag fandt Julie noget 
kokain og ville fortælle det til sin 
mor. Men hendes far kørte hende 
ud i skoven og smed hende ud af 
bilen og ned i grøften.

Først da familien endelig sagde 
fra, valgte Henrik at forsøge at 
blive ædru. Og det lykkedes.

 
Der er håb

- Jeg havde alle psykopatens 
karaktertræk, fortæller Henrik. 
Nu ved han, hvad han udsatte 
sin familie for. Og han opfordrer 
dem til at løbe langt væk, hvis 
han skulle begynde at drikke igen.

Det er nu 11 år siden, at Henrik 
Halby stoppede sit misbrug af 
alkohol og hårde stoffer. De øde-
lagde alle hans relationer, og alt 
det svære kommer frem i forestil-
lingen. Men Henrik fi k behandling, 
og familien fandt sammen igen 
- på grund af et ultimatum.

- Jeg har tilgivet min far. Og der 
er håb. Der er en vej ud. Men der 
er ikke plads til, at han begynder 

at drikke igen, understreger Julie 
Halby, som nu er 27 år gammel. 

Henrik Halby opfordrer alle 
misbrugere til at søge behandling.

Der er gratis adgang til fore-
stillingen, men kom i god tid, 

opfordrer sognepræst Erik Meier 
Andersen fra Adventkirken i 
Vanløse. 

Der bydes på en forfriskning, 
inden forestillingen begynder.

Ultimatum - teater om 
børn i en misbrugsfamilie

Julies far, Henrik Halby, sidder her med det brev, datteren 
skrev til ham, efter at han havde været forsvundet på druktur 
i fl ere dage lige før hendes konfi rmation. Foto: Mie Neel.

En datter og hendes far fortæller ærligt om livet 
i familien, da han var bundet af alkohol og stoffer.

Er Folkekirkens 
syn på afdøde 
ateistisk?
Skal præster begrave folk, der er ikke er medlem af folkekir-
ken? Det spørgsmål har sognepræsterne Peter Nejsum og 
Ulla Salicath rejst i Kristeligt Dagblad, fordi pårørende ofte 
beder om, at døde får en kirkelig begravelse på trods af en 
udmeldelse af folkekirken.

Spørgsmålet blev også taget op til debat i programmet Cordua 
& Steno på Radio24syv i torsdag. Her medvirkede foruden præst 
Peter Nejsum også provst Rebecca Rudd og sognepræst og MF 
for Dansk Folkeparti Christian Langballe.

Det bemærkelsesværdige i denne debat var ikke så meget 
argumenterne for og imod begravelsen af folk, der havde meldt 
sig ud, men mere den sprogbrug, som blev anvendt om kirken. 

Folkekirken blev konsekvent omtalt om en forening, organisation, 
klub, der var i fare for at tabe markedsandele. Der blev fl ittigt brugt 
vendinger, som ”at tilbyde”, ”komme folks behov i møde” og ” hvis 
folk til have en gudstjeneste, skal vi stå på pinde for det”, ”kontingent 
og medlemskab”. Om ikke-medlemmer kunne blive begravet, hvis 
de efterladte var villige til at betale for det, ligesom det er muligt i 
Sverige, var også oppe at vende. 

Når markeds- og managementsproget dominerede debatten, 
hang det også sammen med, at den netop handlede om, hvorvidt 
folkekirken er en del af den offentlige sektor, der har pligt til at 
betjene sine medlemmer, eller en kirke på egne præmisser.

Det skar mig virkelig i hjertet at høre kirken blive omtalt som en 
hvilken som helst anden virksomhed eller offentlig organisation. 
Men endnu mere bedrøveligt var det, at det kom frem, at også 
medlemmer får en meget ringe service, for nu at blive i retorikken. 
Det var en gru at høre nyudnævnt provst Rebecca Rudd udtalte: ”I 
forhold til den døde krop i kisten er vi jo helt enige med ateisterne. 
Personen er her ikke længere. Begravelsen har ingen betydning 
for den døde”. 

Uanset hvad den lutherske kirke mener, er det en grundfæstet 
kristen tradition at bede for afdøde. Selv mange år efter at de er 
døde. I andre kristne kirker som den katolske holder man messer 
for døde. Den kristne kirke er et fællesskab, der rækker ud over 
den jordiske død. Der er skræmmende, at selv medlemmer af 
folkekirken afskæres fra deres præsters forbøn og omsorg ved 
døden. Det er, som provst Rudd udtrykte det, ateistisk.  
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Derek Prince forklarer den kamp, der foregår i dag mellem 
Gud og ondskabens kræfter. Du får kendskab til fjendens 
strategier, så du effektivt kan modstå hans angreb. 

Vi har Gud på vor side og intet kan forhindre os i at vinde sejr.

dagg melellem
tttililil fffjjeje dndndenenss

ebeb.. 

at ivi dnde sejjr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

www.derekprince.dk
ISBN 978-87-997889-0-3

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Pris:
200 kr.

Få politikere til høring om forfulgte
Onsdag den 3. september havde Danmission indkaldt til en 
høring om forfulgte kristne. Høringen foregik i Fællessalen på 
Christiansborg, men kun få politikere deltog. 

Mødet blev arrangeret i samarbejde 
med Folkekirkens Mellemkirkelige 
Råd, Dansk Missionsråd og Institut for 
Menneskerettigheder. Der var ingen 
politikere fra regeringen til stede. Dog 
havde høringen besøg af Yildiz Akdogan 
(S), Daniel Toft Jakobsen (S), Christian 
Juhl (EL) og Ulla Sandbæk (Å). 

Jonas Adelin Jørgensen fra Dansk 
Missionsråd vil have handling nu både 
af moralske og praktiske årsager. Det vil 
være praktisk, fordi det vil modvirke de 
enorme fl ygtningestrømme, fra blandt 
andet Syrien. Forfulgte i Syrien, hvor 
omtrent 10 % af befolkningen er kristne, 
er nu er blandt de folkemasser, som 
banker på Europas døre. 

Høringen kom dog mere til at handle om kampen for religions-
frihed end decideret forfølgelse. Det vil Jonas Adelin Jørgensen 
have som centrum for dansk udviklingspolitik. 

Biskoppen for den pakistanske kirke i Peshawar, Humphrey 
Peters, fortalte en personlig beretning om vold, diskrimination og 
forfølgelse. Endelig sluttede Marie Juul Petersen fra institut for 
Menneskerettigheder af med ønsket om at få etableret en bredt 
sammensat arbejdsgruppe, som kan skabe en strategi for religi-
onsfrihed for alle i Danmark – både for fl ygtninge, indvandrere og 
pæredanske kristne.

Jakob

Ungehuset, Blå Kors' behand-
lingscenter for unge misbru-
gere, blev indviet den 8. sep-
tember på Myhlenbergvej 55 
i Arden.
 

Tirsdag kunne Ungehuset i 
Arden holde offi ciel indvielse. Un-
gehuset behandler 15-23-årige 
for afhængighed af hash og 
andre stoffer. Ved indvielsen var 
der rundvisning i huset, en af de 
unge spillede musik, og borg-
mester Mogens Jespersen holdt 
åbningstalen.

Senere talte også Blå Kors 
Danmarks generalsekretær Chri-
stian Bjerre.

 17.000 unge misbrugere
Omkring 17.000 unge i Dan-

mark mellem 15 og 25 år ryger 
dagligt eller næsten dagligt hash. 
Det har Center for Rusmiddel-
forskning vist i en undersøgelse, 
som blev offentliggjort i april 2015. 

Det er langt fl ere end tidligere 
antaget, hvor man anslog antallet 
af hashmisbrugere i alle aldre i 
Danmark til ca. 10.000.

 Andre problemer
Ungehuset, der oprindeligt blev 

startet på Blå Kors Rold Skov, har 
plads til otte unge og har haft fuldt 
hus næsten fra dag et. De fl este 
af dem, som kommer i behand-

ling, har også andre problemer 
end hashafhængighed, blandt 
andet psykiske lidelser og sociale 
problemer. 

Undersøgelsen fra Center for 
Rusmiddelforskning viste også, 
at fl ertallet af de unge, som ryger 
meget hash, er svært belastede.

 Ophold tre til seks måneder
De fl este unge opholder sig i 

Ungehuset i tre til seks måneder. 
Denne varighed giver det bedste 
resultat.

- Det er vores erfaring, at de 
unge i de første tre måneder 
af opholdet er meget udfordret 
af trang og måder at håndtere 

trangen på. 
Det er først efter længere tid, at 

den unge har mentalt overskud til 
at arbejde med at ændre vaner og 
mønstre samt nå til erkendelse af, 
hvilke konsekvenser nye beslut-
ninger har for eksempel i forhold 
til det sted, han eller hun ønsker 
at bo, fortæller daglig leder af 
Ungehuset Morten Poulsen.

I Mariager har Blå Kors et 
opholdssted, Bølgebryderen, for 
udsatte unge. Allan Pedersen er 
øverste leder for både Ungehuset 
og Bølgebryderen.

Bodil

Nyt behandlingssted for 
unge hashmisbrugere
Det nye Ungehus i Arden blev indviet den 8. september.

Leder af Blå Kors’ arbejde 
blandt unge misbrugere, Allan 
Pedersen, ses her til venstre 
sammen med daglig leder af 
arbejdet i Arden, Morten Poul-
sen, foran det nye behand-
lingssted, Ungehuset.
Foto: Helene Bagger.

Nexø: Foredrag om forfulgte kristne
Ingelise Blohm Knudsen, 
der er rejsekoordinator i 
Åbne Døre, holder fore-
drag i Nexø Frikirke ons-
dag den 16. september.

- Vores kirkeminister, 
Bertel Haarder, har midt i 
en tid, hvor debatten om-
kring de massive fl ygtnin-
gestrømme er på sit høje-
ste, italesat den specifi kke 
problematik omkring men-
nesker, der er forfulgt pga. 
deres kristne trosgrundlag.

Vi tager tråden op og 
åbner dørene for en aften, 
hvor vi kan komme et spa-
destik dybere og forholde 
os til denne særlige proble-
matik, oplyser Hasse Falk 
Jakobsen, der er præst 
ved Nexø Frikirke.

Mere end 100 mio. kristne bliver dagligt forfulgt, bare fordi de har 
en kristen tro. Gennem det sidste århundrede er fl ere kristne blevet 
forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendommens 
historie. Men vi kristne i Vesten kan faktisk bruge vores frihed til at 
hjælpe. Har du lyst til at blive udfordret af deres stærke historier 
om tro, og blive opmuntret til selv at tænke mere over, hvad din tro 
betyder for dig? lyder udfordringen fra Åbne Døre.

Bodil

Christian Juhl (EL) 
var en af de få 
politikere, der deltog i 
høringen.

Åbne Døre arbejder med projek-
ter i 60 lande og sætter fokus på 
de forfulgte kristne verden over.

SOS mod Racisme opfordrer 
nu alle danskere til at byde 
fl ygtninge velkommen den 13. 
september.

Det kan man fx gøre ved at 
invitere en fl ygtning på mad eller 
kaffebord hjemme. Man kan også 
sammen med andre arrangere en 
velkomstmiddag eller kaffebord 
privat eller på et offentligt sted 
som i forsamlingshuset eller me-
nighedshuset.

Hvordan få kontakt?
Kontakten til fl ygtninge kan fås 

fx gennem asylcentre, sprogsko-
ler, kirker eller en lokal afdeling 
af Venligboerne, Dansk Flygtnin-
gehjælps Frivillignet eller Røde 
Kors Frivillignet, oplyser SOS 
mod Racisme.

Det vil ofte være en god idé, at 
man selv henter og bringer sine 
gæster. Man skal huske på, at 
nogle fl ygtninge ikke spiser svi-
nekød eller drikker alkohol, lyder 
rådene fra SOS mod Racisme.

Velkommen i Danmark
Flygtningedagen giver dan-

skere mulighed for at mødes 
med fl ygtninge. De skal vide, at 
de er velkomne i Danmark. Og 
danskere kan vise, at der stadig 
fi ndes medmenneskelighed og 
solidaritet her i landet.

Civilsamfundet i hele Europa 
holder aktionen Refugees Wel-
come den 13. september.

SOS mod Racisme retter opfor-
dringen til danske organisationer, 
foreninger, nyhedsmedieer, kom-

muner, kirker, trossamfund, klub-
ber, politiske partier og borgere.

Samtidig opfordrer de til at give 
udfordringen videre via Facebook.

Aktionsdagen markerer fl ygt-
ningekrisen i Europa, som indtil 
nu har kostet mange tusinde livet.  
Antallet af fl ygtninge i verden - 
og nøden i nærområderne - har 
aldrig været større siden 2. ver-
denskrig. Men EU og Europa har 
stort set været handlingslammet, 
mener SOS mod Racisme. 

Bodil

 

Søndag er aktionsdag for fl ygtninge
Byd fl ygtninge på kaffe eller 
mad søndag den 13. sep-
tember, opfordrer SOS mod 
Racisme.
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Matt. 6:24-34

Om ikke at bekymre sig
24Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man hade den ene og 

elske den anden, eller man vil satse på den ene og ignorere den 
anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og pengeguden.

25Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om I nu 
også har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke mere end 
maden og tøjet? 26Se på fuglene! De hverken sår, høster eller 
samler forråd, men jeres himmelske Far sørger for dem. Er I ikke 
mere værd end dem? 27Kan nogen af jer mon ved at bekymre 
sig forlænge sit liv med bare en eneste dag?

28Hvorfor bekymrer I jer for, om I har tøj at tage på? Se på 
blomsterne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengelser. 
De hverken spinder eller væver. 29Men det siger jeg jer: Ikke 
engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt som 
dem. 30Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i 
dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Hvor 
er jeres tro dog lille. 31Lad derfor være med at bekymre jer for, 
hvordan I skal få noget at spise og få tøj på kroppen. 32Lad de 
gudløse om det. Det er jo det, de satser på. Jeres himmelske 
Far ved godt, at I har brug for de ting. 33Søg først Guds rige og 
gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift. 34Lad altså være med 
at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen, for morgendagen 
skal nok komme med sine problemer helt uden hjælp. Dagen i 
dag har problemer nok i sig selv.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

”Hvad du i ungdommen nem-
mer, du ej i alderdommen  
glemmer.” Jeg tror, at Peder 
Laale har ganske ret; jeg er 
overbevist om, at meget vi 
lærte – nemmede – i barndom-
men, ligeledes er en ballast i 
alderdommen.

 
Jeg kom til at tænke på dette 

efter at have læst søndagens 
evangelium. Hvorfor? Min bror 
og jeg havde den lykke at vokse 
op i et hjem med musikalske 
forældre. Musikken og sangen 
var en selvfølgelig del af vores 
hjemliv. Salmebogen og Højskole-
sangbogen blev fl ittigt brugt. Mor 
spillede, og vi sang alle fi re. Far 
var heller ikke tabt bag en vogn. 
Han læste H. C. Andersens even-
tyr og af Bjørnstjerne Bjørnson. 
Således blev vi børn berigede, 
og søndagen var selvfølgelig med 
kirkegang.

I en af B. Bjørnsons sange, 
som desværre er faldet ud af 
Højskolesangbogen, lyder den 
første strofe således:

”Løft dit hoved, du raske gut!
Om et håb eller to blev brudt,
blinker et nyt i dit øje,
straks det får glans af det høje.”

Det er frimodighed. Det er at 
ranke ryggen, vove at se ud i 
verden, tillidsfuldt. 

At livet giver os tunge timer, 
er for mig at se et vilkår, som vi 
må tage på os. Ingen går ram 
forbi. Skuffelser eller tab. Vi mister 
også det dyrebare. Der er hyppigt 

anledning til bekymringer. Dette 
til trods, så fortæller Jesus os i 
Bjergprædikenen:

”Vær ikke bekymrede for jeres 
liv, hvordan I får noget at spise og 
drikke, eller for, hvordan I får tøj 
på kroppen...”. 

Ordene modsiger vores ople-
velse af virkeligheden. Ser vi os 
om i denne verden, så er der så 
megen ufred og ondskab, så vi 
må grue og bekymres. Den nød 
og elendighed, som er et vilkår 
for millioner af mennesker rundt 
i verden, er nærmest ubegribelig 
for os danske. 

Hvordan kommer vi da videre 
med vores bekymringer?

Vi har en salmeskat, som er 
en hjælp og trøst til ethvert men-

neske. Jeg vender ofte tilbage til 
Grundtvigs salme ”Hil dig, frelser 
og forsoner.” I strofe 5 lyder det 
således:

”Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.”

Jesus er vor forsoner, han gik i 
døden, for at vi skulle have nåden 
og frelsen. Hvilken storhed og 
rigdom i vores liv! Den kærlighed 
er så omfattende, så den rører 
selv hjerter så hårde som fjeld. 
Om vi nu begriber den herlighed, 
som er skænket os, da indebærer 
den også, at vi må tro på, at også 
de ondeste mennesker – og vi 
hører tit om dem – at de kan 
røres i deres hjerters hårdhed. 
Kærligheden er størst, den er 
den livgivende magt i livet. Jeg 
er sikker på, at bønnens ord har 
kraft, langt mere end vi begriber. 

Overnaturligt ubekymret
For nogle år siden så jeg en 

tv-udsendelse fra Afrika, som 
gjorde et dybt indtryk på mig. En 
gruppe kvinder kom vandrende. 
Alle sang en salme, sikkert en 
lovsang. Det lød meget  smukt, og 
kvindernes ansigter udtrykte en 
mildhed og varme. I spidsen for 
gruppen gik en høj smuk kvinde 
i en fl ot blå kjole. Det påfaldende 
var, at vi ikke kunne se hendes 
arme. Da kvinden kom hen til 
journalisten blev hun spurgt om 
de manglende arme.

Da fortalte hun, at dem havde 
hun fået hugget af. En fl ok volds-
mænd havde overfaldet hende 
og efterladt hende som blødende 
invalid.  

Ingen som så dette indslag og 
hørte beretningen kunne være i 
tvivl om, at vi her mødte oprig-
tigt troende kristne. Kvinderne 

vandrede ubekymrede fremad 
på livets vej. Her kunne ingen 
anfægte det indhold i livet, som 
gav dem frimodigheden. Den fri-
hed, som deres kristen-tro havde 
skænket dem, havde fjernet be-
kymringerne. Jeg tror, at de følte, 
at Kristus fulgte dem.

 Flere omvender sig
For mig har mennesker som 

Desmond Tuto og fl ere andre med 
deres åbne kristne bekendelser 
og den holdning, de viser, været 
med til at understrege, at vi lever 
i en tid, hvor evangeliet høres af 
mange, og det modtages til tro. 
Ja, vi kan endog læse beretninger 
om, at mange muslimer omven-
der sig og bliver kristne.

Og Jesus giver os en strålende 
hilsen i dagens evangelium. Han 
siger til sine tilhørere: ” I må altså 
ikke være bekymrede og spørge: 
hvordan får vi noget at spise og 
drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på 
kroppen? Alt dette søger hednin-
gerne jo efter, og jeres himmelske 
fader ved, at I trænger til alt dette.”

Dersom Mammon har tilranet 
sig magten, så vil han fylde vores  
liv med alt det, som dybest set 
ikke er andet end, hvad møl og 
rust fortærer. Jeg tænker ofte, 
hvilken fristelse vi møder i vores 
liv. Hvordan Mammon gang på 
gang frister med herligheder. Det 
fører lige til den meget stærke 
beretning om Jesu fristelse i 
ørkenen. Vi kan læse den i Matt. 
4, 1 – 11.

I afslutningen fortælles der, 
at Djævelen tager Jesus med 
op på et højt bjerg og dér viser 
ham alle verdens riger og deres 
herlighed, og han siger til Jesus; 
”Alt dette vil jeg give dig, hvis du 
vil kaste dig ned og tilbede mig.” 
Da siger Jesus til ham:”Vig bort, 
Satan!  Thi der står skrevet: Du 
skal tilbede Herren din Gud og 
tjene ham alene.” Da forlader 
Djævelen ham, og se, engle 
kom til ham og tjente ham. 

Vor Herre Jesus Kristus var 
dengang svag og udmattet ef-
ter 40 dages faste, dog Ånden 
var redebon. Jesus modstod 
Fristeren. Jesus vidste, hvor 
redningen var at fi nde. Derfor 
kunne han med Åndens kraft 
sige nej til Satan. 

Derfor skal vi lytte til Jesu 
afsluttende ord i evangeliet, for 
der lyder det centrale budskab 
til dig og mig:

”Søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt det 
andet gives jer i tilgift.”

Guds velsignelse!
Amen

Kan vi leve uden 
bekymring?

Af Sophus Boas

Præst, cand. pæd.

For at leve ubekymrede, må vi søge Gud.
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Tankevækkende
fl ygtningestrøm
Når vi ser, hvordan det er blevet politisk acceptabelt at være 
fjendtlig overfor fl ygtninge, så må jeg tænke på en gammel 
profeti af en norsk kvinde i Valdres. 

Hun fortalte til sin præst om et stort syn, hun havde haft. 
Bl.a. så hun allerede i 1960’erne, at Norge ville fi nde olie; at 
vold ville blive gjort til underholdning; og at tv ville vise de mest 
intime sex-scener. Det var utænkeligt dengang, hvor man ikke 
engang bandede i tv. Men det gik i opfyldelse. 

I den samme profeti så hun, at vi i Vesten ville afvise fl ygtnin-
gene. Også det lød utroligt i den tids samfund, som stadig var 
dybt præget af kristne holdninger og skam over nazisternes 
forfølgelse af jøderne.

Men i dag er det blevet virkelighed i det gamle kristne 
Europa. Vi afviser fl ygtningene med en kynisme, som har med 
økonomiske betragtninger at gøre.  

Men tilbage til den gamle kvindes profeti, som altså til dels 
er gået i opfyldelse, og som derfor bør tages alvorligt.

Seeren forudså, at en atomulykke ville ramme Europa og 
forurene vandløbene m.v., så vi herfra ville forsøge at fl ygte til 
de lande, hvorfra fl ygtningene normalt kommer til os.

Og så ville de afvise os, ligesom vi havde afvist dem...
Er det ikke tankevækkende - netop i denne tid?

De fl este indretter deres holdninger efter, hvad vej vinden 
blæser og ikke efter etiske holdninger.

Når kristendommen ikke længere er den naturlige norm for 
samfundet, skrider værdierne. Nemmere bliver det ikke af, at 
der er religiøse undertoner i fl ygtninge-debatten.  

Nogle bruger fx det argument imod fl ygtningene, at nogle 
af dem nok er skjulte islamiske terrorister, og at de som en 
trojansk hest invaderer det ”kristne” Europa. Men giver det os 
ret til at afvise mennesker i nød, at der blandt dem er skurke? 
Er det ikke at bruge kristennavnet som et skalkeskjul?

Vi kristne må forsøge at holde fast i de kristne holdninger 
om næstekærlighed og gæstfrihed i stedet for at lade os rive 
med af kynisme og frygt for muslimer.

Både Gamle og Nye Testamente fortæller, at vi skal 
tage os venligt af ”den fremmede i blandt jer” og 
af mennesker i nød, – ja, endda elske selv vores 
fjender og dem, der forfølger os.

Kristne, der kender til Jesu kærlighed, kan ikke 
være med i heppekoret imod fl ygtninge. 
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VI KENDER VEJEN

Af Anna Louise Bay,

Frederikssund  

I dag er det sjældent, man hø-
rer en prædiken om de sidste  
tider, men for Paulus var det 
i den grad virkelighed, at han 
regnede med selv at komme til 
at opleve det. 

I 1. Tess 4 taler han om bortryk-
kelsen, hvor Jesus kommer og 
henter os. Det er naturligvis svært 
at forestille sig, men disciplene 
forstod heller ikke, hvordan Jesus 
kunne opstå fra graven og senere 
blive taget op i himlen. Og da det 
skete, måtte englene forklare de 
undrende disciple, at Jesus ville 
komme tilbage på samme måde. 
Men nu er der gået alle disse 
år, og det hele bliver nemt lidt 
teoretisk. For selvom vi tror, det 
vil ske, så er det nok ikke noget, 
vi kommer til at opleve. 

Der står faktisk rigtig meget i 
Bibelen om de sidste tider. Jeg 
har ladet mig fortælle, at ikke 
mindre end 1/3 af profetierne i 
Bibelen handler om endetiden, så 
det er ikke, fordi Gud ikke synes, 
at vi skal vide, hvad der foregår. 
Og bare fordi mange gennem 
tiderne har sat dato på, så må 
vi ikke lade det blive en slags 
”ulven kommer”, for så bliver det 
virkelig ulven i fåreklæder, der 
bedrager os. 

Advarsel om frafald
Jesus advarer om frafald i de 

sidste tider, men også om for-
følgelse af de kristne, og begge 
dele sker i store dele af verden. 

I Luk 21, 25 siger Jesus:
”.. i hele verden vil folkesla-

gene blive grebet af angst og 
stå rådvilde på grund af mægtige 
bølger og den brusende bræn-
ding.” Og hvem havde overhove-
det hørt om tsunamier før 2004. 
Men udover alle de voldsomme 
naturkatastrofer verden oplever 
i dag, synes jeg, det er meget 
skræmmende med vores totale 
afhængighed af computere og 
it-systemer, når vi nu fl ere gange 
har set, hvor skrøbeligt det i vir-
keligheden er.

Vi har også en meget sårbar 
økonomi - vi så det specielt i 
2008, og der er ingen tegn på, 
at vi tager ved lære af erfaringen. 
Og så er der den helt nye trus-
sel - nemlig terroren og Islamisk 
Stat, hvor hjernevaskede og vol-
delige mennesker slår uskyldige 
ihjel i Allahs navn. 

Bl.a. disse forhold gør, at jeg 
har meget svært ved at se denne 
verden i et længere perspektiv. 
Jeg kan simpelthen ikke se, 
hvordan vi skal kunne fortsætte i 
samme retning, og jeg kan heller 
ikke se, vi har nogen mulighed for 
at vende skuden. 

Men så er det, at Jesus siger: 
”Løft jeres hoveder for jeres for-
løsning er nær”! 

Bibelen siger også, at vores 
håb er forankret inde bag for-
hænget - i det allerhelligste. Dvs. 
at selvom vi er på dette forblæste 
hav ombord på Titanic, så slutter 
det ikke der. Fantastisk! 

Guds geniale ordninger
Hvad har så fået mig til at inte-

ressere mig for disse ting? Helt 
generelt synes jeg, Guds regler 
og forskrifter er meget spæn-
dende, fordi ingen af dem er der 
bare for reglens skyld. Og en helt 
genial ordning er den omkring 
hviledagene. 

Først er der den ugentlige 
hviledag - sabbatten, hvor men-
nesket skulle have mulighed for at 
hvile ud. Så er der jordens sabbat 
hver syvende år, hvor den skulle 
ligge brak og komme til kræfter. 
Dette syvende år kaldes et Smit-
tah år, hvor al gæld også skulle 
nulstilles. Det var bl.a. fordi jø-
derne ikke som foreskrevet havde 
ladet jorden ligge brak i 70 x 7 år, 
at de blev fordrevet til Babylon i 70 
år, så landet på den måde kunne 
få godtgjort sine sabbatter. 

Og så er der det halvtred-
sindstyvende år - jubelåret, hvor 
fanger og slaver skulle sættes fri, 
ligesom al ejendom skulle frigives 
- fordi alt jo i virkeligheden tilhører 
Gud. Det er da virkelig en effektiv 
kur mod vor tids værste svøbe, 
grådighed. 

70 jubelår
Men sidste forår sad jeg i toget 

og tænkte på det med jubelårene. 
Og så slog det mig, at der måtte 
være gået ca. 70 jubelår, siden 
Gud første gang talte om det. 
Jeg regnede lidt baglæns og op-
dagede, at det faktisk godt kunne 
være rigtigt. Og jeg kunne godt 
mistænke Gud for at have noget 
helt specielt i baghånden til et så 
stort jubilæum. 

Så begyndte jeg at spørge mig 
frem for at fi nde ud af, om nogen 
vidste, hvornår der sidst havde 
været et jubelår - dog uden held. 
Men efter nogen tid stødte jeg på 
noget, og så viste det sig, at det 
vrimler med den slags oplysnin-
ger på nettet. 

Der er bl.a. en messiansk jøde, 
Jonathan Cahn, som mener, at 
2015 er det 49. år efter sidste 
jubelår og altså også året før 
næste jubelår. Han er også over-
bevist om, at der til efteråret vil 
komme et nyt økonomisk kollaps, 
baseret på den kendsgerning at 
da kurserne dykkede katastrofalt 
på Wall Street i 2001 og 2008 
skete det på nøjagtig den samme 

jødiske helligdag - Elul 29 - i et 
Smittah år. Denne helligdag falder 
i år på den 13. september. Vi får 
se, men det har i hvert fald ledt 
mig til mange andre oplysninger, 
der peger hen imod, at tiden nær-
mer sig. Her er bare nogle af dem: 

4 røde måner, kaldet en te-
trad - Det er sådan, at der i 
2014 og 2015 er et sammenfald 
af måneformørkelser, der falder 
præcis på de jødiske helligdage 
forår og efterår og med en total 
solformørkelse imellem. Dette 
fænomen, som har fundet sted 
7 gange i vores tidsregning, 
forekom henholdsvis i 1948, hvor 
Israel blev oprettet som stat, og i 
1967, hvor Jerusalem kom tilbage 
på jødiske hænder. Og så vil det i 
øvrigt ikke ske igen de nærmeste 
ca. 500 år. Jesus siger også i Luk 
21, 25 at der vil ”komme varsler 
på himmelhvælvingen, både ved 
solen, månen og stjernerne”.

Rabbi Judah ben Samuel 
- Han profeterede kort før sin 
død i 1217, at Jerusalem skulle 
være underlagt det Ottomanske 
rige i 8 jubelperioder, dvs. 400 
år, derefter skulle det være ”no 
mans land” i en jubelperiode, og 
så skulle Jerusalem igen komme 
på jødiske hænder i en jubelpe-
riode, som samtidig ville være 
begyndelse på den Messianske 
endetid. Og det er faktisk sådan, 
at fra 1517 til 1917 regerede det 
Ottomanske rige over Jerusalem. 

Fra 1917 til 1967 var det helt reelt 
”no mans land”, og endelig i 1967 
fi k jøderne Jerusalem tilbage. Og 
nu nærmer vi os så slutningen af 
den sidste periode.

500 dage - En lille sjov ting. På 
nettet ligger en video med John 
Kerry og den franske udenrigsmi-
nister i et pressemøde. Og her si-
ger den franske udenrigsminister 
fl ere gange, at vi har 500 dage til 
et klimakaos! 

Der er naturligvis nogen, der 
har regnet på det, og 500 dage 
fra det pressemøde lander vi på 
jødernes efterårsfester. 

Newton - Isaac Newton, der 
var en seriøs kristen, brugte 
mange år på at studere Daniels 
profeti om de sidste tider, og han 
var overbevist om, at Jesus ville 
komme igen 49 år efter Jerusa-
lems fremtidige genopbygning 
- og hvis der er tale om jødernes 
overtagelse i 1967, så lander vi 
på år 2016.

Bibelkoder - Jeg abonnerer på 
Breaking Israel News, og den 2. 
juni var der en artikel i forbindelse 
med, at en meget anerkendt 
ekspert i bibelkoder havde fun-
det en sammenhæng af koder, 
der tydede på, at Mashiach Ben 
David – jødernes forløser ifølge 
traditionen - ville udrydde eller 
stoppe ISIS i 2015/2016. 

Selv om jeg personligt tror, ti-
den er meget fremskreden, synes 
jeg naturligvis ikke, man bare skal 
tage alting for gode varer - på den 
anden side skal man heller ikke 
afvise på forhånd. Og så er der 

altid nogen, der siger, at Jesus 
kommer som en tyv om natten, 
men det passer bare ikke. Paulus 
fortsætter derimod med at sige: 
”Men I, kære venner, lever jo ikke 
i mørket, og den dag vil derfor 
ikke overrumple jer som en tyv”. 
(1. Tess 5,4)

Det jeg gerne vil fokusere på, 
er sandsynligheden for at Jesus 
kommer og henter sin brud inden 
for ganske få år. Men hvis bruden 
oplever, at det ikke rigtig bliver til 
noget med det bryllup til trods 
for, at han for længe siden har 
været på knæ, så kan ventetiden 
føles så lang, at det næsten bliver 
uvirkeligt. Og det er dér, jeg tror 
vi er i dag. 

Vi ved, at Jesus kommer og 
henter os, men hvor bliver han af? 
Da han forlod os, for at bygge en 
villa til os, sagde han: ”Jeg kom-
mer snart og henter jer”. Og jeg 
er sikker på, at han mente det, 
men han siger jo også, at en dag 
er som tusind år, og tusind år som 
en dag, så måske har han kun 
været væk i to dage.

Jeg ønsker ikke at skræmme 
nogen. Jesus siger, at vi skal 
løfte vore hoveder og opmuntre 
hinanden, fordi vores forløsning 
er nær. Men jeg mener virkelig, 
det er vigtigt, at vi begynder at 
se muligheden af, at Jesus kan 
komme igen i vores levetid. 

Og jeg ved heller ikke, om de 
ti brudejomfruer overhovedet 
var vågnet af deres tornerose-
søvn, hvis der ikke havde været 
nogen, der råbte: ”Brudgommen 
kommer!”

Måske lyder råbet snart:
”Brudgommen kommer!”
De første kristne troede, at de ville opleve Jesu genkomst. Det gjorde de ikke, men måske gør vi, skriver ugens kronikør.

Der sker mange ting i verden, som tyder på at tiden for Jesu genkomst nærmer sig med hastige skridt.
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Kære Orla Lindskov
Jeg læser trofast din Brev-

kasse, og jeg er også den type, 
der tænker meget over tingene; 
min hustru siger, at jeg tænker 
lidt for meget. Men nok om det. 

Jeg vil nu spørge dig: - Hvad 
ved vi egentlig om Gud, når det 
kommer til stykket?

Jeg hørte for en tid siden en 
præst prædike om: ” – strømme 
af levende vand, skinnende, 
helbredende, fredsbringende 
strømme.” Han kaldte det også 
for livets vand fra Gud.

Det, som jeg har spekuleret 
meget over, er det med ”helbre-
dende strømme” – det såkaldte 
livets vand fra Gud. Hvad kan 
præsten have ment med det?

Jeg trænger virkeligt til hel-
bredende strømme, såvel til mit 
legeme som til mit indre.

Jeg læser som allerede nævnt 
din Brevkasse og det, jeg speku-
lerer over, er, om det du gør gen-
nem bøn, forbøn og salveduge, 
er at lede disse helbredende 
strømme til syge mennesker. 
Kan du på den måde ændre 
syge menneskers skæbne?

Det interesserer mig at få 

noget at vide om det, da jeg selv 
er kronisk  syg.

Jeg har altid haft en slags 
skæbne-tro, altså troen på, at 
min sygdom var en del af min 
skæbne. Altså at min sygdom 
var noget, der skulle ramme mig.

Jeg har også i nogle tilfælde 
flir tet med tanken om, at alt 
mere eller mindre beror på 
tilfældigheder. Vi kunne kalde 
det en slags tilfældigheds-lære. 
Men den tanke skræmmer mig, 
for så er det hele jo nærmest 
meningsløst.

Jeg vil nu gerne drøfte en side 
af min personlighed med dig. Det 
handler om, hvor svært jeg har 
ved at tilgive. 

Det har været mit problem fra 
dreng af. I skolen var jeg udsat 
for langvarig og systematisk 
mobning. 

Den blev sørgeligt nok startet 
og blev mange gange vedlige-
holdt af min klasselærer. 

Hvor har jeg grædt meget 
over det som dreng, når jeg blev 
alene. Jeg græder næsten sta-
digvæk over det, når jeg tænker 
tilbage på den tid.

Jeg prøver at tilgive. Men hvor 

er det svært. Jeg tror, at skoleti-
dens oplevelser har medført, at 
jeg nu er nærtagende. 

Jeg vogter meget på, om 

nogen er uretfærdig imod mig. 
Sker det, reagerer jeg voldsomt. 
Helt ude af proportioner, siger 
min hustru. 

Og jeg har svært ved at til-
give, hvis jeg bliver behandlet 
uretfærdigt. Jeg ved, det skyldes 
mobningen, jeg var udsat for i 

min skoletid. Utroligt som barn-
dommen kan hænge ved.

Jeg var meget sygelig som 
dreng. Jeg blev faktisk i perioder 
helt glad for at være syg, for 
så behøvede jeg ikke komme i 
skole. Så slap jeg for mobning 
og forfølgelse. Jeg valgte frivil-
lig isolation. Den lever jeg nok 
stadigvæk i. Jeg er utryg ved 
mennesker.

Måske er det mobningen, der 
har medført, at jeg ikke er psy-
kisk stærk i dag. Derfor har jeg 
nok også så svært ved at tilgive. 
Jeg mangler overskud til det. 

Jeg tror også, at den fysiske 
sygdom, jeg lider af, blev grund-
lagt i min barndom.

Hvis du kan ændre noget til 
det bedre med hensyn til min 
psyke og mit legeme, vil jeg 
gerne modtage det. Jeg læser 
jo om god virkning af din forbøn 
og salveduge.

Jeg ryster meget på hånden. 
Det skyldes min sygdom, men 
også, at jeg ikke er helt ung 
mere. Måske er mit brev lidt 
rodet. Det må du tilgive.

Mine bedste hilsener
           K.N.

Kære K.N.
Det den omtalte præst talte 

om: ”- strømme af levende vand, 
skinnende, helbredende, freds-
bringende strømme,” det, som 
han også kaldte for livets vand fra 
Gud: Det er Helligånden. 

Det er fx Helligånden, der brin-
ger lægedom og helbredelse fra 
Jesus til syge mennesker.

Men nu tilbage til dit spørgsmål 
om, hvad vi egentlig ved om Gud?

En klog mand sagde engang, 
at det eneste vi ved om Gud, er 
det, Jesus har fortalt os. 

Alligevel er der nok meget 
mere i Gud end det, vi ved Jesu 
hjælp har fået lov til at kende. 
Gud er jo nemlig evig og uendelig. 
Men Jesus har nok fortalt os det, 
vi som mennesker kan rumme 
og forstå.

Jesus ønskede at vise os Guds 
milde ansigt. Han ville vise os 
Gud som den barmhjertige og 
kærlige far.

Udenfor Jesus kan man dyrke 
skæbnetro eller tilfældigheds-

lære. Men har vi ved Jesu hjælp 
fundet ind til Faderen, så ser vi et 
lys i mørket, som gør os trygge 
ved Gud og trygge i livet.

Angående dit problem med 
tilgivelse:

I Matthæus-evangeliet kap. 18, 
v. 21-35 fremstiller Jesus Gud 
som den, der ubetinget er rede til 
at tilgive, blot man inderligt beder 
ham om det. 

Men man kan dog miste tilgi-
velsen, hvis man ikke selv har et 
forsonligt sind.

Vi får altså Guds tilgivelse ved 
selv at tilgive. Det er betingelsen. 

Men at tilgive, det kan vi men-
nesker ikke i os selv. Dertil behø-
ver vi Helligåndens hjælp og kraft. 
Vi kan kalde det Guds bistand, og 
den giver Gud os gerne, hvis vi 
beder ham om det.

Det, som lignelsen hos Mat-
thæus kap.18 lærer os, er dette: 
- Al tilgivelse begynder hos Gud. 
Men dens eksistens hos os er 
betinget af, at vi giver den videre. 
Fysisk og psykisk helbredelse fra 
Gud er en form for tilgivelse og 
kærlighed fra Gud.

Al tilgivelse udgår således fra 
Gud. Men Guds tilgivelse forbliver 
kun der, hvor mennesket selv til-

giver. Udenfor tilgivelsens område 
er der ensomhed, undergang 
og død.

Nu til din barndom og skole-
gang:

Jeg kan se, hvordan din barn-
dom og skolegang har skadet og 
traumatiseret dig. Det lider du 
stadig under. Som du skriver: - 
Det er utroligt, som barndommen 
hænger ved. 

Jeg er rystet, når jeg læser, 
hvordan du i din barndom næ-
sten blev glad for at være syg. 
Så kunne du undgå at komme i 
skole og derved undgå mobning. 

Din barndom har i sandhed 
været hård og ond ved dig, og din 
barndom vil altid være der. Men 
jeg tror alligevel, at du kan fi nde 
genoprettelse hos Jesus for de 
skader, barndommen har påført 
dig både fysisk og psykisk. Det 
vil jeg bede om må ske for dig. 

Jeg vil også bede om, at du må 
komme ud blandt mennesker og 
dele dit liv og fortid med andre. 

Det er forståeligt, men ikke 
godt for dig at fortsætte barndom-
mens frygt og isolation.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne nu vidne om, 

hvad Jesus formår. 
For et par år siden oplevede 

jeg, at mine kroniske gigtsmerter 
forsvandt, efter at jeg havde mod-

taget en salvedug, som du havde 
salvet og bedt over. Rigtig mange 
tak fordi du bruger din nådegave.

Venlig hilsen
          L.

Vi får tilgivelse ved selv at tilgive

Er de ’helbredende strømme’ også for mig?

Jeg trænger virkeligt til helbredende strømme, såvel til mit legeme som til mit indre. Er de 
også for mig? spørger KN.

Præsten talte om livets vand fra Gud. Det er Helligånden. 

Kroniske gigtsmerter forsvandt
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Päivi Heikkila til danske kristne: 

Uden forbøn ingen by-vækkelse

Ca. 100 forbedere fra 22 byer 
mødte op til forbønsdagen i 
lørdags i Citykirken i Aarhus 
med Päivi Heikkila fra Finland.

- Vi havde et utrroligt godt 
og opbyggende møde, fortæller 
Bent Christiansen fra Bedehus.
dk, som havde indkaldt til mødet.

- Det var en af de regionale 
samlinger, som vi arrangerer for 
de forbedere, der koncentrerer 
sig om bøn for deres byer.

Vi har tidligere haft en samling 
i Odense. Den næste samling bli-
ver i Næstved den 28. november, 
fortæller Bent Christiansen, som 
er tidligere højskoleforstander og 
koordinator for Bedehus.dk.

Også møder i Slagelse, 
Kolding og Høje-Taastrup

I forbindelse med Päivi Heik-
kilas besøg i Danmark blev der 
også arrangeret et møde søndag 

i Apostolsk Kirke i Slagelse. Her 
kom også forbedere udefra, og 
der var stor begejstring for at gøre 
mere ved forbønsarbejdet i den 
del af Sjælland. 

Mandag aften blev der holdt 
en samling i højskolesalen på 
Kolding Internationale Højskole, 
som blev fyldt med forbedere fra 
det sydjyske område. Også en 
forbeder helt fra Korsør dukkede 
op, da han ikke kunne deltage i 
mødet i Slagelse.

Päivis turné i Danmark slut-
tede i Høje Tåstrup, hvor der var 
arrangeret et møde i Citykirken 
tirsdag aften.

- Jeg er meget opmuntret over, 
hvor hurtigt der opstår bedegrup-
per i de danske kommuner. I 
Finland tog det os længere tid. 
Men jeg tror, Danmark hurtigere 
vil komme i gang med at se Guds 
værk, og jeg tror, Danmark vil få 
en strategisk betydning i forhold 

til Europa. Mange profetier har 
forudsagt, at en ny bølge af 
kristen fornyelse vil brede sig fra 

Norden ned i Europa i de sidste 
tider, fortæller Päivi Heikkila.

Henri.
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ggggggggggggg
Päivi HeikkiläDansk udgave 

er bedre end 
originalen

- Den danske udgave 
er bedre end originalen, 
sagde den finske forfatter 
Paivi Heikkila, da hun talte 
i Kolding.

- Jeg ønskede, at der 
skulle være billeder og il-
lusttrationer i den finske 
og engelske udgave, men 
forlaget mente, det blev for 
kostbart.

Derfor blev jeg meget 
glad, da oversætteren Frits 
Knudsen spurgte om at få illustrationerne med, da han mente, 
de var bedre end forklaringerne. Udfordringens forlag besluttede 
derfor at udgive bogen med illustrationerne.

Päivis bog ”Herren vil give jer byen. Forbederens håndbog” er for 
nylig også udkommet på norsk og polsk. Og i fl ere andre europæi-
ske lande ønsker man også bogen med undervisning om forbøn.

Bogen beskriver, hvordan kristne kan gå i forbøn for deres 
lokale samfund - nedbede velsignelse og forhindre onde kræfter 
i at ødelægge samfundet.

Bogen kan bl.a. købes på hjemmesiden Hosianna.dk.
Henri.

- Mange kristne beder for væk-
kelse år efter år. Men de glem-
mer, at der ligger et arbejde 
forud for en vækkelse.

Det sagde den fi nske forbøns-
leder Päivi Heikkila i sin under-
visning i de forskellige byer, hun 
besøgte i Danmark.

- Beretningerne i Gamle Testa-
mente er fortalt for vores skyld, 
for at vi skal vide, hvordan vi skal 
arbejde åndeligt.

Nedbryd onde altre
- Der fortælles om Josua (5. 

Mosebog 12,2-3), Josias (2. 
Kongebog 23,25), Gideon (Dom-
merbogen 6,25+27), Elias på 
Karmels bjerg (1. Kongebog 18) 
og Jehoshaphat og Asa (2. Krø-
nikebog 17 og 14,3).

De fi k alle besked på, at de 
skulle nedbryde de onde af-
guders altre. De nedbrød dem 
fysisk, vi skal gøre det åndeligt 
med bøn og profetiske handlinger.

Et alter er et sted, hvor man 
tilbeder og hengiver sig til en 
højere magt. 

Det kan være Gud, man giver 
lovsang og tilbedelse. Men det 
kan også være djævelen, man 
direkte eller indirekte ”ofrer” sin 
hengivelse til. 

Det kan også være steder med 
synd, der bliver et ”alter” – en mu-
lighed for det onde til at komme 
ind i mennesker og samfundet. 

Derfor er det vigtigt, at vi tager 
et opgør med de falske altre, 
forklarede Päivi.

Gud husker fortiden
Päivi lægger i sin undervisning 

vægt på, at kristne forbedere 
skal undersøge og kortlægge 

en by eller et områdes historie 
for at se, om der ligger synder 
i fortiden, der skal bekendes og 
gøres op med.

- Det er ligesom, når et men-
nesker omvender sig til Gud, 
forklarer hun. 

- Da jeg blev kristen som 36-
årig måtte jeg også rydde op i min 
fortid. Der var nogle ting, som jeg 
måtte bede Gud og mennesker 
om tilgivelse for. Der var nogle 
okkulte og syndige bøger, som 
måtte smides ud, osv.

På samme måde er det faktisk, 
når vi ønsker, at en by eller et land 
skal omvendes til Gud. 

Så må vi også foretage en 
åndelig kortlægning. Dels for at 
fi nde de ugudelige ”altre”, som 
fi ndes i vores område. Og dels for 
at gøre op med fortidens synd og 
blodsudgydelser. 

Vi kan ikke forvente, at folk 
i almindelighed vil bede om 
tilgivelse for det, deres forfædre 
har bedrevet. Her skal de kristne 

være som en slags præster, der 
tager ansvar og går i forbøn på 
deres byers vegne.

Forsoning i Bangor
Päivi Heikkila nævner som 

eksempel, hvordan hun tog ini-
tiativ til en bodshandling på de 
nordiske landes vegne, da hun 
i 2002 blev inviteret til at tale i 
Bangor i Nordirland. 

I denne by dræbte vikinger fra 
Norden på én enkelt dag i år 824 
ikke færre end 700 uskyldige 
mennesker i byen Bangor. 

Byen havde et kloster og var et 
missionscenter i vikingetiden fra 
år 570 til 824. Her havde 3.000 
munke tilbedt Gud i 250 år. Man 
havde bedt uafbrudt - 24/7 - gen-
nem 150 år. Men i 824 dræbte 
vikingerne munkene og ødelagde 
både klostret og dele af byen. Når 
det lykkedes dem at dræbe så 
mange var det, fordi de kristne 
ikke fl ygtede, men blev ved med 
at tilbede Gud indtil det sidste.

På vegne af vikingeforfædrene  
knælede Päivi og andre kristne 
fra de nordiske lande på den jord, 
hvor der var sket så megen blods-
udgydelse, og bad om tilgivelse.

Altervinen blev hældt ud over 
jorden som et symbol på, at Jesu 
blod er forsoning for det onde. 

Mange lokale fortalte, hvordan 
de dybt berørte havde oplevet 
den gennemgribende tilgivelse 
også personligt i deres liv. 

Kort efter fortalte aviserne, at 
katolikker og protestanter havdse 
forsonet sig, og terroristerne i IRA 
gik ind på en begrænsning af 
deres hemmelige hær. Det blev 
begyndelsen til den fred, som 
opstod i Nordirland efter århund-
reders blodig uforsonlighed.  

Päivi ser en sammenhæng 
mellem det, der først skete på et 
åndeligt plan, og det der derefter 
viste sig på det naturlige plan.

Forberedelse må der til
- Før der kan komme vækkelse 

i en by, må de onde altre og sata-
niske fæsningsværker nedbrydes 
gennem forenet bøn på tværs af 
kirkerne. Det nytter ikke at bede 
om vækkelse, hvis man ikke 
foretager sig noget.

Når kristne fi nder sammen på 
tværs af deres menigheder og 
holdninger, og beder for deres 
byer, sker der store ting i den 
åndelige verden. 

Ofte kan vi derefter læse i avi-
sen om den ændring, der herefter 
sker i den synlige verden. Det har 
vi mange eksempler på i Finland, 
som jeg nævner i min bog. Og 
det vil I snart opleve også her i 
Danmark, hvis I beder.

Henri.

Bøn for byerne
I de farvede områder er der 

dannet en lokal bedegruppe, 
som beder for kommunen. I de 
sorte mangler der fortsat. Nye 

grupper kan tilmelde sig på 
forbedere@udfordringen.dk 

Højskolesalen på KIH i Kolding var fyldt op med kristne, der 
ønskede at gå forbøn for deres byer. 

Finsk forbønsleder tror, 
at Danmark får betydning

Päivi Heikkila (tv) tolkles af Bente Fischer Nielsen.

Kristen ambassade holdt stævne
Lørdag den 5. september hold ICEJ – Den Internationale 
Kristne Ambasade i Jerusalems danske afdeling - stævne i 
Aalborg MenighedsCenter.

 – Efter morgenkaffen underviste David Elms, som er præst i 
Liverpool og leder ICEJ i England, om Israels plads i profetierne. 

Derefter talte Otto Ruhl, som er lektor i historie og religion på 
Helsingør Gymnasium og formand for Dansk-Israelsk Selskab. 
han er også repræsetant i Folkekirkens Nødhjælps Råd. Otto Ruhl 
fortalte om, hvad der var op og ned i Israels-debatten. 

ICEJs nye danske leder Christina Elisabeth Leinum fortalte om 
ICEJs formål og fremadrettede målsætninger. 

Om aftenen talte Pål H. Pedersen fra ICEJs afdedling i Norge. 
(Billedet.) Han er både præst og evangelist og talte især om Guds 
løfter. Til slut, var lovsang med gruppen Skywalk.

Under mødet var der maleri-udstilling af Per Laigaard fra Salling-
Kunstcenter, der giver tiende af sit malerisalg til ICEJ. 

Henri.
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Truer IS kristne i Jerusalem?
En fl yer underskrevet ’Islamisk Stat’ truer Jerusalems kristne. 
Selvom dets ophav betvivles, bekræfter politiet, at truslerne 
mod kristne bliver fl ere, skriver Åbne Døre.

Flyvebladet, som truer de kristne, blev distribueret i Jerusalem 
sidst i juni. 

”De vantro kristne skal vide, at I skal forsvinde med det samme, 
ellers bliver I massakreret ved Eid al-Titr, ved ramadanens slutning. 
En måned må være tid nok til at komme væk”, hed det i fl yvebladet 
ifølge avisen Haaretz. Flyvebladet er underskrevet ’Islamisk Stat, 
Jerusalems Emirat’.

Den katolske patriark Michel Sabbah og biskop Atallah Hanna fra 
den ortodokse kirke besvarede meddelelsen ved at sige, at intet vil 
kunne skræmme palæstinensiske kristne væk fra deres eget land 
eller fra Jerusalem. Haaretz skriver, at det er uklart, om fl yvebladet 
virkelig stammer fra IS, eller om der var tale om et falsum.

En arabisk- talende amerikaner siger, at de kristne er meget om-
hyggelige med ikke at kritisere islam offentligt. Han siger desuden, 
at fl yvebladet har en sprogbrug, som IS droppede for et år siden.

Uddeling af fl yveblade i Østjerusalem behøver slet ikke betyde, at 
IS er til stede i Jerusalem. Formålet kunne være at skabe bekymring 
hos israelerne eller sprede propaganda, mener den palæstinensi-
ske menneskerettighedsforkæmper Bassam Eid.

Bodil

Eutanasi-lov på vej i Californien
Et lovforslag om læge-assisteret selvmord bliver ifølge The 
Huffi ngton Post tilsyneladende snart vedtaget i Californien. 

Lovforslaget vandt tilslutning, efter at en 29-årig kræftpatient 
fl yttede til Oregon for at få lægehjælp til selvmord der. Indtil videre  
er eutansi tilladt i de fi re stater Oregon, Washington, Montana og 
Vermont.

Mange læger er dog stadig imod lovforslaget, fordi de mener, 
at det er deres opgave at redde liv, ikke at afslutte det for nogen.

Bodil

Af Vidar Norberg

 I alt 232 immigranter fra Nord-
Amerika kom til Ben-Gurion 
lufthavn i Israel den 18. august. 

  
Immigranterne var 29 familier 

med ialt 75 børn, ni par og 86 
enkeltpersoner. Blandt disse er 
59 personer, som skal indgå i 
Israels forsvar.

Statsminister Benjamin Ne-
tanyahu hilste immigranterne 
gennem en video.

– Dette er jeres land. I har 
brugt jeres ret til at blive aktive 
deltagere i den jødiske historie, 
gøre Israel stærkere og jer selv 
stærkere. Jeres succes er vor 
succes, sagde Netanyahu.

- Tænk på jeres fædre, bed-
stefædre og de 14 seneste ge-
nerationer, som håbede og bad 
om næste år at måtte komme 
til Israel. I gjorde det. I er en del 
af historien. Enhver immigrant 
som kommer, fuldfører en 2000 
år gammel rejse. Her har vi 232, 
som har været på en 2000 år 
lang rejse, sagde formand Natan 
Sharansky i Jewish Agency til 
Jerusalem Post.

Det var organisationen Nefesh 
B’Nefesh som bragte dem til Is-
rael. De fi k støtte fra Absorbtions-
departementet, Jewish Agency, 
Jødisk Nationalfond, JNF-USA 
og Tzofi m-Gariin Tzabar.

Profeten Ezekiel (kap. 36, v. 
24) siger, at jøderne skal komme 

tilbage til Israel:
«Jeg vil hente jer fra folkene 

og samle jer fra alle landene, og 
jeg vil lade jer komme til jeres 
eget land.»

Nye immigranter til Israel
De 232 nye borgere vil gøre Israel stærkere, sagde statsminister Benjamin Netanyahu.

Af Jakob Rerup

Den danske kirke i Skåne er 
kun fi re år gammel og en af de 
nyeste i udlandet. 

Kirken startede som et samar-
bejde mellem præst Oluf Stein-
lein (72) og den svenske præst 
Berth Løndahl, som til daglig 
er præst i Bunkefl o Strandkirke 
i Malmø, oplyser Kirken i Kø-
benhavn.

Bert Løndahl for talte Oluf 
Steinlein, at han havde omkring 
20 danske dåbsgerninger om 
året, og så tog udviklingen for 

alvor fart. Den begyndte med en 
juleaftensgudstjeneste i 2011 
i Lockarps Kirke, der ligger lidt 
uden for Malmø. Den kirke har 
den danske kirke i Skåne fået 
lov at bruge ganske gratis som 
central kirke for menigheden, 
og derfor kan Oluf fungere som 
frivillig præst. 

Der er et godt opland for kir-
ken, fordi der bor omtrent 35.000 
danskere i Skåne, og endvidere 
har mange danskere arbejde 
i Skåne og har børn i skånske 
børneinstitutioner og skoler. 

Kirken fungerer med fælles-
gudstjenester med svenske 

præster. Kirken er imidlertid sat 
til salg for en krone, fordi den 
svenske kirke er presset på øko-
nomi og medlemstal. Beløbet på 
en krone har den danske kirke 
i Skåne lige præcis råd til. Men 
egentlig er de på udkig efter en 
velegnet kirke med et mødelokale 
til menigheden. 

Årets største begivenhed er 
fastelavn, som virkelig er et 
trækplaster for børnefamilier, 
med omkring 150 deltagere til 
gudstjeneste og tøndeslagning.

Oluf Steinlein er frivillig dansk 
præst i Skåne, hvor der bor 
35.000 danskere. 
Foto: Bo Nygaard Larsen.

Dansk kirkeliv i Skåne
Pastor Oluf Steinlein er frivillig præst i den danske kirke i Skåne.

Formand Natan Sharansky 
i Jewish Agency møder nye 
immigranter. (Foto: Nefesh 
B’Nefesh).

Flyselskabet ELAL sagde til-
lykke til de nye israelere med 
en kage.

Kristen fi lm om 
bøn hitter i USA
Den kristne film ’War Room’ 
oplever voldsom interesse i 
USA, skriver KPK.

Alene på premiere-weekenden 
spillede fi lmen 11 millioner dollars 
(eller 75 millioner kroner) ind. 
Dermed bliver War Room den 
næstmest sete biograf-fi lm i USA 
efter storfi lmen ’Straight Outta 
Compton’, skriver The Hollywood 
Reporter.

Men det hører med til historien, 
at War Room kun blev spillet i 
1.135 biografer, mens ’Straight 
Outta Compton’, som indtjente 
13,2 millioner dollars, blev vist 
på hele 3.142 forskellige steder.

I fi lmen har brødrene Alex og 
Stephen Kendrick næsten ude-
lukkende brugt afro-amerikanske 
skuespillere.

– Da vi begyndte at arbejde 
med plottet, gik det op for os, 
at fi lmen ville blive stærkere og 
mere lidenskabeligt fortalt fra 
et afro-amerikansk perspektiv. 
Den afro-amerikanske kirke er 
mere inderlig, de er mere ud-
tryksfulde, og de har en mægtig 
lidenskab i deres bønner, siger 
Alex Kendrick. Men det er Gud, 
der skal have al æren, tilføjer 
fi lmskaberen.

Bodil

Tidligere norsk statsminister 
med til missionskonference
Lindsay Brown fra Lausanne-bevægelsen og Norges tidligere 
statsminister Kjell Magne Bondevik deltager i denne uge i 
LINK-konferencen om global mission på Fjellhaug Internasjo-
nale Høyskole, skriver KPK. 

Lausannebevægelsens leder, Michael 
Oh, skulle have været hovedtaler for ar-
rangementet, men han måtte trække sig 
i sidste øjeblik. I stedet kommer Lindsay 
Brown, som er International direktør i 
Lausannebevægelsen. Lindsay Brown 
har tidligere været international direktør i 
IFES, den internationale KFS-bevægelse. 

I år er omkring 20 internationale unge 
ledere fra hele Europa inviteret med. 
Disse er delegater til Lausannebevægel-
sens Younger Leaders Gathering i 2016. 

Link er NORMEs (Norsk Råd for Misjon 
og Evangelisering) årlige missionskon-
ference, som samler ledere fra kirke- og missions-Norge. Blandt 
bidragsyderne i år er Dag-Håkon Eriksen, Rune Edvardsen og 
Hjalmar Bø. Stefan Gustavsson, som leder Evangelisk Alliance i 
Sverige, holder oplæg om «Scandinavia and the Future of Global 
Mission».

– Jeg er meget spændt, og nu har vi også fået bekræftet, at Kjell 
Magne Bondevik kommer tirsdag aften, hvor temaet er «Elsk din 
fjende». Det blir spændende med indslag fra folk, som har arbejdet i 
Israel og Palæstina, siger daglig leder i NORME, Anne Lise Søvde. 

Lovsangen bliver ledet af canadisk-israelske Jamie Hilsden. 
Bodil

I denne uge samles kristne fra hele Europa til LINK-konferen-
ce om Global Mission. Foto: Nicolas Raymond/CC/Flickr

Kjell M. Bondevik 
har været Norges 
statsminister to 
gange.
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Af Jakob Rerup

Den amerikansk-iranske kon-
vertit og præst Saeed Abedini 
er den mest prominente af de 
mange kristne fanger i Iran. 
Landet undertrykker og forføl-
ger kristne, især dem, der er 
konverteret fra islam.

Pastor Saeed Abedini (født 
7. maj 1980) var rejst til Iran for 
at arbejde på et børnehjem i juli 
2012. Stedet var byen Rasht ved 
Det Kaspiske Hav. Her blev han 
fængslet og sat i husarrest. 

Sammen med sin hustru, 
Naghmeh Abedini, der også er 
amerikansk statsborger, havde 
den tidligere muslim startet om-
kring 100 huskirker i 30 iranske 
byer med mere end 2000 med-
lemmer i perioden 2002-2005.

Tævet og sat i isolation
I september 2012 blev pastor 

Abedini sat i Evin fængslet i 
Teheran. Her sad han i isolation, 
og den 27. januar 2013 blev han 
idømt otte års fængsel for at have 
undermineret Irans sikkerhed. 

Saeed Abedini er fl ere gange 
blevet nægtet medicin for de 
fysiske skader, han fi k under sin 
tilfangetagelse. 

- Han har skullet håndtere en 
masse smerte og indre blødnin-
ger, siden han er blevet isolati-
onsfængslet, hvilket har været 
rædselsvækkende i sig selv… to 
gange har de forsøgt at knække 
ham og få ham til at afsværge sig 
sin tro. Han har været en masse 
igennem det seneste år, udtalte 
hustruen Naghmeh til den ameri-

kanske avis ”The Christian Post” 
i august 2013.

Pastor Abedani skulle ifølge 
”The Christian Post” have udtalt:

- Jeg har ikke gjort noget 
galt. At være kristen er ikke en 
forbrydelse.

Ifølge Det Amerikanske Cen-
ter for Lov og Retfærdighed 
(ACLJ) kunne det have givet ham 
en mildere dom, hvis han var gået 
tilbage til islam. Men den ame-
rikanske konvertit er ikke kuet, 
selv om han havde så alvorlige 
smerter i maveregionen, at han 
besvimede af smerterne. 

ACLJ repræsenterer Saeeds 
hustru Naghmeh Abedini og 
deres to børn.

Rajai Shahr-fængslet
I august 2013 tabte Abedini 

en appelsag i Teheran om at 
nedsætte hans dom på otte år. 
Han blev i november overført til 
Rajai Shahr-fængslet nordvest 
for Teheran. Dette fængset huser 
svært kriminelle og er værre end 
Evin-fængslet. Det sker, at de 
indsatte dræber hinanden.

Pastor Abedini var fl yttet tilbage 
til USA sammen med sin hustru 
Naghmeh i 2005, fordi kirkebevæ-
gelsen oplevede et angreb fra de 
iranske myndigheder efter valget 
af Mahmoud Ahmedinejad som 
præsident. I 2008 blev Abedini 
ordineret til præst. 

Under sit første besøg i Iran i 
2009 efter valget af Mahmoud Ah-
medinejad, blev Saeed arresteret 
og truet på livet under afhøringen, 
som gik på hans konvertering til 
kristendommen i år 2000. Han 
måtte underskrive en erklæring 

om at stoppe alle kirkeaktivite-
ter i Iran. Tilbage i USA fi k han 
amerikansk statsborgerskab 
i 2010, så han nu har dobbelt 
statsborgerskab.

Kristendommen er anerkendt 
som en minoritetsreligion un-
der Irans forfatning, men eks-
muslimske bliver diskrimineret af 
myndighederne. Konvertitterne 
må ikke dyrke deres tro sammen 
med andre kristne i etablerede 
kristne kirker. Det har ført til etab-
leringen af såkaldte huskirker 
eller undergrundskirker.

Ifølge Fox Neews blev Saeed 
Abedini dømt for at have ”under-
mineret den iranske regering ved 
at opbygge et netværk af huskir-
ker og … forsøge at bortlede den 
iranske ungdom fra islam.”

Dommen var baseret på bevis-
materiale fra de tidligere nullere.

Kerry fordømmer dom
I et svar til den republikanske 

senator Marco Rubio fra Florida 
ved en høring i januar 2013 ud-
talte den nytiltrådte amerikanske 
udenrigsminister, John Kerry:

"Vi forbliver dybt bekymrede 
omkring retfærdigheden og gen-
nemsigtigheden af Hr. Abedinis 
retssag. Jeg fordømmer sammen 
med den amerikanske regering 
Irans fortsatte krænkelser af den 
universelle rettighed til religions-

frihed og opfordrer de iranske 
myndigheder til at respektere Hr. 
Abedinis menneskerettigheder og 
løslade ham.”

Appel til Rouhani 
En underskrift-indsamling fore-

taget af ACLJ stilet til den nye 
iranske præsident Hassan Rou-
hani, med det formål at få løsladt 
Saeed Abedani, blev støttet af 
over 89.000 underskrifter, mens 
en global underskriftindsamling 
fi k hele 650.000 underskrifter. 

Den 18. september 2013 frigav 
Iran 11 såkaldte samvittigheds-
fanger. Blandt dem var politiske 
fanger og de to kristne, Maryam 
Jalili and Mitra Rahmati. De blev 
løsladt seks uger før, deres to et 
halvt års fængselsdom ville være 
færdigafsonet. De to var konverte-
ret fra islam og dømt for at være 
medlemmer af en illegal gruppe 
– en kristen undergrundskirke. 
Frigivelsen skete efter valget af 
den moderate Hassan Rouhani, 
til præsidentposten i Iran den 14. 
juni 2013.

 Løsladelsen skete blot en uge 
før Rouhani rejste til FN’s gene-
ralforsamling i New York. Rejsen 
havde til formål at afhjælpe re-
solutionerne og de økonomiske 
sanktioner mod Iran pga. deres 
atomprogram. 

Under sin valgkamp lovede 
Rouhani at respektere kvinders 
og religiøse mindretals rettighe-
der, inklusiv det kristne mindretal. 
Han lovede også at løslade po-
litiske fanger og indføre et bor-
gerrettigheds-charter, som skal 
sikre lighed uden diskrimination 
baseret på race, religion og køn.

Ayatollah har sidste ord
 På trods af valget af Hassan 

Rouhani øjner ACJL ikke de store 
chancer for, at Rouhani kan få 
løsladt Saeed Abedani:

"Selvom man kan håbe, at 
hans løfter om reform vil inkludere 
større frihed for de forfulgte reli-
giøse minoriteter i Iran, er realite-
ten, at manden, som kontrollerer 
landet, og som har udstukket den 
hårde politik imod kristne, forbli-
ver den samme. Den øverste le-
der, Ayatollah Khamenei, forbliver 
ved roret, og han har sat kursen 
imod fuldstændig ødelæggelse 
af den kristne tro i Iran,” udtalte 
ACLJ’s juridiske direktør, Tiffany 
N. Barrans til “The Christian Post” 
i september 2013.

 Den 11. maj 2015 vedtog 
USAs senat med stemmerne 
90-0 en resolution, som under-
streger, at det er USA’s politik at:

1. regeringen i Den Islamiske 
Republik Iran øjeblikkeligt løsla-
der de amerikanske statsborgere 
Saeed Abedini, Amir Hekmati og 
Jason Rezaian og samarbejder 
med den amerikanske regering 
om at lokalisere og returnere 
amerikanske Robert Levinson, og

2. den amerikanske regering 
skal gøre sit yderste for at hjælpe 
og med ethvert til rådighed stå-
ende diplomatisk værktøj sikre 
deres frigivelse.

Støtte fra Tyskland og EU 
Naghmeh Abedini har haft 

møder med repræsentanter for 
den tyske regering og sam-
arbejder med den tyske NGO 
”Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte” (IGFM) om at få 

løsladt husbonden. Hun har også 
fået foretræde for fl ere udvalg i 
Europa Parlamentet, som har lo-
vet at støtte hendes sag i EU-regi 
og på den internationale scene. 

Vil mødes med Rouhani
Nagmeh Abedini har tidligere 

i år haft et møde med præsident 
Barack Obama, som lovede at 
prioritere frigivelsen af Saeed. 
Mange håbede, at Obama ville 
inddrage Abedinis sag i diskus-
sionen om atom-aftalen med Iran. 
Men det kom der til stor skuffelse 
for familien og mange menneske-
retsbevægelser ikke noget ud af.

Nu har Naghmeh Abedini gen-
nem ACLJ skrevet til Irans præ-
sident Rouhani for at få et møde 
med ham i New York. I brevet 
beskriver hustruen mandens 
lidelser i fængslet ’til trods for, 
at han ikke er kriminel’. Samtidig 
understreger hun, hvordan hele 
familien savner at være sammen.

Rebekka fylder 9 år om få 
måneder. Hvis Saeed også går 
glip af hendes 9. fødseldag, vil 
han være gået glip af fi re. Det er 
næsten halvdelen af mit barns liv, 
skriver Naghmeh.

Det anslås, at der er mellem 
300.000 og 370.000 kristne i Iran, 
hvoraf mange er iranske assyrere 
eller fra det armenske apostolske 
mindretal.

Pastor Saeed Abedinis historie har rørt mange mennesker ver-
den over. Flere organisationer kæmper for at få ham frigivet fra 
fængslet i Iran. Her kommer opfordringen fra American Center 
for Law and Justice.
Billedet viser pastor Saeed Abedini, hustruen Naghmeh Abedini 
og deres to små børn for over tre år siden, da familien boede i 
USA.

Pastor Saeed er stadig fængslet i Iran
Den amerikanske statsborger, som betegnes ’farlig’ for Iran, er selv i livsfare. Familien kæmper for at få ham frigivet.

- Jeg har ikke gjort 
noget galt. At være 

kristen er ikke en 
forbrydelse.

Hvis Saeed også går 
glip af hendes 9. fød-

seldag, vil han være 
gået glip af fi re. Det 
er næsten halvdelen 

af mit barns liv.
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Geilo Vestlia Resort
10% rabat på bestillinger før d. 30. november 2015.

10%
 R

ABAT

Vestlia Resort  som 

ligger i Geilo er et 

hyggeligt hotel, 
hvor hele familien 

vil trives.

Geilo Geilolia Hyttetun og Ferielejligheder10% rabat ved bestilling inden d. 31. oktober 2015.

10%
 R

ABAT

Hytterne ligger i 
roligt skovområde 
ved foden af Geilo-
lia Skisenter, så ved 

skiene spændes på 
lige uden for døren.

Geilo Havsdalsgrenda15% rabat ved bestilling inden d. 30. oktober 2015 – GÆLDER IKKE UGE 7 OG PÅSKEUGEN.

15%
 R

ABAT

ligheder med Ski-in/Ski-out i bilfrit og 
børnevenligt om-
råde. Ideelt til de 
familier, der ønsker lidt ekstra luksus.

Geilo Dr. Holms Hotel
10% rabat på bestillinger før d. 15. oktober 2015.

10%
 R

ABAT

Et historisk hotel 

fyldt med hyggelig 

atmosfære, som 

ligger pragtfuldt i 

centrum af 
Geilo. 

Geilo Ustedalen Hotel og Resort

1. november 2015

SPAR 300 K
R.

Ustedalen Hotel & 
Resort står helt nyreno-
veret. Resortet har en 
god placering, solrigt, 
tæt på centrum, og tæt 
på det bedste Geilo har 
at tilbyde.

Quality Spa & Resort Norefjell10%  rabat ved bestilling inden d. 1. november 2015.

10%
 R

ABAT
Quality Spa & 
Resort åbnede i 
2009 og ligger i 

har allerede vundet 

Gålå

10% rabat ved bestilling inden d. 1. oktober 2015

10%
 R

ABAT Gålå har et af 

langrends-

områder og 

familievenligt 

alpinanlæg.

Skeikampen
10% rabat ved bestilling inden d. 31. oktober 2015

10%
 R

ABAT
Skeikampen er 
spændende og 

skab, og ligger på 
grænsen mellem 

områderne.

Norsk Hytte Udlejning Aps

 post@nhu.dk

 .dk

 +45 96 17 01 11

BOOK TIDLIG RABAT
PÅ DIN NÆSTE SKIFERIE
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Af Henriette Kanstrup

Lisbeth Thomsen

En ny dvd, som handler om 
nogle af livets store spørgs-
mål, skal fungere som en 
ressource for arbejdet blandt 
aldersgruppen tweens.

«Viggo og Chris for tweens» er 
titlen, og dvd’en er et norsk un-
dervisningsoplæg om trosforsvar 
for de 10 til 14-årige. Den er delt 
ind i ni episoder, som belyser et 
aktuelt spørgsmål om tro. 

– Trosforsvar er et vigtigt ele-
ment i børn og unges tro, siger 
Viggo Klausen. Han er børne- og 
familieforkynder i det norske 
Missionsforbund og initiativtager 
til dvd’en. Med sig i projektet har 
han Chris Duwe, som tidligere har 
udgivet cd’er og undervist børn i 
trosforsvar. 

Eksistentielle spørgsmål
De ni episoder tager udgangs-

punkt i to drenges dagligdag. 
Anders og Vegar, som drengene 
hedder på dvd’en, får kritiske 
spørgsmål fra deres lærer og fra 
klassekammerater. 

Sammen søger de svar på 
YouTube og møder her Viggo og 
Chris, som på dvd’en fungerer 
som en slags tv-værter, der ved 
at henvende sig til folk på gaden,   
til butiksansatte og til en eks-
pert, fi nder svar på de aktuelle 

spørgsmål.
– Det unikke med dette nye 

oplæg er, at vi tilnærmer os tilvæ-
relsen, den kristne tro og Bibelen 
på en fi losofi sk og videnskabelig 

måde, siger Viggo Klausen.
Hver episode varer omkring 

ti minutter og er i sprog og form 
tilpasset de 10-14-årige. Med 
dvd’en følger et hæfte, som in-

deholder spørgsmål til samtale 
og forslag til aktiviteter til hver 
episode. Spørgsmålene som 
bliver taget op på dvd’en er:
• Er alt relativt, eller fi ndes der 

absolutter?
• Er noget sandt for alle?
• Hvordan kan jeg fi nde ud af, 

om noget er sandt?
• Hvorfor lever jeg?
• Kan vi stole på Bibelen?
• Kan Gud alt?
• Hvorfor har jeg en fri vilje?
• Hvad hvis jeg tvivler?
• Et «Ja!» eller «Nej», bare ikke 

et «Måske»!

På Youtube kan man se en 
trailer for dvd’en og hele første 
episode. Søg på ”Viggo og Chris 
for tweens”. Det hele foregår na-
turligvis på norsk, men heldigvis 
på bokmål, som er til at forstå for  
de fl este danskere. Hvor meget 
de danske tweens får med sig 
af det norske, må jo komme an 
på en prøve, men at dømme 
efter episode 1 er det ganske 
underholdende og vil under alle 
omstændigheder kunne inspirere 
tweensmedarbejdere i arbejdet.

 
Dvd’en koster NOK 199 og 

kan købes på Misjonsforbundets  
forlag via forlaget  Hermons hjem-
meside. (www.hermon.no /andre 
forlag / Misjonsforbundet UNG)

Hjælper tweens 
med at forsvare troen
Missionsforbundet i Norge har produceret en DVD, som ser på nogle af livets store spørgsmål. 
I ni kortfi lm á ca. 10 minutter får de 10 - 14-årige hjælp til at tale om tro.

De to drenge på dvd’en, Anders og Vegar, spilles af Elias Kjøstvedt og 
Jacob Roland. Foto: Anne Lise Aadnevik

Chris Duwe og Viggo Klausen har produceret dvd’en, som giver 
tweens hjælp og vejledning til at forsvare troen. Foto: Rachel E. Olsen 

Gud virker i de uperfekte
Temaet for årets største kvindekonference ’Forvandling’ handler om at lade Gud komme til.
Den 24.-26. september in-
viterer ’Kvinde til Kvinde’ 
for ottende gang til kvinde-
konferencen ’Forvandling’ i 
Kulturcentret i København. 

I år er hovedtemaet ”Perfekt i 
det uperfekte” med fokus på at 
lade Gud komme til og overvinde 
de omstændigheder, der måtte 
begrænse os. Formålet med 
konferencen er at inspirere og 
udfordre deltagerne og samtidig 
give mulighed for at fordybe sig i 
sin tro. Weekenden i København 
er også en chance for fælles-
skab med kvinder i alle aldre og 
nationaliteter.

Ny hovedtaler er fra USA
Konferencens hovedtaler er 

Jennifer DeWeerdt fra Rockford, 
USA. Hun er sammen med sin 
mand en del af ledelsen i kirken 
Rockford First i nærheden af 

Chicago og er her med til at arran-
gere kvindekonferencen ”Original 
Women” hvert år i april. 

Derudover taler Rita El Mou-
nayer fra Sat-7, Cypern, samt en 
række danske talere, herunder 
Merete Tangstad og Jørn Hyld-
gaard. Igen i år vil Martin Smith 

være en del af lovsangen, denne 
gang sammen med Bright City 
fra UK. 

Hjælper fl ygtninge
Et af hovedområderne i For-

vandling vil være et indblik i 
det asylarbejde, som ’Kvinde til 

Kvinde’ er i fuld gang med på fl ere 
sjællandske flygtningecentre. I 
den forbindelse har 100 asylan-
søgere fået mulighed for at få 
økonomisk støtte til at deltage på 
Forvandling. Under konferencen 
vil der blandt andet være en fest 
til fejring af det arbejde, der er 
blevet gjort i løbet af året, samt 
en indsamling til at videreudvikle 
arbejdet.

Sidste år lancerede Kvinde til 
Kvinde sin egen initiativpris. Pri-
sen på kr. 10.000 er en anerken-
delse til en kvinde eller et projekt, 
der har gjort en særlig indsats 
for andre. På Forvandlings face-
bookside kan man fra d. 10. - 25. 
september kl. 12 stemme på de, 
af et dommerpanel, tre nomine-
rede initiativer. Prisen overrækkes 
under konferencen.

Lisbeth

Jennifer DeWeerdt fra USA er 
hovedtaler på ”Forvandling”.

Jørn Hyldgaard er kendt som en 
humoristisk og varm taler.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler søger 
konsulenter på Sjælland snarest muligt
Kontakt landsleder Brian Nissen for en uforpligtende snak 
på 8227 1207 / 2818 9525 eller brian@soendagsskoler.dk
job.soendagsskoler.dk

Vil du 
fortælle 

mig
om

Jesus?

Jeg var netop hjemkommet fra en konference i USA, hvor 
stemningen og ambitionerne var høje. Nu sad jeg tilbage 
(med rungende jetlag) i leverpostejs-Danmark i mit gen-
nemsnitlige leverpostejs-hjem. Nedtur eller normalt?   

  
Jeg tog den store beslutning om at revolutionere verden ved 

at starte med at lægge mig på sofaen. Jeg lod tankerne vandre 
tilbage til tidligere konferencer, jeg har været på i tidens løb. Et af 
de øjeblikke, jeg af en eller anden grund husker bedst, var præ-
dikant Christine Caines tale på en kvindekonference tilbage i 
2010, hvor hun talte om, at forvandling ikke sker af et hurtigt fi x fra 
en hyper stemning, men er en langsom proces, der varer hele 
livet. Hun sagde noget i retning af:   

”Det handler ikke om at forlade sin mand og børn til fordel for 
Gud, eller at gå til fl ere kirkeaktiviteter. Det handler om at holde op 
med at vente på, at ens omstændigheder forandres af noget ude-
fra, og i stedet arbejde på den indre forvandling”. 

 
Ingen kan løbe maraton hver dag eller danse fl ere dage i 

træk. Hav aldrig dårlig samvittighed over ro og fred, og at tin-
gene går langsomt. Væksten sker alligevel. Blomsten i landevejs-
grøften gror stadig. Variation er vejen til lykke, og derfor er livets 
leverpostej - udenfor konferencerne og lejrene - helt i tråd med 
Guds plan for vore liv. Livet er ikke altid actionpakket, det kan helt 
ærligt være hamrende kedeligt det meste af tiden. Det behøver 
ikke være stort og vildt, for at Gud er i det. Det handler om at 
lære den livslange lektie at leve i nuet.  

  
Guds store plan starter med det nære og det umiddelbare. Det 

starter i al sin enkelhed med at forvalte sig selv, at kere sig om 
sin familie og venner samt at forbedre sin nærmeste omverden.   

Vi kan tro, at Guds plan for dig og mig er storhed, overnaturlige 
mirakler og fremgang hele tiden, men Guds målestok er oftest en 
helt anden: indre fred og glæde.   

  
Så jeg bliver liggende i sofaen med god 

samvittighed, en varm kop the og nyder for 
nu livets leverpostej.   

Livets leverpostej   
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 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. Bøger med indhold 
- som st ker din t o
Nye bøger  a Udfordringens forlag:

Bogen ”Herren vil give jer byen” er skrevet af Päivi 
Heikkilä, en fi nsk apostel og forbønsleder, som fl ere 
gange har været i Danmark. 

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig kamp for 
samfundet. Og hun er selv gået foran ved at inspirere 
til bedegrupper i kommunerne. I 2008 samledes 10.000 
forbedere fra alle kommuner i Finland til en Kristusdag.

Päivi har fl ere gange talt i Danmark, og mange har 
efterspurgt hendes ”håndbog” med undervisning. Her 
fortæller hun også om sine egne erfaringer med forbøn for 
bl.a. borgmesteren,  byrådet, vandforsyningen, de unge, 
eller imod en heksefestival.

Bogen er fyldt med relevante 
bibelcitater og vil være en nyttig 
håndbog for enhver kristen, som 
vil gå i forbøn for sit land.

Verdensarvs-byen
Brødremenighedens fristad Christiansfeld er blevet 
optaget på UNESCOs Verdensarvs-liste.

Læs om byens stærke åndelige rødder og værdier i denne 
reviderede og farverige nye udgave af Henri Nissens bog 
om ”Hjerternes By”. Bogen er desuden en god guide ved en 
sommerudfl ugt til byen, hvor Udfordringens redaktion ligger.

Ny roman om teenagere
- og den hemmelige kraft

Peter er 12 år, bliver betragtet som en særling og har ingen 
venner. Peter ser ting, andre ikke ser, men for ikke at virke mere 
mærkelig, holder han det for sig selv.

Sofie går i 7. Klasse. Hun er klassens populære pige. 
Før evnen begyndte at tage over, vidste hun altid præcis, hvad 
hun skulle sige og hvornår. Pludselig truer denne evne dog både 
hendes forstand og popularitet.

Sebastian går i 9. Klasse. Han var sportsnørd og havde nok 
i sig selv, indtil andres smerter og sygdomme begyndte at pine 
og plage ham, og nu tvinger det ham til at gøre op med den 
sædvanlige ligegyldighed.

Johanne er datter af en russisk mor og en tyrkisk far. Hendes 
voldsomme temperament og almene sprogforvirring har gjort 
hende til en stærk pige, der helst gør alt på sin egen måde, 
og alene. Kun jagten på det ukendte sprog lokker hende til at 
samarbejde med de tre andre – om at bekæmpe det mørke, 
der hastigt spreder sig på deres fælles skole.

En roman, der også kan læses af voksne.

NY ROMAN(SERIE) AF VIBEKE BINDERUP:

Sådan indtager du 
din egen by!

VIND DEN ÅNDELIGE KAMP:

Jøden Jacob 
længtes efter 
Guds kærlighed
”Er det nok at tage kippa på og lade et langt skæg vok-
se ud? For mig så det ud som om, at Gud ønskede mit 
hjerte mere end mit tøj og andre ting. Jeg vidste dog 
stadig ikke, hvordan jeg skulle give ham mit hjerte”.

Allerede som barn længtes Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin fylde. Af frygt ikke blot for 
Israels Gud, men også for at forråde sin jødiske arv og sin 
familie, forkastede han hårdnakket Jesus. En bitter kamp i 
hans hjerte og sind var begyndt.

Da Jacob var 25 år gammel, greb Gud ind: 
Han forvandlede hans hårde hjerte og lod ham fi nde 
Messias - et nyt liv var begyndt...

Päivi Heikkilä

kr. 198,00

kr. 148,00

kr. 148,00

kr. 148,00
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Bagom et 
fodbold-
eventyr
EM 92-eventyret kan nu genopleves på det 
store lærred - i fi lmen ”Sommeren ’92”.
Som en anmelder ganske rigtigt har skrevet, er fi lmen Som-
meren ’92 en ny version af eventyret om både den grimme 
ælling og Klods-Hans - forenet i en og samme person: Richard 
Møller Nielsen.

Når man har set fi lmen, kan man stadig sidde tilbage med en 
stor undren. Hvad i alverden var det, der skete i juni 92, da Richard 
Møller Nielsen (Ricardo) og det danske fodboldlandshold mod alle 
odds gjorde det (i det mindste tilsyneladende) helt umulige og blev 
europamestre? 

Filmen fortæller historien om træneren, der i første omgang blev 
vraget og dernæst gang på gang blev mindet om, at han ikke var 
god nok, en mand, der ikke bare mødte modgang, men åbenlys 
modstand (”Du er en bondeknold, og jeg kan ikke lide dig”, og ”Jeg 
har ingen respekt for dig” er et par af de udtalelser, han blev mødt 
med). Men allerede lige inden han blev vraget som landstræner, 
skulle Ricardo have sagt, at han kunne gøre det danske fodbold-
landshold til europamestre i 92. Hvordan kunne han overhovedet 
tro det - og endda blive ved med at tro på det?

Det fremgår på ingen måde af fi lmen, at han kunne fi nde på at 
henvende sig til Gud, men det skulle være ganske vist, at han lige 
efter, at Danmark havde vundet fi nalen over verdensmestrene 
Tyskland, gik ind for sig selv og sendte en tak opefter. Den tro, han 
havde, var nok barnets tro og en tro hinsides al fornuft, men den 
bar ham igennem det hele - til sejr.

Vi ser så højdepunkterne fra kampene, hvor der klippes frem og 
tilbage mellem de autentiske kampe med de rigtige spillere i ’92 og 
de iscenesatte med skuespillere - og derimellem det, som Ricardo 
forsøger at få formidlet til sine spillere frem til det allersidste råd, 
han giver dem inden fi nalen: Nu har de på rygraden, hvordan han 
vil have dem til at spille; nu skal de ikke mere tænke på det, men 
spille frit og give alt, hvad de har, så skal de nok vinde. Og det gør 
de så. Fordi Ricardo endelig har fået indgivet spillerne sin tro på, at 
det umulige var muligt. I fi lmen er han en så dominerende skikkelse, 
at den burde have heddet Ricardo - Sommeren ’92.

Richard Møller Nielsen fi k ikke den offi cielle anerkendelse fra 
den danske fodboldverden, han havde fortjent at få. Rulleteksterne 
efter fi lmen slutter med at oplyse om, at  Richard Møller Nielsen 
ikke blev kåret til Årets fodboldtræner i Danmark i 1992. Til gengæld 
blev han kåret til Årets træner i Verden!

En seværdig fi lm for alle - fodboldhadere måske undtaget.
Niels Jørgen Vase

Sommeren ’92 • 90 min. • Premiere: 27. august

Richard Møller Nielsen - fi nt spillet af Ulrik Thomsen - har 
meget at spekulere på - i ”Sommeren ’92” (still fra fi lmen: 
SF Film / Christian Geisnæs).

Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Disney-Pixar er kendt for at 
være en mester i at spille 
på hjertestrengene, og med 
Inderst inde tackler de selve 
kernen i deres fi lm: Følelserne.

Det kan være hårdt at være 11 
år, og Riley er ingen undtagelse. 
Inderst inde i Riley bor hendes 
følelser - Glæde, Tristhed, Vrede, 
Afsky og Frygt. De fem fi gurer 
lever i Hovedkvarteret, kontrol-
centret i Rileys sind, hvor de 
hjælper hende med at navigere 
gennem hverdagen. Glæde styrer 
sine tropper med fast hånd, men 
da Riley og hendes familie fl ytter 
til San Francisco, opstår der uro 
i Hovedkvarteret. Selvom Glæde 
forsøger at holde humøret oppe, 
kommer de fem følelser hele 
tiden i konfl ikt med hinanden. Og 
historien tager endnu en drejning, 
da Glæde, efter at have forsøgt at 
gøre Riley glad igen efter en sær-
lig bitter første dag i skolen, ved 
et uheld bliver smidt ud af Hoved-
kvarteret. Sammen med Tristhed 
lander hun i en labyrintisk verden 
fyldt med Rileys erindringer, hvil-
ket efterlader en følelsesløs Riley 
uden evnen til at føle hverken 
lykke eller sorg. Vrede, Frygt og 
Afsky forsøger at handle, som de 
tror, Glæde ville, men ingen af 
dem kan foregive at være noget, 
de ikke er, og Riley bliver mere og 
mere indadvendt og følelseskold. 
For at redde Riley fra sig selv, må 
Glæde og Tristhed rejse gennem 
en kaotisk verden i Rileys sind, 

hvor de både kommer i kontakt 
med Rileys hukommelsescenter 
og hendes drømmecenter og 
undervejs lærer mange ting om 
sig selv og hinanden.

Det vil ikke komme som nogen 
overraskelse, at Disney-Pixars 
nyeste fi lm, Inderst inde, både 
slår et slag for følelserne og 
for fantasien. Men at påstå, at 
Inderst inde kun spiller på vores 
sentimentalitet, er at gøre den en 
bjørnetjeneste. Filmen balancerer 
på den perfekte blanding af komik 
og eftertænksomhed, som fi lm-
studiet er blevet verdenskendt 
for, og det er dens dybe respekt 

for sit emne, der gør fi lmen så 
fremragende. Fantasien er bare 
prikken over i’et. 

I betragtning af emnet er In-
derst inde uden tvivl den mo-
digste historie, Disney-Pixar 
nogensinde har behandlet for 
børn. Mens ideen om, at følelser 
i virkeligheden er levende væse-
ner, selvfølgelig er fri fantasi, er 
den bagvedliggende tanke - at vi 
nogle gange ikke har kontrol over 
vores egne følelser - en meget 
voksen tilgang til en børnefi lm. 
Der er intet talende legetøj eller 
ingen nuttede robotter her, og på 
trods af fi lmens noget barnlige 

udseende og dens neonfarver, vil 
Inderst inde give genlyd hos de 
fl este voksne. Det er let at trække 
paralleller til emner som depres-
sion og voksenlivsangst, men det 
er den måde, hvorpå denne fi lm 
præsenterer alle disse følelser, 
der gør den virkelig betagende. 
Filmen minder os om, at der ikke 
burde være skam forbundet med 
ikke altid at være glad, og at alle 
følelser har deres plads. Og det 
er et godt budskab, både for børn 
og voksne.

Inderst inde • 102 min 
Premiere: 27. august

Følelser i kontrol og uden
I Pixars nye succesfi lm ”Inderst inde” er personfi cerede følelser hovedpersoner.

Vrede, Afsky, Glæde, Frygt og Tristhed - ”Inderst inde” (still fra fi lmen: Disney)

Anmeldt af  
Anne-Katrine Buch

Omar er en gri-
bende skildring 
af ikke blot det 
psykologiske pres, en militær 
besættelse udsætter alminde-
lige mennesker for, men også 
af de moralske konsekvenser, 
voldelig gengældelse mod ens 
undertrykkere resulterer i. 

Omar ligner ved første øjekast 
enhver anden ung mand. Han 
arbejder, mødes med sine ven-
ner, og har et godt øje til den 
smukke Nadia. Men for at komme 
til Nadias hus må Omar passere 
den høje mur, som skærer igen-
nem det besatte Palæstina; en 
handling, der kan få voldsomme 
konsekvenser, hvis de israelske 
soldater, der patruljerer området, 
fanger ham. For Omar er mere 
end blot en bager. Opfl asket med 
et inderligt had til det israelske mi-
litær, der regulerer deres liv, har 
Omar og hans barndomsvenner, 
Amjad og Tarek, kastet sig ud i 
en farlig leg af terrorisme. Efter 

at deres angreb på et militært 
mål resulterer i en israelsk soldats 
død, bliver Omar arresteret og 
smidt i fængsel. Hans liv og hans 
fremtid med Nadia afhænger nu 
af, om han er villig til at forråde 
sine venner og udlevere Tarek - 
hjernen bag angrebet og Nadias 
bror - til det israelske militærpoliti.

Filmen Omar begynder med en 
ensom skikkelse, der forsøger at 
kravle over en mur; et øjeblik, der 
næsten ender i hans død, og som 
understreger de brutale omstæn-
digheder, han lever under. Men på 
trods af dette fylder Omars dag-
lige bekymringer og drømme for 
fremtiden lige så meget som de 
natlige terrorangreb. Dag-til-dag 
bekymringer kan synes i modstrid 
med Omars kyniske virkelighed, 
og med en mindre dygtig instruk-
tør i førersædet kunne filmen 
være smuldret under sine egne 
diametrale modsætninger. Men 
Hany Abu-Assad gør et mesterligt 
job i at opretholde den samme 
tone. Ved at lægge den samme 
følelsesmæssige konsekvens 
for seeren på Omars og Nadias 
kærlighedshistorie som på de 

brutale torturscener, hvor Omar 
bliver afhørt i fængslet, lægges 
der samtidig vægt på mennesket 
snarere end på det politiske 
aspekt.

Filmens fokus ligger i det mo-
ralske hængedynd, der er den 
besatte Vestbred, men den er 
fortalt med en skarp, ubarmhjertig 
klarhed, der ikke serverer nogen 
let løsning. På samme måde 
som tv-serien Homeland sæt-
ter spørgsmålstegn ved vores 
sympatier og fordomme, skræller 
Omar det polemiske lag væk og 

fortæller om et menneske i stedet 
for udelukkende at politisere en 
allerede betændt situation.

Det er ikke en fi lm for sarte 
nerver, men Omar, der blev nomi-
neret til en Oscar for bedste uden-
landske fi lm, er et dybdeborende 
drama om et moralsk dilemma 
i en konfl ikt, der synes uløselig, 
og er derfor et vigtigt blik på den 
anden side af muren.

Omar • 96 min. 
Premiere: 20. august

På den anden side af muren
Omar er en intens, gribende thriller om forræderi og moral i de besatte områder i Palæstina.

Omar (Adam Bakri) og Nadia (Leem Lubany) i ”Omar” (still fra 
fi lmen: Det Danske Filminstitut).



16 . DEBAT / KULTUR    Udfordringen torsdag den 10. september 2015   

Sct.  Nicolai Kirke 
DEN  3.-4. OKTOBER  2015
 

   O    S      E    

Menighedens 
byggesten

Jeg har for nylig modtaget et 
ord fra Herren, som gælder for 
hele Guds folk i Danmark:

”Til min menighed. Mine børn! 
Åben jeres hjerter, søg ind til mig, 
for at lære at kende mit hjerte.  

Jeg ved godt, at I som men-
nesker og menighed har jeres  at 
kæmpe med.

Men læg det ned for en stund, 
og kom ind til mig for at lytte med 
jeres hjerter til min tale til jer.

Der er en fremherskende mis-
forståelse i min menighed i landet. 
For generelt har man den forstå-
else af tingene, at de åbenbarin-
ger, som jeg giver til de forskellige, 
bygger man menigheder på, for 
at holde dem for sig selv. Det har 
aldrig været min mening med det. 
For de åbenbaringer, som jeg 
giver til min menighed, er kun byg-
gesten af forskellig størrelse, som 
skal føjes sammen til en helhed.

Så jeg siger til min menighed: 
Lad være med at gå og putte med 
de åbenbaringer jeg giver til jer! 
Men fi nd sammen for at sætte je-
res byggesten samen, så I, under 
Helligåndens ledelse, kan bygge 
mit rige her i Danmark.

Husk på, at jeg har givet jer en 
befaling, at I skal elske hverandre, 
som jeg har elsket jer. Derpå skal 
alle kende, at I er mine disciple, 
ved at I har indbyrdes kærlighed.

Debat

I er mit brev til verdens børn, for 
de læser ikke Bibelen.

Hvis mit folk ikke kan klare at 
være i samme stue, hvordan skal 
mennesker så kunne komme til tro 
og blive frelst?

Jeg ser også, at I kæmper og 
spørger hverandre, hvordan skal 
vi komme videre.

Jeg siger til hver enkelt og 
især til lederskabet: Kom til mig 
og spørg mig: Hvad vil du, at vi 
skal gøre, hvor skal vi gå hen, vil 
du ikke godt sætte kursen for os 
og lede os?

Jeg siger til jer: Spørg mig, og 
jeg vil svare jer!

Kærlig hilsen fra Herren Jesus 
Kristus og jeres Himmelske Fa-
der.”

KARSTEN JENSEN

VINKELVEJ 5
4470 SVEBØLLE

Rumforskning?
Mens verdenssamfundet (FN) 

ikke mere kan brødføde fl ygtnin-
gelejrene i Jordan, bruges der 
år for år nyttesløse rumforsk-
ningsmilliarder. Bøgernes bog, 
Bibelen, giver mig som åndeligt 
kompas et anderledes tidløst 
udsyn og en overbevisning om, at 
den opreklamerede rumforskning 
er et tåbeligt oprør mod Himlens 
og jordens Skaber og hans be-
stemmelse med vort jordeliv.

”Himlene er Herrens himle, men 

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 
200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg. 

Anne Marie opgav 
ikke sin drøm
Siden Anne Marie Sangill Holmsgaard var 20, har hun skrevet sange ud fra 
sin personlige relation med Gud. Nu har hun som 36-årig udgivet et album.
Lige fra hun var ganske ung 
har Anne Marie Sangill Holms-
gaard haft en idé om, hvad hun 
ville med sit liv. Men rejsen 
dertil blev nok noget længere 
end forventet.

Som 20-årig rejste Anne Marie 
på bibelskole og fik i løbet af 
skoleopholdet udviklet et mere 
personligt forhold til Gud. Hun 
begyndte at skrive sange, som 
tog udgangspunkt i hendes per-
sonlige liv.

- Det var noget, som bare ville 
ud. Jeg var fuld af ild og brand og 
klar til at rejse ud for at dele Guds 
kærlighed med hvem som helst, 
men det var endnu ikke tiden. 
Det var hårdt. Jeg var bange for 
at miste passionen og opgive 
drømmen om det, jeg ikke helt 
kunne sætte ord på, fortæller 
Anne Marie.

Hun gik derefter i gang med en 
uddannelse som bygningskon-
struktør, fordi det interesserede 
hende, og hun tænkte, at det 
var en uddannelse, hun kunne 
bruge mange forskellige steder. 
Drømmen om at rejse ud i verden 
levede stadig. 

- Snart havde jeg fast arbejde, 
god indtægt, bil og lejlighed - men 
det var ikke det, der var min drøm. 
Det var i denne periode, jeg skrev 
sangen “Live the Life”, nok mest 
som en påmindelse til mig selv 
om at holde fast i drømmen og 
passionen, siger Anne Marie.

Fra drøm til virkelighed
I dag bor Anne Marie i udlandet 

sammen med sin mand og er 
med andre ord godt i gang med at 
leve drømmen ud. De har ét barn, 
og et andet er på vej. 

Gennem årerne blev det til 
fl ere sange, og med albummet 
Dessert Land Redeemed håber 
Anne Marie at kunne inspirere 
og opmuntre andre til at udleve 

livsdrømmen - i stedet for blot at 
lade den forblive en drøm.

Hun har selv erfaret, hvordan 
andres opmuntringer kan give det 
nødvendig skub til at igangsætte 
et projekt.

- Jeg delte ofte mine sange 
med venner og brugte dem lejlig-
hedsvis til små koncerter forskel-
lige steder. Mange gange blev jeg 
opfordret til at indspille sangene, 
men det var svært at fi nde tiden 
og modet. Sidste skub kom fra en 
god ven, Ernst Samuel Svend-
sen, som også blev arrangør og 
producer på albummet, fortæller 
Anne Marie.

Dessert Land Redeemed inde-
holder 12 numre - alle med tekst 
og musik af Anne Marie.

- Min livsrejse har langt fra 

været en direkte rute fra A til B. 
For mig er livet snarere et eventyr, 
en rejse, som udfolder sig, idet 
jeg sætter mig i bevægelse. Der 
er opture og nedture, omveje og 
genveje, glæder og sorger, håb 
og bekymring, tro og tvivl - og 
midt i det alt sammen er der en 
Gud og Far, som er god, og som 
elsker mig, lyder det fra den ta-
lentfulde sangskriver.

På facebook.com/Deser t-
LandsRedeemed kan man læse 
baggrunden for sangene og se 
videoer, efterhånden som de 
bliver produceret.

Albummet koster 80 kr. og 
kan købes på digibutik.dk og 
streames på Spotify, Apple Mu-
sic m.fl .

Lisbeth Thomsen

Anne Marie S. Holmsgaard har netop debuteret med albummet 
”Desert Land Redeemed”.

jorden gav han menneskene”, står 
der (ordret) i Salme 115:16. Livets 
mening  er således knyttet alene 
til denne planet som del af Guds 
store skaberværk, der fortjener 
vor ydmyge tilbedelse i stedet for 
at ophøje os selv til selvbestaltede 
forstå-sig-på-magere. 

Dette er da også den ”den 
røde tråd” i den grundlovssik-
rede, kristne trosbekendelse, 
som i samme åndedræt forkynder 
Skaberens legemliggørelse i den 
korsfæstede og opstandne Jesus 
Kristus som en fortløbende virke-
liggørelse i dag for det enkelte, 
ærligt søgende menneskebarn.

Men verdensrummets mange 
himle, de mange milliarder hem-
melighedsfulde galakser, planeter 
og solsystemer er ikke vor ”busi-
ness”. ”Jorden gav han menne-
skene”, men frustrationen over 
en mere og mere perspektivløs, 
forarmet jord er ikke Skaberens 
skyld, men skyldes vort nej til 
Gud og hans gode og kærlige 
vilje med os.

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A 
4700 NÆSTVED

, Aabenraa

Grenov: Tragikomisk 
at Thorning vil være 
fl ygtningekommissær
- Det er tragikomisk at fhv. statsminister Helle Thorning Sch-
midt (Socialdemokratiet) stiler efter jobbet som Flygtninge-
højkommissær for FN. 

Det mener Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, der 
beskylder Helle Thorning for at have ”holdning efter behag”.

- Selv samme organisation (FNs højkommissariat) kritiserede 
skarpt hendes regerings asylstramninger. Lovtiltag, som hun pra-
lede med under valgkampen. Ikke ét eneste tiltag blev gjort for at 
stoppe årsagerne til fl ygtningestrømmen, siger han.

- Politik handler ikke længere om holdninger. Det er blevet et 
fag. En professionel karriere, hvor ideologi mest er i vejen. Det er 
sandsynligt, at Helle Thorning blev formand for Socialdemokratiet, 
fordi pladsen ikke var ledig i Venstre, mener Grenov.

Henri.

Helle Thorning blev selv kritiseret 
af FNs højkommissariat for sin 
fl ygtningepolitik.



Udfordringen torsdag den 10. september 2015    ARTIKEL . 17

Af pens. overlæ-
rer, mag. art. i 
Film- og medie-
videnskab Bent 
Liholm

… glem ikke, at 
mens du skaber smukke sange, 
er Gud den virkelige skaber. Han 
skabte dig, ligesom han skabte 
musikken inden i dig. (…) Jeg 
elskede min skaber, men jeg kan 
ikke sige, at jeg fulgte kirkegæn-
gernes regler om,(…) at rygning 
og drikkeri ville sende mig direkte 
i Helvede (min oversættelse).

 Megen moderne amerikansk 
countrymusik er overfl adisk glit-
rende, sentimental og indholds-
løs. Men når man lytter til sang-
skriveren og countrymusikikonet 
Willie Nelson oplever man intet 
falsk eller forlorent, men derimod 
en fundamentalt hjertevarm kri-
sten med bud på tidens tilstand.

Bedstemor var troende
I en ny selvbiografi  her fra for-

sommeren fortæller Willie Nelson 
om den gamle kirke i fødebyen 
Abbott i Texas. Den var et fast 
holdepunkt i hans barndom. Han 
oplevede den hos de bedste-
forældre, der tog over, da hans 
forældre hurtigt blev skilt og lod 
ham tilbage. 

Bedstemoderen var stærkt 
troende og tog ham med i kirke, 
og da han blev lidt ældre vir-
kede han såvel som bibelsælger 
som søndagsskolelærer. Det var 
derimod bedstefaren, der skabte 
musikinteressen ved at forære 
Willie en guitar allerede som barn.

Willie Nelson var opdraget til 
at tro, at Guds hus virkelig var 
ejet af Gud, så da han senere 
i livet hørte, at den lokale kirke 
skulle nedlægges, købte han 
selv bygningen. Han fortæller, at 
man ikke sådan kan sælge ud 

af Guds ejendomme, og at her 
fi nder han den indre sjælero, som 
en fortravlet countrymusiker også 
kan have brug for.

Selvbiografi  på engelsk
Selvbiografi en har undertitlen 

”It’s a long story” (Little, Brown 
and Company) og er den sidste 
i rækken af sådanne. På dansk 
har vi indtil videre måttet ”nøjes 
med” Willie Nelson-kenderen Chr. 
Braad Thomsens minibiografi. 
Den fi ndes i det ellers omfattende 
værk ”Amerikas stemme” fra 
2013 med hovedvægten på Willie 
Nelsons omfattende albumpro-
duktion.

I en countrymusikverden do-
mineret af unge kræfter er det 
således vederkvægende at op-
leve ”gamle drenge” som Willie 
Nelson, som i år har passeret de 
82 år med en aktivitet med op til 
fl ere album udgivelser om året og 
langt over hundrede koncerter.

Mange kunstnere i hans alder 
er enten holdt op eller blevet out-
datede. Det er næsten det mod-
satte med Willie Nelson. Hans 
stemme er der tilsyneladende 
altid brug for, eller som country-
musikkollegaen Emmylou Harris 
engang udtrykte det:” Skulle USA 
tale med en samlet stemme, ville 
det være Willies!”

Traditionel country
Den største del af den mo-

derne velpolerede countrymusik 
læner sig op ad traditionelle 
trivialhistorier om tabt kærlighed. 
Det er derfor få, der som Willie 
Nelson stadig kan sælge billet-
ter på traditionel countrymusik 
med vægtning af klassiske ame-
rikanske dyder om skabelsen, 
skaberværket og om Guds un-
derliggende tilstedeværelse. Eller 
som Willie Nelson udtrykker det 
i indledningscitatet, at Gud har 
skabt musikken inden i ham.

I begyndelsen af juni udgav 
Willie Nelson således også sit 
sjette album sammen en gam-
mel ven og et andet aldrende 
countrykorifæ, den 78 årige Merle 
Haggard, med titlen ”Django and 
Jimmie”. Her mindes man og 
savner skelsættende countrysan-
gere som Jimmie Rodgers (døde 
sammen år som Willie Nelson 
blev født) og Johnny Cash og 
den belgiske guitarvirtuos Django 
Reinhardt. Men samtidig fokuse-
rer man på nogle af de værdier, 
som har holdt den gamle coun-
trymentalitet i live, hvor netop 
kristendommens gudsbegreb har 
været afgørende.

Ligesom fem ’skæve’ brødre 
uden for pædagogisk rækkevidde 
finder ro, fælleskabsfølelse og 
forklaring på tilværelsen i aften-

oplæsning fra Biblen i Anders 
Thomas Jensens nyeste kulsorte 
satirefi lm ”Mænd og høns”, hen-
viser Willie Nelson til tilsvarende 
i en genindspilning af en af hans 
allertidligste sange fra slutningen 
af 1950erne med titlen ”Family 
Bible”. Her fortæller Willie Nelson 
om sin fattige landarbejderbarn-
dom, hvor man på samme måde 
fi k sat dagen på plads ved at læse 
fra ”The Family Bible” om aftenen 
før sengetid.

”Django and Jimmie” albummet 
har således været en gedigen 
sællert, og kulturtidsskriftet The 
New Yorker har netop pointeret, 
at det skyldes, at Willie Nelson 
og Merle Haggard med deres 
album har genopdyrket modne 
temaer, som et countryhungrende 
publikum ikke får indfriet i den 
moderne glitrende countrypop, 

i et samfund, hvor kristendom 
og tro betyder langt mere end i 
Danmark.

The Willie Way
Jeg hørte Willie Nelson for 

første gang  midt i 1970erne, 
hvor jeg i P3s ugentlige ”Country 
Expressen” oplevede countrysan-
gere som med fællesnavnet ”The 
Outlaws” præsenterede klassisk 
countrymusik mixed med den 
fremstormende folk- og rock’n 
roll musik.

Det var navne som Waylon 
Jennings, Kris Kristofferson, 
Tompall Glaser, Jessi Colter 
Hank Williams Jnr., og endelig 
Willie Nelson. De tog den frem-
stormende langhårede mode til 
sig og vendte sig mod den glatte 
velpolerede countrymusik, som 
stadigvæk solgte fl est billetter. 

Det blev gjort ”the Willie way” 
med fokusering på nøgternt 
beskrivende tekster, som ikke 
udpenslede følelser, så der ikke 
var noget til overs til lytteren. 
Sangstemmens kraft var det 
centrale og man udelod unød-
vendige horn, strygere og kor i 
baggrunden.

Det var med titler som” Good 
hearted woman” og ”Mamas 
doesn’t let your babies grow up 
to be cowboys”. Det gav plud-
selig plads for den konservative 
countrymusik i hippiekredsene, 
og førnævnte navne, der iblandt 
Willie Nelson, rejste sig fra ame-
rikansk sydstatsberømmelse til 
verdensberømmelse.

Selvom gudsbegrebet og be-
tydningen af troen gennemsyrer 
en stor del af Willie Nelsons 
sangskat, kommer den tydeligst til 

udtryk i det deciderede koncept-
album også fra denne tidspe-
riode, nemlig ”The Troublemaker” 
fra 1976, hvor Jesus lignes med 
en langhåret hippie, og budskabet 
bliver fred og kærlighed som hos 
fl owerpower-bevægelsen. Hans 
oprindelige pladeselskab var ikke 
interesseret og troede ikke på et 
album med det indhold, så Willie 
måtte skifte selskab, og en del 
af numrene endte med at blive 
blandt Willie Nelsons største hits.

Et turbulent liv
Willie Nelsons liv har i høj 

grad været præget af mange op 
og nedture. Udover et turbulent 
omfl akkende liv med storforbrug 
af tobak, marihuana og spiritus, 
er det blevet til fi re ægteskaber og 
syv børn plus det løse. De fl este 
involveret i musik. 

De to yngste sønner, der er 
i tyverne, er således med Neil 
Youngs nyeste koncept CD: ”The 
Monsanto years”(2015), og såvel 
hele Willies som Neil Youngs 
familie står bag det årlige ”Farm 
Aid”- show i september til fordel 
for det nødstedte amerikanske 
landbrug, hvor holdningen er, at 
man skal kunne leve af at dyrke 
Guds jord uden brug af genmo-
difi ceret såsæd og sprøjtemidler.

Men op- og nedturene gælder 
også kvaliteten af hans musik. 
Det var som om, at han løb tør 
for inspiration i slutningen af det 
20. århundrede. I og med at han 
løb ind i en gæld på ca. 150 mil-
lioner kroner til skattevæsenet, 
gik mange år med afstikkere til 
indtjenings-sikker ren pop med 
duetter med diverse store inter-
nationale shownavne som Julio 
Iglesias og Tony Bennett og en 
række biroller på fi lm, som Wil-
lies CV helst skulle have været 
foruden.

Efter dødvandet er han gen-
nem de sidste år tilbage igen, 
det sidste par år med et par dusin 
nyskrevne sange og med især 
de sidste to nye album ”Band of 
Brothers”(2014) og ”Willie and 
Jimmie” virker Willie Nelson som 
helt ung og spændstig såvel i 
tekstindhold som i stemmen. Vi 
ser frem til mere fra denne ’oldti-
mer’, som vedligeholder værdien 
af grundlæggende menneskelige 
kvaliteter med udgangspunkt i 
troen på Gud.

 

Willie Nelsons tro på Gud
Troen på Gud er en væsentlig del af beretningen om den 82-årige countrylegende med det turbulente liv og den slidte guitar.

Den gamle guitar er Willie 
Nelsons varemærke.

I en af Willie Nelsons tidligste sange fra slutningen af 1950erne med titlen ”Family Bible” fortæller 
han om sin fattige landarbejderbarndom, hvor man fi k sat dagen på plads ved at læse fra ”The 
Family Bible” om aftenen før sengetid.

Willie Nelsons nyeste album er 
Django og Jimmie,  som han 
har lavet sammen med den 
78-årige Merle Haggard.
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Møder & Arrangementer

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden med skatte-fradrag - husk at skrive: 
’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ - til avisens danske arbejde 

- eller ’5984 Radiomission i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 9570 0006 139450.

Har du ændringer eller spørgsmål
 til dit abonnement?

Så ring til Udfordringens kontor og tal med Christina 
mellem kl. 8:30 og kl. 11:00 på tlf. 74 56 22 02.

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

SØNDAG
13. sept. 
Kl 10:30

Undervisning
udfrielse

helbredelse

JØRN PEDERSEN
Missionær / lærer

ZAMBIA

Damhus Boulevard 28  2610 Rødovre  www.nyt-haab.dk

Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 5. oktober kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld

Jørgen Christensen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Kirken i 
Kulturcenteret
Frokostmøder i ”Aktive Seniorer”:
Hør spændende foredrag om tro og liv:

16. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

23. september: Udfl ugt

30. september kl. 10.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
27. september kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenKnud Ipsen

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Søndag d. 13. september 2015 kl. 14.00 

Orla Lindskov Christensen:

Hadsund Frikirke 
Kulturcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund

Søndag d. 13. september 2015 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg

Orla Lindskov taler og beder for syge

www.kristentbogcenter.dk
Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bøger & Musik

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      
Tlf. 97 25 20 77                  

Diverse

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

100 kr

Ole Bøgh Ande

2 for
150 kr

Kære venner af Familier På Vejs arbejde 

Ekstraordinært årsmøde
Som annonceret på årsmødet d. 23/7, indkaldes til 
ekstraordinært årsmøde med henblik på valg af ny bestyrelse.

Det ekstraordinære årsmøde finder sted den 26/9 2015 
kl. 11 på Soldaterhjemmet i Fredericia:

KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
Treldevej 99
7000 Fredericia
Efter årsmødet serveres frokost.
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Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Udfordringen
Udfordringen  • Torsdag den 11. Juni • Uge 24 • 2015 • Årg. 43

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

HAN VAR I HIMLEN OG TILBAGE IGEN MEN VENTEDE 40 ÅR MED AT FORTÆLLE SIN HISTORIE.
NU KAN DU  LÆSE DEN.

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

Kristian Andersen Børns opvækst Familiens trivsel Fælles fritid og nærhed Hjælpe forfulgte 

Jens Ove Kjeldsen Kristne etiske værdier Ufødtes ret til livet Pengene følge barnet Gratis parrådgivning 

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

Afrikanske missionærer i Danmark

Afrikanske missionærer i Danmark

Over 100 kristne, hvoraf de fl este er herboende afrikanere, sang, dansede, vidnede og bad for syge, da de lørdag holdt et fremstød i Kolding midtby foran Rådhuset. – Mere side 5.

Kristne opfordres til at bede 
på søndag for folketingsvalget

Sjældent har der været så meget bøn før et valg. Nu opfordres kristne til at afsætte søndag til en bededag for folketingsvalget og Danmark.

På søndag den 14. juni ind-
kaldes der til bøn for folke-
tingsvalget mindst fi re steder 
i Danmark. 

Der bliver en samling i Aalborg, 
Silkeborg, Holsted i Sydjylland og 
København.

Desuden holdes der dagligt 
forbøn for valget i et lokale på 
Kolding Internationale Højskole 

fra kl.15. Lokalt er der mange an-
dre bedeinitiativer, fx i forbindelse 
med Udfordringens kampagne 
for tværkirkelige forbønsgrupper 
i alle kommuner (se side 5).Over 1500 har desuden tilslut-

tet sig en facebook-gruppe, hvor 
der bedes specielt for, at KD igen 
må komme i Folketinget.Bag opfordringen til generel 

bøn for valget på tværs af par-

tierne, står Arbejdsgruppen for 
forbøn for folketingsvalget, som 
består af pastor David Hansen, 
Aalborg Menigheds Center, 
den tidligere Alpha-leder Bess 
Serner Pedersen, korstogs-
prædikanten Moses Hansen, 
IT-programmør Patrik Näsfors, 
tidl. direktør Verner Andersen 
og redaktør Henri Nissen, Ud-
fordringen. 

- Vi har fundet sammen, fordi 
vi alle har hjerte for Danmark, og 
vi tror, der skal et guddommeligt 
indgreb til, hvis udviklingen skal 
vendes, forklarer Henri Nissen.Planlagte forbønsmøder

• Søndag kl. 15-17: Aalborg 
Menigheds Center, Gasværks-
vej 5.

• Søndag kl. 14.30-17.00 Potte-

magerens Hus, Lykkeskærvej 
15, Holsted.• Søndag kl. 16-18: Karlslunde 

Strandkirke, Karlslunde Mo-
sevej 3.• Søndag kl. 13.30: Borgerkir-

ken, Kastaniehøjvej 4, Silke-
borg. 
Folketingsvalget holdes tors-

dag den 18. juni. 

Lisbeth.

Læs også: Hvor skal vi sætte vores kryds? 
- Side 3.
Portræt af Stig Grenov. - Side 2.

Forbøn for valget.- Side 5.
Leder om valget. - Side 6.

Kronik om grundloven.- Side 7.

Løs ugens kryds og tværs - og vind et gavekort!
Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 36: 
V. Kofod-Pihl
Lemvej 17 A
6940 Lem St.

Kodeord: Arveanlæg

Du kan også vinde, hvis du 
finder kodeordet ved at sam-
mensætte de bogstaver, der i står 
i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-

negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest tirsdag den 
15. september kl. 12.00. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 

hvor der er over 1.000 forskellige 
bøger at vælge mellem.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god 
ven. Vær med til at gøre avisen kendt! Læs mere på side 21 eller  
ring på tlf. 74 56 22 02. 

Stillinger

Personlige

8 - (10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet.
Lej direkte. Ugepris kr. 1200 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg i 
ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368

Israel – under løvhyttefesten
Rejsens uforglemmelige højdepunkt er den store 
Jerusalemmarch, hvor vi deltager sammen med 
4.000-5.000 kristne fra hele 
verden.
Dato: 28. sept. - 8. okt.
Rejseledere: Aase og Per 
Weber, Hinnerup

Israel – i efterårsferien
Besøg mange af de kendte steder fra Bibelen, be-
søg lokale kirker og deltag i gudstjeneste, hør om 
Israels interessante historie, og mød messianske 
jøder og kristne arabere.
Dato: 9. - 17. oktober
Rejseledere: Vicka og Jan 
 Mortensen, Kolding

Israel – klassisk rundrejse
En oplevelsesrig rundrejse, hvor du kan nyde 
landet, varmen og har tid til at slappe af. Besøg 
alle de klassiske steder i 
Israel.
Dato: 16. - 25. oktober
Rejseledere: Hanne og Leif 
Toft, Gjern

Læs om rejserne på 
 vores hjemmeside, 
eller kontakt 7592 2022

Israel – Bibelens land

Bolig 

Bofællesskab søges
Ualmindelig sød og ansvarsbevidst mand på 45 år søger bo-
fællesskab med andre voksne kristne mennesker. Har orden 
i økonomien. Søger over hele landet. Skriftlig henvendelse 
samt oplysning om husleje sendes til:
Casper Larsen, Strandvej 13A, 4874 Gedser

Mandlig ven med vægt på sjæl og ånd søges
Positiv og udadvendt kvinde på 65 søger mand til dagliglivets 
glæder og udfordringer. Jeg er kreativ, belæst, holder af natu-
ren, nyder at se nye steder m.m.
Jeg er aktiv i min kirke og bor i det jyske omkranset af naturen.

Billet-mrk. 37-01

Svar på annoncer under personlige sendes til:
Udfordringen, Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld - Billet mrk. XX-XX
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Diverse

Stillinger

Er du vores nye

Administra  onschef
Vil du være med  l at udvikle vores Servicecenter?  Kan du opbygge processer, der kvalitets-
sikrer vores services? Har du lyst  l at ekspandere vores eksterne ak  viteter? Så kan du være 
vores nye administra  onschef.
Apostolsk Kirke Danmark søger ny administra  onschef for vores Servicecenter i Kolding. Du 
vil få ansvaret for Servicecentrets seks medarbejdere og kontakten  l menigheder, skoler og 
lejre i netværket, samt  l eksterne samarbejdspartnere og myndigheder.
Servicecentret er i en overgangsfase, hvor vi fornyer services og ydelser, der  lbydes i net-
værket. Som primus motor og administra  onschef vil du få stor indfl ydelse på denne proces 
og i samarbejde med Servicecentrets bestyrelse udvikle kontoret og sæ  e nye visioner for 
frem  den.  Servicecentret er netop fl y  et i nye lokaler på Kolding Interna  onale Højskole. 
Muligheden for samarbejde med højskolen og Kirke i Byen (som også holder  l her) og udnyt-
telse af synergieff ekter har høj prioritet.
Vi forventer at du:

• er en god kommunikator
• har overblik og kan arbejde selvstændigt
• er god  l at lede og mo  vere medarbejdere
• er regnskabskyndig
• kan kommunikere i tale og skri   på engelsk

Det er en fordel, hvis du:
• har ledelseserfaring
• har kendskab  l Offi  cepakken og C5 – Navision
• kan håndtere lovstof
• har kendskab  l Apostolsk Kirke i Danmark og er fortrolig med kirkens værdier

Om servicecentret 
Servicecentret er serviceorgan for Apostolsk Kirkes landsledelse. Centret er administra  vt 
kompetencecenter for netværkets menigheder, skoler og lejre. Funk  onerne omfa  er bl.a. 
regnskabsføring, lønadministra  on, indberetninger  l SKAT, support ved ansæ  elser, HR, 
regnskabsafl æggelse, kontakt  l revisor samt prak  sk ansvar for afvikling af netværkets årlige 
SommerCamp med mere end 1.200 deltagere. Vi har kontakt  l myndigheder i Danmark og 
udland, banker og missionsarbejder. I de seneste år har også udført administra  ve opgaver 
for eksterne kunder i det danske kirkelandskab.
Vores adresse er Lykkegårdsvej 98, 1., 6000 Kolding.
Er det dig, så send en ansøgning med CV pr. mail  l daglig leder Birthe Hy  el: bhy@apostolic.dk
Har du spørgsmål kan du ringe på telefon 40 25 1608.
Vi ser frem  l din ansøgning senest torsdag 17. september 2015.
Ansøgningssamtaler er i uge 39.
Jobstart 1. november 2015 eller e  er a  ale. 
Apostolsk Kirkes hjemmeside: www.apostolskkirke.dk

Thomasskolen søger lærer                            
fra oktober 2015 
 

Kan du undervise i matematik, idræt og fysik/kemi. Er du 
samtidig en autoritet, der med humor og nærvær kan 
skabe entusiasme og læring i dine fag og gode relationer 
til elever og kolleger - så er du præcis den, vi leder efter. 
 

VI TILBYDER 
 Fuldtidsstilling: Matematik i 2., 7. og 8. kl., idræt i 

7.– 9. kl. og fysik/kemi i 7. og 8. kl. 
 En skole med klar profil og kristent værdigrundlag 
 Gode og dygtige kolleger med masser af energi og 

engagement 
 

VI FORVENTER, AT DU: 
 er i overensstemmelse med skolens kristne holdning 

og aktivt vil arbejde for denne 
 er læreruddannet med relevante linjefag inden for 

en eller flere af fagområderne 
 er engageret, ambitiøs og nysgerrig i dit arbejde med 

undervisning og læring 
 ønsker at møde mennesker med anerkendelse, tillid 

og respekt 
 er robust og fleksibel – og har humor og godt humør 

 

Tiltrædelse: 1. oktober 
LØN- og ANSÆTTELSESVILKÅR sker efter overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC. 
ANSØGNINGSFRIST:  15. september 
 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Thomasskolen 
att. Skoleleder Peter Mikkelsen, Dyregårdsvej 9-11, 2740 
Skovlunde eller på e-mail til pmi@thomasskolen.dk   

 

Læs mere om skolens hverdag, profil og værdigrundlag på 
www.thomasskolen.dk 

Helse-givende produkter 
fra Det Døde Hav

Shampo
780 ml. Aragan

Olivenolie/honning
Obliphica, Granatæble

Balsam
780 ml. 

Obliphica, 
Aloe Vera

Mud-Shampo
400 ml. Aragan

Behandlende shampo med 
Dødehavs-aflejringer

Hår-creme
350 ml.

Tilfører håret næring  
fra rod til spids

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 3096 5314. mette@morgenstjernen.com

Ny butik i 
Christiansfeld

Åben dagligt
fra kl. 10-17

Ungdomsmedarbejder i 
Bethlehemsfællesskabet

Et priva  inancieret menighedsfællesskab og for-
ening, som holder  l i Bethlehemskirken på Nørrebro.

Studiejob, 10  mer ugentlig i gennemsnit, 
måske mulighed for mere.

Brænder du for at:
• Være sammen med børn og unge i alderen 9-16 år
• Bygge rela  oner og skabe fællesskab
• Dele dit liv og din tro med andre
• Være med  l at opbygge et levende menighedsliv 

og skabe  lknytning mellem børnene og menighe-
dens andre grupper

• Deltage i lejre og sjove ak  viteter for og med 
børnene, også sammen med andre menigheder, i 
Oase regi mv.

• I det hele taget gå foran og være et godt eksempel
Så kan det være, at det lige er dig, som vi har brug for 
som ny ungdomsmedarbejder. For mere info se arbejds-
beskrivelsen på hjemmesiden: www.bethlehemskirken.dk
Ansøgning sendes  l: bess@serner.dk
senest 28. september 2015.
Ansæ  else påbegyndes snarest. Har du ændringer eller spørgsmål til Har du ændringer eller spørgsmål til 

dit abonnement? Er avisen udeblevet?dit abonnement? Er avisen udeblevet?

Så ring tilSå ring til  Udfordringens Udfordringens 
kontor og tal med kontor og tal med 
ChristinaChristina mellem mellem

kl. 8:30 og kl. 11:30 påkl. 8:30 og kl. 11:30 på  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

JAKOBSKOLEN PÅ FREDERIKSBERG
søger en biologi – matematik – natur/tekniklærer – nu!

Jakobskolen er en lille kristen privatskole på folkekirkelig 
grund, med 151 elever og 19 ansatte. Vi ligger få minutters 

gang fra Forum Metrostation.

Der er tale om ansættelse fra uge 43,
og med ca. 50 % ansættelse.

Har du en kristen livsholdning, og kan identifi cere dig 
med skolens grundlag, hører vi gerne fra dig.

Dine fagområder kan blandt andet være:
Biologi, natur/teknik, matematik og evt. historie.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Vil du vide mere om Jakobskolen, så se på skolens 
hjemmeside: www.jakobskolen.dk

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
skoleleder Hartvig Jensen på 3537 2266

Ansøgningen sendes snarest til Jakobskolen 
jakobskolen@jakobskolen.dk 
og skal være os i hænde senest 

onsdag d. 1. oktober 2015 



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Torsdag 10/9
16:05 De danske jøder (2:3)
Det jødiske dilemma.
16:40 De danske jøder (3:3)
Tuborg

Fredag 11/9
16:15 De danske jøder (3:3)
Tuborg

Lørdag 12/9
19:45 Før Søndagen.
15. søndag efter trinitatis - fra Tod-
bjerg kirke nord for Århus. Dagens 
tekst handler om himlens fugle 
og markens liljer. Dagens salmer 
er ”Nu falmer skoven” og ”Du gav 
mig, o Herre”. 

Søndag 13/9
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Denne søndag kaldes ofte ef-
terårets påske, fordi teksterne 
handler om opstandelse og liv, 
siger sognepræst Tine Illum. I Sdr. 
Bjert kirke øst for Kolding benytter 
man denne søndag til at holde en 
traditionel høstgudstjeneste, for 
kornet i jorden opstår også til liv og
bliver til brød for mange.

17:15 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (5:8)
”Den endelige løsning”

Mandag 14/9
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag

Onsdag 15/9
19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (5:8)
20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (6:8)

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. 
Bestilles på www.kkr.dk / seerklub-
ben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender digitalt fra Astra 28,2º øst: 
Frekvens 12402, SR 27500, V pol  
- sender 24 timer i døgnet.
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Søndag kl. 18 - 22.30. 
Mandag fra kl. 7,00.

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. Fre-
dag 20.00 - 21.00
Lørdag 10.00 - 11.00
Søndag 17.00 - 18.00

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. 
GOD Channel kan også ses 24/7 
via parabol: ASTRA 4A 5º Ø Fre-
kvens: 11.996 GHz, Polarisation: 
H, Symbol Rate: 27,500 Symbol/s: 
FEC: ¾. Kan også modtages fra 
Hotbird 13° øst, Astra 19° øst og 
Eurobird 28,5° øst. Findes i alle 
Viasats programpakker og i mange 
bredbånds- og kabelnet.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Onsdag kl. 19.30, Fredag kl. 
20.30, Søndag kl. 10.00. Sendes 
også på www.lifestyletv.dk
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Torsdag 10/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 11/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 12/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 13/9
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
Krigens virkelighed. Kaptajn Mads 
Silberg fortæller om tro, tillid og me-
ning i lyset af mistede kammerater 
i Afghanistan.
09:54 Gudstjeneste (P1)
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 14/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 15/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 16/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Shamanens øje
Forfatter Lars Neudorf besøger 
skurvognen til en samtale om en 
psykedelisk rejse fra shamanisme 
til kristendom. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Visjon Norge
Sender også danske programmer. 
Mand. 17.30, onsd. 11.30, fred. 13, 
sønd. 23.30 (Thor 1o vest:)

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

Gospel Channel
Sender kristent tv hele døgnet på 
3 kanaler på engelsk. Kanalerne 
er Thor 2, 1 grad vest, Hotbird 13 
grader øst & Eurobird 28 grader 
øst. www.global.is

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00. 

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

(37/2015)

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter.) 
___ prøv 1 måned gratis - og betal KUN, hvis du derefter vil fortsætte
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ NYT: UNGT abonnement (indtil du fylder 25 år) kun 98 kr. /årligt (avis+net)
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.
Den nye abonnent er med i lodtrækningen om en rundrejse i Israel 12.-21. maj 2016:
                                                         
Navn:  ___________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________

Postnr._________ By:_______________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _____________________________________________

Fødselsdato (Hvis du bestiller UNGT abon.): _______________________

HVIS det er et gaveabonnement til en anden, som du betaler, så sæt kryds her ___ 
og skriv dit navn nederst. – Skal vi sende et gavekort til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___ 

Hvis du blot har skaffet den nye abonnent, men ønsker at være med i lodtrækningen 
om en rundrejse i Israel 12.-21. maj, ligesom den nye abonnent, så sæt kryds her ___.

Navn:  ____________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

Postnr. ___________ By: _____________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  _____________________________________________

Skriv evt. dit eget abonnementsnummer her:  __________________________ Tak!

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

Vind en rejse til Israel

Det er ikke ligegyldigt, 
hvordan du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier,  vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavisPåskePåskeUdfordringenUdfordringen      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-
      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-

Flere søger kirke med klar teologisk profi l Præsterne i Kristkirken i Kolding har før været hængt ud i medierne, men nu roses de for, at menigheden er vokset med 50 procent siden 2001.
Kristkirken i Kolding har oplevet en fremgang på 50 pct. flere kirkegængere si-
den 2001. Og det skyldes formentlig kirkens klare kon-
servative profi l.

På forsiden af dagbladet 
JydskeVestkysten og i et to-
siders opslag fortæller præster, 
menighed, provst og andre 
præster i søndags om den 
succes, som kirken har opnået.

Sognets tre præster er ellers 
tidligere  blevet hængt ud i pres-
sen, fordi de alle tre gik imod

vielse af homofi le og desuden 
har en konservativ indstilling til 
kvindelige præster og vielse af 
fraskilte. 

Men det har åbenbart ikke 
holdt kirkegængerne væk. 
Mens en del andre kirker ople-
ver faldende besøgstal, ja end-
da messefald, har Kristkirken 
altså haft en kraftig fremgang.

- Jeg tror egentlig, at fl ere 
har fået behov for at komme 
forbi, lytte til Guds Ord, og på 
den måde blive tanket op til en 
ny uge Sådan har j d t å

Lerche Nygaard fra Kristkirken 
til Udfordringen som forklaring 
på fremgangen.

- Kommer de nye kirkegæn-
gere fra jeres nabosogne, eller 
er der også kommet fl ere kirke-
fremmede med hos jer?

- Menigheden er som andre 
bymenigheder en blanding af 
folk fra vores sogn og andre, 
kirkevante og nye, svarer Mi-
chael Lerche Nygaard.

Ros fra baglandet

fremhæver præsterne dygtig-
hed og den ”bibeltro” profi l.

Præsterne er dygtige til at 
kommunikere og ’står for en 
troværdig og autentisk profi l’, 
siger menighedsrådsformand 
Karen Storgaard Larsen til avi-
sen. Også provst Grete Wigh-
Poulsen, som selv er præst i 
nabokirken Sct. Nicolai Kirke, 
vurderer, at folk er glade for 
den klare teologiske profi l hos 
Kristkirkens præster. 

mer i kirken, nævner to kirke-
gængerne: at menigheden er 
aktiv, præsternes omsorg, god 
forbøn og plads til børnefamilier. 
En tredje nævner den ægte og 
vedkommende forkyndelse og 
fællesskabet blandt frivillige.

- Jeg tror, kirkens popularitet 
skyldes, at præsterne ikke 
pakker gudstjenesterne ind i 
spaghetti, zumba og pladder-
humanisme. Tonen er mere lige-
frem og bibeltro siger en ung

Sognepræst Michael
Lerche Nygaard er én af de

Hele den nye  lmserie ”The Bible” kan nu fås på dvd i Danmark. Udfordringens anmelder roser den for dens klare forkyndelse. Se side 17.

Tine Illum fra Sdr. Bjert Kirke øst for Kolding er DR Kirkens præst resten af måneden. Hun 
bakkes op af lutter lokale kræfter. Teksterne læses af folk fra menigheden, og musikken leve-
res af den lokale organist, Søren Andresen og - i denne søndag - Mathilde Qvist på kontra-
bas, Jørgen Heick på trompet, Bjertkoret og Bjert Bette Kor. Foto: DR Kirken

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning / for-
bøn for syge. Ekstra parabol mulig-
vis nødvendig. Program og teknisk 
support: www.revelationtv.com

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Morgenandagten på DR K
Du kan se og høre morgenandagten på DR K. Den direkte radiotrans-

mission af Morgenandagten fra Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder.
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Lyt til nummeret ”Desperate Heart” 
ved at scanne QR koden til venstre

MArtha! Nu er der igen forsvundet noget af mit tøj!
(Se matt. 7:15)

Af Peter D. Hansen

Lige siden jeg blev kristen for 
ca. 13 år siden har jeg hørt det 
her med, at man skal tage sine 
tanker til fange (jf. 2. Kor. 10:4). 

Uanset hvor meget jeg læste 
i Bibelen og proklamerede eller 
hørte prædikener, har jeg aldrig 
rigtig forstået, hvordan man skulle 
bære sig ad med at gøre det rent 
praktisk. 

Jeg synes, mit hovede har 
været fyldt med negative tanker 
om mig selv - tanker som jeg ikke 
har haft kontrol over. Eller måske 
ligefrem har udviklet lange tanke-
rækker eller dagdrømmerier over 
noget, der ikke er hverken rele-
vant, sandsynligt eller produktivt. 

Men det var, indtil jeg faldt over 
Caroline Leafs undervisning. 

Kristen hjerneforsker
Hun er en kristen hjernefor-

sker, der har forsket i 30 år i, 
hvordan hjerne og sind fungerer. 
Hun har tidligere haft sin egen 
praksis, hvor hun har hjulpet 
hjerneskadede trafi kofre o. l. Nu 
bruger hun sin tid på tv-shows 
og prædiker i kirker rundt om i 
verden.

Folk spørger ofte, hvordan hun 
kan være kristen og videnskabs-
kvinde på samme tid. Til det siger 
hun, at hun har været kristen hele 
sit liv, og at videnskab blot er en 
beskrivelse af det ”alt”, som Gud 
har skabt. Jo mere man forsker, 
jo mere fi nder man ud af, hvor 
fantastisk alting er skabt. 

Du har selv kontrol
Hendes hovedbudskab er, at 

du er din egen hjernekirurg, og 
du faktisk har kontrol over dit liv. 
Ved at tænke mange negative 
tanker ødelægger du din hjerne, 
og ved at tænke positivt bygger 
du den op. 

Nu er det sådan, at negative 
tanker ofte kommer automatisk 
fra underbevidstheden (”hjertet” 
som Bibelen kalder det), så vi 

ikke helt føler, vi kan kontrollere 
det. Men den gode nyhed er, at 
du kan omprogrammere det hele, 
hvis bare du er lidt disciplineret.

Den dag du virkelig forstår, at 
dine egne tanker betyder utroligt 
meget for dit velbefi ndende, er 
det vigtigt, at du ikke fordømmer 
dig selv, fordi du har tænkt nega-
tivt. Det er fjenden, der kommer 
med fordømmelse. Tænk ikke 
på, hvorfor du gjorde det. Erkend 
blot at du gjorde det, og gå ind 
i nåden. Tag imod, hvad Jesus 
gjorde på korset. Som Caroline 
Leaf siger: Admit it, quit it, beat it.

 
Negative tankemønstre

Eksempler på negative tanke-
mønstre, eller giftige tanker, som 
Caroline kalder det, kan være: 
• Jeg er for tyk og har ikke disci-

plin til at motionere eller spise 
fornuftigt. 

• Min ægtefælle/chef/familie 
forstår mig ikke.

• Der er gået for mange år af 
mit liv til, at jeg kan tage en 
uddannelse, komme ud i mit 
kald, blive gift osv. 

• Jeg har ingen chancer på ar-
bejdsmarkedet. 

• Min familie vil altid være imod 
mig, fordi jeg er kristen.

• Det er svært for mig at accep-
tere, at noget er slut.

• Jeg kan ikke lade være med 
hele tiden at fortælle andre om, 
hvad nogen har sagt eller gjort 
mod mig.

• Jeg gennemgår igen og igen 
de traumer, andre har udsat 
mig for.

• Jeg tilgiver, men så bliver jeg 
vred og bliver utilgivelig igen, 
så tilgiver jeg igen, bliver vred 
igen osv. 

• Jeg forsøger at behage men-
nesker, fordi jeg ellers er bange 
for, at de ikke vil synes om mig.

• Jeg tænker hele tiden på, hvad 
der var sket, hvis bare jeg 
havde gjort noget andet end 
det, jeg gjorde.

• Jeg har svært ved at tage 
beslutninger.

• Jeg føler mig mindreværdig og 
forkastet.

• Jeg bekymrer mig dagen lang.
• Jeg tror, jeg bliver skilt igen.

 
Guds lys i os 

Vel vidende at vi aldrig bliver 
færdige med at arbejde med 
os selv, er formålet naturligvis 
at blive fri af alle negative tan-
kemønstre, således at Guds lys 
kan skinne gennem os, så at 
ikke-kristne får lyst til at leve det 
liv, som vi har som kristne. 

Hvis ikke-kristne ser kristne 
som nogle, der er frustrerede, 
deprimerede, bekymrede, brok-
ker sig, surmuler, sladrer og 
behandler hinanden dårligt, så 
får de ikke lyst til at blive kristne. 

En tanke ad gangen 
Caroline Leaf har lavet et 

21-dages onlineprogram, hvor 
man sammen med Helligånden 
arbejder på at eliminere en giftig 
tanke og fremme en god tanke. 

Princippet er, at man kun ar-
bejder med én tanke ad gangen, 
fordi hendes forskning viser, at 
det er mest effektivt at gøre dette. 
Hvis ens hjerne er fyldt med alle 
mulige negative tanker, som man 
mediterer på fra morgen til aften, 
er det umuligt at gøre noget ved 

dem alle på én gang. 
Man må starte et sted og ikke 

ringeagte den lille begyndelse. 

Nedbryd på 21 dage
Man arbejder så 21 dage med 

at nedbryde den giftige tanke og 
fremme den tilsvarende gode 
tanke, hvorefter man arbejder 
yderligere 42 dage på at fremme 
den gode tanke. 

Efter de første 21 dage kan 
man samtidigt med det godt 
arbejde med en ny giftig tanke. 

Således kan man efter et 
stykke tid arbejde med 3 tanker 
ad gangen, og på et år kan man 
klare 365/21= ca. 17 giftige 
tanker. 

Det lyder ikke af meget, men 
hun siger, at de fl este mennesker 
ikke har elimineret en eneste 
giftig tanke de sidste 5 år.

Min erfaring
Personligt forsøgte jeg sidste 

år fl ere gange at gå i gang med 
21-dagesprogrammet, men gav 
op efter dag 3 eller 4. Det kan 
opleves lidt svært i starten, og 
hun siger, at nogle gange må 
mennesker arbejde 21 dage med 
den giftige tanke, der hedder: 
”Jeg kan ikke gennemføre dette 
21-dages program”, for at de 
overhovedet kan komme i gang 
med deres proces. 

Det var nok det, jeg skulle 
have gjort. Men nu er jeg kommet 
igennem, og jeg vil sige, at denne 
daglige 10-20 minutters træning 
sammen med Helligånden er 
langt mere livsforvandlende end 
de fleste af de kristne kurser, 
seminarer, bibelskoler og konfe-
rencer, jeg har deltaget i. 

 
Anmeldelse af “Switch on your 
brain” og onlineprogram “21 
days of brain detox” (ca. 200 kr. 
årligt). http://drleaf.com/
www.21daybraindetox.com

Hjerneforsker Dr. Caroline 
Leaf har udviklet et program 
til styring af de giftige tanker i 
bogen ’Switch on your Brain’.

De negative tanker behøver 
ikke at styre vores liv. En kri-
sten hjerneforsker har skrevet 
en bog, som viser vejen til sejr 
over dem.

Styr dine negative tanker
Kevin Max’ ’Broken Temples’ er et godt genhør. På den 
ene side er alt, som det plejer. Gode melodier, skarpe og 
poetiske tekster, med bredde og dybde. På den anden 
side har Kevin Max formået at nyskabe sit udtryk og få 
det opdateret til skøn blanding af elektronisk pop og rock. 

Der er referencer til The Beatles, Dire Straits guitarer, 
80’er synthesizer bræs, Coldplay og massere af råbekor. 
Broken Temples er Kevin Max’ sjette album efter DCtalk. 

Det er en nydelse at lytte til. Selv om mange var kede 
af, at DCtalk stoppede med at lave musik sammen, så har 
det været godt for alle tidligere medlemmer at få prøvet 
noget nyt af. Kevin Max både som solokunstner og som 
forsanger i Audio Adrenaline. Michael Tait i Newsboys og 
TobyMac som soloartist. 

På Broken Temples møder vi en ærlig Kevin Max, som 
fortæller om sine kampe og sin insisteren på at holde blik-
ket rettet mod den Herre, som er uden for ham selv. Det 
er Kevin Max’ sikre holdepunkt.

Det kan godt være, at Kevin Max efterhånden er blevet 
48, men dette album lyder som morgendug. Kevin Max’ me-
get karakteristiske stemme på et tæppe af velproducerede 
arrangementer af enormt gode sange. På deluxe udgaven 
fi ndes der hele 15 sange, som alle sammen rummer deres 
egne skønhed og berettigelse på dette fabelagtige album. 
Det er et album, som både rører hjertet, udfordrer tanken 
og får foden til at vippe.

Torben Schmidt

Fabelagtigt genhør 
med Kevin Max
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Klummen

Michael Juel  
A road to surrender
Michael Juel er ny på den danske 
lovsangsscene. En dag gik han ind 
i en kirke og oplevede en ny fred 
og mening med livet. 
Nu har han udgivet 13 sange, som 
han håber vil vise andre vejen 
til Kristus - som han selv fandt, 
da livet var holdt op med at give 
mening.   
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Dansk lovsang - på engelsk

Kun kr. 99,95

Ung Udfordringt

Af Morten Gert Poulsen
Udsendt som volontør af ImpactEt bønne-event den 12. sep-

tember skal nu bane vejen for 
at samle 10.000 lovsyngende 
mennesker i Boxen.

Opfordringen til at deltage i 
eventet fi ndes på facebooksiden 
Lovsang i Boxen. Og visionen om 
at holde et stort kristent lovsangs-
event har allerede levet i fl ere år 
hos Flemming Hebsgaard og 
Martin Raabjerg fra foreningen 
Lovsang i Jyske Bank Boxen.

- Vi beder dig om at give 30-
45 minutter af din tid til bøn og 
lovsang. Og skulle du føle dig 
tilskyndet til at dele noget efter-

følgende, vil vi opfordre dig til at 
skrive i kommentaren på denne 
begivenhed, siger Flemming og 
Martin.

Bed om ledelse - og penge
- Lige nu har vi brug for, at så 

mange som muligt står sammen 
med os i bøn. Vi har rigtig meget 
brug for Guds vejledning i dette 
projekt. 

Helt konkret har vi brug for 
økonomiske midler for at komme 
videre i projektet, men det er også 
rigtig vigtigt for os, at Gud leder 
projektet, så det mest af alt bliver 
JESUS, der bliver hyldet igennem 
Lovsang i Boxen. Så må vi fi nde 
ud af, om det bliver med uden-
landske eller danske kunstnere.

Når du har besluttet dig for 
at deltage i eventet, vil vi rigtig 
gerne, hvis du i kommentaren på 
facebook-siden vil skrive, hvilken 
by eller hvilket område, du beder 
i, så vi kan se, hvor stor en del af 
landet, der deltager i forbønnen. 
Vi håber, at rigtig mange vil stå 

sammen med os, så vi kan få Lov-
sang i Boxen, siger arrangørerne. 

- Vi har allerede fået 90 til-
sagn om forbøn pr. mandag 
den 7. september. Og vi hå-

ber, at der bliver Lovsang i 
Boxen i løbet af et år, slutter
Martin Raabjerg.

Bodil

Nu skal der bedes for lovsang i Boxen

Filmskaberen Art Hooker, 
som hævder at han i sin tid 
opfordrede den ikke-troende 
Lecrae til at ’rappe for Jesus’, 
er nu i gang med at lave en 
film om sangeren og hans 
Unashamed Movement.

Bevægelsen The Unashamed 
Movement stammer fra 2010. 
Betegnelsen refererer til teksten i 
Romerbrevet 1:16 ’Jeg skammer 
mig ikke over evangeliet, for det er 
en Guds kraft til frelse for enhver, 
som tror...’ 

- Det handler om, at man ikke 
skammer sig over noget som 
helst, der har med Jesus og livet 
med ham at gøre, forklarer Lecrae 

i en YouTube video fra 2010.

Lecrae mødte Jesus
Filmen "Unashamed World" 

fortæller historien om Lecrae og 
Reach Records vej til berømmel-
sen. Det er Lecrae selv, som spil-
ler hovedrollen. I birollerne ses 
blandt andre KB, Trip Lee, Andy 
Mineo, Tedashii, Derek Minor og 
Sho Baraka.

Art Hooker mødte Lecrae alle-
rede som studerende på Univer-
sity of North Texas. Da han i 1998 
hørte Lecrae rappe, foreslog han 
ham at rappe for Jesus. I første 
omgang lo Lecrae af forslaget. 
Han var nemlig ikke selv kristen 
på det tidspunkt. Men senere tog 

Lecrae med Hooker til en kristen 
konference,og det var her, at 
Lecrae ifølge Hooker tog imod 
Jesus.

Bogen Unashamed
Lecrae kan snart udgive sin 

første bog med titlen Unashamed. 
I denne bog afslører sangeren 
nogle af de mere ukendte  detaljer  
fra sit liv. Han fortæller bl.a. om 
et mislykket selvmordsforsøg 
og om sin kamp mod stoffer og 
depression.

Bogen udkommer i maj 2016 
før udgivelsen af Lecraes næste 

album.
- Jeg skriver Unashamed for 

alle dem, der ikke ved, hvem de 
er, og føler sig begrænsede af de 
etiketter, andre har sat på dem, 
forklarede Lecrae i The Christian 
Post tidligere i år.

Han understreger, at han både 
som kunstner og som forfatter 
ønsker at være helt ærlig om 
sin baggrund og dermed inspi-
rere andre og øve indfl ydelse på 
kulturen.

Filmen Unashamed World 
ventes at udkomme i januar 2016.

Bodil

Film om 
den kristne 
rapper Lecrae 

Coveret for en bog om Lecrae med titlen ’Unashamed’. Foto: Facebook/ 
Rap Remnant Magazine. Den nye fi lm får titlen Unashamed World.

Sangeren fortæller om sit turbulente liv i bogen 
Unashamed, der ligesom fi lmen kommer i 2016.

Facebook-gruppen arrangerer bønne-event den 12. september.

Program for event den 
12. september:

Kl. 11.00 Vi opfordrer til at 
lytte til lovsangen: Mit hjerte 
som bolig, Skywalk

Kl. 11.10 Alle beder, der 
hvor de nu er

Kl. 11.45 Del gerne ord, 
billeder på facebook-siden.

Facebookgruppen opfordrer alle til at bede for Lovsang i Boxen den 12. 
september. Man må også meget gerne dele ord og billeder fra bønnen 
og oplyse, hvor i landet man beder fra.

På børnehjemmet i Honduras var der en lille dreng, som 
gjorde særligt indtryk. Juan*. Han var en af de yngste 
drenge og ville gerne være stor og sej. 

Der var fuld fart på, og han klarede sig ud af mange situatio-
ner med sin charme, humor og det mest smittende colgate-smil. 
Samtidig var han også bare en lille dreng, der tabte ting og var 
lidt af en tumlefumler.

En aften skulle jeg putte drengene, men Juan kunne ikke 
falde til ro. Han var fuld af spillopper og var snart i den ene 
drengs køje og så i den andens. Nu var det ikke sjovt længere, 
og jeg var ved at være godt gammeldags sur på denne dreng, 
som hele tiden skulle prøve grænser af.

Bestemt tog jeg Juan og lagde ham i seng og sagde, at nu 
skulle han sove og det i sin egen seng! Jeg lagde min hånd 
på hans skulder – både for at berolige ham, men også for at 
kunne standse et nyt fl ugtforsøg. 

Stor var min overraskelse, da Juan hurtigt accepterede 
situationen og faldt til ro. Han tog min hånd og fl yttede den fra 
skulderen til sin brystkasse. Dernæst vendte han sig om på 
maven, så han lå oven på min hånd, og så faldt han øjeblik-
keligt i søvn!

Det kan ikke have været behageligt at ligge oven på min 
hånd, og for mig var det akavet at stå ved sengen med min hånd 
i klemme, men det var tydeligt, at berøringen og visheden om 
denne hånd gav Juan tryghed. Hånden skabte ro og kontakt, 
så han endelig kunne slappe af og sove.

Siden den aften faldt Juan altid i søvn oven på min hånd, når 
jeg skulle putte drengene. Det blev vores lille ritual. 

Som pædagog i Danmark er jeg vant til at bruge sproget me-
get, men i Honduras fandt jeg ud af, at der skal ikke så mange 
ord til for at gøre et barn trygt. Det er nok med en beroligende 
hånd. At føle tryghed er noget universelt.

På samme måde giver det også os tryghed at vide, at Gud 
er der. Det opleves måske ikke lige så konkret, som Juan op-
levede min hånd, men vi har lov til at tro, at vi er i Guds hånd 
uanset vores omstændigheder. Og derfor kan 
vi være trygge.

*Navnet er anonymiseret af hensyn til 
barnets tarv.

Med en 
hånd i klemme

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk
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Vind en læserrejse til Israel
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om en stor rejse 
til ’det hellige land’ Israel den 
12.-21. maj 2016!

Rejsen har Udfordringens 
formand, pastor Stig Christensen 
og hans hustru Rhoda som rejse-
ledere. Det bliver en rejse med 
vægt på det åndelige indhold, når 
de hellige valfartssteder besøges. 

Rejsearrangøren er det krist-
ne rejsebureau Felix Rejser, så 
alt foregår i trygge rammer og 
god kvalitet. Og man kan være ret 
sikker på gode rejsekammerater, 
når man rejser på Udfordringens 
læserrejse i Bibelens land. Ende-
ligt program offentliggøres senere 
i Udfordringen, hvor der bliver 
mulighed for tilmelding. 

Men man kan også være hel-

dig at vinde rejsen:

Vær med på to måder
Der er to måder, du som læser 

kan være med i konkurrencen på.

1. Du kan skaffe en ny 
abonnent. Få en ven 

eller bekendt til at tegne abonne-
ment. Også prøve-abonnementer 
tæller med. Både du og den nye 
læser er med i lodtrækningen.

2. Du kan også være 
med i konkurrencen 

ved blot at sende din e-mail, 
adresse og telefonnummer 
(gerne mobil). 

Vi vil nemlig gerne kunne 
sende beskeder og opkrævnin-
ger til læserne pr. mail, da det 
er billigere. 

Få fl ere lodder:
Din chance for at vinde 

her er langt større end i 
de fleste lotterier, sim-
pelthen fordi der er færre 
om at vinde. Og du kan 
forøge dine chancer: For 
hver gang, du skaffer en 
ny abonnent, eller når du 
giver os din mail-adres-
se, registrerer vi et lod til 
dig i lodtrækningen, som 
foretages den 5. januar 
og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen på 
side 21, eller send alle 
oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i 
konkurrencen om en uforglem-
melig læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

Læserrejsen vil bl.a. besøge 
egnen omkring Genesareth 
Sø og naturligvis Jerusalem.

På ferieture køber vi ofte lidt med hjem, gerne noget, der er 
lidt særligt fra ferieegnen eller blot noget, som er anderledes, 
end det man får derhjemme. - Ikke så meget pyntegenstande 
– dem får vi hurtigt fyldt op af - hellere en brugsgenstand 
eller noget spiseligt. 

Min bedste souvenir indtil videre 
fi k vi med hjem ved et tilfælde – og vi 
opdagede den først et stykke tid efter, 
vi var kommet hjem...

...en plastic-bærepose fra en tøjbu-
tik, FOREVER 21 i Toronto i Canada. 
Vi købte et par stykker tøj i butikken 
og fi k dem udleveret i den gule plastic-
pose. Tøjet kom i brug og er samtidig 
et minde fra Toronto. Plastic-posen var solid og  blev genbrugt på 
vejen hjem. Godt hjemme igen landede posen på hylden for pla-
sticposer og blev først taget ud, da een på et tidspunkt skulle bruge 
en solid pose til andre ting. Da posen blev genbrugt i Danmark blev 
den fyldt så meget op, at bunden af posen kom tydeligere frem. I 
bunden stod en påskrift: JOHN 3:16  

Waau – mit yndlingsbibelvers trykt på bunden af en plastic-pose, 
som vi havde fået ved tøjindkøb i Toronto...

Navnet på butikken FOREVER 21 prøver at få os til  at tænke, 
vi vedbliver at være unge, når vi køber smart nyt og ungdommeligt 
tøj - selvom vi naturligvis inderst inde ved, det ”kun er reklame” 
og ikke virkelighed.

Også derfor synes jeg, det er så fl ot, man har valgt i bunden at 
trykke Jesu løfte om det evige liv:

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt 
liv. (Johs.3:16)

Vi vedbliver ikke at være 21 for evigt, men vi har et løfte om evigt 
liv, når vi tror på Jesus Kristus.

Derfor er en plasticpose min bedste 
souvenier!

Min bedste souvenir

Af Bodil Witvliet,
Kordegn, København

Billetsalg
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Lørdag den  
3. oktober 2015  

kl. 19.00  
Skjern Kulturcenter

Hjertelig velkommen 
til en aften, hvor vi  synger 

sange og salmer til Guds ære

Medvirkende

Band

Vidnesbyrd

Andagt

Semesterstar ten den 31. 
august på Menighedsfakulte-
tet (MF) slog alle rekorder, da 
sponsorløbet med 56 stude-
rende, ansatte og venner gik, 
løb eller cyklede 460.000 kr. ind 
til stipendiepuljen. 

MFs bacheloruddannelse i 
teologi er endnu ikke blevet 
SU-godkendt, og derfor tilbyder 
studiestedet selv stipendier til 
de studerende. Det er en udgift 
på omkring 25.000 kr. årligt per 
studerende eller ialt ca. 1.2 mio. 
kr. Her er det årlige sponsorløb 
en væsentlig indtægtskilde. Både 
professorer og lektorer sætter  
sig i cykelsadlen og jagter fl est 
mulige omgange i kapløb med 
studerende, hvoraf fl ertallet dog 
vælger at løbe.

Stor opmuntring
- Det er en stor opmuntring for 

os, at mange mennesker støtter 
op omkring vores sag og er villige 
til at yde økonomisk hjælp. Vi har 
netop i denne uge taget imod 24 
nye studerende, som har valgt at 
studere på Menighedsfakultetet, 
siger fakultetsleder Thomas Bjerg 

Mikkelsen. Han tilføjer, at mange 
af de nye studerende næppe hav-
de haft mulighed for at læse på 
MF uden denne håndsrækning. 

Studerende løb 30.000 ind
Bachelorstuderende David Jo-

hansen fra 2013-holdet løb over 
30.000 kr. ind. 

- Jeg ringede rundt til alle 
navne i min telefonbog, og alle 
støttede uden tøven. Jeg skrev 
desuden personlige beskeder 

til 300 af mine Facebookvenner, 
hvoraf over 100 responderede 
positivt, forklarer David Johansen.

I Sponsorløb 2015 deltog også 
venner fra en stor del af Jylland, 
blandt andet sognepræst Steen 
Frøjk Søvndal fra Grindsted, der 
løb over 7000 kr. ind til Menig-
hedsfakultetet. 

- Som bestyrelsesmedlem 
blev jeg tændt for ideen og vil 
gerne støtte det gode formål. Jeg 
nævnte desuden muligheden for 

nogle lokale Grindstedfolk og fi k 
to med, og så var det bare at tage 
afsted, siger Steen Søvndal. 

MF venter på godkendelse
Den manglende SU belaster 

både de studerendes og MFs 
økonomi. Den hindrer også nogle 
i at vælge drømmestudiet. 

Rasmus fra Aalborg kan fx kun 
få tilskud til sine togrejser frem og 
tilbage mellem Aalborg og Aar-
hus, hvis han er indskrevet på en 
SU-godkendt uddannelse. Derfor 
blev han tvunget til at vælge 
teologiuddannelsen på Aarhus 
Universitet, selv om han havde 
foretrukket MFs mere kirkeligt 
orienterede uddannelse.

Det årlige sponsorløb er en 
festlig begivenhed, der styrker 
både fællesskab, korpsånd og 
kondi. Men alle venter med læng-
sel på, at MFs bacheloruddan-
nelse bliver SU-berettiget. 

Forskelsbehandlingen i forhold 
til andre danske studerende op-
lever vi både uforståelig, unfair 
og uværdig, siger landssekretær 
Nils Andersen fra Menighedsfa-
kultetet.

Bodil

Sponsorløb gav 460.000 til MF

900 støttede sponsorløbet, og 56 ansatte, bestyrelsesmedlem-
mer og studerende løb og cyklede de mange penge ind til MF.

Mange gode ben var med til at opveje Menighedsfakultets manglende SU-ret.
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