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“så længe 
kærlighed blot 
er teori, er vi i 

sikkerhed, uden 
risiko.”

tør du gøre 
kærlighed til 

praksis?

www.skrodstrup.dk
Ansøgningsfrist er 8. juni

Vi søger lærere samt en 
pedelmedhjælper. Er det dig? 
Stillingsopslaget finder du på:

Nu kan alle se KKR/TV Læs side 3.

Af Henri Nissen

En ny undersøgelse fra Statens 
Institut for Folkesundhed viser, 
at adventister og baptister 
sjældnere får en blodprop i 
hjertet, hjertesvigt og andre 
hjerte-kar-sygdomme.

Studiet har helt siden 1977 
fulgt over 6.500 medlemmer fra 
de to kristne frikirker Adventist-
kirken og Baptistkirken.

Der er hele 18 procent færre 
tilfælde af hjertesvigt blandt ad-
ventisterne og 24 procent færre 
blandt baptisterne sammenlignet 

med den øvrige del af befolknin-
gen. Den samme tendens viser 
sig for hjerteklapsygdomme og 
blodprop i hjertet.

- Den overvejende forklaring 
ligger i den sunde livsstil, siger 
videnskabelig assistent Nanna 
Schneekloth Christiansen, der 
sammen med Annette Wittrup 
Schmidt står bag studiet.

Baptister er sundere
Det er især adventisterne, der 

antages at leve sundt med mo-
tion, vegetarisk kost og afholden-
hed fra alkohol, tobak og koffein.

Men det er ikke kun den sun-

dere livsstil, der gør udslaget. 
Baptisterne har nemlig en 

endnu lavere forekomst af hjerte-
kar-sygdomme, selv om de tra-
ditionelt ikke går så meget op i 
sundhed som adventisterne, for 
hvem det er en integreret del af 
trosgrundlaget. 

Betyder troen noget?
Så måske er det slet ikke 

grøntsagerne, men troen, der er 
den afgørende faktor.

- Vi ved fra tidligere undersø-
gelser, at faktorer forbundet med 
religiøse overbevisninger kan 
have positiv effekt på sundhed.

- Det kan være et stærkt socialt 
netværk, troen på egne evner og 
dét at tilhøre en gruppe eller et 
samfund, der kan have indfl ydel-
se på helbredet eller fungere som 
en ”stress-buffer”, siger Nanna 
Schneekloth Christiansen i pres-
semeddelelsen.

Til gengæld ser der ikke ud til 
at være forskel i forhold til resten 
af befolkningen, når det gælder 
risikoen for sklerose, Parkinsons 
sygdom og leukæmi.

Og ifølge undersøgelsen har 
de kvindelige adventister og bap-
tister desværre en højere risiko 
for depression end andre.

Langt færre fi k kræft
En stor undersøgelse af 12.000 

personer fra de to trossamfund 
blev offentliggjort af Kræftens 
Bekæmpelse og Syddansk Uni-
versitet i 2012.

Den viste, at antallet af kræft-
tilfælde var 30 procent lavere 
for mænd og 14 procent lavere 
for kvinder i de to trossamfund i 
forhold til andre danskere. 

Forekomsten af lungekræft-
tilfælde var ikke mindre end 72 
pct. lavere for adventister og 58 
pct. lavere for baptister, sammen-
lignet med gennemsnittet af den 
danske befolkning.

Også bedre sex
Udfordringen kunne i 2004 

også fortælle om en stor ameri-
kansk undersøgelse af 100.000 
kvinders seksualliv. Her viste 
det sig, at kvinder der gik i kirke  
en gang om ugen eller havde et 
intenst bønsliv, også havde et 
bedre helbred, levede længere - 
og havde et bedre sexliv! 

Kristne kvinder oplevede større 
tryghed og glæde ved det æg-
teskabelige samliv end andre 
kvinder, og kommunikationen 
i parforholdet fungerede også 
bedre for de troende, viste un-
dersøgelsen. 

Kristne har færre blodpropper og hjertesvigt
Ny undersøgelse dokumenterer:

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net    Kodeord: lampe

Ugens profi l: Prothero og Frederiksen

Det bliver den 38-årige Brian 
Nissen, der d. 1. august sæt-
ter sig i landslederstolen hos 
Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS). 

- Jeg glæder mig rigtig meget 
til at sætte fokus på børn og Gud 
– de fortjener, at vi giver dem det 
bedste, siger Brian begejstret. 

De senere år har DFS profi leret 
sig stærkt i det kirkelige landskab 
som en nutidig og forandringspa-
rat organisation. Det er egenska-
ber, som Brian har lagt mærke til. 

- DFS er en spændende or- ganisation, hvor de frivillige og 

lønnede medarbejdere arbejder 
godt sammen. Og så er DFS ikke 
bange for at udfordre og tænke 
nyt. Det kan jeg godt lide. For selv 
om DFS har holdt fødselsdag over 
130 gange, så har organisationen 
hele tiden tænkt nyt og bevist 
sin relevans. Og vi skal videre, 
understreger Brian Nissen.

Han har siden 2010 været 
lærer på Grejsdalens Efterskole 
og skifter dermed teenagerne ud 
med de lidt yngre. 

Ud over efterskolelærer kan 
Brian skrive cand. theol. på sit CV, 
en uddannelse, som han også 

glæder sig til at gøre brug af som 
landsleder. 

- Børnene skal have hele evan-
geliet serveret. Ikke kun histo-
rierne om Noa og Jonas, men 
mange fl ere af Bibelens tekster 
skal i spil. Så mon ikke jeg får god 
mulighed for at spille ind her, siger 
han med et smil.

Privat bor Brian i Løsning med 
sin kone Rita og sønnen Samuel. 

Brian afløser Bent Molbech 
Pedersen, der efter otte år som 
landsleder skal være forstander 
på Djurslands Efterskole.

Bodil

Første juni t i l træder den 
46-årige Kirsten Auken som 
programchef for fattigdomsbe-
kæmpelse i den folkekirkelige 
organisation Danmission. 

Hun får ansvaret for at fort-
sætte Danmissions arbejde med 
at opbygge og styrke civilsamfund 
i Asien, Afrika og Mellemøsten 
med særlig fokus på dialog, 
udvikling og marginaliseredes 
rettigheder.

Kirsten Auken er datter af 
Margrete Auken (og søster til 
Ida Auken). Hun har allerede 16 
års erfaringer med internationalt 
udviklings- og kirkesamarbejde. 

Kristne har ansvar
Det kirkelige udviklingsarbejde 

og det medmenneskelige ansvar 
ligger Kirsten Auken meget på 
sinde. Hun udtrykker sig klart om, 
hvorfor hun har valgt at lægge 
sine kræfter i arbejdet med fat-
tigdomsbekæmpelse:

- Det er et vigtigt og krævende 
kald. For mig udspringer fattig-
domsbekæmpelse naturligt af 
det evangeliske udgangspunkt, 
og det er i arbejdet med at nå ud 
til de mest marginaliserede og 
undertrykte, at vi opfylder vores 
opgave som kristne.

Kirsten Auken har været po-
litisk rådgiver hos Folkekirkens 
Nødhjælp. Fra 1999 frem til 2009 
har hun arbejdet hos Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd. Også her 
fyldte det internationale arbejde 
en væsentlig del. Og gennem åre-
ne har hun således fået opbygget 
et særdeles stærkt kirkeligt og 
udviklingspolitisk netværk.

Privat lever Kirsten Auken sam-
men med journalist Lars Abild, og 
hun har teenagedøtrene Andrea 
og Rebekka.

Hun overtager jobbet som 
programchef for fattigdomsbe-
kæmpelse fra Nik Bredholt, som 
skal være regionsleder for Dan-
missions arbejde på Zanzibar og 
i Madagaskar. 

Bodil

Kirsten Auken.
Foto: Peter Høvring

Kirsten Auken ny programchef i Danmission 

Ny landsleder for søndagsskolerne

Danmission får ny dialog-konsulent 
Line Ramsdal (28) begynder 1. juni i en 
etårig stilling som fagkonsulent hos 
Danmission, der arbejder med fattigdoms-
bekæmpelse, kirkeudvikling og dialog i 
Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark. 

Line Ramsdal vil være tilknyttet programmet 
for fattigdomsbekæmpelse i Mellemøsten og 
især Danmissions dialogarbejde i regionen. 
Indsatsen er en del af Det Arabiske Initiativ, 
som skal skabe grundlag for dialog, forståelse og samarbejde 
mellem Danmark og den arabiske verden.

Line Ramsdal er kandidat i Mellemøststudier fra Syddansk Uni-
versitet. Hun har også relevante erfaringer med Mellemøstarbejde 
– både fra Det Arabiske Initiativ og Danida-relateret arbejde i regio-
nen, idet hun har arbejdet hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), 
og været i praktik på den danske ambassade i Saudi Arabien.

Line er opvokset i en præstegård på Nørrebro, og hendes for-
ældre har begge været engagerede i Danmissions arbejde. Hun 
har desuden været studentermedhjælp i Folkekirkens Nødhjælp og 
aktiv i FDF. Privat bor Line sammen med sin kæreste på Vesterbro. 

Bodil

Udviklingskonsulent for genbrug
41-årige Linda Gamst Josefsen er ny ud-
viklingskonsulent for Danmission Genbrug 
i Midt- og Vestjylland. 

Som ny udviklingskonsulent for Danmission 
Genbrug i Midt- og Vestjylland skal Linda 
Gamst Josefsen etablere nye genbrugsbu-
tikker, supervisere eksisterende butikker og 
hverve endnu fl ere engagerede frivillige til at 
være en del af Danmission Genbrug. 

Linda Gamst Josefsen er bosat i Horsens 
med sin mand og to døtre på 10 og 12 år. Hun 
er uddannet folkeskolelærer og har undervist 
på henholdsvis Jakobskolen i Aarhus og 
Torstedskolen i Horsens samt arbejdet med udvikling af undervis-
ningsmaterialer i virksomheden restudy.dk. 

Linda Gamst Josefsen er aktiv i Horsens Valgmenighed og 
næstformand for Rudehøj Efterskole. 

Bodil

Linda Gamst 
Josefsen. 
Foto: Ole 
Krabbe-Poulsen

Tarm Frimenighed ansætter præst
Tarm Frimenighed har ansat den 31-årige 
Andreas Kammersgaard Ipsen som præst 
fra den 1. august 2015. Ansættelsen er som 
udgangspunkt på halv tid. 

Cand.teol Andreas Kammersgaard Ipsen 
kommer fra en stilling som ungdomskonsulent 
i Luthersk Missions Unge. Han er gift med 
Johanne, og familien tæller desuden to børn. 

Som præst skal Andreas Kammersgaard 
Ipsen ud over opgaverne med forkyndelse 
og undervisning også lægge vægt på fx ung-
domsarbejde, arbejde med de mange børnefamilier i menigheden, 
kontakt til og omsorg for medlemmerne. 

”Med ansættelsen af Andreas Ipsen som præst ønsker Tarm 
Frimenighed at sætte ekstra fokus på menighedens indre liv, så 
vi også kan være med til at formidle Guds kærlighed gennem 
Jesus til vores by,” siger Alex Dahl Karlsen, der er formand for 
Tarm Frimenighed.

Tarm Frimenighed, der er en del af Luthersk Mission (LM), har 
eksisteret i 10 år – men har altså indtil nu klaret sig uden ansat 
præst. Menigheden har godt 50 voksne medlemmer, foruden en 
stor fl ok børn. Den ugentlige gudstjeneste holdes på Seniorgården 
i Tarm. En række mindre studiegrupper og cellegrupper samles 
rundt omkring i private hjem. Menigheden er desuden sammen med 
LMs kreds i Tarm engageret i ugentlige aktiviteter for børn og unge.

Bodil

Andreas K. 
Ipsen

Kolding Internationale Høj-
skole får ikke blot én, men to 
nye forstandere.

Det bliver Ingrid Frederiksen, 
som nu er præst i Kirkeibyen 
(Apostolsk Kirke i Kolding) og 
Peter Prothero fra England, som 
tidligere i en årrække har under-
vist på højskolen.

De tiltræder begge pr. 1. august 
2015.

Bestyrelsen har i samarbejde 
med Kirkeibyen i Kolding og Apo-
stolsk Kirkes netværksledelse 
tidligere besluttet en ny strategi 
og kurs, hvor KIH fremadrettet 
skal være en mere kirkeforankret 
bibel-højskole. 

Det skete samtidig med, at be-
styrelsen opsagde samarbejdet 
med den tidligere forstander gen-
nem fi re år, Sigbjørn Sørensen, 
der fratrådte ved årsskiftet.

Bestyrelsen konstituerede 
midlertidigt den franskfødte lærer 
Moïse Ollivier som forstander. Og 

nu har bestyrelsen så fundet frem 
til den - eller rettere de - faste 
forstandere.

Bestyrelsen mener, at Ingrid 
Frederiksen og Peter Prothero er 
et godt match til at pionere, imple-
mentere og forme hele den tænk-
ning, der ligger bagved fi losofi en 
om at være ”menighedsbaseret 
bibelhøjskole”. 

Populært sagt er Peter Prothe-
ro den visionære type, mens 
Ingrid Frederiksen er god til at 
holde styr på tingene. 

Mange af de konkrete nye tiltag 
iværksættes allerede, når dørene 
slås op til en ny sæson d. 16. 
august i år.

Missionær i Zambia
Ingrid Frederiksen har siden 

begyndelsen af 2014 har været 
ansat som den tredje præst i Kir-
keibyen og vil bl.a. have et særligt 
ansvar for at integrere menig-
hedsbaseret bibelskoletænkning 
mellem skole, Kirkeibyen og 

andre partnerkirker. 
Ingrid har tidligere været le-

der af et stort missionscenter i 
Zambia og for år tilbage har hun 
været frikirkepræst. Ingrid er gift 
med Torben, og sammen har de 
3 voksne døtre.

Dynamisk præst
Peter Prothero er kendt for 

sin klare, bibelsk velfunderede 
undervisning, som gives med stor 
humor og dynamik. 

Han har tidligere i en otteårig 
periode været ansat på KIH som 
leder af lederskolen. I 2006 rej-
ste han tilbage til London, hvor 
han har arbejdet som præst i en 
Equippers-kirke i London,  der er 
vokset fra ca. 50 til ca. 500 med-
lemmer under hans lederskab. 

Det vil han fortsætte med, men 
samtidig være fast underviser 
på højskolen over nogle dage 
hver måned. Peter er gift med 
Jacqueline, og sammen har de 6 
voksne børn.

Højskolebygningen
Bygningen, som KIH har til 

huse i, vil også undergå en større 
ændring, idet bestyrelsen har 
besluttet sig for at frasælge dele 
af skolen. Kirkeibyen påtænker 
at opføre et nyt kirkebyggeri ved 
siden af højskolen og vil købe 
en del af højskolebygningen. 
Ligeledes frasælges en del af 
bygningen til ”Euroclass”, som 
er en 11. klasse under Efter-
skolen Kildevæld. Tanken er, at 
huset også skal rumme fælles 
administration og mødelokaler 
for Apostolsk Kirke i Danmark og 
Apostolsk Kirkes Børn og Unge. 
Håbet er, at huset kan transfor-
meres til et ”dream center”, der 
bliver fyldt med liv og mange 
mennesker. Frasalget vil også 
muliggøre, at bygningen kan få 
et tiltrængt renoveringsløft, hvilket 
også vil blive iværksat i løbet af 
det kommende år.

Henri Nissen

Brian Nissen er pt lærer på 
Grejsdalens Efterskole.

DFS har været relevant i 130 år. Og vi skal videre, siger efterskolelærer Brian Nissen.

Højskole får to 
nye forstandere

Præcisering
I sidste uges artikel skrev vi om Suell Teams uddeling af overskud 

i årene 2001-2007. Firmaet sponsorerer stadig sociale projekter, 
blandt andet gennem SaralystFonden, hvis formål det er at starte 
og drive sociale projekter samt uddele midler til børn og unge i 
vanskeligt stillede familier.

SaralystFonden har sit bagland i Saralystkirken i Højbjerg.
Redaktionen
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Alle kan nu se KKR/TV
Af Henri Nissen

- Alle kan nu se Københavns 
Kristne Radio/TV, uanset om 
de bor i hovedstaden eller ej. 

Det er den nyhed, KKR/TVs 
daglige leder Henrik Jønsby 
gerne vil sprede.

- Vi har jo sendt lokalt tv siden 
1984 i Hovedstadsområdet. Men 
nu har vi fået mulighed for at 
sende til hele landet. 

Det kan vi gøre gennem en tv-
boks, som man kan tilslutte sit tv, 
og så kan man vælge at slå over 
på KKR/TV, ligegyldigt om man 
bor i Skagen eller Gedser.

Nemt nok
- Er det nemt at fi nde ud af?
- Ja, det er nemt. Alle kan fi nde 

ud af det. Vi har pensionister, 
som selv tilslutter boksen uden 
problemer, fortæller Jønsby.

- Det eneste, boksen kræver, 
er en internetforbindelse og 
strøm. Når den er sluttet til inter-
nettet, kan den placeres bagved 
tv’et, og man kan let slå over på 
KKR/TV fra sin fjernbetjening.

Herefter kan du se kristent tv 
hele døgnet, alle ugens dage, 
forklarer Henrik Jønsby.

Tv med budskab
KKR/TV har netop i weeken-

den sendt direkte fra Å-Festival 
i Vestyjylland. Flere end 1000 
så med og kunne følge med i Å-
Festivalen selvom man ikke selv 
var tilstede. Ugen før optog KKR/
TV konferencen med bl.a. Heidi 
Baker i København.

- Vi vil gerne være en tv-
station, som leverer kristne pro-
grammer og værdier på tværs af 
alle kirkeskel. 

Man kan også følge os på 
vores Facebook-side og vores 
hjemmeside. Vi producerer også 
korte indslag, som er egnet til de 
sociale medier. Fx om helligdage, 
som jul, påske og pinse. Vi vil 
gerne gøre det nemt for folk at 
kunne ”like” og dele videoer om 
relevante kristne emner.  Det kan 
også gøres på en humoristisk 
måde. Men det vigtigste er, at 
vi gerne vil ud med det gode 
budskab om, at Jesus, han er 
også her, og at han ønsker at give 
sin kærlighed til os. Han fortæl-
ler, at hvert eneste meneske er 
værdifuldt. 

Kristne brød monopolet
KKR/TV var de første, der brød 

DRs monopol i 1984. 
Pinsekirken i København hav-

de egentlig planlagt at sende 
lokal-radio, men i sidste øjeblik fi k 

Birger Lind og de andre idé-folk  
den indskydelse også at søge 
om tv-sendetilladelse. Det var der 
ikke så mange andre, der havde 
mod på. Og pinsekirken fi k over-
raskende tv-sendetilladelse og 
tilføjede et /TV efter KKR.

Mange frivillige hjalp til med 
opbygningen på et tidligere me-
jeri i Glostrup, og mange ofrede 
både tid og penge på projektet.

Man sendte lokal-tv i Køben-
havn. Og i løbet af 1980-90’erne 
havde man rigtig mange seere. 
Der kunne typisk være 100.000 
seere en aften.

Kanal-mylder
- Dengang var der ikke så 

mange tv-kanaler. Men efter 2000 
kom der rigtigt mange tv-kanaler. 
Og jo større udbud, der kom, des 
mere faldt seertallene. 

Skellet gik i 2009, hvor der kom 
digitalt tv. Det betød, at antallet af 
kanaler eksploderede, fortæller 
Henrik Jønsby. 

- Samtidig betød det, at den 

lokale frekvens, som er til rå-
dighed for lokal-tv, ikke længere 
ses af ret mange, fordi det også 
er en tegnsprogskanal hver dag 
fra 17-21, og det ses kun af dem, 
der har brug for det. 

Denne kanal røg vi så også 
ud af marts 2014, fordi radio-tv 
nævnets nye udbud ikke har gi-
vet plads til idé-baserede kristne 
tv-stationer.

 - Men nu går vi så ud og 
tilbyder tv via tv-boksen og hjem-
mesiden, som alle kan se.

Udover det sender vi fortsat 
tv i hele hovedstadsregionen via 
stue-, tag- og fællesantenne.

- Men det er vel begrænset, 
hvor mange seere, der er tilbage 
på antenne? De fl este modtager 
jo via satellit- eller kabeltv.

- Vi har ikke tal på, hvor mange 
seere, der er. Men vi hører jævn-
ligt fra nogle af seerne, også 
længere ude på Sjælland. 

Hvor der er seere
- Skal I så ikke prøve at komme 

tilbage på lokal-tv?
- Vi prøver naturligvis også at 

komme ind på de lokale public 
service-kanaler. For øjeblikket 
har vi en ansøgning inde hos 
Kanal Hovedstaden.

Men hvis man kun kan sende 
lokal-tv på kanaler, som kun 
ganske få ser, så nytter det jo 
ikke meget. Desuden sendes 
der ikke lokal-tv fra 17-21. Så 
man kan ikke sende i den gode 
sendetid. Og kvalitetsniveauet 
hos de andre kanaler er ofte lavt.

Det, der virkelig rykker i dag, 
er satellit-tv og kabel-tv.

Drømmer om kanal
- Kunne I ikke samarbejde 

med én af de mange verdslige 
kanaler?

- Der er jo mulighed for at 
betale sig til sendetid på kom-
mercielt tv. Og vi har også sendt 
på DK4 mod betaling, men vi har 
ikke råd til det - endnu. 

Vi håber og drømmer om 
en dag at have så mange støt-
temedlemmer, at vi kan sende 
landsdækkende på kabel-tv eller 
satellit-tv, siger Henrik Jønsby.

Han er gået i samarbejde med 
Udfordringen om at gøre mulig-
heden for kristent tv mere kendt. 
Samtidig håber KKR/TV at få 
fl ere medlemmer af sin seerklub 
fra Udfordringens abonnenter. 

- Vi har for øjeblikket omkring 
450 seerklub-medlemmer, og vi 

skal være mange fl ere.
Det koster kun 100 kr. om 

måneden at være medlem af 
seerklubben, og beløbet kan 
endda fradrages som en gave. 
Det synes jeg, vi kristne skulle 
stå sammen om, siger Jønsby.

KKR/TV supplerer indtæg-
terne ved at producere tv og 
video for andre.

 For stationen er kendt for 
teknisk høj kvalitet og har meget 
udstyr.

For at styrke den journalistiske 
side er Udfordringen inviteret til 
at producere en kort ugentlig ud-
sendelse ud fra avisens indhold. 
Disse udsendelser vil formentlig 
begynde i juni måned.

Den kristne københavnske tv-station har så mange programmer, at man allerede nu sender 24 timer i døgnet. Og nu kan det ses af alle.

Denne lille boks gør det muligt at modtage KKR/TV direkte på 
sit tv-apparat - når som helst. 
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Fredag aften den 5. juni holdes 
den traditionsrige grundlovs-
gudstjeneste i Hvide Sande.

Gudstjenesten, der nu fi nder 
sted for 9. gang, er et af Dan-
marks største grundlovsarran-
gementer.

Deltagerne sidder på fi skekas-
ser, pynten på scenen er maritim, 
som fx gummistøvler, kompas, og 
fi skekasse, og udenfor står byens 
faner vagt på en forhåbentlig 
dejlig sommerdag.

Det er en ganske almindelig 
gudstjeneste i utraditionelle om-
givelser, forsikrer arrangørerne.

Thomas Eje med kor
I år er det lykkedes at få Tho-

mas Eje fra Linje 3 til Hvide 
Sande. Med sig har han det 35 
mands store kor ”Vocalicious” 
under ledelse af organist Mads 
Granum. Koret har hjemme i 
København og er et af Danmarks 
dygtigste rytmiske kor.

Efter gudstjenesten vil der 
være mulighed for at høre mere til 
Thomas Ejes alsidige repertoire.  
I pausen vil der være mulighed 

for at nyde hjemmebag og en kop 
kaffe. Koncerten med Thomas Eje 
foregår i år i auktionshallen.

Thomas Eje har en lidet kendt 
fortid som kirkesanger ved Ans-
gar Kirke i Odense, og Mads 
Granum er organist ved Lin-
devang Kirke, på Frederiksberg, 
”ovre østpå i udkants-Danmark”, 
oplyser Ann Malene Vejlgaard. 
Hun tilføjer, at musikken vil være 
hurtig, langsom, swingende, 
romantisk, poetisk og til tider gan-
ske morsom, og med gemytlige 
glimt i øjnene.

Grundlovsgudstjenesten ved 
sognepræst Daniel Kristiansen 
starter kl 19. Aftenen er gratis, 
men der vil undervejs være mu-
lighed for at give en gave.

Husk evt. et varm tæppe, og 
hvis du er lidt øm i bagdelen og 
ikke vil sidde på en fi skekasse 
hele aftenen, er du også vel-
kommen til at tage din egen stol 
med, lyder opfordringen fra Ann 
Malene Vejlgaard.

Bodil

Thomas Eje til grundlovs-
gudstjeneste i fi skeauktionshal

Organist Mads Granum, som 
leder det rytmiske kor Vocali-
cious, deltager sammen med 
Thomas Eje fra Linje 3 ved 
gudstjenesten i auktionshal-
len i Hvide Sande. 

Tre kvinder på grundlovsmøde
Tre kvinder taler, når KD i Nordjylland holder 
grundlovsmøde ved Skovpavillonen, Bak-
kevej 65 i Tolne den 5. juni kl. 14.

Det er folketingskandidaterne Lene Meng 
Andersen, Hjørring, Britta Eckhardt, Brøn-
derslev, og Inger Ottesen, der stiller op i hele 
storkredsen.

Bodil

Inger Ottesen

Grundlovsmøde i 
Pottemagerens Hus
Moses Hansen er ordstyrer, når der grund-
lovsaften den 5. juni er grundlovsmøde 
i Pottemagerens Hus, Lykkeskærvej 15, 
Holsted.

Her taler handicaphjem-leder Mogens Stig 
Nielsen og redaktør Henri Nissen. Begge er 
kandidater for KD til det kommende valg.

Efter talerne bliver der debat, hvor Moses 
selv går rundt med mirkrofonen. Grundlovs-
aftenen slutter med kaffebord. Sidste år mødte ca. 100 op til 
grundlovsaftenen, der også sendes på web-tv.

Bodil

Mogens Stig 
Nielsen er op-
stillet i Esbjerg 
og Vejen.

Stig Grenov

Stig Grenov taler på 
Haderslev Soldaterhjem
Landsformand Stig Grenov, KD, taler til mor-
genkaffen kl. 9.30 på Haderslev Soldaterhjem 
Grundlovsdag den 5. juni. 

Det er et offentligt møde, arrangeret af Kristen-
demokraterne, og to lokale kandidater taler også. 

Det er Niels Møller-Jessen, som er opstillet i 
Haderslev, og Knud Erik Hansen, som er opstil-
let i Aabenraa.

Bodil

Grundlovsmøde på Diakonhøjskolen
Der vil være både foredrag, Cohen-musik 
og tale ved biskop Henrik Stubkjær om 
formiddagen den 5. juni. 

Efter formiddagskaffen vil adjunkt, ph.d. 
Lasse Laustsen, Aarhus Universitet, holde 
foredrag om: ”Hvad baserer vælgerne deres 
politiske valg og holdninger på?” 

Herefter vil sognepræst Peter Danielsen 
synge Leonard Cohen sange. Kl. 12.00 er der 
fællessang, og biskop Henrik Stubkjær holder 
grundlovstale. Grundlovsmødet slutter med fro-
kost kl. 13.00. Om eftermiddagen er der sportsdag og sommerfest 
for alle Diakonhøjskolens studerende.

Bodil

Biskop Henrik 
Stubkjær hol-
der tale.

Cellist holder debut-koncerter
Den 30. maj holder cellist 
Anja Zdyb Lillemæhlum præ-
debutkoncert i Timotheus-
kirken i Valby. Den 5. juni 
holder hun debutkoncert på 
Syddansk musikkonservato-
rium i Odense.

Anja Lillemæhlum er ud-
dannet på Syddansk Musik-
konservatorium i Odense. Hun 
debutterer med koncerten ’En 
stille røst’, der bl.a.  indeholder 
værker af Bach og Debussy. 
Medvirkende er bl.a. pianist 
Kati Arikosi og vokalensemblet 
Herluft Vokaler.

Anja Zdyb Lillemæhlum har 
tidligere holdt støttekoncerter 
til fordel for handlede kvinder 
gennem NGO’en Hope Now. I 

den forbindelse udtalte cellisten: ”Vi må gøre noget i Danmark. Der 
lever side om side med os handlede kvinder. Disse kvinder har en 
meget stille røst. Oversete og skjulte er de. Deres stille røst ønsker 
jeg at give liv og fokus.”

Bodil

Cellisten Anja Lillemæhlum 
er inspireret af Hildegard - 
og af kærligheden fra Jesus.

Bjarne Reuter fi k Bibelselskabets Pris
Forfatteren får prisen for ’Bogen’, der er en genfortælling af Bibelen. 
Bibelselskabet har uddelt sin 
årlige pris til forfatteren Bjarne 
Reuter.

Siden 2005 er prisen årligt ud-
delt til en person, der på særlig 
fremragende vis har gjort Bibelen 
nærværende for samfundet. 
Prisen består af 10.000 kr og et 
indrammet originalblad fra Chri-
stian III’s bibel fra 1550.

Bjarne Reuter får Bibelselska-
bets pris for ”Bogen”, der er en 
gendigtning af Bibelen.

- Det er et privilegium at få 
netop den tekst, og navnlig Det 
Nye Testamente ind under hu-
den, sagde Bjarne Reuter ved 

prisoverrækkelsen.
- Lang tid efter jeg havde afslut-

tet Bogen, tænkte jeg hver dag på 
Ruth i Ruths Bog og ikke mindst 
på kapitlet Det sidste måltid. 

Det var så drøjt at skrive, at jeg 
mange gange har skrevet det om 
igen, for skønt Bogen var udkom-
met, var og er det ikke en tekst, 
man nogensinde bliver færdig 
med, og jeg tror aldrig, jeg kan 
gå tur langs med Mølleåen, hvor 
jeg bor, uden at være på vej til 
Emmaus, siger han.

Man kan læse mere om Bjarne 
Reuters forhold til Bibelen på Bi-
belselskabets hjemmeside.

Henri.
Forfatteren Bjarne Reuter modtog Bibelselskabets Pris 2015 
for sin udgivelse ’Bogen’, der er en genfortælling af Bibelen.

En gruppe borgeres søgsmål 
mod statens ministre for at 
have brudt Danmarks Grund-
lov ved at indføre homosek-
suelle vielser, er den 6. maj 
2015 blevet antaget af Østre 
Landsret. 

En ekspert udtalte ellers i 
Kristeligt Dagblad den 22. de-
cember, at en sådan retssag om 
homovielser i Folkekirken ”har 
ingen gang på jord”. 

Men nu er sagen alligevel 

berammet i Landsretten.
De to radikale ministre, Manu 

Sareen, der var kirkeminister fra 
2011 til 2014 og Marianne Jelved, 
der i dag er kirke- og kulturmi-
nister, udtalte kort før jul i 2014 
offentligt deres glæde over Kriste-
ligt Dagblads ekspertudtalelser.

En universitetslektor forklarede 
i dagbladet, at de danske borgere 
(citat): ’formentlig ikke får lov at 
rejse sagen ved domstolene’. 

Men byretten i København har 
nu sendt sagen videre til Østre 

Landsret. Byretten ville ikke tage 
stilling til en så principiel sag.

Nogle folkekirkemedlemmer og 
foreningen ”Med Grundlov Skal 
Land Bygges” - med Johny Noer 
i spidsen, har rejst sagen. 

Hovedforhandlingen er beram-
met i Østre Landsret til den 31. 
marts 2016.

Johny Noer vil fortsætte med 
en informationskampagne. Han 
siger bl.a. at Danmarks Riges 
Grundlov er bygget på en sam-
fundsidé, der indeholder en dyb, 

etisk tankegang. 
- Dermed er den et solidt værn 

mod de mørke kræfter, der i vort 
land mere end nogensinde søger 
at udbrede både en fremmed 
religion og en hedensk kristen-
domsforståelse. Samtidig er 
timen kommet til at advare mod 
en farlig, politisk ligestillingsideo-
logi, der i voksende grad søger at 
bekæmpe Ny Testamentes lære, 
siger Johny Noer.

Martin /Henri.

Sag om homo-vielser 
kommer for landsretten
Overraskende udvikling efter at eksperter havde udtalt, at det ikke ville få lov at ske.
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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.

ag m lelllem 
iill fjefjefj ndndenenss 
b.

atat vvinindede ssejejrr.

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!

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Tranholms klummeIben Tranholms klumme

Af Bodil Lanting

En fælleskirkelig konference i 
Middelfart samlede 60 præster 
og ledere fra 30 migrantmenig-
heder i Danmark 14.-17. maj.

- Der var nysgerrighed, med-
leven, bøn for verdens migranter 
og nødlidende - og masser af 
livsglæde, fortæller konferencens 
tovholder, Birthe Munck-Fairwood 
fra Tværkulturelt Center.

De herboende migrantpræster 
og menighedsledere med rødder 
i 25 lande mødtes i år for sjette 
gang. Formålet med konferencen, 
som foregik på Brogården i Mid-
delfart, var at dele erfaringer og 
visioner om at være menighed i 
Danmark - og møde repræsen-
tanter for folkekirken. 

Hvordan fastholde de unge?
På konferencen var der bibel-

refl eksion ved forfatter Ingeborg 
Kappelgaard og oplæg ved uni-
versitetslektor Hans Raun Iversen 
om danskernes tro, folkekirken og 
mission i Danmark. Psykolog Olu 
Robbin-Coker holdt foredrag om 
præsteliv og stresshåndtering. 

Deltagerne kom bl.a. ind på, 
hvorvidt det er muligt - og ønske-
ligt - at fastholde flerkulturelle 
unge i menighedernes eksilkultur. 

Der var dog også tid til bare at 
nyde de naturskønne omgivelser 
ved Lillebælt.   

Vil hjælpe folkekirken
Konferencen sluttede med et 

veloplagt oplæg ved Mogens Mo-
gensen, formand for Folkekirkens 
mellemkirkelige Råd. Emnet var: 
’Hvorfor er folkekirken interes-
seret i migrantmenigheder?’ Det 
udløste en livlig debat. Migrant-
præsterne bød ind med deres 
forventninger til folkekirken, bl.a. 
lån af lokaler. 

Men fl ere understregede, at de 
også ønsker at bidrage til folkekir-

kens liv og vækst. En afrikansk 
præst sagde: ”Folkekirken er som 
en sovende kæmpe. Vores vision 
er at vække kæmpen!”

De godt 60 deltagere kom både 
fra hele verden og fra hele Dan-
mark. Der var en stærk samhørig-
hed om den fælles kristne tro. Det 
kom ikke mindst til udtryk ved den 
afsluttende nadvergudstjeneste. 
Her blev alle forenet i bøn for 

verdens brændpunkter - og for 
hinanden og de mange udfordrin-
ger fremover som Guds mangfol-
dige menighed i Danmark, slutter 
Birthe Munck-Fairwood.      

 Det sagde deltagerne
Mange deltagere udtrykte 

begejstring for undervisningen. 
Men også fællesskabet og nyt 
håb for fremtidigt samarbejde 
fyldte meget:

- Jeg har opdaget mangfoldig-
heden i de mange kristne kirker 
i Danmark.

- Nu ved jeg, at de danske 
kirker gerne vil arbejde sammen 
med os.

- Det bedste var sammenhol-
det, og at vi lærte så meget af 
hinanden.

- Jeg har mødt nye mennesker, 
og vi vil holde kontakten og støtte 
hinanden efter konferencen, lød 
nogle af kommentarerne.

InspirationsDagene var arran-
geret i et netværkssamarbejde 
mellem Danske Kirkers Råd, Apo-
stelkirken, Kirkernes Integrations 
Tjeneste og Tværkulturelt Center, 
der var tovholder. 

Præsternes ophold blev betalt 
af stiftsudvalg, menighedsråd, 
Den Katolske Kirke, Baptistkirken 
i Danmark og Chr. P. Hansen og 
Hustrus Fond.  

Migrantpræster vil vække 
’den sovende Folkekirke’
Ledere fra migrantmenighederne i Danmark inspirerede hinanden i Kristi Himmelfartsferien.

Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, ph.d. konsulent 
Mogens Mogensen (til højre) ses her sammen med Lam Pohl og 
hans kone Hue Thi Ngu Yen fra den vietnamesiske evangeliske 
menighed i Slagelse. 
 

”Folkekirken er som 
en sovende kæmpe. 

Vores vision er at 
vække kæmpen!”

60 præster og ledere fra 30 migrantmenigheder i Danmark mødtes til konference i Kristi Himmelfartsferien.

Naser Khader taler i Kolding
Den kristne kulturarv har været 
til stor inspiration for Naser 
Khader. Det fortæller han om 
i KirkeiByen på Lykkegårdsvej 
i Kolding den 31. maj kl 15.00.

Den kendte samfundsdebattør 
og politiker vil orientere om situa-
tionen i Mellemøsten, Syrien, ISIS 
mm. Han vil samtidig ud fra sin 
bog ’Bekendelser fra en kultur-
kristen muslim’ fortælle, hvordan 
kristendommen har ændret hans 
eget syn på verden.

I bogen fortæller Khader bl.a., 
hvordan kristendommen kan 

tjene som inspiration til en refor-
mering af islam.

Emnet kan godt være brandfar-
ligt. Men debatten er ofte præget 
af uvidenhed. Vi ønsker at skabe 
forståelse og dialog i stedet for at 
grave grøfter, siger Jørgen Fuchs, 
der er en af initiativtagerne.

Eftermiddagens to foredrag 
er en del af kurset ’Glæden ved 
livet’, men det er åbent for alle. 
Prisen er 75 kroner for foredrag 
og kaffe. Det er dog gratis for kur-
sisterne. Efter sidste foredrag kan 
man stille spørgsmål til Khader.

Bodil

Naser Khader vil både tale 
om Mellemøsten og om tro i 
KirkeiByen i Kolding.

Hold dig langt 
væk fra yoga
Tidens store spirituelle dille er mindfullness og yoga. Det 
nærmer sig en landeplage. Efterhånden er det umuligt at kon-
sultere en psykolog, coach eller massør, som ikke forsøger at 
få patienterne til at hoppe på de østlige religioners teknikker. 

På mange arbejdspladser og sågar i børnehaver er yoga en 
del af det daglige program, hvor det bruges til at geare ned i en 
stresset hverdag. 

Yoga er en hinduistisk praksis, er udviklet til at man gennem 
en række kropslige øvelser kan åbne sindet for de mange guder, 
som fi ndes i hinduismen. Moderne vestlige yoga-entusiaster 
hævder, at man sagtens kan bruge de populære østlige religiøse 
kropsteknikker uden at dyrke selve spiritualiteten i det. Men det  er 
nu langt fra sikkert. Det vidner om en generation, der har meget 
lidt indsigt i, at man ikke sådan uden videre kan adskille krop og 
ånd, som moderne kultur mener. 

Krop, sjæl og ånd er en uløselig enhed. Hvad man gør med 
kroppen, påvirker sjælen og omvendt. Når kroppen laver øvelser, 
som tager sigte på at åbne sig for hinduistisk fl erguderi, ja så ret-
ter sjælen sig også imod det. Den åndelige virkelighed følger med. 

Nu har yoga også fundet vej ind i kirken. Flere kirker tilbyder 
en kombination af yoga og kristen tro som en genvej til nærvær 
og inderlighed, da mange mener, at kristendommen har kappet 
kroppen af. 

Det er først og fremmest noget vås, at kristendommen er 
uden krop. Kristendommen er tværtimod den mest kropslige af 
alle trosretninger på grund af inkarnationen: Ordet bliver kød, 
menneskekroppen betragtes som Helligåndens tempel, og 
kødet genopstår.

Desuden advarer chef-eksorcist i Rom Gabriele Amorth og 
tidligere generalvikar Lars Messerschmidt kraftigt mod yoga. 
Begge har i deres praksis været vidne til, hvordan yoga kan føre 
til problemer med dæmonbesættelse. 

Man bør derfor holde sig langt væk fra yoga som kristen. Hvis 
man som kristen eller søgende gerne vil kombinere krop og ånd, 
kan man med stor fordel benytte Jesus-bønnen ”Herre Jesus 
Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, en synder”. Den ind-
virker automatisk på åndedrættet og alle organer i kroppen. Intet 
er nemlig bedre for vores organisme end at påkalde Jesu navn.  
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Frikirkepræst Korsør

Søndagens tekst: Joh. 3:1-15

De, der bliver genfødt ved Guds Ånd, får evigt liv
1En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske 

ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med 
Jesus. 2»Mester,« sagde han, »vi er klar over, at Gud har 
sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke 
Gud var med ham.«

3Da sagde Jesus: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et 
menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige.«

4»Hvad mener du?« udbrød Nikodemus. »Et voksent men-
neske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og 
blive født endnu en gang?«

5Jesus svarede: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et men-
neske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i 
Guds rige. 6Et menneske føder et menneskebarn, men Guds 
Ånd føder et åndeligt barn. 7Du skal ikke være så forundret 
over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. 8Tænk på vinden. Den 
blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, 
eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan 
er det også, når Guds Ånd giver et menneske åndeligt liv.«

9»Jamen, hvordan kan det ske?« spurgte Nikodemus.
10Jesus svarede: »Du er lærer for Israels folk. Forstår du 

det ikke? 11Det siger jeg dig: Vi taler om det, vi kender til, og 
vi fortæller om det, vi har set - men I tror ikke på os! 12Hvis I 
ikke tror mig, når jeg fortæller jer om de jordiske ting, hvordan 
skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om 
de himmelske? 13Intet menneske har fået lov at se, hvad der 
er i Himlen, undtagen Menneskesønnen, som jo er kommet 
ned fra Himlen.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Det er sundt at 
leve som kristen
På forsiden kan du læse endnu en historie om, hvordan 
troende kristne har et bedre liv.

En undersøgelse af 6.500 personer adventister og baptister 
viser, at de kristne ikke bliver ramt i samme grad af de alvorlige 
livsstilssygdomme som blodpropper og hjertesvigt.

 Tidligere undersøgelser har vist, at aktive kristne heller 
ikke får kræft i samme omfang, som andre. Ja, det er tilmed 
sådan, at kristne kvinder med et aktivt bønsliv oplever større 
glæde og tilfredshed i deres sexliv...!

Kort sagt afl iver de store folkeundersøgelser myterne om 
”religionens skadelige virkning”. Tværtimod er det sundt at 
være kristen - foruden alle de andre ”fordele”.

Når forskerne skal forklare dette, hæfter man sig ofte ved, at 
adventisterne jo lever mest af grøntsager og at de som regel 
hverken drikker alkohol eller kaffe.

Men den seneste undersøgelse viser sjovt nok, at bapti-
sterne scorede fl ere sundhedspoint end adventisterne, når 
det gælder hjerteproblemer. 

Da baptisterne jo slet ikke går op i sundhed på samme måde 
som adventisterne, må man altså et spadestik dybere for at 
fi nde årsagen. Det handler nemlig ikke kun om at leve sundt. 
Troen på Gud har i sig selv en helbredende virkning. Det véd 
vi fra Bibelen, men vi ser det også i mange menneskers liv, 
når de får kontakt til Skaberen selv. Så bliver livet genoprettet, 
uanset hvor ødelagt, det har været. Både på sjæl og legeme. 
Ja, nogle oplever endda mirakler.

Men er det så al religion, der er gavnlig? Nej, bestemt ikke. 
Sataniske religioner har den stik modsatte virkning. 

Og selv, når det gælder kristendom, er der forskel. En 
stor tysk undersøgelse af folkesundheden fandt også, at 
troen gjorde underværker. Men det var vel at mærke den 
tro, hvor man har tillid til ”den kære Gud”. Derimod var en 
tvangsmæssig tro, der var præget af frygt og mange regler, 
nærmest skadelig. 

Så måske skulle vi tjekke, om vi lever i den 
hjertelige tillid til Gud og Jesus, som Ny Testa-
mente lægger op til. Eller om evangeliet er blevet 
til bare regler og bestemte holdninger. 

Det er nemlig ikke sundt.

Nikodemus, Farisæeren, Den 
Ærlige Søger kendte skrifterne 
og fulgte med i tiden. Som 
mange andre ventede også han 
på opfyldelsen af profetien om 
jødernes Messias. Men hvem 
var nu denne mand – Jesus?

Meget tyder på, at Nikodemus 
handlede på egen hånd, men 
han bruger dog vi-formen, når 
han indleder sin samtale med 
Jesus: »Rabbi, vi ved, du er en 
lærer, der er kommet fra Gud«. 
Nikodemus var meget personligt 
optaget af at undersøge sagen 
til bunds. Han nøjedes ikke med 
antagelser for eller imod hos sine 
egne, farisæerne, og han tog ikke 
bare uden videre udgangspunkt i 
folkets meninger og historier om 
denne Jesus, der var begyndt at 
gå omkring og tale om himmeriget 
og helbrede de syge. Han ville 
gøre alt for at undersøge sagen 
ved en direkte henvendelse til 
hovedpersonen selv. 

Søger svar i fred og ro
Nikodemus havde valgt et 

sted og et tidspunkt uden for of-
fentlighedens og de farisæiske 

kollegaers og en masse disciples 
søgelys. Han kommer til Jesus 
om natten.

Nikodemus undrer sig. Han 
tænker måske det, som Jesu 
disciple talte højt om indbyrdes: 
»Hvem er han, siden både storm 
og sø adlyder ham?« (Matt.8:27). 
Hans udgangspunkt er åbenhed, 

ingen forudfattede meninger, 
plads til alle muligheder, ingen 
skal være dømt på forhånd. Han 
er bare søgende efter sandheden.

Nikodemus er så åben og an-
erkendende fra starten, så han 
tiltaler Jesus med titlen ”Rabbi” 
– den lovkyndige lærer.

Her er Jesus søgervenlig
Jesus er meget søgervenlig i 

bedste forstand. Han tager imod 
Nikodemus uden forbehold, og 
i en lille, kort personlig samtale 
bringer han Nikodemus på en 
rejse fra usikkerhed og uviden-
hed frem til en forståelse af 
sandheden.

Om Nikodemus blev troende 
vides ikke, men at han fi k tiltro 
til Jesus som en retfærdig mand 
som gjorde ting, han kun kunne 
gøre, fordi Gud var med ham, det 
er sikkert. Han fi k så megen tiltro 
til Jesus, så han over for sine 
egne farisæiske kollegaer tog 
Jesus i forsvar, da ypperstepræ-
sterne og farisæerne var ude efter 
Jesus (Joh. 7:50-52).

Ikke nok med det, da Jesus var 
blevet korsfæstet, og Josef fra 
Arimatæa bad om at måtte tage 
liget af Jesus hen til en grav, da 
var Farisæeren, Søgeren, Niko-
demus også med! (Joh.19:38-40).

Der er mange søgere - 
også i dag

Hvor mange mennesker er der 
mon ikke i vores tid i den danske 
multikulturelle befolkning, der er 
søgende, og som søger efter at 
fi nde sandheden. Den sandhed, 
der sætter fri og giver liv, både 

her og nu, og evigt liv herfra og 
ind i evigheden. Mennesker, der 
søger svar på alle livets store 
eksistentielle spørgsmål, og vej-
ledning til at leve og overleve i 
hverdagen med dens små og 
store udfordringer.

Jesus udfordrer Nikodemus’ 
forståelse af sammenhængen 
mellem det naturlige og det 
overnaturlige.

Jesus siger: ”I må fødes på ny”, 
og han forklarer helt enkelt, at 
”Det, der er født af kødet, er kød, 
og det, der er født af Ånden, er 
ånd” (Joh.3:6).

Det synlige og det usynlige – 
det kødelige og det åndelige – det 
jordiske og det himmelske – må 
mødes og forenes. Først når den 
åndelige fødsel er en realitet, 
kan et menneske se og opleve 
Guds rige. Da er Guds rige i os 
og iblandt os, og vi kan få lov til 
at leve det ud.

At blive født på ny kan sam-
menlignes med at tænde et 
stearinlys.

Designerens mål med at skabe 
sit stearinlys er at skabe noget, 
der er smukt og funktionelt, og 
som er bestemt til at lyse op. Men 
på trods af lysets smukke former 
og farver er den ultimative hensigt 
med lyset først nået, når lyset 
sættes frem på et bord, og når 
lysets ejermand sætter ild til lyset. 

Sådan er det med mennesket. 
Det er skabt i Guds billede og 
skabt med en iboende trang til 
at blive ”tændt” af Gud. Velkom-
men til, ligesom Nikodemus, at 
tage på din egen rejse mod Gud 
og sandheden.

Hvad fi nder 
en ærlig søger?

Vi er skabt i Guds billede og skabt med en iboende trang til at blive ”tændt” af Gud. 
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VI KENDER VEJEN

De 3,000 Handy Bibles som 
Scandinavia gav til IRIS, Heidi 
Bakers mission i Mozam-
bique er ankommet i 2014! 

Vi spurgte Heidi under Awake 
konferensen i København, men 
Heidi vidste ikke rigtigt noget 
om biblerne, men vi fi k kort efter 
en mail fra Marta Söderberg, 
som er én af Heidis assistenter: 

”Ja, disse 3,000 Handy Bibles 
blev modtaget i 2014 og har 
været til stor velsignelse på 
vores base i Maputo”.

Så alt er vel, så langt. Men 
3.000 stk. Handy Bibles på por-
tugisisk rækker ikke langt, til en 
befolkning på over 25 millioner, 
hvoraf haldelen er under 18 år.

10.000 store børnebibler
Jeg nævnte for Heidi Ba-

ker, at Scandinavia gerne ville 
give 10.000 børnebibler på 
408 sider, på portugisisk, til 
deres arbejde i Mozambique 
i august-september. Det blev 
hun glad for.

En illustreret Børne-bibel er 
en rigtig god måde at formidle 
Gud ord på. Den indeholder 
et udvalg af de mest kendte 
beretninger i Bibelen, fra Adam 
og Eva til Åbenbaringen. Den 
er illustreret på hver side. Det 
er en eksklusiv bog for et barn 
i Mozambique, også velegnet 
for voksne, som måske ikke 
læser så godt? 

Samtidigt med, at den er 
robust og relativ billig at pro-
ducere. 

Vil du være med og give 
fl ere børnebibler?

Hvis du vil være med til at 
give bibler, så kan du for 20 kr. 

give en børne-bibel til et barn i 
Mozambique. Dit bidrag vil gå 
fuldstændigt ubeskåret til en 
bibel udover de 10.000 som 
Scandinavia giver.

Alle andre omkostninger, så 
som lønninger og administrati-
ons-omkostninger, bliver båret 
af Forlaget Scandinavia. 

For 2.000 kr. vil du give 100 
bibler til børn i ét af Afrikas fat-
tigste lande.

Det kunne være skønt at 
oversvømme Mozambique og 
andre afrikanske lande med 
Guds ord i form af Børne Bibler 
og anden kristen litteratur.

En drøm gjorde indtryk
Efter én af de første Awake-

konferenser i København, hvor 
jeg for første gang hørte om 
Heidis arbejde i Mozambique, 
havde jeg en drøm: ”Jeg for-
talte nogle mennesker om Guds 
strategi for Afrika. Først fortalte 
jeg om den strategi, som den 
danske Sudanmission havde, 

da de for over 100 år siden byg-
gede missionsstationer tværs 
over Afrika, syd for Sahara: ”De 
ønskede at stoppe muslimernes 
fremgang syd for Saraha”. 

Så fortalte jeg videre i drøm-
men, at én af Scandinavias 
børnebibler var blevet nomine-
ret af undervisningsministeriet 
i Kenya til gratis uddeling på 
skolerne i Kenya, (som jo ligger 
syd for Sahara). 

Videre fortalte jeg om Heidis 
arbejde i Mozambique, hvor 
to af de nordlige provinser i 
Mozambique før af regeringen 
blev betegnet som muslimske. 
Nu, efter at tusindvis af menig-
heder var blevet plantet i disse 
to nordlige provinser, blev de 
betegnet som kristne provinser. 

Yes, fortalte jeg videre i drøm-
men, dette er Guds strategi. 

Når Helligånden i vor tid kan 
komme til at gøre sine gernin-
ger, som det er sket i vækkelsen 
i Mozambique, hvor der i løbet 
af få år er blevet plantet 10.000 
menigheder, så det er stadig 
Guds strategi, som da Sudan-

Børnebiblerne nåede frem
Forlaget Scandinavia sendte 3.000 børnebibler som en gave til Heidi Bakers arbejde i Mozambique. Biblerne forsvandt, men er nu fundet i 
hovedstaden Maputo. Og Scandinavia forærer nu 10.000 bibler, fortæller forlægger Vium Olesen, der opfordrer læserne til at være med.

Det er 3.000 af denne børnebibel på portugisisk - med håndtåg - for 
helt små børn, som Scandinavia har givet til Mozambique.

Forlaget Scandinavia har nu tilbudt 10.000 stk. af denne store 
børnebibel - som også kan læses af voksne - til Heidi Bakers arbejde i 
Mozambique. Og læserne opfordres til at give fl ere bibler til Afrika.

Forlaget Scandinavias stifter, Jørgen Vium Olesen, mødte Heidi Baker 
i København i begyndelsen af maj, hvor hun talte til Awake-konferen-
cen. Kontakten er en udløber af bogen Mama Heidi, som Scandinavia 
udgav i 2014.

Arkitekt, grundlægger af Forlaget 
Scandinavia og Udfordringen.

De to institutioner er nu uafhængige.

Ved Awake-konferencen i 
København i 2012 kom Scan-
dinavias grundlægger hen 
til mig og bad Gud om at 
velsigne Udfordringen.

Forhistorien er, at Jørgen 
havde oprettet avisen i 1973, 
men pga. uenighed skilte be-
styrelsen avisen ud fra forlaget 
i 1989. Efter nogle år fandt vi 
dog sammen igen på det men-
neskelige plan. Og nu ønskede 
Jørgen endda at velsigne os.

Senere opfordrede Jørgen 
mig til at skrive en bog om en vis 
Heidi Baker, som jeg dengang 
kun havde hørt om. 

Da vi 2013 blev inviteret til at 
møde Randy Clark bag scenen, 
spurgte vi ham om at åbne 
døren til Heidi Baker.

Randy var nok lidt skeptisk 
overfor en ubetydelig dansk 
journalist, men han lagde det i 
Guds hænder og bad en profe-
tisk bøn om åbne døre.

I oktober 2013 tog jeg til 
Mozambique, selv om jeg ikke 
kunne få faste aftaler med 
Heidis svenske sekretær Marta. 
Projektet så ud til at mislykkes, 
indtil jeg en nat efter mange 
bønner opgav det og forberedte 
mig på at tage hjem. Men så 
åbnede Gud døren på vid gab. 

I løbet af kort tid fi k jeg in-
terviews og adgang til Rolland 
Bakers vidunderlige fotos. Og 
bagefter nogle uventede fridage 
i Douala til at skrive bogen. Det 
gik let som i en drøm, og jeg 
følte, at jeg blot ”vandrede i 
forudberedte gerninger”.

Bogen udkom i 2014 på både 
dansk og engelsk, og Randy 
Clark blev så forbløffet over 
allerede at se resultatet, at han 
spurgte, om jeg også ville skrive 
en om hans arbejde! Det har vi 
nu ikke gjort alvor af.

Midt i processen fi k Jørgen 
Vium så den gode tanke at 
forære 3.000 børnebibler til 

Heidis arbejde. Og nu giver 
forlaget 10.000 fl ere, som man 
kan læse i kronikken herover. 
Velsignelsen breder sig. Og 
”på Guds velsignelse beror alt.”

Henri Nissen.

Velsignelse som ringe i vandet

missionen planlagde missions-
stationer tværs over Afrika for 
at standse muslimernes frem-
march i den sydlige del af Afrika. 

Så vågnede jeg!

Opfyldelsen af drømmen
Den børnebibel, som jeg 

drømte om, er siden blevet 
godkendt som: ”School Edition” 
af Undervisnings Ministeriet i 
Kenya. Og Bibelselskabet (som 
står for distributionen) har mod-
taget den første container! 

Men dette er kun en meget 
spæd begyndelse for at se 
Guds vilje (strategi) ske på jor-
den, som den sker i himmelen. 

Der er millioner af børn i 
Afrika, som vi kan nå med Guds 
ord.  I IRIS’s arbejde, som Heidi 
er leder for, er der alene 2 mil-
lioner mennesker involveret. 
En Bibel for dem vil være en 
fantastisk gave, som kan få 
betydning for Afrikas fremtid. 
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Kære Suh
Jeg oplever, at jeg med jævne 

mellemrum får nogle ”dyk”, altså 
dage, hvor jeg bare er i virkelig 
dårligt humør og ikke kan over-
skue at snakke/være sammen 
med andre. 

De dage, hvor jeg har det 
sådan, isolerer jeg mig mest, 
nogle gange er en sygemelding 
nødvendig, andre gange ikke, 
men det primære er, at jeg ikke 
rigtig kan gennemskue, hvad der 
udløser de dårlige dage – og hel-
ler ikke rigtig ved, hvad der virker 
bedst, at trække mig ind i mig 
selv, som jeg mest gør, eller at 
tvinge mig selv ud blandt andre? 

Nogle gange erfarer jeg nemlig, 
at det er det sidste, der skal til, 
men andre gange er det bare helt 
opslidende. 

Jeg har tænkt på, om det bare 
kan være hormonelt? Og at der 
derfor bare ikke er noget at gøre 
ved det?

Venlig hilsen K.

Kære K.
Hvis du gerne vil afdække, hvil-

ket mønster der er i forekomsten 

af de dårlige dage, er du nødt til 
at gå lidt analytisk til værks. 

Brug en kalender og notér med 
nogle enkelte sætninger, hvad du 
har på programmet de forskellige 
dage. Skriv et par ord om, hvad 
der er sket rent praktisk, samt om 
hvordan du har haft det følelses-
mæssigt. Notér også ned, om det 
er en god dag eller en dårlig dag. 

Giv evt. dagen karakterer fra 
1-3, 1) hvis det har været en god 
dag, 2) hvis det har været midt 
imellem og 3), hvis den har været 
rigtig slem. Det behøver ikke at 
tage mere end 5-10 minutter og 
kan med fordel gøres, inden du 
går i seng. Hav evt. kalenderen 
liggende ved din seng og gør det 
til et fast ritual. 

Der er naturligvis nødt til at gå 
nogen tid, før du kan afdække, om 
der er et fast mønster, men typisk 
efter 2-3 mdr. vil du kunne ane et 
mønster, hvis der er et. 

Det kan sagtens være, at dit 
humør svinger op og ned med din 
biologiske cyklus. Nogle kvinder 
er meget mere påvirkede af deres 
biologi, end de er klar over, og det 
kan i sig selv være en lettelse at 

indse, at noget af ”det dårlige 
humør” simpelthen skyldes hor-

moner. Det fratager kvinden for 
skyld over at have fået det dårligt, 

men minder også om, at det jo går 
over af sig selv igen. 

Til gengæld fratager det IKKE 
kvinden for at håndtere det dår-
lige humør ansvarligt, og det er 
altså desværre ikke i orden at 
lade sin surhed og galde gå ud 
over kollegaer, mand og børn, 
bare fordi ”man ikke kan gøre 
for det”. 

I stedet må man fi nde ud af, 
hvordan man tager bedst hensyn 
til både sig selv og til andre, mens 
det står på. Det kan fx være, at 
man i den periode har brug for at 
være mere alene eller tage mere 
ud af huset. Det kan man som 
regel lave gode regler og aftaler 
omkring. 

Som du selv har erfaret, er det 
forskelligt, hvad man har mest 
brug for, når man har det sådan, 
og der kan ikke sættes regler op 
for, hvad der er det entydigt rigtige 
at gøre. Du er derfor nødt til at 
gøre dig det besvær at mærke 
efter og vurdere fra gang til gang, 
hvad der mon er mest gavnligt for 
dig i den dårlige periode. 

Selvom det skulle skyldes 
primært biologi, så kan du stadig-

væk gøre noget aktivt for at tage 
toppen af det dårlige humør. Det 
er bl.a. videnskabeligt påvist, at 
motion har en effekt i forhold til 
tristhed og manglende energi, 
uanset om det skyldes sociale 
eller biologiske årsager. Derfor, 
selvom det måske ikke står øverst 
på ønskesedlen, når humøret er 
skidt, så beslut dig for at gå en 
tur på 20-30 min. Lyset fra solen 
– også selvom den gemmer sig 
lidt bag eventuelle skyer – har 
en energigivende effekt i sig selv.

Du kan også prøve at obser-
vere, hvad der er kernen i din 
tristhed/dårlige humør. Er der 
måske nogle ting/emner, der 
typisk dukker op, når du er ned-
trykt? Overvej om du skulle få 
gjort noget mere aktivt ved disse 
emner, da det muligvis er trykket 
fra disse, der er katalyserende for 
et par dårlige dage, når energien 
i forvejen er lidt lav. 

Hilsen Suh

Hej Suh
Min kæreste igennem 3 år har 

for nyligt gjort det forbi. Jeg er 
sønderknust og helt ved siden 
af mig selv. 

Jeg ved godt med min for-
stand, at ”tiden læger alle sår”, 
og at livet går videre og alt det 
der, men det gør det bare ikke 
i min verden. Min verden står 
stille, og jeg føler, at jeg er ved 
at dø af det sår, der er blevet mig 
påført. Jeg tænker nok, at jeg vil 
overleve rent fysisk, men indtil 
helingen starter – hvordan holder 
jeg da tilværelsen ud??? 

Jeg har været nødt til at syge-
melde mig fra arbejdet i 14 dage 
indtil videre, og jeg er jo nødt til 

at komme ind i kampen igen på 
et tidspunkt. Kan man sige noget 
om, hvor længe det maximalt 
bliver ved?

Den ulykkelige

Kære Ulykkelige
Jeg kan da godt forstå, at hele 

din verden står stille lige nu – for 
du oplever vel at have mistet 
kærligheden i dit liv, og uden 
kærlighed, hvad er vi så? Hvad 
skal vi da leve for? Når noget så 
voldsomt sker i vores liv, så går 
vi i en form for chok. 

Alle vore sanser er blevet 
overstimulerede, og det betyder, 
at de ikke rigtig kan reagere på 
andet. Vi kan ikke rigtig forholde 

os til andre og nye input, og 
mange oplever det som at leve 
i en osteklokke. Verden udenfor 
går ganske rigtigt videre, men 
man kan ikke mærke det, ikke 
tage del i den. 

På et tidspunkt går denne til-
stand over – vores nervesystem 
vil restituere, men det tager no-
gen tid, alt efter hvor voldsom op-
levelsen var. Man kan ikke sætte 
præcis tidsangivelse på, men du 
kan selv hjælpe helingsproces-
sen på vej ved at bearbejde din 
sorg, vrede, smerte ved at dele 
dine tanker og følelser omkring 
det skete med andre. Ikke alle og 
enhver, men med nogle, som du 
er tryg ved, og som du har tillid til. 

Ved at dele af dit inderste (dig) 
med andre (resten af verden) 
bygger denne proces bro mellem 
dig og den verden, der ufortrø-
dent går videre. Dit nervesystem 
vænner sig på denne måde mere 
og mere til at koble de to dimen-
sioner sammen. 

Og så må du give det tid. 
Udhold smerten i en tålmodig 
vished om, at det ikke varer ved 

for evigt. Giv plads for, at hjertet 
og følelserne kan sørge og rase. 
Accepter, at det tager den tid, 
som det tager for dig. Jo mere du 
undertrykker det, jo længere tid 
tager det. Lad din fornuft berolige 
dit hjerte, som tror, at det aldrig 
bliver anderledes.

Dit udtryk med at ”komme ind 
i kampen igen” er i øvrigt meget 
rammende, for det er jo netop en 
kamp, du skal kæmpe. Du skal 
nemlig overvinde den fristelse, 
det formentlig er at undgå uly-
sten, angsten og smerten, og 
som bilder dig ind, at så går det 
hele væk af sig selv – eller endnu 
bedre: så er det aldrig sket. 

Men det er selvsagt ikke sandt, 
og sår heles netop allerbedst 
ved, at vi forholder os til dem, 
undersøger dem, renser dem, 
forbinder dem og derefter tål-
modigt giver dem tid til at hele 
op. Der vil muligvis være fl ere 
kampe at kæmpe for dig forude, 
nemlig fristelsen til at afvise et 
nyt forhold af frygt for at blive 
såret igen. 

Det er ganske forståeligt, men 

jeg håber, at du vil fi nde modet i 
dig til at modstå den fristelse, for 
kun ved at turde tro på kærlighe-
den igen giver du den mulighed 

for at overbevise sig dig om, at 
den stadig fi ndes.

Hilsen Suh

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk

En tur i den friske luft er godt for humøret

Min kæreste har for gjort det forbi

Som du selv har erfaret, er det forskelligt, hvad man har mest 
brug for, når man har det dårligt, og der kan ikke sættes 
regler op for, hvad der er det entydigt rigtige at gøre.

Du må give det tid. Udhold smerten i en tålmodig vished 
om, at det ikke varer ved for evigt. Giv plads for at hjertet og 
følelserne kan sørge og rase.
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Udfordringens mand i Jerusalem 
har passeret den sidste deadline
Af Vidar Norberg
Jerusalem, 19. maj 2015:

Den kendte skandinaviske 
korrespondent Richard Oester-
mann døde tirsdag morgen på 
sin fødselsdag. Han blev 89 
år. Oestermann blev begravet 
tirsdag aften.

Richard Oestermann døde i 
sit hjem på sin fødselsdag. Han 
blev 89 år. Richard var meget syg, 
fortalte hans hustru Iris Fishof.

Solen var lige gået ned over 
kirkegården Beit Hesped HaAsh-
kenazi i Jerusalem, ved begravel-
sen klokken 20. Både israelere 
og danskere var mødt frem for at 
sige et sidste farvel. Mia Levin, 
som er assistent for Danmarks 
ambassadør i Israel, lagde en 
krans fra Den Kongelige Danske 
Ambassade på Oestermanns 
grav. Hun fortalte, at hun havde 
læst en del af Oestermanns 
artikler.

Det var fl ere mindetaler. Oe-
stermanns søn, Ariel, fortalte 
om sin far. Deborah Chason fra 
Foreningen af danskere i Israel 
holdt den første tale.

– Jeg har kendt Richard Oe-
stermann i 39 år. Som ny im-
migrant var han en af to, som 
sagde god for mig i rabbinatet, da 
jeg skulle giftes, fortalte Chason.

Hun sagde, at for Oestermann 
var fødselsdagen vigtig. De sam-
lede derfor ind hvert femte år. 
Pengene blev brugt til en bænk 
ved Cinematheque, en statue i 

Jerusalem Teater og en syvarmet 
lysestage hanukkia i Mishkenot 
Sha’ananim.

– I de jødiske skrifter Talmud 
står der, at retfærdig er den, som 
dør på sin fødselsdag. Det er i dag 
hans fødselsdag. 

Deborah Chason mindede 
også om, at Richard Oestermann 
var hundrede procent jøde, hun-
drede procent israeler, men også 
hundrede procent dansk.

Hun afsluttede sin tale med det 
første og det tredje vers af »Altid 
frejdig, når du går veje, Gud tør 
kende«.

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.

Kæmp for alt, hvad du har kært;
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

– Danske jøder bruger det 
første og det tredje vers af denne 
sang. Vi har også sunget den 
i min familie, sagde Debarah 
Chason.

Initiativ, nye aktiviteter 
og nye ideer

Den danske historiker Arthur 
Arnheim talte også om Richard 
Oestermann. Under krigen, fra 
1943 til 1945, gik de på Den 
danske skole i Lund i Sverige. 
Han kendte Oestermann gennem 
mange år.

– Vi mistede kontakten, men 
mødtes igen i 1950’erne. Vi var 
sammen i det jødiske samfund 
i Danmark. Israel indtog en stor 
plads i vore liv. Vi ville vise, 
hvad landet Israel var, både i 
Danmark og i verden. Richard 
Oestermanns varemærke var 
initiativ, nye aktiviteter og nye 
ideer, sagde Arnheim.

Historikeren fortalte, at både 
Oestermanns familie og Israels 
første statsminister David Ben-
Gurions familie var født i Plonsk 
i Polen, og begge havde navnet 
Grün, og de spøgte med, at de 
nok var i familie.

– Richard Oestermann ud-
vandrede til Israel. Udvandrere 
føler ofte, at de har forladt noget 
værdifuldt. Richard Oestermanns 
sjæl var israelsk, men hans hjerte 
forblev i Danmark. Der havde 
han enormt mange venner. Hver 
sommer rejste han til Danmark. 
Richard Oestermann vil blive 
husket i lang tid, sagde Arthur 
Arnheim.

Omkring 70 deltog i Oester-
manns begravelse. Også dansk 
presse var repræsentert ved 
journalist Hanne Foighel.

Læs også mindeord side 6.

Richard Oestermann brugte de sidste seks år af sit liv på at sende næsten daglige rapporter fra Israel og  Mellemøsten til Udfordringen.
Han fl ygtede som ung jøde fra nazisterne i Danmark og slog sig efter en tid i Sverige og USA ned i Israel. I tirsdags døde han på sin 89 års fødselsdag. 

Krigen i Gaza
              - og Israels dilemma

    JOURNALIST 
  RICHARD 
OESTERMANN

Solen var lige gået ned over kirkegården Beit Hesped HaAsh-
kenazi i Jerusalem, ved begravelsen klokken 20.

Richard Oetermann levede og åndede for sine historier. Her 
bladrer han i en skrapbog med artikler om bl.a. skuespilleren 
Sophia Loren, samt en række præsidenter og premierministre. 

Richard Oestermanns sønner og øvrige familie bærer Richards 
afsjælede legeme til den jødiske kirkegård i Jerusalem.

Et stort øjeblik i Richards liv 
var, da han mødte selveste 
Kronprins Frederik. Billedet 
kom til at pryde forsiden af 
hans erindringsbog, som 
Udfordringen nåede at 
udgive i 2014.

Også bogen med fakta om 
Gaza-krigen i 2008-2009 
glædede det ham meget, at 
Udfordringen ville udgive.

Udfordringens redaktør besøgte Richard Oestermann, hustruen 
Iris og sønnen Michael i februar i år i Jerusalem.
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Dansk far og søn fi k nyt liv 
efter mange års misbrug
Mor valgte alkohol, og far elskede morfi nen højere end mig, fortæller danske Joe. 
Ligesom sin far fi k han hjælp gennem Maritastiftelsen.
Af Tåran Reindal. Oversat fra en 
artikel i Korsets Seier

Faderen valgte morfin. Mo-
deren valgte alkohol. Men så 
skete der noget for den danske 
far og søn.

Det hele begyndte med en 
desperat telefonsamtale med 
Leiv Holstad i Maritastiftelsen. 
Far Josef behøvede hjælp til at 
komme ud af narkotikamisbruget. 

Josef havde tidligere fået hjælp 
ved Maritacenteret i Danmark, 
men af forskellige årsager fik 
han et knæk. Han var nedkørt og 
desperat, og opringningen til Leiv 
var hans sidste håb.

- Da jeg noget senere tog imod 
ham på Oslo centralstation for at 
køre ham til Kimerud, var Josef 
udkørt og dødtræt, fortæller Leiv.

Så snart han kom inden for 
døren, besvimede han foran spi-
sebordet. De andre fra Kimerud 
bad til Gud, og han blev helbredt 
på stedet. Fra dette øjeblik var det 
ikke længere rusen, der var hans 
største kærlighed, men Jesus.

Jesus elsker dig
Josef tænkte meget på sin 

søn, Joe, som hovedsageligt 
levede som rusmiddelbruger i 
Danmark, og han måtte prøve at 
hjælpe ham.

- Jeg måtte bare fortælle ham, 
at Jesus er god, og at han er frelst 
ved nåde og tro. Jeg følte mig 
medskyldig for Joes misbrug, for 
vi tog stoffer sammen i perioder. 
Det var for hårdt at se ham leve 
det liv, siger Josef.

- Jeg begyndte at hænge ud 
med de forkerte mennesker. Plud-
selig var jeg medlem af en bande, 
fortæller Joe. Han blev en del af 
en større organiseret bande.

På et tidspunkt hældte jeg ben-
zin over min arm og tændte. Jeg 

havnede på lukket afdeling og lå 
i bælter længere end nogen har 
gjort før eller siden i Danmark, 
fortæller Joe.

Efter nogen tid lykkedes det 
Josef at få Joe til Norge og ind i 
rehabilitering på Kimerud.

- De var skeptiske i forhold til, 
at jeg skulle komme, for jeg ville 
måske smadre alt, fortæller Joe. 
Men han blev på Kimerud Gård i 
11 måneder og oplevede som sin 
far at blive fri for misbruget der.

Arbejde gjorde godt
Joe begyndte at arbejde i Ma-

ritas genbrugsbutik i Mjøndalen, 
mens han var på Kimerud, og han 
blev der i to år.

- Mit arbejde i genbrugsbutik-
ken har haft stor betydning for, 
hvor jeg er i dag. Det hjalp mig til 
at komme op om morgenen, til at 
få disciplin og komme til rette tid.

Nære relationer trods svigt
Hvorfor blev I begge misbru-

gere?
- Jeg var ensom, og morfi nen 

fjernede den følelse, siger Josef.
Jeg oplevede at blive svigtet. 

Min far valgte morfi n frem for mig. 
Min mor valgte alkohol. En anden 
grund var, at jeg vidste, at det jeg 

gjorde var forkert, og jeg brugte 
rusen til at dæmpe den følelse.

Hvordan kunne I have en nær 
relation midt i dette?

- Jeg har altid set op til far, uan-
set hvordan han har været, svarer 
Joe. Min far har søgt megen tilgi-
velse hos mig, men jeg har sagt, 
at der ikke er noget at tilgive.

- Jeg var en god far for Joe 
de første år, så det kan være, at 
det lagde et grundlag for vores 
relation, siger Josef.

Joe er meget ærligere end mig, 
så han skal have meget af æren 
for, at vi er så tætte. Men selvom 
vi altid har haft en nær relation, så 
har vi også elsket stofferne meget 
højt. Det har selvfølgelig været 
udfordrende for vores forhold.

- Vi har altid været åbne over 
for hinanden og sagt tingene, som 
de er. Måske er det derfor, at vi 
ikke har haft behov for noget stort 
opgør. Vi småskændes næsten 
aldrig. Jeg har altid vidst, at han 
var glad for mig, siger Joe.

- Følelsen af at være elsket er 
jo det største, tilføjer Josef.

Et nyt liv i Norge
Både Josef og Joe er blevet i 

Norge og har startet et nyt liv med 

blanke sider i bogen. Joe har fået 
arbejde, er gift med en norsk pige 
og har fået barn.

- At være gift har lært mig, at 
jeg må lægge noget af min vilje til 
side, det er som en rehabilitering 
nummer to. Det koster meget, 
men det er værd at stå fast, 
svarer Joe.

Alt dette skete jo på kun tre år, 
men jeg fi nder tryghed i, at Gud 
er med os, fortæller Joe.

Far Josef arbejder på et reha-
biliteringscenter i Nappane i Ber-
gen, hvor han er med til at hjælpe 
narkomaner ud af misbruget.

Jesus gør forskellen
Hvad betyder troen på Jesus 

for jer?
- Jesus har betydet alt, svarer 

Joe.
- Jesus har reddet vores liv, 

tilføjer Josef.
- Ja, og Jesus har brugt Ma-

ritastiftelsen både i Danmark og 
Norge til at hjælpe os. De folk som 
arbejder her og giver deres liv til 
det, er fantastiske, siger Joe.

Maritastiftelsen er grunden til, 
at vi er i live og sidder her i dag.

Jeg indså på et tidspunkt, at 
hvis jeg lever ud fra de principper, 
som står i Bibelen, så får jeg det 
godt, siger Josef.

Det betyder ikke, at man ikke 
har dårlige dage. Som tidligere 
misbruger må man altid være 
forberedt på, at man kan komme 
til at tænke på rusen igen. Det 
forsvinder ikke automatisk, når 
man bliver kristen.

Jeg oplever ofte Jesus gennem 
mennesker. At være sammen 
med mennesker, som har dedi-
keret sig til Jesus, har lært mig 
meget om, hvem Gud er. Jeg ved, 
at Jesus elsker mig. Gud er jo den 
vigtigste grund til, at jeg og min far 
er, hvor vi er, slutter Joe.

På billedet ses fra venstre: Far Josef, Maritasatiftelsens leder Leiv Holstad, og til højre Josefs søn 
Joe. Kopi fra artikel i det norske blad Korsets Seier fra 1. maj i år. Foto: Martin Rosenhoff.

Maritastiftelsen
Blev dannet i 1984 på 

baggrund af det forebyg-
gende arbejde, som Leiv O. 
Holstad startede i 1975.

Det er en tværkirkelig, 
diakonal stiftelse rettet mod 
personer med rus-adfærds-
problematik.

Målet med arbejdet er at 
forhindre, at ungdommen 
begynder at tage stoffer, og 
at hjælpe mennesker med 
baggrund i rusproblematik 
til et liv uden rusmiddelaf-
hængighed, prostitution eller 
kriminalitet.

Maritastiftelsen arbejder 
med forebyggelse, opsø-
gende og rehabiliterende 
virksomhed, arbejdspraksis, 
efterbehandling og værdifor-
midling.

Tyrkiske myndigheder beder 
kristen menighed hjælpe yezidier
De lokale muslimske myndigheder har bedt en lille, protestan-
tisk menighed med 65 medlemmer i Diyarbakir om at hjælpe 
byens mange yezidi-fl ygtninge, skriver Åbne Døre.

Som tyrkisk kristen er Ender Peker vant at til møde fjendtlighed 
fra religiøse muslimer i det konservative sydøstlige Tyrkiet. Men 
sidste efterår bad en imam ham om at overtage madfordelingen 
til en fl ygtningelejr med yezidier.

Yezidierne opfattes af mange muslimer som ”djævletilbedere”, 
og de har oplevet voldsom forfølgelse fra ISIS. Tusinder er blevet 
dræbt, voldtaget eller solgt som slaver. Derfor tør yezidierne ikke 
leve blandt de irakiske muslimer i regeringens fl ygtningelejre. 

Nu er de få lokale kristne blevet bedt om at hjælpe. De har bla. 
doneret 50 telte, som har været brugt til kirkens sommerlejre. Det 
har startet en forsoningsproces i forhold til de lokale myndigheder, 
som roser menigheden, oplyser Ender Peker.

De 30.000 yezidier i det sydøstlige Tyrkiet er glade og helt trygge 
ved de kristne, som hjælper dem. Menigheden har nu også skaffet 
mad, tøj, husly, ting til huset og andre former for hjælp til de kurdiske 
muslimfamilier, som er fl ygtet fra den syriske by Kobani.

Bodil

Flygtningebørn på en yezidisk skole i Erbil. Nu har de tyrkiske 
myndigheder bedt kirken om hjælp. Foto: Åbne Døre.

Betlehem-besøg blev afl yst under 
global pinsekongres i Israel
4000 kristne fra pinsekirker i 70 lande var 
samlet til Empowered21 Global Congress 
i Jerusalems Pais Arena fra den 20.-24. 
maj. Omkring 130 talere deltog. Men en 
planlagt gudstjeneste på Betlehems 
Manger Square blev afl yst i sidste øjeblik.

Betlehems guvernør, Abdel Fattah Ha-
mayel, afl yste dagen forinden den store 
udendørs gudstjeneste på Manger Square. 

- Empowered21 havde ellers fået tilla-
delse fra borgmester Vera George Mousa 
Baboun, som havde lovet gæstene både plads og sikkerhed, for-
klarer William M. Wilson, som er rektor på Oral Roberts University 
og leder for Empowered21. Guvernøren begrundede den pludselige 
afl ysning med ”betydeligt politisk og religiøst pres”. 

Arrangørerne håber, at pinsefejringen i Jerusalem vil føre til en 
ny udgydelse af Helligånden verden over. De understreger, at unge 
forlader de traditionelle kirker, som ikke længere accepterer Bibelen 
som autoritet og troen på Jesus Kristus som eneste vej til frelse.

Deltagerne har under kongressen givet udtryk for deres kærlig-
hed og støtte til Israel og har bl.a. besøgt det sted ved Jordanfl oden, 
hvor Jesus blev døbt.

Bodil

William M. Wilson

Læsere kræver andagt i norsk avis
Den norske lokalavis Jærbladet måtte begynde at bringe an-
dagten igen, da abonneneterne truede med at opsige avisen, 
skriver KPK.

Det gav stærke reaktioner i læserkredsen, da tredages-avisen 
Jærbladet den 15. maj meddelte, at andagten skulle fjernes. Flere 
læsere truede på de sociale medier med at opsige abonnementet 
på avisen, som dækker kommunerne Hå, Klepp og Time.

– Andagterne har tydeligvis været vigtigere for læserne, end vi 
var klar over, siger redaktør Hilde Garlid til KPK. Hun ser en kon-
fl ikt mellem forkyndelse som genre og redaktionel uafhængighed. 

– De tilbagemeldinger, jeg fi k, handlede for det meste om, at 
læserne var skuffede over beslutningen, at det har været et kært 
fredagsindslag i avisen, at kristendommen er religionen i vort 
land, og at vi må tage vare på og værne om den kristne arv, siger 
redaktøren. Hun tilføjer, at reaktionerne kommer fra både kristne 
og ikke-kristne læsere. Nu er andagten blevet genindført i avisen 
under overskiften ’Tanker’ for at fremme værdidebatten.

Bodil

- Jeg måtte køre 50 
km på scooter hver 
vej i al slags vejr for 
at komme frem og 
tilbage til jobbet på 
Maritas genbrug i 
Mjøndalen, fortæller 
Joe.
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Terrorangrebene på et foredrag 
og synagoen i København i 
februar 2015 var et angreb på 
friheden i Danmark. Forinden, 
under et besøg hos Dansk 
Europamission, havde en pa-
stor fra et land, hvor kristne 
forfølges, opfordret kirken i 
Danmark til at passe på den fri-
hed, vi har – og bruge den, for-
tæller Samuel Nymann Eriksen.

- Af hensyn til præstens sik-
kerhed, kan vi ikke nævne hans 
rigtige navn og kalder ham i 
stedet Ahmet. Han er fra et land 
i Centralasien og var begejstret 
over at være i Danmark. Han var 
glad for, at der er så rent her, 
og nød dansk design med dets 
enkelhed og funktionalisme, 
fortæller Samuel N. Eriksen, der 
er projektleder ved Dansk Euro-
pamission.

Et varmt menneske
Ahmet er sjov og fortæller den 

ene vittighed efter den anden. 
Med sin uformelle og afslappede 
stil er det er ikke til at se, at han 
har et stort lederansvar i en 
kirke, der er under hårdt pres fra 
myndighedernes side. Årsagen 
til forfølgelsen er, at kirken deler 
evangeliet med muslimer, og 
styret opfatter det fejlagtigt som 
en trussel mod landets kulturelle 
identitet og sikkerhed, hvis musli-
mer konverterer til den kristne tro.

Konvertitterne selv siger deri-
mod, at de bliver mere loyale 
borgere, når de bliver kristne.

Søn nød frihed i Danmark
- Min søn deltog i en ungdoms-

lejr i Danmark, og sammen med 
de unge delte han indbydelser ud 
på gaden. Det kunne vi ikke gøre 
hjemme, fortæller Ahmet. 

Min søn frydede sig over det. 
Og for mig var det en stor over-
raskelse, at man frit kan uddele 
indbydelser. Hos os skal du have, 
hvad der svarer til fl ere tusinde 
kroner, med til at betale den bøde, 
du får, hvis du gør det. 

I må ikke give den frihed fra jer, 
som I har. Det må gå op for den 
vestlige kirke, at de skal bruge 
friheden til at række ud til men-
nesker og være synlige omkring 
deres tro, lyder opfordringen fra 
den forfulgte præst.

Tak fordi I bruger friheden
Til Dansk Europamissions støt-

ter sagde Ahmet: 
- Tak, fordi I bruger jeres frihed 

til at hjælpe os. Pastorer og andre 
fængslede kristne kan let føle 
sig forladt, men når nogen løfter 
deres stemme og gør noget, 
skriver breve, beder, så føler de 

sig ikke alene.
Han fortsætter: ”Det er meget 

vigtigt at hjælpe.” 
Jesus sagde i Matthæus 25,36: 

’Jeg var i fængsel, og I besøgte 
mig’, og i Hebræerbrevet 13,3 
står der: ’Husk på dem, der er i 
fangenskab, som om I var deres 
medfanger, og på dem, der mis-
handles, så sandt som I også selv 
har en krop.’

Kirken i det tidl. Sovjet er 
moden til forfølgelse

Pastor Ahmet oplever, at vi 
befi nder os i det, Bibelen kalder 
de sidste tider. 

- Jesus kommer snart. Bibelen 
siger, at der er mange modstan-
dere, men dørene er åbne, så vi 
skal ikke se på modstanderne, 
men fokusere på de åbne døre. 

Når der er forfølgelse, kan der 
også være en åben dør. Hvis vi 

kun fokuserer på modstand og 
problemer, oplever vi ikke de 
åbne døre.

Den unge kirke, der opstod 
efter Sovjetunionens sammen-
brud, var ikke klar til forfølgelse. 
Dengang var det vor teologiske 
forståelse, at ordet ’lidelse’ for 
Jesu navns skyld ikke stod i Bibe-
len. Men Jesus lovede forfølgelse, 
og nu er kirken klar til det.

Eksempelvis oplever nogle at 
blive fyret fra deres arbejde, fordi 
de er kristne. I menigheden har vi 
en kvinde, der mistede sit arbejde 
som sekretær for anklagemyndig-
heden, fordi hun er kristen. 

Vi har også en mand i me-
nigheden, der arbejder i den 
offentlige sektor. KGB har truet 
ham med fyring på grund af hans 
frivillige arbejde i kirken.

Derudover overvåger KGB 
intensivt de kristne og har spioner 

og stikkere i kirkerne, ligesom 
kristne risikerer fængsel på bag-
grund af usande anklager, fortæl-
ler Ahmet.

Kirken hjælper de svageste
- Dansk Europamission har 

et omfattende arbejde i Ahmets 
land. Men for ikke at afsløre 
præstens identitet, kan vi ikke 
beskrive projekterne i detaljer. 

Men som i så mange andre 
lande støtter vi de forfulgte kristne 
i at række ud til fattige og nød-
stedte i samfundet og dermed 
være et praktisk vidnesbyrd om 
Guds kærlighed. 

Derigennem kommer mange 
til tro på Jesus, slutter Samuel 
Nymann Eriksen.

Bodil

Forfulgt pastor til kristne danskere: 
’I må virkelig værdsætte jeres frihed’

Præsten ’Ahmet’ sammen med Samuel Nymann Eriksen. Fotos: Dansk Europamission. Vi kan åbent og synligt praktisere vor tro. I nogle lande kan det være farligt blot at læse i et Nyt 
Testamente i bussen, som denne unge mand, der læser et persisk Nyt Testamente.

Det er fantastisk, at man kan uddele kristent materiale på gaden i Danmark, mener ’Ahmet’. I hans land koster en kristen bekendelse bøder eller fyring.

Af Bodil Lanting

- Familien er meget skuffet over 
dommen. Den påbyder alle for-
retningsdrivende at yde deres 
service til alle kunder, uanset 
hvad det gælder, siger Daniel 
McArthur fra bageriet Ashers. 

Bageriet Ashers i Newtownab-
bey i Nordirland nægtede i 2014 
at bage en kage med påskriften 
’Støt homofi lt ægteskab’ på et bil-
lede af tegneseriefi gurerne Bert 
og Ernie. Da bageriet ikke øn-
skede at udbrede dette budskab, 
nægtede de at fremstille kagen.

Sagen om homo-kagen kom 

for retten i 2014, og nu er dom-
men faldet. Bageriet er dømt for 
diskriminering, skriver Christianity 
Today.

Diskriminering?
Det er Ligestillingskommissio-

nen i Nord-Irland, som har  vundet 
sagen mod bageriet.

– Vi er her for at hjælpe dem, 
som ikke kan hjælpe sig selv. 
I denne sag er det tydeligt, at 
Gareth Lee blev diskrimineret, 
siger lederen af ligestillingskom-
missinen i Nord-Irland, Michael 
Wardlow.

Men bageren mener ikke, at 
forretningen har diskrimineret 

kunden.
– Vi har sagt fra begyndelsen, 

at problemet var budskabet på 
kagen, ikke kunden. Vi vidste ikke, 
hvilken orientering Mr. Lee havde, 
og det var heller ikke relevant, 
siger McArthur.

En chance for at dele troen
Nord-Irlands viceminister Mar-

tin McGuinness opfatter dommen 
som en sejr for ligestillingen.

– Dommen over Ashers bageri 
er god for ligestillingen. Homo-
fi le er blevet diskrimineret alt for 
længe. Vi og loven er på deres 
side, siger han til BBC ifølge KPK.

Men bager McArthur kan til 

trods for dommen alligevel se 
noget positivt i sagen:

– Tabet i denne sag og mulig-
heden for en bøde er skuffende, 
men det er en lille byrde at bære, 
når vi ved, at sagen har givet os 
en mulighed for at snakke om vor 
tro, siger Daniel McArthur.

Som mange andre ønsker vi 
bare at kunne leve og arbejde 
i overensstemmelse med vor 
religiøse tro. Vi kan ikke lade 
troen ligge hjemme, når vi går 
på arbejde, fastslår McArthur i et 
interview med Christianity Today.

Kristent bageri dømt for diskriminering af homofi le

Bageriet Ashers blev dømt for diskriminering, fordi de nægtede 
at lave en kage med teksten ’støt homofi lt ægteskab’. 
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Hveranden i verden tror på ’gud’
En undersøgelse fra analysefi rmaet Ipsos viser, at over halvdelen af verdens indbyggere (51%) tror på noget større.
Man taler om en såkaldt ’guddommelig enhed’. Til sammenligning er der 18 %, som ikke tror og 17 %, som bare ikke er sikre.

Af Jakob Rerup

Undersøgelsen bygger på 
svar fra 18.829 voksne fra 
23 lande. 45 procent tror på 
enten en gud eller et højeste 
væsen, mens 6 % af de ad-
spurgte tror på mange guder 
eller højeste væsener.

Troen på flere guder findes 
især i Indien, som jo er kendt for 
en polyteistisk religiøs tilgang 
med hinduismens mange gud-
domme. Kun 18 % af verdens 
befolkning tror ikke på guder eller 
højeste væsener af nogen art.

Udviklingslandene 
er mest troende

Antallet der tror på en gud eller 
et højeste væsen er størst i Indo-
nesien (93%) og Tyrkiet (91%), 
efterfulgt af Brasilien (84%), Syd-
afrika (83%) og Mexico (78%). 

Blandt de lande, hvor man tror 
på mange guder eller højeste 
væsener fører Indien med 24 
procent fulgt af Kina (14%) og 
Rusland (10%).

De mest ikke-troende bor med 
størst sandsynlighed i lande som 

Frankrig, hvor kun 39 % tror på 
en Gud. Blandt andre lande med 
mange ikke-troende nævnes 
Sverige (37%), Belgien (36%), 

Storbritannien (34%), Japan 
(33%) og Tyskland (31%).

Det er et kendt mønster ifølge 
religionsforsker Uffe Schjødt fra 

Religionsvidenskab på Århus 
Universitet:

- Der er sådan et begreb, der 
hedder den store transition, som 

referer til økonomisk udvikling. 
Man går fra et underudviklet 
land til et udviklet land. Så er 
der en masse parametre, der 

ændrer sig. 
Det er ikke specifi kt for religion, 

men det gælder tilsyneladende 
også for religion. Der er simpelt-
hen en enorm værdiholdnings-
ændring, hvis man går fra at være 
en nation af mellemindkomst-
lande til en nation af rige højind-
komstlande. Det er også det,man 
ser på religion. Som befolkning 
sker der et fald i tro, når folk bliver 
rige og uddannede, forklarer Uffe 
Schjødt.

Danmark mere troende 
end gennemsnittet

Danmark er ikke med i Ipsos’ 
undersøgelse, men en under-
søgelse fra 2008 viser, at 64 
procent tror på Gud. En anden 
undersøgelse fra 2009 viser, at 
53 % af danskerne beder til en 
højere magt. 8 % gør det ofte, 13 
% af og til og 32 % gør det, men 
kun sjældent.

I Kina er der millioner, som be-
kender sig til den kristne tro. An-
dre steder vokser islam hurtigst. 
Undersøgelsen fra Ipsos skelner 
ikke mellem religionerne.
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Mannys tro er en sværvægter
Manny Pacquiao har ti bokseverdensmesterskaber i sit navn, men selv han kunne ikke stå imod Jesus.

Oversat af Jakob Rerup

Hvis du aldrig har været på 
Fillippinerne, hvor Manny 
Pacquiao bokser, så vil du 
ikke helt forstå, hvor stor 
en stjerne han er. Du bli-
ver måske frustreret, når 
verdensmesterskaberne i 
fodbold overtager fjernsynet 
i en måned hvert fjerde år, 
men når Manny bokser, går 
hans hjemland i stå, skriver 
magasinet IBelieve.

I slutningen af 2012, da han 
tabte til Juan Manuel Marquez, 
oplevede Manny Pacquaio, hvor 
meget hans karriere betød for de 
mange fans. 

- Jeg forsøgte at kontrollere 
mine følelser lige efter kampen, 
men da jeg var alene i mit rum, 
besluttede jeg at se nogle af TV-
optagelserne med reaktionen fra 
mine fans på mit tab, siger han.

Da jeg så, at folk var kede af 
det og græd, blev jeg så ked af, 
at jeg havde svigtet dem, at jeg 
selv græd. Jeg var ked af, at jeg 
havde tabt, men det var ikke før 
det øjeblik, hvor jeg så, hvor ked 
af det, det fi llippinske folk var, at 
jeg brød sammen og græd. Jeg 
ville ønske, at jeg bare kunne 
omfavne dem en efter en og 
fortælle dem, at jeg var ked af, 
at jeg havde svigtet dem, siger 
Pacquiao.

To nederlag i 60 kampe
Pac-man, som bokseren kal-

des, har en utrolig rekord på kun 
to nederlag i over 60 kampe, hvor 
han har stået ansigt til ansigt 
med det bedste i sin generation. 
Hans bedrifter i ringen gav ham 
titlen ’årtiets bokser’, efter at han 
vandt otte titler i forskellige vægt-
kategorier. Men hans opstigen til 
et stratosfærisk niveau af berøm-
melse slog luften ud af hans tro.

- Jeg gik i kirke om søndagen, 
men fra mandag til lørdag var 
jeg på bar, husker han. Jeg 
gamblede. Skødesløse bemærk-
ninger kom ud af min mund. Jeg 
var utro. Jeg var ligeglad.

For den 34-årige fi llippiner er 
troen på Kristus nu den mest 
betydningsfulde del af hans liv. 
Men det hele startede, da han fi k 
et brev fra sin familie og følte et 
familiært nålestik af skyld.

Forsørgede søsteren
- Jeg husker den nat… jeg 

modtog et brev fra min mor, 
som fortalte, at min søster ville 
stoppe med at gå i skole, fordi 
jeg ikke længere sendte penge. 
Og jeg græd og bebrejdede mig 
selv for at bruge alle mine penge 
på alkohol.

Den aften hørte jeg Guds 
stemme i min drøm. Hans stem-
me var ti gange højere end 
torden, og han sagde til mig, ’Mit 
barn, mit barn, hvorfor er du trådt 

ved siden af?”
For en som har gjort en kar-

riere ud af at slå modstandere 
ud, er det sikkert at sige, at Guds 
intervention fangede Manny på 
stedet. Derfra startede bokse-
ren et dybt personligt forhold til 
Jesus. Nu studerer han Bibelen 
hver dag og memorerer versene. 

- Jeg indser, at jeg var en svag 
person før. Hvis jeg var død, tror 
jeg, at min sjæl ville være endt 
i helvede, siger han. Jeg havde  
en tro, men jeg gjorde ting, som 
var imod Guds vilje.

Den nye Manny Pacquiao
Faktisk var forandringen så 

drastisk, at Manny ser sig selv 
som en helt ny person.

- Den gamle Manny Pacquiao 
er væk. Den nye Manny Pac-
quiao er kommet. Jeg har Guds 
ord i mit hjerte. Jeg ønsker at ad-
lyde hans befalinger, siger han.

Hvis man tager i betragtning, 
at Pac-Man er et boksefænomen 
med en fanskare mindst på stør-
relse med fi llippinernes befolk-
ning, ville man måske forvente, 
at udsigterne til at gå på pension 
ville være lidt skræmmende. Alt 
andet lige kan livet uden for rin-
gen være langt mere kompliceret 
end den kontinuerlige disciplin 
ved træning og kampens regler. 

Manny er dog ikke så urolig for 
det næste skridt. Faktisk er han 

temmelig sikker på, at Gud har 
det under kontrol, takket være 
en anden drøm.

- Jeg vil ikke forblive længe i 
boksning, fordi som han siger: 
’Du har gjort nok. Du har gjort 
dig selv berømt, men dette er 
skadeligt,’ forklarer bokseren.

Politisk karriere
Når han endelig lægger bok-

sehandskerne på hylden, hvilket 
ser ud til at ske i år, har Manny 
en lovende politisk karriere at 
falde tilbage på, som repræsen-
tanten ved Sarangani-distriktet 
i den fi lippinske regering. I den 
rolle vil han være i stand til at 
bruge sin indfl ydelse til noget 
godt. Hollywood-fortællingen 
om en dreng, som droppede ud 
af skolen på grund af ekstrem 
fattigdom, men endte i toppen 
af træet, kunne ikke have passet 
bedre. For Pacquiao er det dog 
tid til at give noget tilbage.

- Jeg har fået mere end rigeligt 
med velsignelser de sidste år, så 
jeg tror, det er på tide for mig at 
returnere tjenesten, siger han.

Uanset hvad fremtiden brin-
ger, er Pac-Man dog sikker på at 
gå ind i det hånd i hånd med Gud. 

- Jeg er glad for lige nu at læse 
Guds ord og meditere på det dag 
og nat, understreger han.

Manny Pacquiao tabte lørdag den 2. maj i den store kamp mod Floyd Mayweather i Las Vegas. Alligevel tjente han over 667 millioner kroner på kampen, og det forventes, at han vil 
donere omkring 413 millioner kroner af sin indtjening til velgørenhed.

Begge bokserne fra 
boksebraget ”The 
Battle for Greatness”, 
kampen for storhed, 
den 2. maj, er blevet 
sagtsøgt efterfølgende.

Manny Pacquiao sagsøgt efter 
kamp mod Floyd Mayweather

Bare tre dage efter ’Århundre-
dets Kamp’ er begge boksere 
blevet sagsøgt. Sagsøgerne 
er tilskuerne Stephane Vanel 
og Kami Rahbaran, som på 
vegne af mere end 100 bil-
letkøbere har sagsøgt Manny 
Pacquiao og hans promoter 
Top Rank.

Manny Pacquiao bliver sagsøgt 
for 5 mio. dollars, fordi han stillede 
op med hvad vi nu ved var en 
skulderskade. Han tabte kampen 
med enstemmighed blandt de 
tre dommere med afgørelserne 
116–112, 116-112 og 118–110 i 
Floyd Mayweathers favør. 

Kampen endte med at blive 

den bedst indtjenende i boksehi-
storien med indtjeninger på over 
400 millioner US$, eller hvad der 
svarer til 2,668 milliarder kroner.

Sagsøgt af eks-kæresten
Floyd Mayweather er blevet 

sagsøgt af sin eks-kæreste og 

moderen til hans tre børn, Josie 
Harris, for æreskrænkelse, efter 
at Floyd i et interview har kaldt 
hende stofmisbruger. Josie Harris  
søgsmål beløber sig til 20 millio-
ner US$, eller hvad der svarer til 
133 millioner kroner.

Jakob

Manny Pacquiao var angiveligt skulderskadet op til kampen, men valg-
te altså at gennemføre. Det har fået to tilskuerne til at sagsøge ham for 
5 millioner dollars, eller hvad der svarer til  33.358.500 kroner.
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Sjælesorg ved køkkenbordet er 
en glimrende bog, der beskri-
ver mange aspekter af samvær 
og samtale mellem mennesker, 
hvor man forsøger at hjælpe 
andre, også ved at lytte, for der 
er forskel på at høre, at høre 
efter, og at virkelig lytte!

Forfatteren kalder denne type 
uformel sjælesorg for hverdags-
sjælesorg og defi nerer det som et 
tilbud i hverdagen til andre men-
nesker om samvær og hjælp, dér 
hvor nogen har brug for det, og 
sjælesørgeren magter det. Samti-
dig formaner hun om, at man må 
sætte grænser op for sig selv og 
gøre det klart for andre, hvor de 
er. ”Ifølge Jesus forudsætter næ-
stekærlighed en sund kærlighed til 
sig selv. Omsorgen for den anden 
udelukker ikke omsorg for dig selv” 
(s. 194). I samtalerne kan man ud-
leve kærlighedens bud i hverdagen 
uden at aftale tid eller have de rig-
tige ord eller en terapi-uddannelse.                                                                                                                               
        
Hvordan hjælper man?

Der er masser af god vejled-

ning om rammerne for en sam-
tale, og hvordan den kan forløbe 
med eksempler fra hverdagen, 
der viser, hvad det vil sige i prak-
sis. Der er også formaninger om, 
at man ikke må dømme andre og 
have for travlt med at give gode 
råd. Der er opfordring til at være 
en mentor og lidt om, hvad det 
indebærer.

Målet bør være at skabe over-
blik, og forfatteren viser, hvordan 
man gør det ved at tage udgangs-
punkt i den anden persons egne 
tanker, følelser og målsætninger. 
Og afklare hvad der er muligt, og 
hvad der ikke er muligt. Det ligner 
lidt for mig at se ”coaching” - uden 
at ordet dog er nævnt. 

Hård kærlighed
Ackermann-Stoletzky illustre-

rer med et eksempel fra hverda-
gen, at der nogle gange er brug 
for ”hård kærlighed” til at hjælpe 
den anden til at se sin situation i 
øjnene! Det er tankevækkende, 
for det kan der også være behov 
for samtidig med, at det forudsæt-
ter indsigt i den andens situation. 

Men man skal standse op, 
hvis man fornemmer, at man 

ikke kan magte psykisk at bære 
den andens byrde, eller hvis man 
oplever, at der snarere er brug for 
professionel hjælp.

Efter hvert kapitel er der gode 
øvelser, som kaster lys over, 

hvordan man får fat på de gode 
råd, så man bedre kan forstå og 
handle derefter. Der er hjælp at 
hente i den almindelige samtale, 
men det erstatter ikke profes-
sionel hjælp.

Anmeldt af Stefan Vase

Der er mange stolte traditioner 
forbundet med at skrive bør-
nebibler. Forfatteren Anne de 
Vries er nok ”moderen” til de 
moderne børnebøger. Og her-
hjemme har både Johannes 
Møllehave og Sigurd Barrett 
for ganske nylig skrevet gode 
og læseværdige børnebibler.

Og nu er der kommet en bør-
nebibel fra en lidt uventet kant 
- i hvert fald ved første øjekast: 
biskop Steen Skovsgaard står 
nemlig bag en ny børnebibel. 
Og det er han kommet rigtig 
godt afsted med: Biskoppen fra 
Lolland-Falster er kendt som en 
dygtig og tydelig kommunikator 
med en begejstring for og en tro-
skab overfor de bibelske tekster. 
Også når det gælder formidling 
over for børn.

Børnebiblen har han kaldt De 
bedste bibelhistorier. Og det er 
ikke forkert. Jeg oplever, at jeg 
- og min søn på 4 - er kommet 
godt igennem Bibelen i selskab 
med Steen Skovsgaard. Og han 
har ikke fravalgt væsentlige be-
retninger, fordi de er vanskelige 
at formidle for børn.

Åbenbaringen er med
Han har - og det er måske en 

overraskelse for nogen - valgt at 
slutte sin børnebibel, som Bibelen 

slutter: nemlig med Johannes 
Åbenbaring og det evige liv. Det er 
måske noget af det mere vanske-

lige at fortælle om i en bibel for børn 
i 3 til 6 års alderen. Men han klarer 
opgaven til UG. Læs blot dette:

“Når Jesus kommer igen, skal 
alting blive godt. Han vil samle os 
som sine børn. Han vil tage os ved 
hånden og sige: ‘Nu skal vi altid 
være sammen og være glade. Nu 
er der ikke noget, som skal gøre 
os ondt eller kede af det.’ [..] Det 
kan vi godt glæde os til. For der 
skal alt blive godt. Meget bedre, 
end vi tror. Og meget bedre, end 
vi kan forestille os. Det kan du 
være sikker på, og det skal du 
tro på.”

Gode illustrationer
Og apropos min søn på 4: Han 

var grebet af historierne, men 
især Gill Guiles tegninger, som er 
meget naturtro - næsten Disney-
agtige i brugen af farver. De sup-
plerer historierne godt. Særligt 
de store tegninger, som fylder to 
sider i bogen. De kunne desværre 
godt være lidt forstyrrende, hvis 
de kom midt i en sætning og på 
et forkert sted i historien. Men 
ideen er ikke dum: Giv de gode 
tegninger masser af plads - det 
bidrager til indlevelsen. Selvom 
min søn, der hedder Samuel, gen-
tagne gange spurgte efter billedet 
af den 12-årige Samuel, som var 
hos Eli, før han blev en af Israels 
store profeter og vejledere ...

I et børneværelse bør der for 
variationens skyld være et par 
børnebibler, og Steen Skovsga-
ards bør være én af dem!

Børnebibel med mod, 
tro og fortælleglæde
Biskop Steen Skovsgaard fortæller på overbevisende måde 45 bibelhistorier for børn. 

Anmeldt af Vibeke M. Gregersen

Tomas Sjödin, der er svensk forfatter, pinse-
præst og foredragsholder, er en af Göteborgs-
Postens faste klummeskrivere og en kendt 
stemme i Sveriges Radios P1. 

Det sker når du hviler er hans seneste bog. Den har et godt bud-
skab til vor tids fortravlede og stressede mennesker. Han skriver i 
forordet: ”Hvilen har fået et dårligt ry. … Det er nået så vidt, at det 
endda betragtes som noget taberagtigt at være træt. Denne bog 
er mit modtræk”. 

Bogen er en opfordring til at tage hvilen alvorligt. Det gør Tomas 
Sjödin (TS) med indsigt og ud fra egen erfaring på en meget lige-
frem og brugbar måde. Så jeg har under min læsning lavet mange 
understregninger. Fx: ”Det er i tankernes verden, at stressen opstår” 
(s.99) og ”Uden hvile nedsættes mulighederne for fordybelse og 
vækst” (s.106).

Med baggrund i både den bibelske skabelsesberetning, hvor 
Gud hvilede på den syvende dag, og i det jødiske sabbatsbud (2 
Mos 30,9-10) fi nder TS en urgammel livsrytme, en livsvisdom, som 
nutidens menneske har mistet og må genfi nde. Han påpeger, at 
hvilen er en del af skabelsen, og er en del af den opgave, det er 
at være menneske. Og han har en vigtig pointe, når han skriver: 
”Mennesket afbilder Gud - både gennem sit arbejde og gennem 
sin hvile” (s.52).  

Hvad er en sabbatshvile?
TS går i dybden med den jødiske sabbats betydning og ender 

i at bruge ordet sabbat om ”den hvile, der er fyldt”... den åndelige 
hvile (s. 43)

Ofte oplever vi, at grænsen mellem arbejde og hvile er udvisket i 
en sådan grad, at når vi hviler, får vi stress over alt det, som burde 
gøres. Også her inspireres TS af den jødiske sabbat. Sabbatten 
begynder og afslutter på ’slaget’. Der sker en skarp opbremsning 
fra hverdagens arbejde. Forskellen på arbejde og hvile bliver ty-
delig. TS skriver: ”Opbremsningen er en af de ældste tanker i den 
bibelske tradition. Bibelen løfter den op over det fysiske behov, over 
trætheden, og gør den til en nødvendighed...” (s.62).

I et af kapitlerne kommer TS ind på smerten og lidelsen og hvilens 
betydning deri, bl.a. med baggrund i selv at have mistet to børn, 
og skriver: ”Smerten og lidelsen har ingen værdi i sig selv og skal 
naturligvis aldrig opsøges. Men når det rammer ens liv, gør man 
klogt i ikke at fl ygte, men i stedet hvile i overgivelsen og lade sig 
falde i Guds hænder” (s.113)

På trods af, at bogen er lettilgængelig, er det en meget ”dyb” bog. 
Der er ingen letkøbte forslag eller løsninger, men megen indsigt.

Kan varmt anbefales.

Tomas Sjödin: Det sker når du hviler
176 sider • 199,95 kr. • Boedal

Tag hvilen alvorligt!

Steen Skovsgaard: De bedste bibelhistorier
271 s ider • 199,95 kr. • Lohse

Sjælesorg som samtaler og samvær  
Karin Acker-
mann-Stoletzky: 
Sjælesorg ved 
køkkenbordet
200 sider 
200 kr.
 Lohse
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Kristent 
storværk
Victor Hugos ”De elendige” er for første 

gang blevet tilgængelig i en på alle måde 
komplet dansk oversættelse.

Kirsten Krog
Mag.art., freelance skribent 

Anmeldt af  
Kristian   
Kristiansen

Forfatteren Mark 
Twain var altid 
god for en kommentar - og 
gerne også de mere bidske af 
slagsen. Han definerede en-
gang en klassiker som en bog, 
alle kunne tale med om, men 
ingen havde læst. 

Lige præcis sådan har det 
mange steder - også herhjemme - 
været med denne mastodontiske 
roman, første gang udkommet 
1862, på dansk allerede samme 
år, indtil fl ere oversættelser og ud-
gaver, alle stærkt forkortede - på 
grænsen til det maltraktere(n)de.

Indtil nu har Fr. Winkel Horns 
bearbejdede 1898-oversættelse 
været den, ”man brugte”. Det 
rådes der imidlertid effektivt bod 
på nu! Forlaget Vandkunsten har - 
med gode fonde i ryggen - udgivet 
den første fuldstændige version 
af værket. Gode og fortjenstfulde 

gerninger skal man ikke udfordre, 
så her tages Hans Peter Lunds 
fænomenale arbejde til respekt-
fuld efterretning; fl aget hejses, og 
der kippes med hatten. 

En af verdens-  
litteraturens allermest 
farverige romaner

Romanen er blevet kaldt en 
af verdenslitteraturens allermest 
farverige. Vi følger den tidligere 
straffefange Jean Valjean, der 
efter at have udstået sine 19 
år som tvangsarbejder resten 
af livet må kæmpe for sin ret til 
at leve et agtværdigt liv. Der er 

mange paralleller mellem den tid 
og vores egen, viser det sig. Han 
er ”ingenting”, en elendig. Som en 
anden asylansøger på tålt ophold 
melder han sig hos biskoppen, 
som den simple forbryder sam-

fundet ser ham som. 
Men netop denne biskop er 

ikke, som bisper er fl est. Han er 
de svages beskytter: ”Når det dre-
jede sig om gode gerninger, gav 
han ikke op, end ikke over for et 
nej, og fandt ord, som fi k folk til at 
tænke” (s. 22), og når man banker 
på hans dør, spørges der alene 
ind til, om man lider. Synden er 
realistisk allestedsnærværende 
i hans tankesæt: ”Mindst mulig 
synd, det er menneskets lov. Slet 
ingen synd, det er englens drøm. 
Alt jordisk er underkastet synden. 
Synden er en tyngdekraft” (s. 23).  

Der er ganske meget smæk for 
skillingen, over stok og sten går 

det, afbrudt af lange sekvenser, 
hvor forfatteren kaster sig ud i 
teologiske kommentarer, rede-
gørelser for underklassens sprog: 
argot’en, om fremskridtet, om vi-
denskaben og om det skønne, om 
osteproduktion, klosterliv, slaget 
ved Waterloo, det underjordiske 
Paris og meget mere. Alt det, 
som forfatterinden Mary McCar-
thy langt senere (1960) kaldte 
”kendsgerningen i romanen”. En 
af Hugos samtidige, Jules Verne, 
boltrede sig også gerne med 
mange af disse små sidespring 
fra hovedhandlingen. 

En kristen roman
Men først og sidst er De elen-

dige en kristen roman, ikke nød-
vendigvis blot fordi den er blevet 
set af eftertiden som sådan, men 
fordi den også er det i Hugos 
egen optik:

”Den bog, som læseren sidder 
med i dette øjeblik, er fra ende til 
anden ... en vandring fra det onde 
til det gode, fra det uretfærdige 
til det retfærdige, fra natten til 
dagen, fra begæret til samvittig-
heden, fra råddenskaben til livet, 
fra det dyriske til pligten, fra hel-
vede til himmel, fra intetheden til 
Gud. Udgangspunktet: materien, 
mål: sjælen. Hydra i begyndelsen, 
engel til sidst” (bd. III, s. 1460).

Jean Valjean døde, som nogen 
skrev på hans gravsten, da han 
mistede sin engel. Men fuglene 
synger stadig, hver gang det 
bliver forår. Genopstandelsen 
fi ndes.

Victor Hugo: 
De elendige I-III
1751 sider • 599 kr.
Forlaget Vandkunsten

Al sand kunst 
og kultur er 
berigende
Hvilke former for kultur bruger du tid på?

Da jeg er mag. art. i nordisk litteratur, bruger jeg naturligt nok mest 
tid netop på litteraturen. Det skrevne ord har en evne til at skabe 
billeder, der rumme en over- eller merbetydning. Med andre ord 
kan en tekst sige langt mere, end ordenes enkeltbetydning, og det 
synes jeg er fascinerende. Evnen til at sige mere end ordene siger, 
gælder især i tekster med et åndeligt indhold. Jeg har i mange år 
beskæftiget mig med middelalderens litteratur og tekster fra den 
kristne mystiks tradition. I sådanne tekster oplever man, hvordan 
ordene formår at sige det uudsigelige og dermed skaber et hav af 
metaforer og poetiske ordsammensætninger. Ord bliver til skønhed. 
Samtidig synes jeg, at det er befriende, at det er tekstens evne til 
at sige noget sandt om Gud, der er væsentlig, ikke forfatterens 
kunstneriske og eksperimenterende evner. Treklangen det sande, 
det gode og det skønne mangler i megen moderne kunst.

Men jeg beskæftiger mig nu også med andet end litteratur. Hvis 
man kan kalde håndarbejde for kultur, er det nok den form for kultur, 
jeg bruger næstmest tid på. At være kreativ med garner og mønstre 
er vildt hyggeligt og afslappende.

Hvorfor vælger du at bruge tid på kultur?
Det har jeg vel egentlig allerede sagt indirekte. I litteraturen, men 

også fx i billedkunsten og musikken kan man på en særlig måde 
komme tæt på virkeligheden - også den, som fi ndes hos Gud. Der 
hvor kunst og kultur åbner sig for Gud, udvides verden for læseren, 
beskueren og den lyttende. 

Man kan vel sige, at al sand kunst og kultur er berigende. Så 
er det ikke så underligt, at man giver plads for det også i en travl 
hverdag.

Hvad er din største kulturoplevelse?
Ja, her er det igen litteraturen, der har givet mig de største op-

levelser. C.S. Lewis er helt klart en af mine favoritforfattere, men 
også så forskellige forfattere som Sigrid Undset, Karen Blixen, Poul 
Hoffmann og Marilynne Robinson har givet mig mange skønne 
timers læseoplevelser. Men skal jeg fremhæve én forfatter, må det 
blive den sikkert ikke så kendte svenske, katolske forfatter Birgitta 
Trotzig. Hendes ordkunst er fænomenal, og hendes evne til at 
sætte ord på troens mysterier skal man ellers lede længe efter. 
Jeg er vild med hendes bog En berettelse fra kysten.  Tag bare et 
citat, som det her: ”Vi er mørke og hans, lysets, vej til os bliver for 
os mørke. Thi vi kan ikke på en gang med vore onde, syge øjne se 
ind i hans blik, han, det uforgængelige lys. Så ser det for os, som 
vi vandrer, ud som om det er os, der tilbagelægger vejen – en vej i 
mørke fuld af sønderrivende skår. Men i virkeligheden er det ham, 
som er på vej mod os – han baner vej ind i os, han bryder sig vej 
tværs gennem vor uigennemtrængelighed, han splintrer den i skår 
for os. Og det ser for os ud, som om vi såres, mens vi stykke for 
stykke befries.” Er det ikke bare præcist skrevet?

NJV

Kulturinterview

Den mindre kendte sven-
ske, katolske forfatter 
Birgitta Trotzig (1929-
2011) har modtaget 
adskillige litterære priser 
i sit hjemland. Hun blev 
nomineret til Nordisk 
Råds Litteraturpris bl.a. 
for romanen Dykungens 
dotter (1985, da. Dynd-
kongens datter, 1990), 
et hovedværk i forfatter-
skabet, inspireret af H.C. 
Andersens eventyr.

Les Misérables - De elendige - er en af litteraturhistoriens største romaner, og blandt disse en af 
de mest elskede. Værket er blevet kaldt ”et næsten bibelsk drama i romanform”. Og om denne før-
ste fuldstændige oversættelse skrev anmelderne bl.a. ”en nydelse af de helt særlige” og ”Litterær 
revolution. (..) uendelig god.”

Victor Hugo (1802-1885) er en af 1800-tallets største forfattere 
og betragtes i hjemlandet Frankrig som den største digter gen-
nem tiderne, mens han i resten af verden næsten kun kendes 
for de to store romanværker “Klokkeren fra Notre Dame” og “De 
elendige”. ”Han var i alt, hvad han skrev, dybt overbevist om 
digterens moralske og civiliserende rolle i en tid med politiske 
og sociale omvæltninger og fastholdt på trods af alt, også sin 
egen tvivl, en idealistisk fremtidstro befordret af tillid til forsynet.” 
(Den Store Danske)

... først og sidst er 
”De elendige” en 

kristen roman, også i 
Hugos egen optik ...
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Hjælp til de spedalske

Spedalskhedsmissionen
Skibbroen 6, 2. sal, 
postbox 13
6200 Aabenraa
Tlf.: 35 29 42 54

Giro 3 06 94 94 - www.spedalsk.dk

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

Tlf. 97 18 05 30
www.ydremission.dk/smf

Israel

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

12 x Kirkelig vejviser
1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 1195,- for et helt år
Farvetillæg på kr. 400,-

(alle priser er ekskl. moms)

DanskOase
Rude Havvej 11
8300 Odder
T 86 54 36 00
E info@danskoase.dk 
W www.danskoase.dk

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

A.F. Beyersvej 1
2720 Vanløse
Konto 1569 
0006043038

fm@friluftsmissionen.dk
www.friluftsmissionen.dk

Gadeevangelisering

Forkyndelse 
og undervisning

Visuelle hjælpemidler: 
tale-male-bræt, 
gospeltrylleri, 
balloner m.m.

Arbejder i 
Norden og Baltikum

Nyhedsmails kan 
bestilles på vores 
hjemmeside

Fr
ilu

ft
sm
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o
n
e
n

Tak for en god gave
på 3733 0006043038

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

wwwwwwfffff ffffffffffffffffffffff llll dddddddddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............ffffffffffffffffffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............dddddddddddddddddddddwww.forfulgt.dk

Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604 / 5752 7418

Udfordringens
Medie-Mission

i fransk Afrika
GAVER med skatte-

fradrag kan indbetales 
til Missionsfonden 

- husk at skrive: 

’5984 Radio-mission i Afrika’ 
på giro (+01) 6139450 

- eller via netbank  - konto nr. 
9570 000 6139450. 

Kontakt: 
henri@udfordringen.dk

Ved betingelsesløs kærlighed og
Guds kraft  at bryde den
onde cirkel af sårbarhed,

som AIDS-ofre står i

Få et besøg og hør om
AIDS Cares arbejde.
Kontakt: 7533 0322
 info@aids-care.dk

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

www.aids-care.dk
www.facebook.com/aids-care

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

““Trøst mit folk, trøst det!” (Es. 40.1)

✡ Udøver socialt arbejde blandt jøder og arabere i Israel.
✡ Indsamler midler til russiske jøders hjemrejse til Israel.
✡ Informerer om Israel gennem bladet “Et ord fra

Jerusalem”.
Tag kontakt med os og få det gratis tilsendt 10 gange om året.

Dansk afdeling: Postboks 103
DK-2000 Frederiksberg C
Telefon +45 35 39 53 36
www.icej.dk
E-mail: icej@icej.dk

Udøver socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden 
Tænk på ICEJ når du vil testamentere!
Informerer om Israel gennem bladet  ”Et ord fra Jerusalem”

“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 
1195,- + moms. Pris pr. 
år for 2 spalter 2390,- 
+ moms. Farvetillæg + 

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

Bibelen og kristen litteratur 
på  CD-lydbog 
Gratis udlån til blinde og 
svagsynede 
 

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

64  DK 2830 Virum
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www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

75 52 60 81 / 40 20 42 62
www.gospel-magic.dk

SogSSo neppræræsssttt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

stedet, hvor du kan finde 
inspiration til bønnen. 
Download GRATIS bog.
Køb bøger om bøn!
Vi giver 40 % rabat  
til bogsalget. 

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Udgivelser 

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkttttterekteriiinnnsseeeeeeeekkkinsee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Diverse 

 Evangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 web: www.egsnet.dk

E-mail: oba@dukamail.dk

14 sange med blandet kor, 
mandskor, duet, solo og musik

NY CD
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Evangeliets Gyldne Sange

03/04/08   9:42:20
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+ porto

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Kreativt fællesskab
Nyt projekt! Naturskøn gård ved Herning med skov & park, 
årstidens frugt & grøntsager, fl ot åbent landskab & arkitektur, 
værksteder & atelier, modelbyg, kunst & kultur, design & mode, 
helse & skønhedspleje, personlig udvikling, krop & sjæl, kurser 
& foredrag. Inspirerende ophold, caféliv & weekendudstillinger.

Har du en god idé? Lyst, engagement til at være med?    
Så hører vi gerne fra dig.       Info.: tlf. 9649 4060, 3068 7090.

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Erhverv

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

Ferie

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. 

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Sommerferie i Norges fjelde
6 dage på hotel i Beitostølen

Ankomst
Valgfri frem til 22.9.2015.

Beitostølen Resort
Beitostølen er et af de helt mest 
populære rekreationsområde i 
Norge. Omgivet af Jotunheim, et 
af Norges største fjeldområder, 
finder I her et godt udgangspunkt 
for at tage på fjeldvandring i den 
norske naturskat, der byder på et 
festfyrværkeri af fjeldblomster i 
fuld flor om sommeren. Her 
bor I ved porten til Jotunheim 
Nationalpark, der er et sandt 
paradis for både store og små 
naturelskere. Der er masser af 
fine vandrerruter, der begynder 
i hotellets umiddelbare nærhed.

KØR SELV-FERIE MED

Pr. person i dobbeltværelse

2.749,-
-

Børnerabat

Maks. 2 opredninger pr. værelse.

Born kri

Debat

Den bedste 
fl ygtningepolitik

Når man som borger lever i 
Danmark og har gode kår, må 
man være dybt taknemlig. Næsten 
hver dag bliver vi præsenteret for 
de store fl ygtningestrømme, der 
er på vej til os. Hvad gør vi så 
med dem ?

Kristendemokraterne mener, at 
vi må løfte vores del af ansvaret.
Som et gammelt kristen land må 
det være naturligt for os, at vi 

har særligt focus på de mange 
forfulgte kristne, som ikke har gjort 
andet, end at de er kristne og ikke 
muslimer.

Bibelen fortæller os, at vi skal 
være mod andre, som vi vil, at de 
skal være mod os. (Det er den 
bedste fl ygtningepolitik.) Her må 
det være mest naturligt for os i 
Danmark, at det først gælder de 
forfulgte kristne.

KD har lagt ud med et bud på 
10.000 kristne fl ygtninge som en 

start for samtidig at vise det øv-
rige EU vejen. Nøden i verden 
er meget stor.

Ligeledes vil KD øge vores 
ulandsbistand til 1 % af BNP 
som en hjælp og et bolværk 

mod den store fl ok af fl ygtninge 
fra Afrika. Her må der nu virkelig 
sættes ind, for en bedre verden. 
Hvis vi ikke bare skal sætte en 
mur op ved grænsen, og mure os 
selv inde.

 Hvor meget må næstekærlig-
hed koste for lille Danmark? 

VERNER B: ANDERSEN

FOLKETINGKANDIDAT 
SILKEBORG, KD I VESTJYLLAND

KILDEBAKKEN 6
8600 SILKEBORG

Verner Andersen

Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution i 
disse år. Men også en kris-
ten! For 40 år siden var der 
5 millioner kristne i Kina. 
I dag er der mindst 80 
millioner. Fortsætter ud-
viklingen, vil hver tredje 
kineser være kristen om 
30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever 
de fleste kristne i skjul, fordi 
religionsfriheden er begrænset. 
Hvordan organiserer de sig? Og 
hvad kommer den kristne revo-
lution til at betyde for resten af 
verden? Det giver journalist KIM 
SCHOU svar på i sin spændende 
bog “Kinas kristne revolution”

Læs også bogen om “Den Himmelske 
Mand” - en af de kristne pionérer i 
Kina, som har siddet i fængsel og 
været udsat for tortur på grund af sin 
tro. Men troen sejrede! Han besøgte for 
nylig Aalborg og talte til 800. 

 

Kinas kristne revolution
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Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at en enke, der hensidder i uskiftet bo, i Statsti-
dende skal indkalde afdødes kreditorer med den 
følge, at hun kun hæfter for de krav, der anmeldes 
inden fristens udløb?”. Det er derfor vigtigt at få 
den rette assistance i arve- og familiemæssige 
forhold.
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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.

Stillinger

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Uddannelse

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School

 in Chris  an Culture
Den cer  fi cerede psykoterapeu  ske uddannelse IPSICC 
baseret på det kristne menneskesyn starter nyt hold i 
Kolding d. 1. - 8. august 2015. Uddannelsen foregår på 
engelsk og tages over 4 år, opdelt i 11 moduler -  lret-
telagt  l at kunne tages sideløbende med fuld  dsar-
bejde.
Se nærmere på www.ipsicc.org  for yderligere
informa  on og  lmelding.

Eventuelle spørgsmål  l: 

Interna  onal leder for IPSICC:  Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF: vibeke@IPSICC.org  

Telefon:+45 2989 1431

Esajasskolen 
søger ny forretningsfører
Da vores forretningsfører gennem mere end 28 år går på pension 
den 1.september, søger Esajasskolen en ny  llidsvækkende og 
kompetent forretningsfører  l  ltrædelse senest den 1.september 
– gerne allerede fra den 1.august. 

Der er primært tale om en fuld  dss  lling bestående af regn-
skabsmæssige og administra  ve opgaver suppleret med almin-
delige sekretærfunk  oner. Sekundært kan en del  dss  lling på 
mellem 75 og 100% eventuelt komme på tale.
Der henvises  l detaljeret jobannonce på vores hjemmeside 
www.esajasskolen.dk  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse  l skoleleder 
Dan Crillesen på tlf. 3632 1001/6061 0660. 

Ansæ  else sker e  er overenskomst mellem Foreningen af 
Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse.

Ansøgninger skal være skolen i hænde pr. post eller mail senest 
onsdag den 3. juni kl. 12.00. 

www.esajasskolen.dk

 

  
Thomasskolen    
søger 2 lærere  
- en fuldtids- og en deltidslærer  
 

Thomasskolen er en kristen friskole og ligger tæt ved 
Sømosen i Skovlunde. Skolen har i dag 285 glade elever og 
35 dygtige og engagerede ansatte. 
 

Vi tilbyder: 
* Fuldtidsstillingen: Fysik/kemi, matematik og geografi 
* Barselsvikariat på 85 %: Dansk- og klasselærer i 8. klasse, 
hjemkundskab og inklusionstimer 
* En mindre skole med en klar profil og et kristent værdigrundlag 
 

Din profil: 
* er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og kristne 
holdning og aktivt vil arbejde for denne 
* Fuldtidsstillingen: læreruddannet med linjefag i fysik og 
matematik, og gerne geografi 
* Barselsvikariatet: læreruddannet med linjefag i dansk og gerne 
specialpædagogik  
* har humor og brænder for at undervise børn 
 

Tiltrædelse: 1. august 2015 
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. 
Ansøgningsfrist: fredag den 29. maj 2015 
Ansøgning med relevante bilag sendes til skoleleder Peter 
Mikkelsen på e-mail pmi@thomasskolen.dk   
 

For yderligere information se www.thomasskolen.dk  
eller ring på 4466 0166 

Se mere om jobbet på skrif.dk

SKF søger lærer
Da én af vore lærere har fået job
som viceskoleleder, søger vi 
pr. 1. august 2015 en lærer 
på fuld tid.

Vi søger en lærer, der kan 
undervise i nogle af fagene
dansk, engelsk og musik.
Andre fagkombinationer er 
også mulige.

Løn og ansættelsesforhold i hht.
overenskomst mellem LC 
og Finansministeriet.
   

 
 

 

  
 

 
 

Læs meget mere på skrif.dk
 

 
 

Ansøgningsfrist  mandag d. 8. juni kl. 12

Skole med liv, respekt og trivsel

Bliv medlem af Den Kristne Bogklub og få 20% på 
alle dine køb på ForlagetScandinavia.dk

FÅR DU INGEN RABAT?

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg & Forlag

Bogsalg & Forlag

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

Mission Afrika Genbrug tilbyder 
hjælp med tømning af dødsbo
Kontakt vore konsulenter:
Claus R. Roed (syd) - tlf. 2941 9257
Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503
Lone Frøsig (øst) - tlf. 2027 1643

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Diverse 

Nu kan alle se KKR/TV

Med denne lille sorte boks  
tilsluttet dit TV, så kan du se  
KKR/TV hele døgnet

Hvordan gør jeg?
 
- Du skal have internet

- Du skal være seerklubmedlem

- Hør mere om boksen på telefon/sms 35310057
 på info@kkr-tv.dk og på www.kkr.dk

Boksen er GRATIS for alle seerklubmedlemmer.
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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! Brug kuponen på bagsiden eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 21:

Gunner Tøttrup
Øster Brogade 138 1. th.
2100 Kbh. Ø

Kodeord: Termometer

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 
2. juni 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!

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Udfordringen 

Af Richard OestermannDen nu 88-årige danske jour-
nalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv 
blandt kendte og ukendte.    - Denne bog af Richard Oestermann kan jeg varmt anbefale. Den bør læses af mange af Udfor-dringens abonnen-ter.

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-

A

f

 

MIG OG MELLEMØSTEN

 

 

Også over 600 kristne blev ramt af jordskælvet i Nepal – Se side 9 og 11.

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

“så længe kærlighed blot er teori, er vi i sikkerhed, uden risiko.”
tør du gøre kærlighed til praksis?

www.skrodstrup.dk
Ansøgningsfrist er 8. juni

Vi søger lærere samt en 
pedelmedhjælper. Er det dig? 
Stillingsopslaget finder du på:

Folketingskandidater tavse om abort

Kun godt 100 af de over tusind folketingskandidater fra alle partier har svaret på Retten til Livs spørgsmål om abort. 

Af Henri Nissen
- Sidst i marts henvendte vi os 
telefonisk til partikontorerne 
om undersøgelsen. Derefter 
sendte vi skriftlig besked. Og 
vores formand har også talt 
med flere partier, fortæller 
landssekretær Ellen Højlund 
Wibe fra Retten til Liv.

Alligevel mangler der svar fra 
mange kandidater fra Venstre, 
Liberal Alliance, SF og Alternati-

vet, fortæller Ellen Højlund Wibe. 
Af de, der trods alt har svaret, 

mener langt de fleste, at abort 
er et etisk problem. Men de vil 
fortsat kæmpe for fri abort. Kun i Kristendemokraterne 

markerer alle kandidater, at de 
principielt er imod fri abort, og at 
de ønsker at begrænse antallet. 

I de andre partier er stort set 
alle for fri abort, men en del øn-
sker dog at begrænse antallet.

Udfordringen gengiver nogle 
af svarene på side 5 i denne uge.

Her gengiver vi også en opfor-
dring fra formanden for Retten til 
Liv, sognepræst Per Damgaard 
Pedersen, Kolding. Han opfordrer 
til at være med i en kampagne i 
forbindelse med det kommende 
folketingsvalg.

Stem for livet!- Henvend dig til en politiker 
eller tre. Jeg er sikker på, at de vil 
blive glade for det. Også selv om 
emnet ikke er det enkleste. Gerne 
allerede nu, før valgkampen for 

alvor ruller, og de får rygende 
travlt, opfordrer Per Damgaard 
Pedersen. 

- Politikere er altid glade for 
kontakt med deres bagland. Ja, 
faktisk har de generelt et problem 
med at finde ud af, om de nu også 
har føling med vælgerne. Derfor 
kan en lille mand som du og jeg 
gøre et stort indtryk, opfordrer Per 
Damgaard Pedersen. - En telefonopringning eller en 

mail kan flytte noget: Jeg over-
vejer at stemme på dig, men jeg 

kunne godt tænke mig at høre, 
hvad du tænker om abort. Synes 
du ikke, det er et problem? Mere 
end 15.000 årligt? Hvad har du til 
hensigt at gøre ved det, hvis du 
bliver valgt? Retten til Liv lægger vægt på, 

at kampagnen foregår på en pæn 
og ordentlig måde, men alligevel 
giver genlyd både hos medier og 
menigmand. 

Mere side 5.
Per Damgaard Pedersen er 
formand for Retten til Liv.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!
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Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 1. juni kl. 19Mandag den 1. juni kl. 19
Søstrehuset, Nørregade 14,2., ChristiansfeldSøstrehuset, Nørregade 14,2., Christiansfeld

 

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 

Møder & Arrangementer

Generalforsamling
Den 30. maj kl. 13.00 og årsmøde kl. 15.00  

Bibelcamping 26. juni - 3. juli. 
Der er stadig ledige værelser 

Yderligere oplysninger: tlf. 9866 3035 el. mobil: 2288 3035. 
info@sarons-slette.dk     

Alle er velkomne

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Kirken i 
Kulturcenteret

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

3. juni kl. 11.30 til ca. 13.00: Birgitte Fjelstrup

10. juni kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
28. juni kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenBirgitte Fjelstrup Jørgen Christensen

Morgenkaffe med partiformand Stig 
Grenov i Haderslev grundlovsdag d. 5. 
juni. Taler af folketingskandidaterne 
Knud Erik Hansen og Niels Møller 
Jessen på Soldaterhjemmet, Louisevej 
2,  Haderslev, kl. 9.30. 

Grundlovsmøde på Mørkholt Cam-
ping kl. 13.30-16.00. Folketingskan-
didaterne Birgit Jacobsen og Henri 
Nissen taler.

Grundlovsaften i Pottemagerens Hus, 
Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted kl. 19. 
Tale af folketingskandidaterne Mogens 
Stig Nielsen og Henri Nissen.

5. Juni

KristenDemokraterne

Henri Nissen

Birgit Jacobsen

Stig Grenov

Birgit Jacobsen

Mogens Stig N.

BiKnud E. Hansen

Henri NissenHeNiels M. Jessen

Stig GrenovSt

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

HELBREDELSESMØDE
Kom og hør hvordan du kan få evigt liv i Himlen og 

blive helbredt for alle dine sygdomme her på jorden og 
få et helt nyt liv.

Kjeld O Pedersen taler og beder for syge. 
Han har igennem 35 år set tusinder blive helbredt for 

blindhed, døvhed, lammelse, kræft, sklerose, parkinson, 
epilepsi, dårlige rygge, smerter, psykiske og mange 

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag: d. 5/6 KL.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Ferie

Jammerbugten
Ferie i rolige omgivelser. Stor grund med 
ældre rødt træhus, 5 sovepladser. 

Pris: 1.000 - 2.000 kr. ugentlig.
98213205. ingerogedvind@gmail.com

Campingvogn sælges. 
LMC Winner E 495, 2003, Vægt: 1075/1350 kg. 
4-5 sengepladser. Enkeltsenge m. springmadrasser. 
Mørkelægnings-rullegardiner og myggenet.
Fremstår som ny, ren og uden skrammer. Én ejer, ikke-ryger. 
Har aldrig været udlånt. Altid stået indendørs i vinterhalv-
året. Sælges med: Isabella fortelt, bord og stole, gulvtæppe, 
cykelstativ, letvægts gasfl aske, alt køkkengrej. 47.000 kr. 
Digitale fotos kan tilsendes. 
Tlf. 32110437 / 20472506. Mail:  hago@gallerihago.net

HUS / ROM TIL LEIE I  SOMMERHUS / ROM TIL LEIE I  SOMMER
Huset ligger i Vågå nær  l både JOTUNHEIMEN, STRYNEFJELLET 
OG DOVRE - Midt i den norske  ellheimen med fantas  sk natur.

Det er muligt å leie hele huset eller enkle rom.
Leieperiode juni - oktober

Ta kontakt for mer informasjon og bilder.
E-mail: havhauk@online.no
Mobil nr. +47 41 65 23 43

Mænd er også velkomne!
Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på
www.aglow.dk eller tlf. 30747712 - 26175524

Lørdag den 6. juni kl. 11.30-14.30 
På Hotel Hebron, 
Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til sommermøde
Aglow København

Bitten Schriver Ingerslev 
og Josephine Gaikwad
taler om emnet Modige kvinder

Uforglemmelige oplevelser

Færøerne – Nordatlantens lysegrønne øer 4.7. - 11.7.
Sverige – Selma Lagerlöf 6.7. - 11.7.
Krydstogt – Nordkap med M/S Gann 14.7. - 25.7.
Sverige – Lina Sandell & Hellige Birgitta 17.7. - 21.7.
Krydstogt – den romantiske Rhinen 19.7. - 27.7.
Frankrig – Franske alper 20.7. - 28.7.
Cykeltur – langs Donau 25.7. - 1.8.
Tyskland – Luthers fodspor 27.7. - 1.8.
Nordkap – med Lofoten 27.7. - 9.8.

Læs mere om rejserne  
på vores hjemmeside 
eller kontakt 7592 2022

Stor campingvogn udlejes
4/ 5 pers. Udlejes og opsættes kun på Sjælland.
Tlf. 23668029



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 30/5
08:35 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.
19:45 Før Søndagen.
Trinitatis søndag - fra Skanderborg 
Slotskirke. Dagens tekst handler 
om at kunne modtage Guds hel-
lige Ånd. Dagens salmer er ”Stiftet 
Guds Søn har på jorden et åndeligt 
rige” og ’Se, hvilket menneske”. 
Skanderborg Ungdomsskoles Kor 
og andre sangere fra egnen synger 
under ledelse af Alice Vestergaard.
Søndag 31/5
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Søndagens tekst er beretningen 
om et søgende menneske, der ville 
have svar her og nu, men i stedet 
fi k frelsen. Dagens gudstjeneste 
er optaget i Tvilum Kirke sammen 
med den lokale menighed. Gerda 
Jessen er præst, og Niels Jørgen 
Tranberg sidder ved orglet. 
Mandag 1/6
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken.
Genudsendelse fra søndag.

DR 2
Lørdag 30/5
21:30 Fangekoret
Brian Bo, Bergur, Karsten og Jes-
per er alle indsatte i Statsfængslet 
i Vridsløselille. De har hver deres 
kriminelle løbebane, men de er 
fælles om at synge i fængslets kor. 
I en helt ny dokumentar-musical 
følger vi, hvordan korleder Louise 
Adrian inspirerer kormedlemmerne 
til at skrive deres egne sange. 
Gennem sangen kan de fortælle 
om deres skæbner, inderste tan-
ker og drømme. Og selv efter 
løsladelse fortsætter mange af 
fangerne i koret, hvor de synger 
deres personlige historier til kon-
certer i hele landet. Musikken viser 
nye veje - men det er et langt og 
sejt forløb. Fangekoret er en fi lm, 
der begynder, der hvor de fl este 
krimier slutter.

Mandag 1/6
20:45 Alternativ behandling - 
virker det? (6:6) 
Lisa står til at skulle have ampu-
teret sin arm, men kan en alter-
nativ behandlingsform som forbøn 
hjælpe hende? I dagens program 
leder vi efter en skjult knap til 
selvhelbredelse. Nogle vil kalde 
det mirakler, andre vil kalde det 
tilfældigheder eller placebo. Men 
netop placebo skal vi forsøge at 
udelukke i dagens forsøg, som har 
det til fælles, at behandlingsformen 
ikke har en fysisk påvirkning, der 
kan begrunde udfaldet.

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

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 

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 program-
pakker og i mange bredbånds- og 
kabelnet.

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.

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 
satellit, kabel-TV og web-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
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Torsdag 28/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 29/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 30/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 31/5
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1)
09:54 Højmesse fra Vinding Kirke, 
Vejle. Trinitatis søndag. Prædikant: 
Sognepræst Søren Matthiesen. 
19.30 Mennesker og Tro

Mandag 1/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Feature: På Harley for 
Jesus. Leif var rockerpræsident 
for rockerklubben 666. Den klub, 
der i dag hedder Bandidos. Men 
en dag oplevede han at få et kald. 
Han skulle køre for Jesus. I dag 
kører han for den kristne motor-
cykelklub Exodus MC.
Genudsendes kl. 20:03

Tirsdag 2/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1) 
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 3/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor sa-
tellitten (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

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
 

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord:  Mandag - t irsdag 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. 

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

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

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

FGP-TV 
http://fgp.dk/net-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

DR2 sender lørdag et portræt af Fangekoret. Fangekoret har sunget i 11 år bag tremmer i 
Vridsløselille Statsfængsel under ledelse af Louise Adrian. Koret er et kirkekor, der synger 
ved de ugentlige gudstjenester i fængslet. Foto: Sfi nx Film/TV

Lasse Spang Olsen tester forbøn
I programserien ”Alternativ 
behandling - virker det?” har 
Lasse Spang Olsen afprøvet 
forskellige alternative helbre-
delsesmetoder. 

I det sjette og sidste program  
er det bl.a. forbøn, som er under 
luppen. Tidligere på året var 
Lasse Spang Olsen sammen med 
to forskere til forbønsmøde med 
Hans Berntsen i Vejle Pinsekirke. 
De interviewede deltagere både 
før og efter forbøn. Efter mødet 
i Vejle var det planen at gen-
nemføre forsøg med forbøn på 
Aalborg Universitetshospital. Se 
hvordan det gik mandag den 1. 
juni kl. 20:45 på DR2. 

Lasse Spang Olsen tester gerne alternative behandlingsmetoder på 
egen krop. Den sidste af seks udsendelser om emnet ser nærmere 
på forbøn. Foto: Lasse Spang Olsen

I motorcykelklubben Exo-
dus går de i kirke og ber’ for 
hinanden.

Citykirken Aarhus søger 2 nye medarbejdere:
Dine arbejdsopgaver vil omfatte en række selvstændige ansvarsområder, samtidig med at det er meningen, at du 
og kirkens øvrige medarbejdere skal kunne supplere og overlappe hinanden. Du tilbydes et udfordrende job i en 
nutidig og moderne kirke. Kirkens ansatte udgør i øjeblikket 6 personer. Du vil referere til Citykirkens ledende 
præst Jürgen Galonska. 
Citykirken Aarhus har mere end 30 forskellige arbejdsgrene og 300 frivillige, og det forventes derfor, at du trives 
med en varieret hverdag med alsidige opgaver. Vi søger en velkvalifi ceret person, som selvstændigt kan og vil 
varetage såvel de tunge opgaver som de lettere administrative og rutineprægede opgaver. 

Viborgvej 173, 8210 Aarhus V
Tlf. 86 15 24 88

Ansvarlig for administrationen
Dine primære arbejdsopgaver vil være følgende:

Servicemindet økonomiansvarlig
Dine primære arbejdsopgaver vil være følgende: 
• Selvstændigt ansvar for regnskabsopgaver 
• Løn- og ansættelsesvilkår for kirkens ansatte
• Budgetter og månedlig rapportering incl. korrekte 
periodiseringer
• Leder af økonomiteam
• En del af daglig ledelse
• Korrespondance og kontakt til myndigheder og 
samarbejdspartnere incl. revisorer
• Udarbejdelse og gennemgang af diverse kontrakter
• Administrative opgaver, herunder særligt kommu-
nikation til og med kirkens frivillige ledere
• Ad hoc-opgaver
Profi l:
Som person er du fl eksibel, ansvarsbevidst og selv-
stændig. Du arbejder systematisk og struktureret og 
trives med høj grad af selvstændighed i din hverdag. 
Du har et højt service- og kommunikationsniveau, 
som også omfatter dine kollegaer og vores samar-
bejdspartnere. 
Kvalifi kationer: 
Uddannet bogholder. Evt. baggrund fra revisionsbran-
chen samt erfaring fra den anden side af skrivebordet, 
som økonomiansvarlig. Den rette kandidat har en god 
forståelse for de regnskabsmæssige opgaver og har 
fl air for at analysere og få alle detaljer med. 
IT-kundskaber:
Du har erfaring med et eller fl ere Windows program-
mer og er selvfølgelig en rutineret bruger i Excel. 
Erfaring med C5 er en fordel. 

• Administrative opgaver, herunder særligt kommu-
nikation til og med kirkens frivillige ledere
• Leder af administrativt frivilligt team
• Kontakt til eksterne samarbejdspartnere (forsikring, 
leverandører o.lign.)
• Ad hoc-opgaver
Profi l:
Som person er du fl eksibel, ansvarsbevidst og selv-
stændig. Du arbejder systematisk og struktureret og 
trives med høj grad af selvstændighed i din hverdag. 
Du har et højt service- og kommunikationsniveau, 
som også omfatter dine kollegaer og vores samar-
bejdspartnere. 
Kvalifi kationer: 
Relevant administrativ uddannelse, samt erfaring fra 
lignende stillinger vil blive foretrukket. 
IT-kundskaber:
Du har erfaring med et eller fl ere Windows- og 
Offi ce programmer. 

Fælles for begge stillinger

Løn- og ansættelsesvilkår:
Fast stilling på 18½ timer pr. uge. Løn i henhold 
til kvalifi kationer. 
Tiltrædelse:
Snarest – dog senest 1. august 2015 
Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 15. juni 2015 
Send din ansøgning til: jg@ckirken.dk 
Evt. spørgsmål til: tm@ckirken.dk 
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Goliat vinder sommerlegene...

Passion, som er en kæmpe ungdomskonference for stu-
derende i USA, har endnu engang udgivet et album med 
live-lovsang fra deres arrangement. En tradition, som 
betyder, at Even So Come lægger sig i rækken af album, 
som går helt tilbage til 1998 (!!). 

Det bærer albummet på godt og ondt præg af. Det er 
virkelig dygtige liveproducere, som har stor erfaring med at 
fange både sange og deltagerlyden på cd’en. Men noget af 
det lyder også lidt, som det plejer. Det behøver ikke være en 
dårlig ting, hvis man nu er glad for Passion-lyden, som også 
i høj grad er lyden af Chris Tomlin, der stort set har været 
lovsangsleder på begivenheden ligeså længe, den har eksi-
steret. Han er garant for uptempo, smårocket lovsang med 
gode budskaber, og sådan lyder nogle af numrene uden ham 
også. Men jeg kan godt køre en smule træt i det. Også selvom 
et væld af dygtige kristne artister medvirker – blandt andet 
David Crowder Band, Melodie Malone og Kristian Stanfi eld. 
Men heldigvis er albummet også alsidigt, og der er helt sikkert 
yndlingsnumre på det for hvem som helst. 

Jeg har valgt at lytte til Deluxeudgaven af albummet, som 
har fi re ekstra numre ud over standardudgavens 12. Og det er 
jeg ret glad for, for jeg er blevet ret hooked på de sidste numre. 
De er gamle. I en lovsangsverden, hvor der er nye numre hvert 
kvartal, er der noget specielt ved de sange, som har holdt 
mere end et årti. Okay, de lyder ikke altid supersmart, men 
de kommunikerer på hver sin måde både Guds budskab til 
os – og vores råb til ham på universel vis. Hvor længe er det 
siden, du har sunget med på ”I’m coming back to the heart 
up worship”? Nu hvor jeg lige har fået lidt luft fra et hysterisk 
overforbrug af den sang midt i sidste årti, så kan den altså 
et eller andet.

Derudover medfølger der to live-musikvideoer til dem, som 
har glæde af den slags.  

Passion-albummet er ikke først og fremmest et album til dig, 
som har hylderne fyldt med kristen musik. Det er nærmere til 
dig, som gerne vil vove dig ind på området. Det er et sikkert 
valg med variation i både artister og genre og med høj kvalitet 
i både produktion og musikalitet.

Eva M. Jørgensen

Alsidigt og 
genkendeligt

10 ting jeg har
lært i Sydamerika
Natalie Kærlet går i 10. klasse på Alterna i Mariager. Alterna er Mariager Efterskoles 
alternative 10. klasse, hvor der først skal tjenes penge, derefter venter godt seks ugers udlandstur.

Af Natalie Kærlet-Christensen

En rejse til Sydamerika i 6½ 
uge giver store indtryk og udvi-
der perspektiver. I et land, hvor 
sprog sætter begrænsninger, 
men kærligheden er ens. 

Sammen med 20 andre men-
nesker møder vi kultur, grænser 
og udfordringer, der smelter hver 
enkelt elev rundt omkring I Dan-
mark sammen. På denne rejse i 
Sydamerika har mission fået nye 
bredder. Fængsler, hjemløse, 
skoler, børnehjem er kun en 
brøkdel af, hvad Sydamerika har 
budt på. En rejse, der har lært 
mig, udfordret mig og formet mig 
til min rejse igennem livet. 

1 Jeg har altid mere at lære.
Livet er en rejse, og ende-

stationen når vi ikke på vejen. En 
klog mand sagde engang: ‘Hvis 
man tror, at man ved alt, ved man 
intet’. Der er ALTID mere at lære. 

2 Alle mennesker har behov 
for kærlighed.

Om det er i en lille landsby i 
Bolivia, eller om det er i centrum 
af København. Vi har alle behov 

for kærlighed og for at vide, at 
dem vi er, er gode nok.  

3 Gud er den samme, li-
gegyldig hvor i verden 

man er. 
Søg, og du skal fi nde. Det er en 

sandhed, vi skal leve efter. 

4 Jeg har levet med et smalt 
perspektiv.

At fi nde ud af, at man har levet 
sit liv med klemte øjne og ikke 
har villet turde se virkeligheden. 
Vi glemmer tit, at vi ikke kan leve 
sådan. Verden er der, og det er 
en realitet. 

5 Be obedient. 
Om der er respons på, 

hvad vi laver, eller ikke, så adlyder 
vi ham, der har sendt os. Det er 
den Gud, som vi tjener, der skal 
holde os kørende, ikke de store 
bifald. 

6 Giv altid Gud æren. 
For vi fortjener den ikke. 

Hvad vi gør, gør vi ikke i os selv. 
Vi er magtesløse uden Gud, og 
vi kan ingenting, hvis Jesus ikke 
er med. Jesus døde den død, vi 
fortjente. Ved hans blod ser vi 
frem til evigheden. Wow, det giver 
en passion for at leve et liv, der 
ærer ham.

7 Observer, lyt og lær for hver 
mulighed, der åbner sig. 

Tjen Herren i al ydmyghed, 
men vær også klar over, hvilke 
talenter han har givet dig. Ydmyg-
hed er at være klar over, hvem 
du er, og ikke regne det for mere 
eller mindre. 

8 Nogle mennesker vil elske 
at have dine dårlige dage.

Det giver en stor taknemlighed 
for hvor godt vi har det i Danmark. 
Vi skal ikke skamme os over det, 

men være klar over de behov, 
andre mennesker kæmper med. 

9 Vær nærværende.
Er noget af det vigtigste, 

man kan lære. Man kan komme 
igennem dagen på mange måder, 
en af dem er at slæbe fødderne 
igennem den. Den største inspira-
tionskilde, vi kan fi nde, er Jesus.
Jesus var altid nærværende, selv 
når han var på vej hen til ting. Han 
var så nærværende, at han så 
Zakæus side i et træ, omgivet af 
fl ere hundrede mennesker.  

10 Alle har brug for en 
alternativ rejse. 

Det er en oplevelse, der ikke 
kan købes for penge. En anbe-
faling, der er værdig til at blive 
råbt højt – en klar investering, 
der skaber retning for resten af dit 
liv. Sådan en rejse burde næsten 
være obligatorisk.

Foruden team Sydamerika 
sendte Alterna teams til Asien og 
Afrika/Israel. Du kan læse mere 
om Alterna på Alterna.nu

I Sydamerika samarbejdede eleverne med lokale kirker og deltog bl.a. i aktiviteter på skoler, i slumkvarterer, børnehjem, holdt events 
og hjalp til med praktisk arbejde. 

Alternas team ’Sydamerika’ var afsted i 6-7 uger og besøgte Paraguay, Chile og Bolivia. Natalie ses som nr. 3 fra højre.
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Af Daniel Lanting

Det var Å-festivals 25-års ju-
bilæum i år, og det blev fejret 
med et brag af en fest over 
pinsen.

For de allerfl este af os var høj-
depunktet at høre Lecrae. Han er 
den mest kendte, der nogensinde 
har været på Å-festival. Lecrae 
gik på fredag aften, og leverede 
et brag af en koncert for de ca. 
5000 mennesker, der var med til  
denne koncert. 

Festival uden alkohol
- Det er vildt, at man kan have 

det så sjovt uden alkohol, siger 
Viktor, hvis forældre ejer bryg-
geriet Fuglsang i Haderslev.

For Viktor var det en helt spe-
ciel oplevelse at være med. Han 
blev fan af Lecrae for fem år 
siden, da han var udvekslingstu-
dent i USA hos en kristen familie. 
Senere delte han sin begejstring 
over den verdens-berømte hip 
hopper med kristne kammerater 
på gymnasiet i Haderslev – og 
de på deres side tog ham med 
til kristne møder. Og i pinsen var 
Lecrae-koncerten i Sdr. Felding 
så bare et must for drengene.

- Der var nogle overvejelser om 
det med transporten til Sdr. Fel-
ding. Men jeg tænkte, at jeg nok 
hellere måtte lade Fuglsang-bilen 
stå, griner Viktor, der ligesom 
sine venner betegner Lecrae-
koncerten som helt, helt vanvittig. 
Suveræn, altså.

Gud er større end skammen
Lecrae gav også nogle rigtig 

gode ord ind mellem sine numre. 
- I skal ikke tænke på, hvad 

andre mennesker mener om jer. 
Det er ikke vigtigt. Det vigtige er 
jeres forhold til Gud. Derfor skal I 
ikke skamme jer, understregede 
Lecrae.

Dette budskab svarer helt til 
teksterne i mange af hans sange, 
bl.a. fra albummet Anomaly. 

I sangen ’The Good, the Bad, 

the Ugly’ fortæller Lecrae, hvor-
dan han som ikke-kristen i sin tid 
opfordrede sin kæreste til at få 
en abort. Han har oplevet mange 
traumatiske ting, fx at hans egen 
barnepige misbrugte ham som 
lille. Han taler ærligt om alle de 
svære ting. Men han understreger 
også, at Gud kan helbrede. Og 
den helbredelse har Lecrae haft 
brug for og selv oplevet:

- Vi skal ikke skamme os over 
de ar, vi har i livet. For de er bare 
tegn på, at Gud kan helbrede alt. 
Vi skal ikke skamme os over 
evangeliet, som Paulus skriver i 
Rom. 1:16.  

Denne tekst er faktisk et af de 
store temaer, som Lecrae altid 
har sunget om. Han er også med 
i en kristen rapper-gruppe, som 
har lavet en sang med titlen 1:16. 

Der står også Clique 1:16 på 
meget af det merchandise, han 
forhandler.

Ud over Lecrae bød Å-festi-
valen også på bibeltimer, fl ere 
fantastiske koncerter med bla. 
Moriah Peters og Everfound, en 
lovsangsaften og en fremragende 
jubilæumskoncert. Her blev en 
sang fra alle de bands, der har 
været på Å-festival over årene, 
sunget oppe på scenen af forskel-
lige performere. 

Rekordår
Å-festival slog alle rekorder i år, 

idet der var 5000 gæster bare til 
Lecrae-koncerten. Arrangørerne 
skønner, at der kom omkring 2000  
gæster udefra til denne koncert 
- foruden festivalens campister.

- Vi fi k Lecrae til en god pris, 
fordi han selv gerne ville være 
her. Han valgte at deltage på 
Å-festival i stedet for et andet 
arrangement, der ville have givet 
ham større udbytte pengemæs-
sigt, fortæller de frivillige i infor-
mationsteltet.

Å-festival ved Sdr. Felding var 
en lille festival, da den startede for 
25 år siden. Den skilte sig ud fra 
andre festivaler og gør det stadig. 
I Danmark tager man på festivaler 
for fællesskabet, musikken og 
drukken. Men på Å-festival er 
alkoholen skiftet ud med Bibelen, 
og musikerne er kristne, og det 
gør hele forskellen. 

Aldersgruppen i år var alt mel-
lem 0 og 100 år. Men fl ertallet var  
under 20. Og de allerfl este var 
efterskole- og gymnasieelever.

- Det er vildt, at så mange kan have det så sjovt uden alkohol, mener Viktor og Simon fra Haderslev. De var begejstrede for især Lecrae-koncerten.

Fed festival uden 
alkohol samlede 5000

Jonas Højland Nielsen fra Randers var med på Å-festival for 6. gang.

Liv fi k ny glæde i troen
Det er første gang, Liv Paulsen er på Å-festival i år. Hun 
bor i Ringkøbing og går på det Kristne Gymnasium i 3. g. 

- Jeg syntes, det er meget crowded, men der har været godt 
vejr, og gode koncerter. Jeg havde dog forventet, at der var lidt 
mere forkyndelse. Jeg har dog også været lidt hjemme i løbet af 
weekenden, fortæller Liv.

Liv gik desværre glip af Lecrae-koncerten, men det ødelagde 
heldigvis ikke resten af festivalen for hende: 

- Moriah Peters var nice, og Metal-koncerten var også rigtig sjov. 
Det er også dejligt, at der er en dunst af gril-mad overalt, hvor man 
er, forklarer Liv med et smil. På godt jysk siger Liv, at hun ”tøs’ godt” 
om Å-festival og vil anbefale den til andre.

- Jeg føler mig rimelig fyldt på, på trods af at der var forholdsvis 
”lidt” forkyndelse. Jeg har fået en fornyet trosglæde, slutter hun.

Daniel

- Der var en dejlig dunst af grill-mad overalt, siger Liv Paulsen fra 
Ringkøbing. Hun var på Å-festival for første gang.

Jonas fi k en reminder 
om at Gud altid er der
Jonas Højland Nielsen, som er ved at afslutte 2. g på Pade-
rup gymnasium i Randers, var med på Å-festival for 6. gang. 

Det var Jonas’ fætter, der spurgte ham, om han ville med, da 
han gik i 8. klasse, og Jonas har været trofast deltager på Å-festival 
hvert år siden. 

- Jeg kom for at hænge ud med vennerne og høre nogle gode 
taler og bibeltimer, da de ofte er meget gode og relevante. Der var 
ikke de store forventninger til kunstnerne, og jeg kendte ikke så 
meget til Lecrae. Koncerten med Lecrae var dog vildt fed, selvom 
jeg ikke kendte så mange af hans sange, siger Jonas.

Han fortæller også, at han stod og fyrede en fest til musikken 
med sine venner og alle de andre, der var med til koncerten. ”Jeg 
kom ikke på Å-festival for at høre Lecrae, men det var der mange 
af mine venner, der gjorde”, fortæller Jonas. ”Jeg kan altid anbefale 
Å-festival, fordi jeg altid har noget med hjem igen derfra. Lige for 
tiden er det en reminder om, at Gud altid er der”, siger Jonas og 
tilføjer med et smil: ”Jeg begynder dog at kunne mærke, at alders-
gruppen er under 20, men vi er en fl ok drenge fra Efterskolen, der 
holder ved det, fordi talerne og musikkerne virkelig har noget godt 
at komme med.”

Daniel

Årets Å-festival i Sdr. Felding slog alle rekorder. Ikke mindst koncerten med Lecrae trak fulde huse.

- I skal ikke skamme jer over jeres ar. Og I skal ikke skamme jer over 
jeres forhold til Gud, understregede Lecrae, som selv taler og synger 
ærligt om sin svære fortid.

Der var ikke noget stærkere end 
kaffe i kopperne.
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Livets gang i LIDENLUND
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Skriv selv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
Hosianna.dk. Max. 2.200 tegn. redaktion@udfordringen.dk

BAGSMÆKKEN

(22/2015)

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

Nu kan du som abonnent på 
Udfordringen få fl ere fordele!
• Gå ind på hjemmesiden udfordringen.biz
• Tilmeld dig - det er gratis.
• Klik på en af portalerne for fx rejser eller shopping.
• Køb ind med rabat, fordi du er abonnent. 
• Samtidig støtter du Udfordringen, som også får nogle 

procent, hver gang du handler.
• Så let er det.
• Du kan opnå endnu større rabatter, hvis vælger at blive 

VIP eller Premium medlem. 

Udfordringen
.biz

Rejsekonkurrence for ALLE 
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 fl este lotte-
rier, simpelthen 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-adresse, 
registrerer vi et lod til dig i lod-
trækningen, som foretages den 5. 
januar og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen herunder, eller 
send alle oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i konkur-
rencen om en uforglemmelig 
læserrejse!

Vind rejse til Israel

- Hvor er han blevet god til at 
skrive. Brevene fra efterskolen, 
hvor han beder om penge, er 
både velskrevne og overbevi-
sende.

Computer-systemet på vores 
kontor havde voldt os problemer 
hele dagen, og selv den simp-
leste operation tog evigheder. 
Sidst på eftermiddagen hørte 

jeg vores irriterede chef spørge 
sin terminal: 

”Kender du ordet forhammer?”

Vi er begyndt at bruge com-
putere i undervisningen, og i 
en af de små klasser var børnene 
nået til at skulle svare på de 
spørgsmål, computeren stillede 
dem. En af drengene så lidt for-
virret ud, så jeg gik hen til ham 

og sagde: 
- Maskinen vil vide, hvad du 

hedder. Da jeg gik væk, hørte jeg 
ham hviske til skærmen: 

- Jeg hedder Michael.

Da jeg gennemgik de ma-
tematiske symboler for mine 
elever i anden klasse, skrev jeg 
tegnene for ”større end” (>) og 
”mindre end” (<) på tavlen og 

spurgte: ”Er der mon nogen, der 
kan fortælle mig, hvad disse her 
betyder?” 

Efter en kort pause rakte en af 
drengene fi ngeren op. 

- Det første betyder ’spole 
frem,’ forklarede han, ”Og det 
andet er ’spole tilbage.’”

Nyttige kundskaber

Sidste august havde jeg besøg af dejlige gamle skolekam-
merater. Vi fi k fornøjelige timer sammen. Mange minder kom 
frem. Der var næsten et hav. Og så måtte vi erkende, at årene 
var gået, og en del af de gamle venner var ikke blandt os mere.  
Dog var mødet opmuntrende.

Ja, det var så livsbekræftende, at vi var enige om, at det snarest 
skulle gentages. En stillede straks sit hjem til rådighed for næste 
sammenkomst. Alle var enige.

Der måtte også være meget, som vi stadig havde at dele. Snak-
ken gik, og så sagde en til mig, at jeg igen skulle holde den tale, 
som jeg havde holdt ved vores 60 års jubilæum. Det var selvfølgelig 
smigrende, men han mente det. Adskillige havde ikke deltaget 
dengang, så måske duede det. Da havde jeg bragt en hyldest til 
vores gamle lærerinde, som nu med 94 år stadig var levende, og 
med hvem jeg havde haft kontakt i omkring 40 år.

Jeg tog det på mig. Så skulle manus fi ndes. Indbildsk som jeg 
var, mente jeg at vide, hvor jeg skulle søge. Jeg søgte en dag i 
mange mapper. Det tog tid. Næste dag fortsatte min søgning. Det 
var ikke smidt bort. Dog borte havde taget det.

Det begyndte at gå mig på.
Selvfølgelig var jeg til års. Dog stadig uden skavanker. Mine 

nætter blev urolige. Gang på gang blev stederne repeteret. Og jeg 
søgte. Således forløb en uge.

Da en morgen slog det mig. ”Heureka” sagde den gamle græker 
Arkimedes – jeg havde fundet det. Og ganske rigtigt. Der hvor jeg 
ej havde søgt, der var mit manuskript. GLÆDE.

Jeg mindedes en lignelse, som Jesus fortalte. Det er lignelsen 
om den tabte mønt, i Lukas kapitel 15, vers 8 - 10.

En kvinde havde 10 drakmer, og så taber hun den ene. Nu giver 
hun sig til at søge. Meget omhyggeligt i hele sin bolig. Omsider 
fi nder kvinden den tabte mønt. Stor er hendes glæde. Ja så stor, så 
hun inviterer alle sine veninder og naboer og siger: ”Glæd jer med 
mig; thi jeg har fundet den drakme’ som jeg havde tabt’”

Da jeg havde fundet min tabte skat, blev jeg kisteglad. Jeg vidste 
ikke hvilket ben, jeg skulle stå på. Jeg dansede rundt i stuen. Jeg 
vendte min tak til Himlen. Jeg havde grund til at sige Gud tak. Tænk, 
at få lov til at opleve, at han ikke glemmer 
sine små’. Endnu engang mærkede jeg 
hans omsorg.

Gud skænkede mig Hjertens glæde.
TAK.

Sophus Boas
Præst, cand. pæd. 

Hjertens glæde!
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