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Tillykke

Ny økonomi- og IT-chef i Blå Kors
Cand.oecon. Helle Autzen, Brabrand, er tiltrådt 
som ny økonomi- og IT-chef på Blå Kors Dan-
marks landskontor i Silkeborg. 

Helle Autzen (38) kommer fra en stilling som 
sektionsleder i økononomiafdelingen i Børn og 
Unge, Aarhus Kommune.

Hos Blå Kors får Helle Autzen ansvar for en 
afdeling med ni medarbejdere og vil indgå i Blå Kors Danmarks 
ledergruppe. Hun skal optimere organisationen og driftsenhederne 
med hensyn til regnskab og it. 

Helle Autzen har tidligere arbejdet med økonomiopfølgning og 
optimering og har desuden erfaringer fra bl.a. en stilling i Tønder 
Kommune. Om få uger afslutter hun en diplomuddannelse i ledelse 
ved VIA University College.

Helle Autzen stammer fra Sønderjylland og er gift med Michael 
Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. 
Sammen har de tre piger: Thea på 8 år, samt Maja og Sofi a på 6 år.

Bodil

40 år på Menighedsfakultetet
Peter V. Legarth har 40 års jubilæum på Me-
nighedsfakultetet. Det bliver fejret med en 
reception den 11. juni. kl.15.00-16.30.

Den første spæde undervisning på Me-
nighedsfakultetet (MF) blev givet af præster 
og teologistuderende i 1972. En af de første 
studerende, Peter V. Legarth, blev ansat som 
teologisk lærer den 1. september 1975 og kan 
i år med titel af professor fejre 40 års jubilæum 
som underviser og forsker. 

- Blandt den første generation af MF-studenter blev Peter regnet 
for at være et "lyst hoved", og han har siden til fulde levet op til de 
forventninger, som var knyttet til ham. Peter brænder for forskning, 
og hans undervisning er kendt for at være særdeles velforberedt 
og fair over for synspunkter, som han ikke selv deler, fortæller 
lærerrådsformand Kurt Christensen.

Peter V. Legarth blev cand. theol. i 1975 fra Aarhus Universitet. 
I 1990 blev Peter V. Legarth lektoransat og han tog i 1992 en teo-
logisk doktoreksamen ved Lund Universitet. Han er nu kvoteansat 
seniorprofessor ved MF.

Bodil

Ny kontorchef i Lolland-Falsters Stift
Cand. jur. Carsten Kruse (49) bliver ny stifts-
kontorchef i Lolland-Falsters Stift. 

Carsten Kruse forlader dermed sin nuvæ-
rende stilling som kontorchef i Statsforvaltnin-
gen, Nykøbing F., hvor han blev ansat i 2007 
og har haft en række chefstillinger, bl.a. ved 
sammenlægningen af økonomien i de 5 statsfor-
valtninger og opbygning af et nyt økonomikontor 
i Aabenraa, hvor Statsforvaltningens hovedkontor er placeret.

Fra 1999 – 2007 var Carsten Kruse ansat som fuldmægtig i 
Helsingør Stift. I Lolland-Falsters stift afl øser han stiftskontorchef, 
Helle Samson. 

Carsten Kruse er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet 
i 1999. Carsten bor i Nykøbing F. sammen med sin hustru og børn.

Bodil 

Søren Filbert (43) er ny direk-
tør i Krifa fra 1. juni og danner 
direktørpar sammen med ad-
ministrerende direktør Preben 
R. Jørgensen. Søren Filbert har 
arbejdet en 25 år i den kom-
mercielle verden med fokus på 
økonomisk vækst, men søgte 
stillingen som direktør i Krifa 
for at ændre fokus fra penge 
til værdier.

- Jeg har været gennem en 
personlig rejse, hvor jeg har 
fået et stigende ønske om at ar-
bejde for et højere formål end blot 
værditilvækst for aktionærerne, 
siger han.

Vil ikke miste sig selv
Søren Filberts kommercielle 

karriererejse dækker bl.a. over, 
at han har været produktions- og 
kvalitetschef hos Bison, og de se-
nere år har han været kommerciel 
direktør hos Bianco.

- Jeg synes, jeg har været 
meget privilegeret ved at have 
prøvet alt det, jeg gerne ville i den 
kommercielle verden, hvor jeg har 
været med til at starte en virksom-
hed op fra bunden, været i både 
mindre og store selskaber. Arbej-
det med produktion og udvikling 
og den afsætningsmæssige del 
på alle organisatoriske niveauer, 
og i 10 år har jeg rejst mere end 
100 dage om året i hele verden, 

bl.a. mere end 30 gange til Kina. 
Det har været fantastisk, men 

haft sin tid. Nu vil jeg gerne starte 
på noget nyt, siger den nye Krifa-
direktør.

At Søren Filbert er parat til at 
skifte kurs, matcher fi nt hans ynd-
lingscitat, som er Kierkegaards  
"Den, der vover, mister fodfæstet 
for en tid; den der ikke vover, 
mister sig selv".

Trivsel og god arbejdslyst
Mere end noget andet var det 

Krifas nye mission om at skabe 
god arbejdslyst på arbejdsmar-
kedet, som fi k Søren Filbert til at 
søge den ledige direktørstilling.

- Da jeg læste om Krifas nye 
mission God Arbejdslyst, var jeg 

Krifa-direktør vil arbejde for 
andet og mere end bundlinjen
Søren Filbert har et stort ønske om at satse på værdier fremfor økonomi.

Tillykke til diamantbrud-
deparret Kirsten og Jens 
Lundbak, som kunne fejre 
deres 60 års bryllupsdag 
d. 7. maj. Tak for en dejlig 
week-end og fest.

Kærlig hilsen børn, 
svigerbørn, børne-og 
oldebørn.

Indre Missions hovedbesty-
relse har valgt én af sine egne 
til ny generalsekretær. Det er 
efterskoleforstander og ho-
vedbestyrelsesmedlem Jens 
Medom Madsen.

Han begynder i stillingen som 
generalsekretær for Danmarks 
største kirkelige organisation den 
1. september. 

Jens Medom Madsen er efter-
skoleforstander på Skrødstrup 
Efterskole ved Mariager.

Jens Medom Madsen er ud-
dannet samfunds- og idrætslærer 
fra Silkeborg Lærerseminarium i 
2000. Han har også taget en ud-
dannelse i voksenpædagogik og 
som coach. 

Samtidig med uddannelserne 
arbejdede han i hjemmeplejen 
i Silkeborg i fem år og som læ-
rervikar.

Jens Medom Madsen er nu 42 

år og gift med Lena. De har fi re 
børn, som alle er hjemmeboende. 

Det er planen, at familien i løbet 
af sommeren fl ytter til Fredericia-
området. Her har Indre Mission sit 
hovedkvarter.

Ungdomssekretær
Den nye generalsekretær har 

allerede haft en løbebane inden-
for Indre Mission.

Han var ansat i Indre Mission 
som ungdomskonsulent 2000-
2005, derefter storbysekretær 
i København fra 2005-2007 og 
endelig landsdelssekretær i Øst-
Danmark fra 2007-2011, før han 
i 2011 blev forstander på Skrød-
strup Efterskole ved Mariager. Det 
er også en skole, som har gode 
relationer til Indre Mission.

Som forstander har han arbej-
det på at styrke den kristne profi l 
også på de andre efterskoler, 
der oprindeligt var oprettet af og 

tilknyttet Indre Mission og KFUM 
& KFUK, men som i nogle tilfælde 
har været ved at miste deres 
kristne værdier og identitet.

Siden 2012 har han været 
medlem af Indre Missions ho-
vedbestyrelse, som er selvsup-
plerende.

Vil inspirere til mission
- Jeg glæder mig over, at vi 

har kunnet ansætte Jens Medom 
Madsen som ny generalsekretær. 
Han er en kendt og vellidt person 
i Indre Mission, og han har hjer-
teblod for IM’s formål: At lede til 
Jesus – leve i ham, siger Indre 
Missions formand, Hans-Ole 
Bækgaard, Århus.

- Indre Mission har i de senere 
år gennemgået fl ere nødvendige 
forandringer og indført en ny 
struktur, siger han.

 Vi har fået en leder, som dyg-
tigt kan fortsætte den relevante 

konsolidering, tilpasning og ud-
vikling. Han har et stort ønske om 
at inspirere til mission og glæder 
sig til at komme rundt i landet for 
at møde medarbejderne og alle 
andre, der vil bære med på Indre 
Missions formål. 

I bestyrelsen er vores fokus i 
de kommende år at skabe større 
bevidsthed om vækkelse, mission 
og forkyndelse. Vi er overbevist 
om, at Jens Medom Madsen er 
det rigtige valg til at sætte retning 
for vores arbejde, og vi ser frem 
til samarbejdet, siger formanden.

Jens Medom Madsen afl øser 
Thomas Bjerg Mikkelsen, der 
fratrådte som generalsekretær i 
Indre Mission med udgangen af 
april. Indtil 1. september er Peter 
Nord Hansen fortsat konstitueret 
som generalsekretær.

Henri Nissen

meget overbevist om, at det var 
noget, jeg kunne brænde for 100 
procent. Jeg blev meget begej-
stret og synes, det er så rigtigt 
set, at God Arbejdslyst og alt det, 
som den mission kan give, oplagt 
har et potentiale til at skabe en 
helt ny platform. 

Det er så super ambitiøst, at 
det kan ændre vores samfund, 
kundernes tilværelse og arbejds-
liv og Krifa som arbejdsplads. Det 
fi k jeg en enorm lyst til at være 
en del af.

Det kristne menneskesyn
Også Krifas idegrundlag, som 

bygger på et kristent livs- og men-
neskesyn, ser Søren Filbert som 
det perfekte udgangspunkt for en 
troværdig og ægte indsats for at 
skabe trivsel og god arbejdslyst 
blandt Krifas kunder og øvrige 
lønmodtagere.

Søren Filbert er 43 år og bor i 
Lindved ved Vejle. Han er gift med 
Jette Vibe, de har to børn på 12 
og 14 år og er engageret i Indre 
Mission i Lindved.

BodilKrifas nye direktør Søren Fil-
bert vil ændre fokus fra penge 
til værdier.

Hovedbestyrelsesmedlem 
bliver IM’s nye general
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Af journalist Mirjam Røgeskov

I et kort øjeblik er alt næsten, 
som det plejer at være. Kasper 
sidder på stamcaféen i Kath-
mandu med sin samarbejds-
partner, Søren, og drikker en 
lassi ved middagstid d. 12. maj. 

De snakker om, hvordan de 
fortsat kan hjælpe områdets 
mest udsatte, som de har gjort 
de sidste par år. Det er femte 
gang, Kasper er i Kathmandu. De 
forrige gange har caféen været 
en lille pause fra byens hektiske 
gader, men nu er stedet blevet et 
åndehul fra gadernes håbløshed 
og tyngende tomhed. 

Det er 17 dage siden, det store 
jordskælv ramte Nepal, og 31-åri-
ge Kasper har set katastrofens 
konsekvenser. Han har set telte 
i gaderne, murbrokker i dyngevis 
og frygten i befolkningens øjne. 
Men lige nu på stamcaféen i 
kælderen er alt næsten, som 
det plejer. Et kort øjeblik. Og så 
bliver alt forandret. Et kraftfuldt 
stød rykker alt i huset, mens et 
rædselsvækkende brag indtager 
rummet. Flere hurtige stød følger 
i en udslettende takt. Alt ryster. 
”NU” udbryder Søren, og Kasper 
løber instinktivt mod den nærme-
ste dør, som kun er 10 meter fra 
bordet. Han føler, at han løber i en 
tunnel. Han fornemmer, at andre 
også løber omkring ham, men 
han ser dem ikke. 

Kasper når døren ud til gårdha-
ven, og her rammer alvoren: det 
her er et jordskælv, og det kan 
han faktisk dø af.

Kaldet til at bringe håb
Fem dage tidligere spiser Kas-

per Thorskov Hansen morgen-
mad hjemme i Købehavn, da 
han spontant beslutter at tage til 
Nepal. Siden det første jordskælv 
ramte landet d. 25. april, er han 
blevet mere og mere frustreret 
over, at han ikke er sammen med 
sine nepalesiske venner i deres 
svære tid. Han har lært dem at 
kende de sidste fem år gennem 
sit frivillige deltidsarbejde i frikir-
ken København Vineyard, hvor 
han er ansvarlig for missionsar-
bejdet, som er samlet i foreningen 
Mercy Outreach. 

Kasper tager beslutningen, 
mens han holder skype-møde 
med Søren Samuelsen, der er 
daglig leder for foreningens hjæl-
peprojekter i Asien. De har alle-
rede uddelt mange hjælpepakker 
til jordskælvets ofre, men nøden 
er så stor, at Kasper spontant 
vælger at tage af sted for egen 
regning. Han ved, det er farligt at 
tage til katastrofeområdet, men 

næstekærligheden er større end 
risikoen, og Gud er helt tydeligt 
med i hans valg. Som efterfølger 
af Jesus er han kaldet til at bringe 
håb i håbløsheden – at bringe 
Guds rige ind i de mørkeste om-
stændigheder, som han selv en-
der med at opleve på egen krop.      

Kasper løber ud i gårdhaven 
og får øje på Søren foran sig. 
De spæner over græsset, mens 
Kasper ser en murstensvæg 
falde buldrende sammen. Han er 
omgivet af 4-etagers betonhuse, 
der gynger faretruende fra side 
til side. Det virker som om, de 
fysiske love er ophævet. 

Lige linjer bliver bløde og fl yder 
nærmest sammen, mens jorden 
under fødderne bølger, som hvis 
man løber i en hoppeborg. Under, 
over og omkring ham lyder en 
dyb, uhyggelig rumlen. Metal, 
glas og mursten rasler og blander 
sig med paniske bilhorn og skrig 
fra gaden. 

Kasper opdager, at han er kom-
met for tæt på et hus og skynder 
sig væk, men ender så for tæt 
på et andet hus, som han løber 
væk fra, indtil han febrilsk fi nder 
midten af gårdhaven. Han falder 
på knæ. Det er kun Gud, der kan 
redde ham. Kasper er ikke i kon-
trol over noget som helst, og det 
eneste, han kan gøre, er at bede. 
Han beder for, at husene ikke 
falder sammen over ham, at han 
ser sin hustru igen, og at hans 
nepalesiske venner overlever. 

Jorden gynger stadig under 
hans knæ. Dét her er i sandhed 
fraværet af Guds rige.  

Et glimt af Gud
For blot to dage siden så Kas-

per et stort glimt af Guds rige i 
det ellers massive mørke. Sam-
men med Søren og deres lokale 
samarbejdspartnere uddeler han 
nødhjælp i de nepalesiske land-
områder, der er hårdt ramt efter 
det første jordskælv. 

Kasper står side ved side 
med Titus på 17 år, som Mercy 
Outreach’s lokale partnere fandt 
på gaden, da han var 10 år. Titus 
var bandeleder, afhængig af at 
sniffe lim og boede på gaden, 
hvor vold er hverdagskost. Kas-
per ser på den unge mand, som 
står ved hans side og rækker 
nødhjælpsposer til katastrofens 
modløse ofre. Det giver ham håb 
midt i kaos at se på Titus, som 
nu følger Jesus, går i skole og 
er lovsangsleder i foreningens 
lokale kirke. 

Gud har på forunderlig vis 
grebet ind i Titus’ liv, og når Kas-
per ser ham midt i jordskælvets 
mørke, ser han et tydeligt ek-

sempel på Vineyard-teologien om 
Gudsriget, som han kender fra sin 
kirke: at Guds rige på samme tid 
er her nu og ikke endnu. 

Det er spændingsfeltet, som 
Kasper oplever ved siden af Ti-
tus i ruinerne – et levende bevis 
på Guds rige midt i fraværet af 
Guds rige. Mens Kasper kigger 
på skælvets ofre, kan han ikke 
forstå, hvorfor Gud ikke greb ind 
og ændrede på virkeligheden, 
så jordskælvet blev forhindret. 
Men selvom han ikke forstår det, 
tvivler han ikke på Guds godhed 
og kærlighed, som han så tydeligt 
ser i Titus.

Glæde over at være i live
Midt i gårdhaven rejser Kasper 

sig fra knæene, hvor han har bedt 
for sit liv. Det er kun to minutter 
siden, han drak lassi på stam-
caféen, og han ved ikke, om han 
overlever det her. Men han er i live 
nu, og det skal hans kære vide, 
så han fi nder mobilen frem. Folk 
omkring ham griner og græder, 
og en mand hiver fat i hans arm, 
som får et kærligt klem. De har 
overlevet indtil videre. 

Efter 10 minutter er jorden fast 
igen, og sammen med Søren 
begiver Kasper sig forsigtigt ud 
på gaden for at se, om der er til-

skadekomne. Det er heldigvis ikke 
tilfældet lige der på trods af de 
mange sammenstyrtede bygnin-
ger. Resten af dagen er præget af 
efterskælv, og de to danskere må 
løbe ud i det fri fl ere gange. Natten 
igennem hører Kasper naboens 
mur falde sammen, mens han 
tydeligt mærker efterskælvens 
rystelser i betongulvet.

Guds rige i gadedrenge
Efter en urolig nat vågner Kas-

per op til sin sidste dag i Nepal. 
Gårsdagens uvirkelige oplevelse i 
gårdhaven vejer tungt i ham. Han 
går til et bedemøde i kirken, og 

lige inden han tager til lufthavnen, 
bliver han omringet af de syv 
tidligere gadedrenge, der bor på 
Mercy Outreach’s drengehjem. 

De lægger hænderne på ham 
og beder velsignelse og beskyt-
telse over deres ven. Kasper 
kigger rundt på dem. Ingen af 
drengene troede på Jesus, da 
foreningen hjalp dem væk fra 
gaden, og se dem nu. Midt i et 
ondt mørke står de som små, 
levende lyspunkter af Guds rige, 
og det er, hvad Kasper først og 
fremmest tager med sig om bord 
på fl yet hjem til Danmark. 

Maskinen forlader den usikre 
jord, og Kasper er både lettet 
over at være i live og frustreret 
over at efterlade så enorme 
behov. Men han lader ikke håb-
løsheden overtage. Selvom han 
ikke kan hjælpe alle, kan han 
hjælpe nogen, og han tror på 
den halvårsplan, som han netop 
har været med til at udtænke på 
besøget i Nepal. Den handler 
først og fremmest om fortsat at 
give praktisk nødhjælp i form af 
mad og tæpper. Næste fase er 
en mere åndelig nødhjælp, hvor 
Mercy Outreach, blandt andet, 
vil beskytte efterladte børn mod 
de mange menneskehandlere, 
der udnytter børnenes sårbar-
hed. Foreningen vil for eksempel 
opstille store telte, hvor børnene 
kan sove. 

Men Kasper sidder også til-
bage med følelsen af, at vi sim-
pelthen ikke må glemme Nepals 
ofre, når katastrofen ikke længere 
er på mediernes dagsorden. For 
krisen er langt fra ovre. Og det er 
ikke kun givet få passionerede 
mennesker at bringe Guds rige til 
verdens udsatte – alle kan være 
med til at skabe små glimt af hans 
rige ved at støtte hjælpearbejdet 
og lade sig gribe af Jesu næste-
kærlighed.   

Kasper så levende beviser på 
Guds rige midt i håbløsheden
31-årige Kasper oplever det katastrofale jordskælv i Nepal. Følg med ham ind i spændingsfeltet mellem håbløst mørke og Guds livsgivende lysglimt.

Mercy Outreach
Mercy Outrech Dan-

mark er en kristen forening, 
der kæmper for at skabe 
håb i håbløshed. Foreningen 
har lokale hjælpeprojekter i 
Nepal, Kina og Burma. Pro-
jekterne er forskellige, men 
de fl este handler om at hjæl-
pe udsatte børn og handlede 
kvinder, fx ved at oprette sko-
ler og arbejdspladser, som 
giver dem bedre levevilkår. 

Hvis du vil læse mere om 
Mercy Outreach eller støtte 
foreningens arbejde i Nepal, 
kan du gå ind på:
www.mercyoutreach.dk

Nepal:

Kasper Thorskov Hansen i et hårdt ramt landområde. Foto: Mercy Outreach

Et bevis på jord skælvets kraft. Kasper (tv.), Søren Samuelsen (midten) og deres lokale samar-
bejdspartner Shubhas (th.). Foto: Mercy Outreach
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100 på outreach i Kolding lørdag
Lørdag den 6. juni kl. 10-15 vil mere en 100 kristne være på 
Akseltorv i Kolding for at fortælle det kristne budskab.

De kommer fra migrantmenigheden HICM fra Aabenraa, Hader-
slev Internationale Kirke og Glory House fra Kolding, som er med 
i netværket Revival Ministry Denmark.

Der vil være gospelsang og taler. Desuden vil der blive uddelt 
fl yers og traktater. Men der bliver ikke kun tale om tale og sang. 
Mennesker kan også opleve Guds kraft til helbredelse ved hånds-
pålæggelse og bøn, fortæller arrangørerne.

Martin.

Af Karin Borup Ravnborg, 
journalist.

Vi er i Grønnevang Kirke – en 
folkekirke i det østlige Hillerød. 
Omkring 50 - danskere såvel 
som fl ygtninge - er mødt op til 
undervisningsaften for at høre 
om livet som kristen asylsøger 
i Danmark. 

En stor del af de fremmødte 
er unge mænd fra Iran eller Af-
ghanistan, som enten er kristne, 
der er fl ygtet på grund af deres 
tro, eller muslimer, der er kon-
verteret under deres fl ugt fra et 
totalitært regime. Nu mødes de 
hver uge med andre kristne fl ygt-
ninge og danskere i Grønnevang 
kirke - i fredags-fællesskabet 
”Omid o Shadi” (på dansk ”Håb 
og Glæde”) og til søndagens 
gudstjeneste, der bliver oversat 
til både farsi, engelsk og kinesisk.  

Ophold eller hjemsendelse
Mange af de kristne fl ygtninge 

sidder i asyllejre rundt om på 
Sjælland og venter på, at deres 
asylsag bliver behandlet – til 
opholdstilladelse eller hjemsen-
delse, fortæller Jens Kennet, en 

af kirkens frivillige, der gennem 
en del år har haft tæt kontakt 
til fl ygtningene og fulgt deres 
situation. 

”De lever i konstant frygt for at 
blive sendt hjem til et muslimsk 
land, hvor man ikke kan få lov 
at være kristen. De oplever sorg 
over, at gamle familiemedlem-
mer er væk. Nogle venner er 
endda blevet fjender. De bliver 
mødt med lange ventetider i en 
asyllejr – ofte fl ere år i træk, hvor 
der ingenting sker. De har meget 
få lommepenge – nogle har ikke 
engang til en busbillet. Det er 
ikke så mærkeligt, at de midt 
i dette mørke spørger: ”Gud, 

har du glemt mig? Er der en ny 
fremtid for mig i Danmark?” 

Ind i kirke-fællesskabet
Derfor betyder dette kirke-

fællesskab da også tydeligvis 
rigtig meget for de fremmødte 
fl ygtninge, der denne aften en 
efter en kommer op til mikrofonen 
for at fortælle deres historie. 

En tidligere muslim fortæller: 
”Jeg har været igennem meget, 
var på et tidspunkt hjemløs og bo-
ede på gaden her i Danmark, indtil 
en kristen kom og hjalp mig og bød 
mig ind i en kirke. Det overbeviste 
mig om kristendommen – at Gud 
var der med hjælp for mig.”

En anden – en blind konser-
vatorieuddannet musiker fra 
Iran – spiller et gribende stykke 
klassisk musik på klaveret og 
fortæller: ”Jeg havde et rigtig godt 
liv i Teheran, havde min egen for-
retning med musikinstrumenter 
og gav koncerter. Jeg havde 
ingen grund til at fl ygte, hvis ikke 
det var, fordi jeg som kristen blev 
forfulgt på grund af min tro.”

”Men her i kirken oplever jeg 
glæde og kærlighed,” fortsætter 
han. ”For mig er det lige meget, 
om man har lyst eller mørkt hår. 
Jeg kan jo ikke se det,” siger han 
og smiler. ”Det vigtigste er det, 
der er i folks hjerte.”

Det vigtige kulturmøde
Snakken fortsætter over kaffen 

rundt ved bordene, inden turen 
igen går tilbage til asylcentrene. 
Flere frivillige tilbyder fl ygtninge-
ne en plads i deres bil. En spæn-
dende aften er slut – et vigtigt 
kulturmøde, hvor vi danskere har 
fået en større forståelse for, hvem 
de fl ygtninge er, som kommer til 
vores land, og fl ygtninge har fået 
lov til at blive budt velkommen i 
det land, de er havnet i. 

Kirke giver fl ygtninge håb
”Min situation er usikker – men midt i mørket kom Gud med sit lys”. 
Sådan fortæller en kristen iransk fl ygtning om det fællesskab, han har mødt i kirken i Danmark.

Gennem kirken fi k fl ygtningene nyt håb. 

Leder udpeget til børnehospice
Danmarks første børne- og ungehospice, der 
indvies på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup 
til november, har udnævnt afdelingssygeple-
jerske Nanette Quistorff til leder. 

Nanette Quistorff har i 6 år været ansat på 
Sankt Lukas’s voksenhospice, der åbnede for 
22 år siden, og som i dag støttes af det offent-
lige. Det bliver dog ikke tilfældet med børneho-
spicet, idet sundhedsminister Nick Hækkerup 
ikke ønsker det offentlige involveret, som det sker i fl ere af vore 
nabolande. Ungehospicet etableres derfor alene for Sankt Lukas’ 
egne midler samt private gaver og donationer fra fonde.

Nanette Quistorff skal nu til at samle et dedikeret team af sy-
geplejersker, som skal efteruddannes inden for det krævende og 
specialiserede arbejde med livstruede børn og unge.

I Danmark forventes det, at ca. 750 børn og unge hvert år har 
behov for kontakt med et børne- og ungehospice. Sankt Lukas vil 
oprette et permanent børne- og ungehospice med 10-12 pladser 
i en ny bygning, der opføres til formålet.

Bodil

Antallet af personer, der kom-
mer i alkoholbehandling, er fal-
det med 9 procent – fra 34.000 
i 2010 til 30.000 i 2013, viser en 
ny rapport fra Sundhedsstyrel-
sen og Statens Serum Institut. 
Faldet bekymrer Blå Kors Dan-
mark, som holdt landsmøde i 
Odense den 30. maj.

 
- Vi har 140.000 alkoholafhæn-

gige og 585.000 med et skadeligt 
alkoholforbrug, så 30.000 i be-
handling er ikke meget. 

Tallene viser, at faldet ikke 
dækker over et mindre behov, 
men i stedet, at fl ere ikke får den 
hjælp de har behov for, sagde 
generalsekretær Christian Bjerre 
i sin beretning på Blå Kors Dan-

marks 120-års jubilæumslands-
møde i Odense Congress Center.

 - Heldigvis er forbruget af alko-
hol faldet de sidste 10 år – derfor 
kan vi håbe på færre misbrugere 
i fremtiden. Men som det ser ud 
nu, er der behov for, at politi-
kerne både gør noget for at øge 
antallet af personer i behandling 
– og aktivt arbejder for, at faldet 
i alkoholsalget kan fortsætte, 
understreger generalsekretæren.

 
Familien har et ansvar

Men før en person kan gå i 
behandling, skal vedkommende 
erkende, at han eller hun har et 
misbrug.

- 86 % af befolkningen mener, 
at de nære pårørende er dem, der 
først og fremmest har ansvar for 
at tale med mennesker, der har 

et alkoholmisbrug, og overbevise 
dem om behovet for behandling, 
viser en ny undersøgelse, Blå 
Kors har fået foretaget via Vox-
meter.

- Men partnere og børn er usik-
re på, hvordan man tager fat på et 
så delikat og følsomt emne. Det er 
indtrykket hos Blå Kors Danmarks 
telefonrådgivning, Den Blå Linje, 
hvor mange pårørende ringer ind 
for at få råd om, hvordan man kan 
tale om alkoholmisbrug. 

Derfor vil vi i Blå Kors se på, 
hvordan vi kan styrke de pårø-
rendes kompetencer på dette 
område, lovede generalsekretær 
Christian Bjerre på jubilæums-
landsmødet.

Bodil

På lørdag vil kristne være på gaden i Kolding for at dele 
det kristne budskab, ligesom man gjorde sidste år i 
Aabenraa. (foto)

Misbrugere får ikke hjælp nok
Kun hver femte afhængige kommer i behandling for alkoholmisbrug, viser ny rapport.

Mange misbrugere får ikke 
den hjælp, de har behov for, 
siger Blå Kors’ generalsekre-
tær Christian Bjerre.

Osted Frikirke har fra 1. juni 
ansat Nana Holm Green som 
børne- og ungdomspræst.

Nana Holm Green er 43 år og 
kommer fra Valby. Hun har været 
engageret i spejderarbejde og 
og med ledertræning i kirker og 
virksomheder. 

Nana Holm Green er cand.
mag. i retorik, certifi ceret coach, 
har haft sit eget konsulentfi rma 
i nogle år – og har undervejs 

deltaget i bibelske og teologiske 
kurser.

- Vi har kontakt med mange 
mennesker, og derfor har vi brug 
for denne yderligere ansættelse. 
Ikke mindst for at kunne være en 
endnu bedre kirke for børn og 
unge – med et trygt miljø, med tid 
til den enkelte, med spændende 
aktiviteter, og med en relevant 
og respektfuld formidling af den 
kristne tro, siger Gunni Bjørsted, 
der indtil nu har været alene-

præst i kirken. 
I øjeblikket tilbyder Osted Fri-

kirke juniorklub for børn i 0.-6. 
klasse om tirsdagen, hvor der 
også er teenklub. Om torsdagen 
er der ungdomsklub, og under 
gudstjenesterne søndag formid-
dag er der separat børnekirke.

Nana Holm Green bliver of-
fi cielt indsat ved gudstjenesten 
den 7. juni kl. 10.30.

Bodil

Osted Frikirke ansætter ungdomspræst

Nana Holm Green skal være 
præst for børn og unge i 
Osted Frikirke.

Ny forening om bibelsk 
arkæologi holder foredrag
’Foreningen til Udbredelse af Bibelens Ar-
kæologi’ blev oprettet for to år siden. Ons-
dag den 10. juni kl. 19-21 holder foreningen 
i Kirkehaven 16 i Allerød et arrangement 
om fundet af Noahs Ark.

- Nutidens teknologi, som både bruges af 
atom- og partikelfysikere, kaster pludselig et 
nyt og utroligt spændende lys over de  mange 
velkendte historier i Bibelen og får sat dem 
ind i en helt ny og meget dybere forståelses-
ramme, fortæller formanden Tanne Kiel.

- Er der fx nogen, der vidste, at da Moses ledte Israel gennem 
vandet, var det en ’is-mur’, der sørgede for, at de kunne gå tørsko-
ede over? spørger hun.

- Dette er ét af de overraskende elementer, der bliver præsen-
teret i foredraget ”Vandringen gennem Havet” af foredragsholder 
og næstformand Flemming Bo Pedersen, der har mere end 30 års 
erfaring med oversættelse af Bibelen og andre religiøse skrifter.

Foredraget vil også komme ind på opdagelserne i forbindelse 
med CERN-reaktoren i Schweiz.

Henri.
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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 Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Bodil Lanting

- Vil du være med til at opsætte 
valgplakater, der skal bringe de 
ufødte ind i valgkampen? Så-
dan lyder et opråb til vælgerne 
fra Retten til Liv.

Valgkampen skal bruges til 
igen at sætte den fri abort på 
dagsordenen, mener Retten til 
Liv. Derfor har foreningen lavet 
plakater til formålet, som man kan 
hente fra landskontoret.

Stem for livet
Plakat-aktionen er andet led 

i Retten til Livs kampagne. Det 
første led var hjemmesiden stem-
forlivet.dk, hvor alle folketings-
kandidater har mulighed for at 
fremføre deres holdning til den 
fri abort ved at besvare følgende 
tre spørgsmål:

Mener du, abort er et etisk 
problem?

Vil du arbejde for at begræn-
se antallet af aborter?

Vil du arbejde aktivt for et 

Danmark, der beskytter alle 
ufødtes ret til at leve?

Partierne vil traditionelt fritstille 
deres kandidater i etiske spørgs-
mål, så der kan fi ndes abortmod-
standere i de partier, som ikke 
offi cielt går imod fri abort. Da kun 
en brøkdel af kandidaterne har 
svaret på spørgsmålene, skal den 
nye kampagne henvise til hjem-
mesiden stemforlivet.

- Plakaterne skal på en nøgtern 
og afdæmpet måde illustrere 

abortens problem og opfordre 
vælgerne til at gå ind på hjemme-
siden stemforlivet.dk for at fi nde 
de kandidater, der vil gøre noget 
ved dette problem, hedder det i 
pressemeddelsen med opfordrin-
gen til at hænge plakaterne op.

Retten til Liv har et kort med  
14 danske byer, hvor man i 
første omgang har satset på at 
hænge plakater op. Aktionen 
startede søndag den 30. maj klok-
ken 19.00. Men allerede mandag 
hang plakaterne i de 14 udvalgte 

Valgplakater for de ufødte
Retten til Liv sætter ufødtes rettigheder på dagsordenen med plakater og kontakt til kandidaterne.

Landssekretær Ellen Højlund 
Wibe og Retten til Liv tog 
sidste år initiativ til korsmarken 
ved Hedensted.

byer - samt i mindst to andre byer.
Man kan henvende sig til Ret-

ten til Liv, hvis man gerne vil 
hænge plakaterne op i byer, der 
ikke er markeret på kortet. 

Alle plakaterne kan ses på 
avisens forside.

Af Bodil Lanting

Pres ikke din kvinde til abort! 
Dette er budskabet bag en 
reklamekampagne, der i anled-
ning af Fars Dag vises på TV2, 
TV2 zulu og TV2 sport samt i 
udvalgte biografer. Efter aftale 
skulle biografspottet også have 
været vist i de biografer, der er 
tilknyttet Dansk Reklamefi lm, 
men aftalen blev trukket tilbage 
kort før kampagnestart.

Foreningen Retten til Liv står 
bag reklamen, der skal udfordre 
manden til at tage ansvar for det 
ufødte barn, han er far til - også 
selvom det ikke var planlagt. 

Tidligere har Retten til Liv lavet 
Korsmarken og reklamekampag-
nen ChooseLife.nu.

 Mandens ansvar
- Vi ønsker at gøre opmærksom 

på, at den uventet gravide kvinde 
står enormt sårbar og alene, og 
at det er uacceptabelt at presse 
sin kvinde til at vælge en abort, 
siger foreningens landssekretær 
Ellen Højlund Wibe. 

Manden skal erkende dybden 
af det pres, han lægger på den 
uventet gravide, hvis han ikke 
støtter hende, når hun ønsker at 
føde barnet.

Hvorfor censur?
Foreningen står helt uforstå-

ende overfor den pludselige 
afvisning fra Dansk Reklamefi lm. 

- Vi har svært ved at forestille 
os, at nogen kan føle sig krænket 
af et så indlysende positivt bud-

skab, men må konstatere, at der 
ligger et tungt tabu over al tale om 
abort, slutter Ellen Højlund Wibe.

 

Retten til Liv-spot censureret
Dansk Reklamefi lm nægter at vise en reklamekampagne, som i anledning af Fars Dag skal minde 
mænd om ansvaret for deres ufødte barn og barnets mor.

Der er ikke ytringsfrihed i Danmark, når det gælder budskabet i Retten til Livs korte reklamespot:
Det er dit barn, det er dit ansvar - også inden det er født. 

- Kære Far, tak fordi du stod 
ved siden af mig. Tak fordi du 
viste mig verden og tak, fordi 
du hjalp mig. Men mest af alt, 
Far, tak fordi du valgte mig i 
det afgørende øjeblik og gav 
mig retten til livet, siger bar-
nestemmen i kampagnefi lmen 
fra Retten til Liv.

Så er valgkampen skudt i gang. I går fi k jeg en besked på 
Facebook, hvor en ven spurgte, hvad jeg vælger, og hvad jeg 
prioriterer til dette valg.

Jeg svarede, at jeg  naturligvis vil gå efter et parti, som vil styrke 
de kristne værdier. Der er to muligheder: Kristendemokraterne 
eller Konservative. Sidstnævnte er i dette valg kommet på banen 
med fl ere kandidater, der går til valg på at fremme kristne værdier 
i deres politik. Her kan nævnes efterskoleforstander Jens-Henrik 
Kirk, Tove Videbæk og ikke mindst politisk ordfører Mai Mercado, 
der har skabt debat med sin kronik om kristendommens forrang 
frem for andre religioner. 

Hvad angår Kristendemokraterne er det jo et samlet hold, der 
kæmper for kristendommen, så her betyder det mindre, hvem man 
stemmer personligt på. Men blandt topkandidaterne er formand 
Stig Grenov og viceborgmester i Ringkøbing Kristian Andersen, 
der begge gør en brav indsats for, at kristne værdier skal præge 
dansk politik.

Desværre er der ingen af partierne, som ligger højt i menings-
målinger. Ifølge de seneste Gallup-tal ligger Kristendemokraterne 
langt under 1 procent, og Konservative ser ud til at være i frit fald 
ned mod de 2 kritiske procent, som udgør spærregrænsen. 

Selvom det alligevel skulle lykkes for Kristendemokraterne og 
Konservative at få et par kristne kandidater i Folketinget, vil de 
formodentligt ikke kunne samle fl ertal til ret mange af deres kristne 
mærkesager. Det er tydeligt i valgkampen, at kristne værdier er 
der ikke stemmer i.

Hvis kristne værdier skal have afgørende indfl ydelse, bliver det 
fordi der opstår en folkelig bevægelse. Socialdemokratiet blev kun 
stor og magtfuld, fordi de havde fagbevægelsen i ryggen. Det er 
derfor kirkernes, præsternes og lægfolkenes opgave at genkristne 
danskerne, så de vil føle det helt naturligt at stemme for kristne 
værdier i samfundet. 

Hvis ikke folk tror på kristendommen, kan de kristne værdier hel-
ler ikke omsættes til politik. Et par kristne kandidater i Folketinget 
vil ikke gøre nogen forskel uden en massiv folkelig opbakning. Det 
er ikke politikernes opgave at omvende folk, men kirkernes. Derfor 
er det i sidste ende kirkerne, som har det egentlige ansvar, når det 
kommer til, hvilket samfund det danske skal være. 

Valgresultatet er 
kirkernes ansvar
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Kirke, Esbjerg

Søndagens tekst: Luk. 16:19-31

Vend om, mens der endnu er tid
19Jesus fortsatte: »Der var en rig mand, som levede i stor 

luksus, klædte sig i kostbart tøj og holdt fest hver dag. 20Uden 
for hans dør havde man lagt en stakkels tigger, der havde 
bylder og sår over hele kroppen. Han hed Lazarus. 21Han 
længtes efter at kunne spise sig mæt i det, der blev tilovers 
fra den rige mands fester, men han fi k ingenting. Derimod 
kom de sultne hunde og slikkede hans sår.

22Den stakkels mand døde, og englene bar ham hen til 
Abraham, hvor han fi k lov at ligge til bords ved hans side. Den 
rige mand døde også og blev begravet. 23Da han slog øjnene 
op, var han i dødsriget, hvor han led store kvaler. Langt borte 
så han Lazarus ligge til bords ved Abrahams side.

24‘Fader Abraham!’ råbte han. ‘Hav medlidenhed med mig! 
Send Lazarus hen for at dyppe spidsen af sin fi nger i vand og 
væde min tunge, for jeg har det forfærdeligt i fl ammerne her.’

25Men Abraham svarede: ‘Husk nu, min ven, at du levede på 
livets solside, mens Lazarus havde det ondt. Nu er det ham, 
der trøstes, og dig, der lider. 26Desuden er der en dyb kløft 
imellem os. Selv hvis nogen ville herfra over til jer, så var det 
ikke muligt, og man kan heller ikke komme fra jer over til os.’

27Da råbte den rige mand: ‘Så beder jeg dig, fader Abraham, 
send Lazarus til min fars hus 28for at advare mine fem brødre, 
så de ikke skal ende i den her frygtelige pine.’

29Men Abraham sagde: ‘Dine brødre kan jo bare høre efter, 
når der læses op fra Toraen og de profetiske bøger.’

30‘Nej, fader Abraham, det er ikke nok! Men hvis der kom 
en fra de døde, så ville de ændre indstilling!’

31‘Hvis de ikke vil lytte til Moses og profeterne, så vil de 
heller ikke lade sig overbevise, selv om nogen genopstod 
fra de døde.’«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

I Folkekirken handler det på 
søndag om Lazarus ved den 
riges port. 

Evangelieteksten fra Lukas. 
16,19-31 suppleres af et par 
andre tekster: Esajas 58, 5-12 
om den rette faste, som er at løse 
ondskabens lænker, sprænge 
ågets bånd, sætte de undertrykte 
i frihed, dele brød med den sultne, 
og give husly og klæder til den 
nødlidende. Og 1. Joh. 4,16b-21 
om at hvis vi ikke elsker vores 
broder, som vi har set, kan vi 
heller ikke elske Gud, som vi 
ikke har set. 

 
Liv med udfordringer

Når vi tænker på det grundlæg-
gende evangelium om frelsen af 
nåde ved tro (altså 2 gange gratis) 
på grundlag af det, Jesus har gjort 
for os, kan man godt spørge: Hvad 
skal vi så lave? Andre religioners 
folk skal, ifølge deres tro, gøre en 
masse for at opnå frelse. Som 
kristne ved vi, at Jesus har gjort 
det hele. Men skal vi så bare sidde 
og glo? Nej! Vi er sat fri til at elske 
Gud og vores næste med alt, 
hvad Gud har givet os. Deri ligger 

meningen med livet. Det er ikke 
noget, vi nogensinde bliver færdige 
med. Så det bliver aldrig kedeligt at 
være kristen. Men det kan let blive 
uoverskueligt. Det er nemt nok at 
blive en kristen … men det kan 
godt opleves svært at være det. 

 

Side om side
Den rige mand og Lazarus 

levede side om side, mens de 
var i live. 

Kun et havehegn var imellem 
dem. Den rige mand vidste, at 
Lazarus lå udenfor lågen. Det 
hørte med til dagens uorden. Da 
de begge døde – og det er jo 
både rige og fattiges lod – var det 
hele pludselig omvendt. Lazarus 
blev vugget i Abrahams skød i 
Himlen – og den rige mand blev 
pint i Helvede. Var det bare fordi, 
den ene var fattig, og den anden 
var rig? Tilbagebetaling!? Retfær-
dighed!? Nej det handler om, at 
det rige mand kun levede for sig 
selv. Gud og næsten eksisterede 
ikke for ham. Og det var ikke godt 
nok. Lazarus, det får vi at vide af 
hans navn, som betyder ”Herren 
hjælper”, satte sin lid til Gud. Det 
viste sig at være klogt.  

 
Men hvad skal vi gøre for 

ikke at havne i den rige mands 
situation?

Måske du kan bruge noget af 
det følgende: 

1 Vi skal sætte vores lid til 
Gud, ligesom Lazarus (og 

Abraham, som for resten var 
rig) – de erkendte deres egen 
utilstrækkelighed og søgte Guds 
hjælp. Og det er vigtigt. I sidste 
ende bliver vi alle fattige og af-
hængige af Guds nåde. Alt det, vi 
omgiver os med, er i sidste ende 
intet værd. Har du alene sat din 
lid til det, har du til sidst intet, 
som er noget værd. Der er ingen 
lomme i lig-skjorten til 1000-lap-
per eller dankort. Du bliver ribbet 

for alt. Fattig kom du ind i verden, 
fattig går du ud af den igen. 

2 Vi skal takke Gud for vores 
rigdom. Ligesom Abraham 

skal vi regne vores rigdom som 
Guds velsignelse. Det er gaver, 
som vi har til låns, og som skal 
forvaltes som betroet gods.

3 Vi skal dele med andre. 
Det er ikke meningen, 

at vi skal bruge alt, hvad vi har, 
på os selv. Du bestemmer selv, 
hvor meget du vil give, men når 
vi tænker på direkte fortjeneste 
eller løn, så er Bibelens norm 10 
%, tiende. Opret en konto, hvor 10 
% automatisk løber over. Så har 
du altid penge til at give væk af. 

4 Vi skal vide, at vi ikke kan 
betale os til en plads i Him-

len. Den fås alene pga. det, som 
Jesus har gjort for os gennem sit 
liv sin død og sin opstandelse…
Vi skal sætte vores lid til Gud lige-
som Lazarus og Abraham. 

 
Gør Gud glad

Bibelen – og Jesus – stiller 
vores næste mellem os og Gud. 

Jesus siger: Hvad I har gjort 
mod en af disse mine mindste, 
har I gjort imod mig. Guds vision 
er, at alle skal opleve hans kærlig-
hed. Vi er kaldet til at arbejde med 
på Guds vision. Forholdet til Gud 
er en kærlighedsrelation. Gud 
elsker at se sine børn gøre godt 
imod hinanden. Lad det være din 
ambition at gøre Gud glad ved at 
gøre din nødlidende næste glad. 
Gud elsker din næste, lige så me-
get som han elsker dig. Vi er alle 
uendeligt værdifulde for ham. 

Vores næste
står imellem

Guds vision er, at alle skal opleve hans kærlighed. Vi er kaldet til at arbejde med på Guds vision.

Hvilke af emnerne i denne valgkamp fylder mest for dig 
og din kandidat? Er det sundhed, udlændinge, dagpenge, 
økonomi, familie- og abortpolitik eller terrorbekæmpelse? 
Uanset hvad er der i den grad brug for, at kristne går i bøn lige 
nu. Vi må bede både for valgkampen og for valgets udfald.

Bibelen er fuld af opfordringer til bøn. Nogle af dem blev 
skrevet midt under frygtelige forfølgelser fra kejser Nero og 
andre tyranner, som ikke står tilbage for Islamisk Stat i be-
stialitet. Men hvad er det så, vi skal bede om?

”Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, 
forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for kon-
ger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og 
stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt 
og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle menne-
sker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.” 
(1. Tim 2:1-4)

Vi er lys og salt i verden. Derfor kan vi gøre en forskel 
midt i valgkampen. I stedet for at skælde ud over de politikere, 
som lægger vægt på noget, der virker ligegyldigt for os, kan 
vi bede om, at de må få visdom. 

Vi anråber Gud om hjælp for os selv og vores folk. For 
hvor er der brug for det.

Vi beder inderligt for hinanden som kristne. Vi afstår fra 
mudderkastning og tomme løfter.

Vi bekender vore egne synder – og vort folks synder. 
Det er fx livsfarligt at være foster i Danmark, som det fremgår 
af Retten til Livs kampagner.

Vi takker Gud for det helt igennem fantastiske gode, det 
er at være dansker og have en masse grundlovssikrede ret-
tigheder. Vi takker, fordi 'få har for meget og færre for lidt', 
som Grundtvig skrev det.

Vi beder for vores regering og den regering, der kom-
mer til efter valget. Vi beder om fortsat frihed og tryghed. Om 
love, der sikrer det gode og hindrer det onde, så vi kan leve 
og tjene Gud i fred. I den situation fi ndes de bedste vilkår for 
at udbrede evangeliet, så mennesker frelses og kommer til 
erkendelse af sandheden, understreger Paulus.

Ikke fordi alt skal dreje sig om livet på den nye jord. Vi skal 
arbejde og bede for den verden, vi lever i nu. Vi har borger-
pligter i vort land og som verdensborgere. Men vi har også 
borgerpligter i forhold til Guds Rige. Derfor vil vi bede.

Se kortet side 17, som viser, hvor bede-
grupperne har særligt fokus på konkret 
bøn for myndighederne. Der er også 
brug for dig og mig i den tjeneste. Især 
i disse dage.

Bed for Danmark

Af Bodil Lanting



Af Karsten Pultz
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Uden Gud er alting tilladt
Jeg følger med glæde og 
interesse de mange indlæg 
og artikler, som Udfordringen 
bringer om emnet abort, og 
fi k lyst til at give et lille fi lo-
sofi sk input om sagen. 

Moral - et produkt af 
evolution

Dostojevskij skriver et sted 
i ”Brødrene Karamazov”, at 
uden Gud er alting tilladt. Med 
denne for mig ret åbenlyse 
sandhed i baghovedet tænker 
jeg tit på, hvorfra ikke-troende 
får et grundlag, hvorpå de kan 
afgøre vigtige etiske spørgsmål. 
Materialismen kan ikke bidrage 
med nogen løsning på, hvad 
der er moralsk rigtigt og forkert. 
Ifølge evolutionsteorien, som er 
materialismens skabelsesmyte, 
er ”moralsk adfærd” nemlig 
blot en tilpasning, som har 
øget overlevelseschancen for 
mennesket, og er derfor blot at 
betragte som et redskab for vor 
arts overlevelse.

Moralsk adfærd
Ligesom vores hænder og 

hjerner er produkter af kampen 
for overlevelse, således er mo-
ral også et tilfældigt produkt af 
evolutionen. På samme måde 
som det er umuligt at påstå, 
at det er mere rigtigt at være 
i besiddelse af hænder, lige 
såvel er det umuligt at påstå, at 
”moralsk adfærd” er mere rigtigt 
end ”umoralsk adfærd”. Det er 
den virkelighed, materialisten 
befi nder sig i, og det er ud fra 
den forestilling, han eller hun 
skal danne sine meninger om 
fx abort.

Intet godt, intet ondt
Kendsgerningen at med Gud 

ude af billedet er alting tilladt, er 
svær for ikke-troende at få øje 
på. I offentligheden diskuteres 
der gladeligt abort, kloning, 
stamcelleforskning mv., uden at 
det skænkes den tanke, at et-
hvert standpunkt nødvendigvis 
må bygges på et grundlag, som 
forklarer, hvorfor noget er bedre 
end noget andet. I det sekulære 
Danmark diskuteres der på livet 
løs, alt imens ingen opdager, at 
troen på en skabende Gud er 
betingelsen for overhovedet at 
have en diskussion om rigtig og 
forkert. Det er umuligt at være 
materialist/ateist og samtidig 
give sit besyv med om, hvorvidt 
noget er etisk eller uetisk. Det 
siger sig selv, at en diskussion 
om, hvorvidt noget er rigtigt 
eller forkert, ikke kan tage ud-
gangspunkt i en fi losofi , hvor 
”alt er tilladt”. Uden Gud kan din 
mening være lige så god som 

min, og dermed er der åbnet for, 
at smag og behag og tilfældige 
strømninger styrer vores valg.

Richard Dawkins
Evolu t ion is ten Richard 

Dawkins beskriver ret godt 
materialistens udgangspunkt: 
Det univers, vi kan observere, 
har præcis de egenskaber, man 
ville forvente, hvis der på bun-
den er intet design, intet formål, 
intet godt, intet ondt, intet andet 
end ubarmhjertig ligegyldighed. 
Jeg er glad for, at jeg ikke skal 
danne mine meninger med 
Dawkins’ forestilling om virke-
ligheden som grundlag.

Afl ivning af børn
Filosoffen Peter Singer er 

ikke bare pro abort, han ta-
ger skridtet videre HOLD NU 
GODT FAST! og mener, at 
det skal være tilladt at afl ive 
børn, som er født med alvorlige 
fysiske eller mentale defekter. 
Singer foreslår en grænse på 
et antal uger, indenfor hvilke et 
barn endnu ikke er at betragte 
som en person. Forældre bør 
indenfor denne periode have 
mulighed for at få afl ivet barnet, 
hvis de i samråd med lægerne 
vurderer, at barnets handicap 
vil resultere i et værdiløst liv.

Peter Singer
Et citat fra Singer lyder så-

dan: Human babies are not 
born self-aware or capable of 
grasping that they exist over 

time. They are not persons; 
therefore, the life of a newborn 
is of less value than the life of 
a pig, a dog, or a chimpanzee. 
Menneskebabyer er ikke født 
selvbevidste eller i stand til at 
forstå, at de eksisterer i tid. De 
er ikke personer, derfor er en 
nyfødt babys liv af ringere værdi 
end en gris’, en hunds eller en 
chimpanses. Peter Singer er i 
øvrigt (Gud hjælpe os!) profes-
sor i bioetik ved Princeton Uni-
versity. Singers mening er ikke 
ny. I Nazi-Tyskland blev drab 
på fysisk og psykisk handicap-
pede udført med blåstempling 
fra Darwins evolutionsteori. 
Det var drab administreret og 
udført af højtuddannede læger, 
som mente, at deres handlinger 
tjente til menneskehedens 
bedste.

Hvor trækker man græn-
sen uden Gud?

Peter Singer er ateist og 
evolutionist og tror dermed ikke 
på eksistensen af en absolut 
sandhed. Han vurderer liv på 
en måde, som ligner noget, 
vi kender fra forretningsverde-
nen, lønsomhed, tror jeg, det 
hedder. Man vurderer ting op 
imod hinanden og afgør, hvad 
der er mest rentabelt. I den her 
forbindelse vil det være, hvad 
der bidrager med mest lykke for 
fl est mennesker. Hvis et nyfødt 
barns liv ikke vurderes tilstræk-
keligt værdifuldt, kan det afl ives 
og give plads til et ”bedre” liv. 
Det forekommer mig ufatteligt, 
at en uddannet fi losof ikke kan 
se, at man er på gyngende 
grund, når man tror, værdien 
af et liv sådan kan vurderes. 
Hvem i hele den vide verden 

skulle kunne opstille kriterierne 
og sætte grænserne i sådanne 
spørgsmål? 

Værdien af et liv
Hvordan måler Singer vær-

dien af et liv? Vi havner der, 
hvor spørgsmålet om liv eller 
død bliver afgjort af smag og be-
hag, måske med rådgivning fra 
en videnskabelig autoritet. Hvor 
vil ateisterne trække grænsen? 
Hvorfor egentlig stoppe med 
Singers idé med de 30 dages 
”afl ivningsret” ved misdannel-
ser? Vi kunne spare samfun-
det en masse penge, hvis lidt 
ældre børn også måtte afl ives. 
Adfærdsvanskelige, DAMP-
børn, Asperger- og ADHD-børn, 
hvorfor ikke have mulighed for 
at eliminere dem? Singer sæt-
ter grænsen ét sted, nazisterne 
satte den et andet sted, - uden 
Gud kan det ene være ligeså 
rigtigt som det andet.

Friedrich Nietzsche
Tænk over følgende: Med 

Gud ude af billedet, og når 

alt er tilladt, hvordan kan ét 
standpunkt så påstås at være 
bedre end et andet? Ateister 
glemmer, at deres afgørelser i 
etiske spørgsmål til enhver tid 
vil være et resultat af smag og 
behag og tilfældige strømninger 
i tiden. Ikke-troende mennesker, 
som gerne deltager i debatter 
om etiske spørgsmål, er sjæl-

dent opmærksomme på, at 
de opererer uden et egentligt 
fundament. Friedrich Nietzsche 
erkendte problemerne, det 
indebærer, når Gud ”afskaf-
fes”. Her er, hvad han skrev i 
fortællingen om den gale mand, 
den hvori han bekendtgjorde, at 
”Gud er død”:

Falder vi ustandselig?
”Hvor er Gud henne?” råbte 

han.” Jeg skal sige jer det! Vi har 
slået ham ihjel – I og jeg! Vi er 
alle hans mordere! Men hvor-
dan har vi gjort det? Hvordan 
var vi i stand til at drikke havet 
op? Hvem gav os svampen til 
at viske hele horisonten væk? 
Hvad var det, vi gjorde, da vi 
løste denne jord fra dens sol? 
Hvor bevæger den sig nu hen? 
Hvor bevæger vi os hen? Væk 
fra alle sole? Falder vi ikke 
ustandselig? Bagover, til siden, 
forover, til alle sider? Er der sta-
dig et oppe og et nede? Strejfer 
vi ikke omkring som gennem 
et uendeligt intet?” Nietzsche 
endte sit liv som sindssyg, må-
ske pga. syfi lis, - men det kunne 
også tænkes, at udviskningen 
af horisonten, som opstår ved 
”afskaffelsen” af Gud, spillede 
en rolle i hans tab af forstanden.

Jer. 31:33
 Når der for langt de fl este 

ikke-troende stadig eksisterer 
et oppe og et nede, skyldes 
det nok dette, at jeg lægger 
min lov i deres indre og skriver 
den i deres hjerte (Jer. 31:33). 
Spørgsmålet til personen, som 
har en mening om abort, men 
som ikke tror på en skaber, bør 
imidlertid være: Er der i din 
verden stadig et oppe og et 
nede, strejfer du ikke omkring 
som gennem et uendeligt intet? 

Den etiske diskussion kører af sporet, når nogle debattører ikke tror på Gud. 
For i så fald vil vi være underlagt rammerne af et univers, hvor vi er ligegyldige, og så kan alt være ligegyldigt. 

Filosoffen Peter Singer, som er professor i bioetik ved Princeton Universi-
tet, argumenterer for, at spædbørn, der har misdannelser eller genetiske 
lidelser såsom Down Syndrome, skal kunne afl ives inden for 30 dage 
efter fødslen.

Karsten Pultz sidestiller nogle af argumenterne for abort med det menneskesyn, som Nazi-Tyskland produce-
rede før og under 2. Verdenskrig.

Falder vi ikke ustand-
selig? Bagover, til 

siden, forover, til alle 
sider? Er der stadig 
et oppe og et nede? 
Strejfer vi ikke om-

kring som gennem et 
uendeligt intet?”

Af Richard Oestermann
Den dengang 88-årige danske 

journalist 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
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Kære Orla Lindskov
 Jeg har været på dine møder. 

Men da der altid har været mange 
til forbøn, har det ikke været 
muligt at betro dig, hvad jeg har 
på hjertet. 

Men det presser mig mere og 
mere. Så nu kontakter jeg dig pr. 
brev. Jeg håber, at du efterføl-
gende vil tage mig og min situation 
med i din forbøn.

Jeg er meget belastet af min 
fortid, både fysisk og psykisk. 
Jeg er en kvinde på 32, og jeg 
kommer fra det, jeg vil kalde en 
menigheds-familie. 

Hermed mener jeg, at mine 
forældre og også vi søskende 
var dybt engageret og integreret 
i mine forældres frikirke, hvor der 
var ret strenge normer for, hvordan 
man skulle opføre sig. 

Dette gjaldt for de voksne, men 

sandelig også for os børn. Det 
medførte, at jeg udviklede mig til 
det, jeg vil kalde: en selvudslet-
tende pige.

Det lå slet ikke i luften, at jeg 
som barn kunne udtrykke mine 
følelser klart og tydeligt. Det var 
for eksempel ikke i orden, hvis vi 
som børn i menighedslokalerne 
var højrøstede og græd. Det var 
virkeligt, som om mine forældre 
og de andre voksne i menigheden 
ikke kunne klare børns følelser. De 
dårlige måtte vi i hvert fald skjule. 

Det var, som om det lå i luften, 
at kristne børn altid skulle smile 
og være glade. Så var de voksne 
i menigheden også tilfredse og 
glade. 

Det virkede, som om de voksne 
blev irriterede, hvis nogen af os 
græd. Jeg havde det svært med 
det, for som barn havde jeg meget 

let til gråd. Men jeg skulle altid 
være det glade barn.

Og hvis jeg fx søndag formiddag 

hellere ville ud at lege med de an-
dre børn på vejen end at gå med 
mine forældre og mine søskende i 

kirke og i søndagsskole, så sagde 
mine forældre, at jeg var egoistisk. 
For så tænkte jeg kun på mig selv 

og ikke på mine søskende og de 
andre børn i søndagsskolen. Jeg 
fi k at vide, at så var tom leg vigti-
gere for mig end Gud.

Nu er det så, jeg føler, at jeg be-
taler en regning fra min barndom. 
Jeg oplever angst, depression og 
migræne-anfald samt kronisk for-
døjelsesbesvær. Jeg oplever også 
ligegyldighed overfor mennesker 
og overfor Gud. 

Jeg har selv to små børn i den 
følsomme alder, og jeg vil så 
gerne, at de skal vokse op og få en 
sund udvikling og ikke ende som 
mig med psyko-somatiske lidelser.

Orla Lindskov, kan du hjælpe 
mig med nogle råd, der kan hjælpe 
mig, for så hjælper du også mine 
børn.

Med hilsen fra
En mor på 32

Kære mor på 32
Først vil jeg sige, at det er afgø-

rende for et barns sunde psykiske 
udvikling, at det får mulighed for 
at udtrykke sine følelser. 

Det er ikke godt, at de voksne 
bliver irriterede, når barnet viser 
følelser. Det kan være sorg eller 
glæde, men også vrede eller 
frustration. Følelser skal der helst 
være plads til. 

Det hører med til forældres og 
voksnes fysiske og psykiske om-
sorg for barnet, at de kan rumme 
disse følelser.

Får  barnet mulighed for overfor 
en forstående voksen at udtrykke 
sin sorg eller vrede, så vil såret 
efter en dårlig oplevelse læges. 

Sker dette ikke, men bliver 
barnet tvunget til at fortrænge 
sine dårlige oplevelser, så kan 
såret efter de dårlige oplevelser 
ved mindste anledning springe op 

og begynde at bløde igen. 
Det er måske det, du ople-

ver nu op i voksen-alderen ved 
det, du kalder psyko-somatiske 
lidelser. 

Det er en kendsgerning, at 
en del forældre og voksne ikke 
magter at rumme børns følelser, 
selv ikke de følelser, jeg vil kalde 
de ”rimelige” følelser. 

Dette kan også gælde for  
voksne i en menighed. Mange 
magter ikke børns følelser, fordi 
de mangler overskud. De er 
trætte. Mange har heller aldrig 
lært, hvordan de skal håndtere 
følelser hos børn eller følelser i 
det hele taget.

Følgen heraf kan blive, at 
barnet til sidst opgiver at mærke 
sine egne følelser. Det kan give 
en ”selvudslettende pige” som 
resultat.

Du skriver, at et andet resultat 

af din barndom er ligegyldighed 
overfor mennesker og overfor 
Gud. 

Det er måske forståeligt, at du 
oplever det sådan. Men det er 
bestemt ikke godt for dig og for 
dit liv. For Gud er ikke ansvarlig 
for de fejl, vi mennesker begår. 
Han er heller ikke ansvarlig for 
manglende evner og manglende 
visdom hos de voksne i forbin-
delse med børns opdragelse.

Ligegyldighed over for men-
nesker generelt er ikke godt for 
dit liv. Det er en dårlig sæd at så. 

Jesus siger jo, at det, du sår, 
kommer du selv til at høste. 

Det betyder, at sår du ligegyl-
dighed overfor mennesker, så vil 
du før eller siden høste ligegyldig-
hed fra mennesker.

Jeg tror, at du skal prøve at 
komme videre i dit liv. Du skal 
tilgive fortiden, din barndoms 

menighed og dine forældre. 
De dårlige oplevelser du fi k, 

blev ikke gjort for at gøre dig 
ondt. De blev faktisk gjort for at 
hjælpe dig, selv om det var en 
misforstået hjælp. Tilgiv dem alle 
og velsign dem. Det vil virke som 
en medicin til dit legeme og til din 
psyke. Selvfølgelig kan det være 
en kamp at tilgive. Men gør det 
alligevel.

Heldigvis ved vi, at ingen foræl-
dre er perfekte. Og tilgiver du dine 
forældre og velsigner dem, så er 
der et stort håb om, at dine børn 
også vil velsigne dig og tilgive dig. 
Dette råd er min hjælp til dig, og 
samtidig vil det blive en hjælp til 
dine børn.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Hej Orla
Jeg vil lige fortælle, hvor godt 

vores datter har fået det, efter at 
hun har snakket med dig og er 
blevet bedt for af dig. 

Hun led af anorexi, dvs. spi-
seforstyrrelse. Hun var på det 

tidspunkt, hvor du bad for hende, 
så langt nede i vægt, at hendes 
organer ikke kunne klare mere. 

Hun lukkede sig også mere og 
mere inde på sit værelse og ville 
ikke i skole. Men som sagt, efter 
samtale med dig og efter forbøn 

på et møde i Aalborg vendte det 
fuldstændigt.

Hun begyndte at spise og 
kommer også i skole hver dag. 
Lektierne er også begyndt at 
blive lavet, og hendes mål nu 
er at komme på efterskole efter 

sommerferien.
Så selv om alt så håbløst ud, 

så kunne Gud gøre et mirakel.
En kæmpe tak til Jesus og 

til dig, for din støtte, forbøn og 
opmuntring.

Hilsen M.

Vi måtte ikke være børn i min barndoms kirke

Tilgiv og velsign dine forældre - det gør godt

Alt så håbløst ud, skete miraklet alligevel
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Jeg tog et liv. Et villet liv, og jeg skal stå til regnskab for det 
valg engang på den anden side.

Under skovens grønne himmeldække sidder jeg og snuser 
ind. Livet forplanter sig i mit lungevæv og føres autonomt ud i 
mit blod og videre til resten af kroppen. Havde jeg dog bare valgt 
anderledes dengang. Jeg skulle have sat mig her på samme sted 
og forsøgt at lytte efter. Her på et jordisk tæppe af blade ville jeg 
kunne have tydet svaret i trækronernes symfonier. Du ville have 
svaret mig ærligt, uden afvejninger. Dit svar ville have affejet alle 
lovlige undskyldninger om formildende omstændigheder på grund 
af uddannelse, økonomi, parforholdssituationen. Ja, dit svar ville 
have været helt og aldeles kompromisløst. Du ville have sagt: 
”Lad være! Vi skal nok fi nde ud af det sammen. Jeg er med dig.”

Men jeg lyttede kun til mine egne og hans fantasiløse forestil-
linger om fremtiden, og jeg lod mig overvælde af de umiddelbare 
begrænsninger, et andet valg ville have medført.

Fra en gren ovenover afbryder en sangdrossel mig i mine ang-
rende tilnærmelser. Du sørger for luftens fugle og markens liljer 
og befaler os ikke at bekymre os, men at have tillid til Dig. Havde 
jeg dog bare forstået det helt op i mit hoved og ikke bare i hjertet. 
Måske ville min umiddelbare fremtid ikke være blevet, som jeg 
havde forestillet mig, men den var blevet uden fortrydelse. Du 
har jo desuden for vane at vende noget uønsket til noget godt.

Jeg ved, at du tager dig godt af mit ufødte liv i dit store himmel-
ske børnehjem, men jeg er lidt for spændt på den dag, hvor jeg 
skal stå ansigt til ansigt med den sjæl, som aldrig fi k en chance 
for at forandre mit liv. Den dag vil jeg sige, at jeg er ked af det, og 
at jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det om. Hvilke ord vil være 
tilstrækkelige? 

Jeg har bedt vores store Skaber om tilgivelse, og på grund af 
ham, som jeg forestiller mig, du muntrer dig hos til evig tid, har 
jeg fået visket tavlen ren. Selvom jeg tog et liv, er min straffeattest 
nu ren som sne.

Jeg hører det i sangdroslens ubekymrede triller.
Hilsen den der har fået tilgivet meget

Tilgivelse 
for et ufødt liv

Forfatteren til indlægget ønsker at være anonym. 
Hendes identitet er kendt af redaktionen.

Stasi og John Eldredge 
inviterer i denne bog kvinder 
til at genfi nde det liv, de er 
bestemt til at leve. 

Samtidig inviterer de manden 
til at få et indblik i kvindens 
sjæl og nyde den skønhed og 
styrke, som kvinden er skabt 
til at tilbyde.

Velegnet som gavebog -
256 sider fl ot indbundet

199,95

Stasii og John Eldredge

Det feminine 
hjerte

Af Eva M. Jørgensen

Lørdag den 6. juni bliver den 
første Yogafaith konference 
afholdt i Danmark. Der er 
stadig enkelte pladser. Det 
er 38-årige Rie Frilund Skår-
høj, som har været med til at 
bringe Yogafaith til Danmark 
fra USA. 

Kroppen kunne lide det
Hun er fi tnessinstruktør i Fit-

ness World i København.
- Jeg var instruktør i alt muligt 

andet, men jeg havde sådan 
en stivhed i kroppen, selvom 
jeg trænede meget. Jeg havde 
hørt om yoga og prøvede det på 
Youtube – og jeg kunne mærke, 
at det kunne kroppen godt lide, 
forklarer hun.

Yoga slutter ofte med en form 
for meditativ afslapning, og da 
Rie er personlig kristen, var det 
naturligt for hende at invitere 
Gud ind i det.

Drømmer om Yogafaith
i alle danske byer

- Gad vide, om der er nogen, 
som har koblet yoga og kristen-
dom, tænkte hun og undersøgte 
det. Det viste sig, at der er en-
kelte kristne yogabevægelser i 
USA. Rie Skårhøj fandt derefter 
sin egen yogainstruktøruddan-
nelse hos Michelle Thielen, 
som også er den Yogafaith-
underviser, som kommer til 
København de næste uger. Ud 
over selve konferencen er det 
muligt at tilkøbe sig en fi redages 
Yogafaith-instruktøruddannelse 
hos Michelle Thielen her i Dan-
mark den 11.-14. juni.

- Jeg drømmer om, at de fl este 
danske byer må få et Yogafaith-
hold, forklarer Rie og foreslår, 
at det kan bruges i cellegruppe 
eller klynge. For yoga'en har 
så meget at give i hendes per-
spektiv:

Bibelske temaer
i Fitness World

- Der er både de rent fysiske 
fordele, hvor man undgår skader 
og smerter. Og så er det afstres-
sende. Du er aktiv samtidig med, 
at du kommer ned i tempo. Det 
giver mulighed for at lytte til dig 
selv og også fi losofere over dit 
liv, forklarer Rie, som selv bruger 
forskellige temaer i sin yogaun-
dervisning i Fitness World.

- Der skal jeg selvfølgelig ikke 
pådutte deltagerne min tro. Men 
jeg har arbejdet med bibelske 
temaer som mod, tålmodighed, 
taknemmelighed og fred. Når 

vi så slutter i en hvilestilling, 
sender jeg nogle gange ønsker – 
eller bønner om man vil – ud over 
deltagerne. ”Må du få mod til at 
sige fra, der hvor der skal siges 
fra!” kunne være et eksempel, 
forklarer Rie.

Det handler 
om intentionen 

Hun er ikke så bange for yo-
gas indiske hindu-inspirerede 
rødder:

- Yogafaith er ikke hinduistisk 
yoga. Vi bruger bevægelserne, 
som man måske kender fra den 
moderne vestlige yoga. For mig 
er der ingen forskel mellem at 
stå i yogaens ‘planke’ og lave 

‘en planke eller armbøjning’ på 
gulvet i et fitnesscenter. Jeg 
tror ikke, at der fi ndes kropslige 
bevægelser, hvoraf nogle er ‘hin-
duistiske’, andre 'kristne' - som 
at løfte hænderne i vejret - og 
andre igen er ‘ikke-religiøse’. 
Det hele handler om, hvilken 
intention vi lægger i bevægelsen. 
Søger vi Guds ånd, søger vi os 
selv eller noget tredje, når vi 
bruger vores krop? 

Guds nærhed ind i yoga
- Nogle har selvfølgelig spurgt 

mig, hvorfor vi ikke bare kalder 
det noget andet – som for ek-
sempel Styrke og Stræk. Men 
jeg ønsker, at Yogafaith skal 

blive en indgang for mennesker 
til at møde Gud, og der er rigtig 
mange mennesker, som gerne 
vil gå til yoga. Derfor skal vi 
udbrede Guds nærhed ind i det, 
slår Rie Skårhøj fast. 

I efteråret håber hun at få mu-
lighed for at streame Yogafaith-
træningssessioner til de menne-
sker, som er interesserede, men 
ikke har mulighed for at tilmelde 
sig et hold i deres nærområde. 

Yogafaith-konferencen afhol-
des i Kristuskirken på Nørrebro 
fra 9.30 til 17.15.  Læs nærmere 
på yogafaith.dk.

”Hvorfor kalder I det ikke 
bare Styrke og Stræk?”
Idékvinde bag dansk Yogafaith afdeling, Rie Frilund Skårhøj, må ofte forklare, hvordan man kan 
kombinere kristendom og yoga. En konference i weekenden giver de nysgerrige fl ere svar. 

Rie Skårhøj mener ikke, at en fysisk stilling i sig selv er hverken mere eller mindre ”kristen”. For 
hende er det indstillingen og intentionen, som vi lægger i bevægelsen, der gør forskellen.
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Onsdag den 27. maj var der 
opstartsmøde for Stortingets 
religionsfrihedsgruppe, som 
bliver en del af et større glo-
balt netværk for religions- og 
livssynsfrihed. Alle partierne 
på Stortinget har tilsluttet sig 
gruppen, skriver KPK.

Det er et vigtigt tegn, at alle 
partierne er med. Der er bred 
politisk enighed om, at dette 
er et vigtigt anliggende, som 
berører alle uanset livssyn, vur-
derer Ed Brown, som er leder for 
menneskerettighedsafdelingen i 
Stefanusalliansen.

Den muslimske politiker Abid 
Raja fra Venstre har sammen 
med Sylvi Graham (fra par-
tiet Høyre) taget initiativ til parla-
mentsgruppen i Stortinget. 

Stefanusalliansen, en missi-
ons- og menneskerettighedsor-
ganisation med særlig fokus på 
trosfrihed, skal hjælpe til med at 
udvikle netværket.

Øget forfølgelse
På stiftelsesmødet for den 

norske trosfrihedsgruppe deltog 
Stefanusalliansens generalse-
kretær Hans Aage Gravaas, Njål 
Høstmælingen, direktør ved Inter-
national Law and Policy Institute, 
og Amnestys generalsekretær 
John Peder Egenæs.

– Vi ser, at religion i stigende 

grad bliver brugt af overgribere til 
at retfærdiggøre deres overgreb. 
IS er det mest ekstreme eksem-
pel, sagde John Peder Egenæs. 

Han inddrog overgreb mod 
rohiyngaerne i Myanmar og kop-
terne i Egypten som eksempler. 
Egenæs nævnte også, at frihe-
den til ikke at tro er stærkt truet. 
I Nord-Afrika og Mellemøsten er 
det meget farligt at være ateist.

– Vi ser, at ytringsfriheden, 
organisationsfriheden og reli-
gionsfriheden er det område 
indenfor menneskerettighederne, 
hvor udviklingen går i den forkerte 
retning de sidste år. Dette initiativ 
er et vigtigt og rigtigt initiativ i rette 
tid, sagde John Peder Egenæs.

Startede i Oxford 
Baggrunden for initiativet er et 

forskermøde i Oxford i Storbri-
tannien sidste sommer. Her var 
Abid Raja med som en af fem 
inviterede folkevalgte fra forskel-
lige lande. Deltagerne blev enige 
om, at noget måtte gøres, og 
Abid Raja foreslog at holde en 
konference i Oslo.

I november 2014 underskrev 
parlamentarikere fra 27 lande 
så en erklæring i Oslo, hvor de 
forpligtede sig til at arbejde for 
religionsfrihed og til at støtte 
hverandre.

– Kravet for at være med i par-
lamentarikergruppen er, at man 
er hundrede procent enig i artikel 

18 i menneskerettighedserklærin-
gen. Det har været vanskeligt, for 
mange er for det meste imod den 
del, der handler om konverterin-
ger. Nogle går ind for retten til at 
skifte tro, men de tør ikke sige det 
offentligt, forklarede Abid Raja.

International interesse
Efter mødet i Oslo i november 

skal repræsentanter fra de tyske 
kristendemokrater, CDU, være 
blevet så inspirerede, at deres 
tænketank, Adenauer-stiftelsen, 
nu har taget initiativ til at støtte 
den næste konference, som fi n-
der sted i New York i september. 
De har givet næsten 1 million 
kroner til konferencen og booket 
hundrede hotelværelser. 

– Initiativet kommer egentlig fra 
ledelsen i Angela Merkels parti, 
siger Raja.

Han var for nylig i Washington 
D.C. sammen med Stefanusal-
liansens Ed Brown for at plan-
lægge næste møde. I Det Hvide 
Hus mødte de to blandt andet 
præsident Obamas specialråd-
giver for religionsfrihed og men-
neskerettigheder.

Stortingets nye religionsfri-
hedsgruppe bliver en del af det 
internationale netværk Interna-
tional Panel of Parlamentarians 
for Freedom of Religion or Belief.

Bodil

Politikerne Sylvi Graham (t.v.) og Abid Q. Raja (i midten) er ini-
tiativtagere til trosfrihedsgruppen. De ses her sammen med Ste-
fanusalliansens Ed Brown. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

Trosfrihedsgruppe i Stortinget
Alle de norske partier i Stortinget er tilsluttet gruppen, der vil kæmpe for religionsfrihed.

Syrien: De stridende parter 
har angrebet 63 kirker 
En ny rapport anklager både regering og oppositionsgrup-
per i Syrien for bevidst at have haft kirker som mål for deres 
angreb, skriver Åbne Døre.

Ifølge det Syriske Netværk for Menneskerettigheder (SNM) er 
63 kirker indtil videre blevet beskadiget eller ødelagt i løbet af den 
fi re år lange borgerkrig i Syrien.

I rapporten, som i maj blev udgivet på arabisk og engelsk, be-
skyldes den syriske præsident Bashar al-Assads styrker for at stå 
bag næsten to tredjedele af angrebene på de 63 kirker.

Samtidig beskylder SNM oprørsgrupper og ekstremistiske islami-
ske grupper for henholdsvis 14 og syv angreb. Blandt de muslimske 
grupper står ISIS for seks og ”Al-Nusra Front” for et angreb. To 
angreb er ikke identifi ceret, mens Assads ”skånselsløse regime” 
beskyldes for de resterende 40 angreb. Alligevel lå størstedelen af 
de angrebne kirker i områder kontrolleret af oppositionen.

Gruppen siger, at rapporten ’Targeting Christian Places of Wors-
hip in Syria’, er blevet sammensat over fem måneder, og at de har 
verifi ceret hvert eneste foto og video, som er blevet indleveret af 
lokale eller fundet på sociale medier. ISIS har som den eneste af 
parterne ødelagt kirker og brændt dem ned til grunden.

Bodil

Både præsident Bashar al-Assad, oprørsgrupper og islami-
ster i Syrien har ødelagt kirker og overtrådt international lov 
ved at bruge kirker som militærbaser. Foto: Åbne Døre.

Boko Haram tvinger unge piger 
til at udføre selvmordsaktioner
Terrorgruppen Boko Haram har dræbt fl ere dusin mennesker i 
nigerianske landsbyer i sidste uge. Ifølge FN tvinger gruppen 
kvinder og unge piger til at udføre selvmordsbombninger.

Morning Star News skriver, at Boko Haram under raids i 
Adamawa-staten har dræbt mindst 29, hvoraf de fl este antageligt 
var kristne. I sidste uge hakkede jihadister 10 kristne til døde med 
macheter i det kristne område Pambula-Kwamda i Adamawa.

En præst fortæller, at angriberne først ødelagde telefonmasten, 
så de ikke kunne ringe og bede om hjælp.

Boko Haram mistænkes også for at stå bag en selvmordsbombe, 
der dræbte ni kristne i Garkida, Gombi LGA i Adamawa den 19. maj. 
Et skyderi i Wagga den 16. maj kostede 10 kristne livet, mens 37 
mænd, kvinder og børn meldes dræbt i byen Gubio i Borno State.

FN oplyser, at Boko Haram har brugt piger i alderen 7-17 år til 
mindst ni selvmordsaktioner, skriver The Christian Post.

Bodil

Irland sagde ja til homo-vielser
Fredag den 22. maj stemte 62 procent af Irlands vælgere ja 
ved en folkeafstemning om, hvorvidt personer af samme køn 
skal have ret til at blive gift. 

Det forventes, at de første homo-vielser vil fi nde sted i september 
i år, efter at loven træder i kraft i løbet af sommeren. Der er tale om 
en markant ny udvikling i det meget katolske land, hvor sex mellem 
homosexuelle var ulovligt indtil 1993. Folkeafstemningen indfører 
et tillæg til artikel 41 i den irske grundlov:

“Ægteskab må fastsættes i overensstemmelse med loven mellem 
to personer uden hensyn til deres køn”. 

I 2010 gav “Loven af 2010 for civilt partnerskab med særlige 
rettigheder og forpligtelser for samlevere” par af samme køn ret-
tigheder og forpligtelser, der ligner, men ikke er ligestillet med dem 
i det civile ægteskab. Denne lov har fungeret siden 1. januar 2011.

Bøsser, lesbiske, bisexuelle og transkønnede fi k yderligere nogle 
rettigheder, da ”Loven om børne- og familieforhold” trådte i kraft 
i april 2015. Loven betyder, at par af samme køn snart vil have 
mulighed for at adoptere børn og stedbørn, ligesom de vil opnå for-
ældreskabsanerkendelse i forbindelse med hjælp til svangerskab.

Vatikanet betegnede resultatet af den irske folkeafstemning som 
et nederlag for menneskeheden.

Jakob

– Jeg har lyttet til programmet 
de sidste ti år, skriver en kine-
sisk radiolytter på 52.

Det kristne radioprogram ’Pop-
corn’ har kinesiske børn som 
målgruppe. Men ifølge tilbagemel-
dinger til Norea Mediemission er 
programmet mindst lige så nyttigt 
for voksne, skriver KPK.

– Jeg har lyttet til radiopro-
grammet Popcorn de sidste ti år. 
Jeg kan godt lide deres program-
mer og har lært Herren bedre at 
kende, skriver en 52-årig radiolyt-
ter i Kina.

Søndagsskole i luften
Norea samarbejder med Voice 

of Salvation på Taiwan, som 
blandt andet sender radiopro-
grammet Popcorn rettet mod 
Kina. Over 5 millioner børn lytter 
til programmet hver uge.

Ifølge Norea er programmet 
som en søndagsskole i luften 
med bibelfortællinger og sange. 
Temaer som kærlighed og re-
spekt ud fra et bibelsk perspektiv 
bliver taget op på en måde, som 
fænger de unge. 

Gennem programmet ønsker 
Norea at give mennesker grund-
læggende kundskaber om kristen 
tro, som kan formidles videre til 
andre.

– Jeg har lært meget, jeg kan 

bruge som søndagsskolelærer 
gennem Popcorn. 

Jeg takker Gud for, at han har 
givet mig den tillid, at jeg kan gøre 
en forskel i børns liv, og jeg tak-
ker jer, som gi’r os mad til sjælen 

gennem programmerne, slutter 
radiolytteren i Kina.

Bodil

Kinas voksne hører 
kristent børneprogram
Programmet ’Popcorn’ fra Norea formidler kristen tro og etik til alle aldersgrupper.

Målgruppen er børn. Men radioprogrammerne inspirerer også voksne. Foto: Norea Mediemission.
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Da Reath var otte år, blev hans 
landsby i Sydsudan angrebet 
af muslimer. Han kom væk fra 
sin mor og så hende først 19 år 
senere. Efter syv år i forskellige 
fl ygtningelejre kom han i 2001 
til Danmark som FN-fl ygtning. 
Han kommer i dag i en dansk 
frikirke. Den nu 26-årige Reath 
fortæller sin historie i bogen 
’Medmennesker på Menuen’, 
der snart udkommer på forla-
get Fokal.

Reath boede som lille hos sine 
bedsteforældre, hvor han skulle 
lære at passe dyrene. Som syv-
årig fl yttede han hjem til sin mor 
for at gå i skole. Hans far havde 
været frihedskæmper og var død i 
krigen to år tidligere. Reaths onkel 
var familiens overhoved, og han 
ville have Reath i skole. Men så 
kom muslimerne.

FN-fl ygtningelejr 
trænede børnesoldater

- Da jeg var otte år, blev min 
mor, mine mindre søskende og 
jeg nødt til at fl ygte, fordi vores 
landsby blev angrebet af mus-
limer, og vi boede i den kristne 
del af Sudan. Det var farligt, for 
regeringen og oprørere førte krig 
i vores by. 

Min verden gik under, for vi 
vidste ikke, hvor vi skulle søge 
hen. Vi blev bare nødt til at fl ygte. 
Vi fl ygtede mod Etiopien, men jeg 
kom væk fra min mor og søsken-
de, og jeg endte i en fl ygtningelejr 
sammen med min onkel. 

Min onkel sendte mig videre 
til en anden fl ygtningelejr, hvor 
man kunne gå i skole. Jeg tog 
selv derhen. Det viste sig, at det 
var et sted, hvor sydsudanere “tog 
børnene med i skole”, men i vir-
keligheden tog de dem med til en 
træningslejr, hvor man trænede 
børnesoldater og sendte dem i 
krig. Det var en FN-fl ygtningelejr, 
men selvfølgelig vidste FN ikke 
noget om det; det foregik “under-
cover” – i hemmelighed.

Sydsudanere fra organisatio-
nen SPLA, Sudan People’s Libe-
ration Army, trænede børnene og 
snakkede om krig og hævn.

De hjernevaskede børnene, 
så de kom til at tro på, at krig var 

den eneste løsning. Hvis jeg var 
blevet der, var jeg også kommet 
i træningslejr. Jeg gik i skole og 
arbejdede i en tebutik for at skaffe 
penge til tøj og bøger, fortæller 
Reath.

Som at være i fængsel
I løbet af syv år kom Reath til at 

bo i tre forskellige fl ygtningelejre. 
Det var som at være i fængsel 
med de samme rutiner hver dag, 
fortæller han.

Drengene i lejren købte tygge-
gummipakker med billeder af de 
dygtigste fodbolspillere fra hele 
verden. En skønne dag lykkedes 
det Reath at få det sidste, han 
manglede - det af danske Peter 
Schmeichel.

”Det gav mig samme følelse 
som en dreng, der har fået mange 
konfi rmationspenge! Så havde 
jeg hæftet fyldt, og to år senere 
fandt jeg ud af, at jeg skulle til 
Danmark. På det tidspunkt troede 
jeg, at Danmark var en del af 
England. For da jeg fi k at vide, at 
jeg skulle til Danmark, kendte jeg 
kun Peter Schmeichel”, fortæller 
Reath. Han kom til Danmark som 
FN-fl ygtning, dvs. en af dem, FN 
skønner har mest brug for hjælp.

Er det her, Peter 
Schmeichel bor?

Det var et kulturchok at komme 
til Danmark. Reath og fi re andre 
fl ygtningedrenge ankom til Billund 
og blev derfra kørt til Gram i Søn-
derjylland. De kom fra 38 graders 
varme til frostvejr i Danmark, og 
Reath undrede sig over, hvor alle 
menneskene var henne. 

- Den kvinde, der fulgte os, 

fortalte, at folk skulle på arbejde 
næste morgen, og der var sne, 
derfor var folk indenfor. Jeg havde 
aldrig set sne før, så jeg tog 
skoene af og prøvede at sætte 
fødderne i det. Fra den dag har 
jeg aldrig taget sokkerne af. Jeg 
sover med sokker på, uanset om 
det er sommer eller vinter, fortæl-
ler Reath og nævner fl ere ting, 
som han måtte lære i Danmark:

Jeg kom fra en landsby til en 
fl ygtningelejr og hertil. Nogle ting 
skal man lære fra bunden. Hvor-
dan tænder man for eksempel 
lyset, når det er elektrisk?

Jeg begyndte at tilgive
Reath begyndte at gå i skole i 

Arnum og tog fl ere af klasserne 
to gange. På den måde lærte han 
dansk. Men han havde det svært 
og tænkte meget på familien og 
krigen. Han kom ikke godt ud 
af det med de andre i skolen, 
begyndte at slås, drikke og feste. 
Men så blev han syg af tuberku-
lose og indlagt på hospitalet.

- Under fl ugten drak vi beskidt 
vand, og det var skyld i, at jeg 
blev syg. Jeg kastede blod op og 
troede, jeg skulle dø. Da jeg var 
på hospitalet, sagde jeg til Gud, 
at han bare skulle lade mig dø. I et 
helt år gik jeg ikke i skole på grund 
af tuberkulose, men så begyndte 
jeg på en ny efterskole. Der fi k 
jeg en ny start på livet, for de tog 
imod mig, som jeg var.

På et tidspunkt ringede min 
familie fra Sudan og spurgte, 
hvornår jeg kom tilbage. Det mo-
tiverede mig, at der er nogle, der 
venter på mig. Jeg tænkte, at der 
må være en plan med, at Gud har 

ladet mig leve; at jeg har overlevet 
krig, fl ugt og sygdom. 

Jeg kom ind i et kirkefælles-
skab, hvor der var nogle ældre, 
der gav mig små skub i den rigtige 
retning. Som barn tænkte jeg, at 
det var min mors skyld, at hun 
ikke fandt mig. I 2008 begyndte 
jeg at tilgive både muslimerne i 
Sudan, venner fra efterskolen, 
min mor og mig selv. Samme år 
talte jeg i telefon med min mor for 
første gang siden fl ugten i 1994.

Som ældste mand i familien 
havde Reath ansvar for sin mor 
og seks søskende i Sudan. Derfor 
tog han arbejde et år for at sende 
penge til familien. Derefter tog 
han SOSU-hjælper-uddannelsen 
i Esbjerg og fi k gode venner, som 
han kunne dele sin historie med. 

Foredrag om Sudanmark
- En af de drenge, jeg fl ygtede 

med, sagde, at der var en, der 
ville hjælpe os, hvis vi ville for-
tælle vores historie til mennesker, 
så det gjorde vi. Senere mødte 
vi Svend og Ole, som sagde, at 
vi kunne være foredragsholdere 
med det formål at samle penge 
ind til den landsby, vi kommer fra. 
Men vi ville mere: fred mellem de 
64 stammer i vores hjemland. 

Derfor dannede vi organisa-
tionen Sudanmark, så vi kunne 
arbejde herfra med udvikling i 
Sydsudan. Sudanmark bliver 
større, vi er med i forskellige artik-
ler og holder foredrag. De penge, 
vi får ind, går til foreningen, og 
vores samarbejdspartner bruger 
pengene på hjælpearbejde i 

Sudan. Jeg tror, at der er én, der 
har styr på det hele. Når jeg går 
i stå, går jeg til Gud. Tilgivelsen 
kommer fra Gud, og efterhånden 
fi nder jeg ud af, hvad der også 
sker med mig selv, når jeg tilgiver.

I april 2013 besøgte jeg min 
mor for første gang i 19 år. Det 
kan ikke beskrives, hvor stor en 
oplevelse det var. Jeg tudede, da 
vi mødtes i Jubba, hovedstaden i 
Sydsudan. Derfra tog vi sammen 
ud til en fl ygtningelejr i Kenya, 
hvor hun boede. Jeg var der kun 
18 dage, men nu taler vi sammen 
i telefon, og vi snakker om alt, 
hvad vi kan huske.

Jeg har meget kontakt med 
hende i dag. Min lillesøster fl yg-
tede sammen med min onkel. 
Hende har jeg ikke set, siden vi 
kom væk fra hinanden i fl ygtnin-
gelejren, men jeg ved, at hun er 
i Australien ligesom min onkel.

Vil gøre en forskel
Reath fortæller om sin glæde 

ved at komme i en frikirke, hvor 
folk tager sig af ham. Det var 
naturligt for ham at blive en del af 
kirken, bl.a. fordi han selv kommer 
fra en kristen familie.

- Det var en fordel for mig 
hurtigt at komme ind i et fæl-
lesskab med andre. Det kristne 
fællesskab forventer ikke mere 
af én, end man kan. Der er ingen 
stress. Vi mennesker har brug for 
forbilleder, vi kan spejle os i, både 
unge og ældre.

Når jeg slapper af, kommer tan-
kerne tilbage. Livet i Danmark er 
fi nt nok, bortset fra at jeg savner 

min familie. Juleaften, hvor man 
har brug for familien, der savner 
jeg dem og mangler noget i mit 
liv, fortæller Reath.

Han understreger, at det er 
svært at være i Danmark, fordi 
han er her uden sin familie. Sådan 
er det også for de andre drenge, 
han ankom sammen med.

- Alle de problemer, jeg har 
været igennem, kommer tilbage, 
hvis jeg slapper af. Tankerne 
kommer tilbage, så jeg sover 
med musik i ørene. Jeg vågner 
uden vækkeur, og jeg kan ikke 
være alene. Jeg skal hele tiden 
være beskæftiget, for når man 
er i en situation, hvor der ikke er 
plads til at tænke tilbage, så gør 
man det ikke. Jeg håber ikke, det 
bliver ved. Jeg håber, jeg kommer 
ud af det.

Jeg vil gerne gøre en forskel. 
Mit mål er at gøre en forskel. Det 
er lige meget, hvor det er; jeg vil 
bare gerne se, at jeg har gjort 
noget for andre mennesker. Mit 
andet mål er at komme tilbage til 
Sydsudan, men lige nu er Syd-
sudan i borgerkrig. Jeg vil gerne 
arbejde i en forening, der arbejder 
med Sudan, for jeg kan stadig 
sproget. I dag føler jeg mig som 
60% sudaner og 40% dansker – 
en slags verdensfi gur. Jeg kan 
bo i begge lande, men jeg har 
hjemme i Sydsudan, og jeg vil 
hjælpe mit folk der, fastslår Reath.

Bodil

Den kristne fl ygtning Reath - en 
af dem valgkampen handler om
Han voksede op i tre fl ygtningelejre og kom til Danmark uden sin famile. Nu vil han gerne hjælpe Sudans 64 stammer til at leve i fred.

I dag føler jeg mig som 60% sudaner og 40% dansker – en 
slags verdensfi gur. Jeg kan bo i begge lande, men jeg har 
hjemme i Sydsudan, og jeg vil hjælpe mit folk der, siger Reath.

Bogen om Reath og 19 andre 
fl ygtninge udkommer 12. juni.

Bogen Medmennesker på Menuen indeholder både livshistorier og madopskrifter. Denne opskrift 
stammer fra en af Reaths bekendte i Nordsudan.
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Moses opfordrer til bøn og 
faste for folketingsvalget

Synspunkt

Fair SU til alle 
studerende - 
også på MF
KD har altid 
v æ r n e t  o m 
det frie valg i 
grundskolen, 
men nu står 
kampen om 
de videregå-
ende uddan-
nelser. 

I det nye folketing vil vi arbejde 
for det juridiske grundlag for, at 
private kan drive universiteter, 
hvor de studerende får SU på 
de samme vilkår som alle andre 
danske studerende.

KD vil rette op på 50 års uret 
begået mod de to private uddan-
nelsesinstitutioner Menigheds-
fakultet i Århus (MF) og Dansk 
Bibel-Institut (DBI) i København. 
Vi mener, at det er for ringe, at 
danskere år efter år skal indsamle 
fl ere millioner kroner til at støtte 
teologistuderende ved disse insti-
tutioner. SU må være en offentlig 
opgave på lige vilkår for alle!

I foråret afdækkede DBIs rektor 
de åbenlyse uretfærdigheder i en 
kronik i Kristeligt Dagblad den 
26. marts. Det er uretfærdigt og 
bare ikke fair, at DBI får afvist sin 
SU-ansøgning, både fordi det ikke 
er et dansk universitet, og fordi 
det er udenlandsk uddannelse. 
Man tager heller ikke hensyn til 
det store marked, der er for disse 
teologiske kandidater. Mage til 
politiserende statsadministration 
skal man lede længe efter.

Giv derfor KD en stemme til 
at sikre en videregående uddan-
nelse, som ikke administreres 
ud fra fl ertallets følelser og anti-
patier. Vi vil sikre mangfoldighed 
og fairness ved at arbejde for et 
klart lovgrundlag, der ikke diskri-
minerer teologiske retninger og 
kirkelige grupperinger. I Danmark 
skal fair og fri videregående ud-
dannelse alene vurderes ud fra 
international kvalitet i forskningen 
og undervisningen.

KRISTIAN ANDERSEN

SPIDSKANDIDAT FOR KD I
STORKREDS VEST

Vi vil kæmpe 
for mere tid til 
familien
Kr is tenDe-
mokraterne 
vil sætte fo-
kus på Det 
g o d e  L i v . 
Hvad bety-
der det for 
en børnefa-
milie? 

Her er TID en vigtig faktor. 
Mere tid. Forældre og børn mere 
tid sammen. Når regeringen taler 
om velfærd og kvalitetsløft på 
familieområdet, begrænser det 
sig stort set til fl ere pædagoger 
i vuggestuer og børnehaver. Ikke 
et ondt ord om dette, men KD vil 
mere. Vi vil give familierne mulig-
hed for mere tid sammen.

1. Vi vil lade 85 procent af 
den kommunale pasningsudgift 
følge barnet hjem i familien, når 
forældrene selv vælger at passe 
barnet/børnene.

2. Vi vil rulle folkeskolereformen 
tilbage, lad dog familierne selv 
råde over deres og børnenes fritid. 
Hvem får noget ud af den lange 
skoledag?

3. Den nuværende lukkelov 
giver også mindre tid til, at famili-
erne kan være sammen. Den skal 
ændres. Det fratager familierne 
kostbar tid, når en eller begge 
forældre skal arbejde på ”skæve” 
tidspunkter.

Dette er blot tre bud på, hvordan 
familierne kan få mere tid sammen.

FRIDTJOF STIDSEN

FOLKETINGSKANDIDAT FOR KD
KORNING GAMMELBY 35
8700 HORSENS

Psykiske problemer og stress 
er folkesygdomme i stærk 
stigning. 

Det presser sundhedsudgif-
terne i vejret. Regioner og kom-
muner kan ikke holde deres 
budgetter og udmelder gentagne 
gange nye barske spareplaner, 
som rammer de varme hænder 
og de svage grupper. Statens 
institut for folkesundhed anslår 
nu, at 7-800.000 danskere i løbet 
af et år har psykiske problemer i 
større eller mindre grad.

Lægerne ordinerer flere og 
flere piller til stigende priser. 
Psykologernes medicin har hidtil 
været, at patienter med psykiske 
problemer skal se ind i sig selv 
og analysere tanker og følelsesliv 
for at bearbejde deres problemer 
og få det bedre. Men det har ikke 
givet de ønskede resultater. 

Selvfokus og egoisme. Det må 
være ret indlysende, at tidens 
store selvfokusering fremmer en Kristendemokraterne i Sydjylland

Stem Stem 
for alt, for alt, 
hvad hvad 
du har du har 
kært!kært!

n
a

egoistisk tankegang, som kan 
have mange dårlige følger både 
for den pågældende og for om-
givelserne. 

Den kan fremme en mobbekul-
tur blandt både børn og voksne, 
og den kan fremme en beslutning 
om fx at få foretaget en abort eller 
at lade sig skille. Det tager livet 
eller gør livet dårligt for den, det 
rammer. Og det medfører ofte 
samvittighedskvaler og psykiske 
problemer hos den ansvarlige.

Ny international forskning vi-
ser nu, at jo mere tid vi bruger 
på bekymringer og selvfokus, jo 
fl ere symptomer i form af stress, 
angst og depression får vi. Den 
store selvoptagethed dræner 
os for energi og underminerer 
vores selvværd. Også danske 
psykologer med professor Svend 
Brinkmann, Aalborg, i spidsen 
advarer nu mod tidens tendens 
til selvfokus. 

Derimod virker et fokus på 
kristne værdier - som medmen-

neskelig omsorg og næstekær-
lighed - lige modsat. Livet bliver 
meningsfuldt af at gøre godt mod 
andre. Mindreværdsfølelser for-
svinder, og livet føles godt. 

Derfor er der brug for langt 
større fokus på de kristne vær-
dier i vort samfund, både blandt 
politikere, psykologer og under-
visere. Det vil kunne hjælpe langt 
fl ere mennesker til at opleve ”Det 
gode liv”.

Tillægsgevinst: Samfundet vil i 
tilgift spare store beløb, alene på 
grund af færre psykisk syge og 
færre skilsmisser. Penge som i 
stedet kan bruges til at undgå spa-
replaner - og dermed fastholde de 
varme hænder og gode vilkår for 
de svage grupper.

AF JENS OVE KJELDSEN 
FOLKETINGSKANDIDAT FOR KD

Kristne værdier giver 
”Det gode liv”

Debat

Valgkampen 
er et kald
til os kristne
Den igangsat-
te valgkamp, 
der idealistisk 
set  handler 
om landets ve 
og vel og ikke 
om nog ens 
p e r s o n l i g e 
karriere (Løk-
ke Rasmus-
sens ord), er også et kald til 
Kristi efterfølgere. Har vi mon 
tænkt på det?

Det er ikke et kald til nogen 
”rød” el. ”blå” blok, endsige spilde 
tid med at lytte til trættende, per-
fi de debatter, men at høre den 
Åndens røst, der med apostolsk 
myndighed formaner os til ”at 
frembære bøn, påkaldelse, forbøn 
og tak for alle mennesker, for 
konger og alle i høje stillinger, så 
vi må leve et roligt og stille liv, gud-
frygtigt og sømmeligt i alle måder.  
Dette er godt og velbehageligt for 
Gud, vor Frelser…”  (1. Tim. 2:1-3).

Disse inspirerede ord blev 
skrevet under den tyranniske og 
kristendomshadende kejser Nero, 
som lod Paulus’ blod fl yde p.gr.a. 
hans troskab mod Jesus Kristus 
og hans kald til at udbrede hans 
evangelium.

Også Nero formanedes de 
kristne til at bede for. Paulus 
kunne gerne sige til ham: ”Du 
repræsenterer den styrende øv-
righed, som grundlæggende er 
en ”Guds ordning” til fremme for 
det gode som ”en Guds tjener” – til 
gavn for mig og mine medkristne” 
(se Rom. 13:1-4).

Men Nero var en såkaldt gude-
kejser med krav om tilbedelse og 
fravalg af  Kristus som Gud. Dette 
gjaldt også Paulus, som da med 
de første kristne kunne sige:  ”Man 
bør adlyde Gud mere end menne-
sker!” Ap.G.5:29. Øvrigheden vil vi 
som ”Guds ordning” adlyde, men 
byder den os at fornægte Gud og 
hans evangelium, er denne Guds 
ordning selvmodsigende, og da 
må vi følge Ham og vor gudgivne 
samvittighed.

Læs igen det citerede ord fra 
1. Tim. 2:1-3 og videre i v. 4:  ”… 
som vil, at alle mennesker skal 
frelses og komme til erkendelse af 
sandheden!”  Det er vort budskab 
til vort land og verden i den tid, vi 
skal være her ”til et vidnesbyrd i 
den dertil bestemte tid”  (1. Tim. 
2:6).  Og altså ikke et ”rødt” eller 
”blåt” budskab om at gøre denne 
fortabte verden el. ”vanartede 
slægt” (Ap.G. 2:40) bedre. Kan du 
se det anderledes?

JØRN NIELSEN, H.C. 
LUMBYES VEJ 159A, 
4700 NÆSTVED

Knæk skils-
missekurven

I lille Danmark går mere end 
halvdelen af alle parforhold i op-
løsning, til stor skade især for bør-
nene og deres trygge barndom.

Familien er grundlaget for vores 
tryghed gennem barndommen. 
Når mor og far går fra hinanden, 
så ramler hele rammen om et 
barns liv sammen. Det hæmmer 
barnets indlæringsevner og kan få 
store konsekvenser resten af livet.

KD vil indføre gratis parterapi i 
alle 98 kommuner, til hjælp for par 
i krise. Modellen fungerer i Norge, 
og skilsmissetallet er halvveret, til 
gavn for familien og børnene. Ja, 
til stor besparelse for samfundet.

Hjælp KD med at løse dette 
store samfundproblem.

Støt os på valgdagen med en 
stemme på liste K!

VERNER B. ANDERSEN

FOLKETINGSKANDIDAT SILKEBORG

Claus Hermansen er 40 år, gift 
og har 4 børn. Han er frikirke-
præst i en pinsekirke i Hobro. 
Og han er kandidat for Liberal 
Alliance...

Hvorfor har du valgt at stille op 
til Folketinget?

- Jeg mener, det er meget vig-
tigt, at kristne involverer sig i sam-
fundet og gør deres indfl ydelse 
gældende. Vi har brug for mange 
fl ere kristne journalister, advoka-
ter, skolelærere - og politikere. 

Som frikirkepræst havde jeg i 
mange år den holdning, at jeg ikke 
burde være politisk aktiv – men 
samtidig opfordrede jeg igen og 
igen folk til at involvere sig i det, 
der interesserede dem for at dan-
ne netværk blandt ”almindelige 
mennesker” – og én dag var det, 
som om Gud spurgte mig: ”Hvad 
engagerer du dig så i?” 

Det var startskuddet til at en-
gagere mig i politik – noget jeg i 
mange år havde haft lyst til.

Hvorfor lige Liberal Alliance?
1) LA kæmper for det enkelte 

menneskes, den enkelte virksom-
heds - og den enkelte forenings/
kirkes - frihed fra unødig statslig 
indblanding. Er der noget, vi som 
frikirker har brug for, er det politi-
kere, der vil værne om friheden 
for den enkelte til at tro og tænke, 
hvad de vil - uden diskrimination.

2) LA kæmper for vækst og 
velstand for den ganske almin-
delige dansker og tilskynder 
til, at man ærer dem, der viser 
entrepreneur-skab - i stedet for at 
mistænkeliggøre dem, der tjener 
lidt ekstra ved at pålægge dem 
topskat og andet, som er baseret 
på misundelse. 

3) LA har pondus til at få indfl y-
delse på Christiansborg. 

4) Ja, LA er - ligesom resten af 
Folketingets partier - tilhænger af, 
at den frie abort skal bevares. Det 
er jeg som bibeltro kristen selv-
sagt ikke - men man må vælge 
sine kampe, og kampen mod fri 

abort er mine øjne mere åndelig 
end politisk. Bevarelse af den frie 
abort ligger på ingen måde som 
en mærkesag eller et fokus for LA 
- og der er andre i partiet, der er 
imod, ligesom jeg - og jeg oplever 
respekt for mit synspunkt.

5) LA er på linie med de kristne 
på række områder, såsom mod-
stand mod anerkendelse af Pa-
læstina som stat, skepsis overfor 
aktiv dødshjælp, stop for statslig 
indblanding i kirkens interne 
forhold etc.

6) En stemme på en bibeltro 
LA'er til valget giver langt mere kri-
sten indfl ydelse på Christiansborg 
end en stemme på en kristen, hvis 
parti ikke har en realistisk mulig-
hed for repræsentation, slutter 
Claus Hermansen.

Henri.

Frikirkepræst 
stiller op for LA

Et grundlovsmøde på Pottema-
gerens Hus i Holsted udvides 
nu til en delvis faste for folke-
tingsvalget.

Grundlovsmødet holdes fredag 
d. 5. juni kl. 19 med folketingskan-
didaterne Mogens Stig Nielsen og 
Henri Nissen med efterfølgende 
spørgsmål, debat og socialt fæl-
lesskab ved kaffebordet. 

- Vi vil gerne udvide denne 
aften til en weekend med bøn og 
delvis faste for folketingsvalget, 

oplyser Moses Hansen.
Man kan enten bo i camping-

vogn eller på værelse på gården, 
som ligger på Lykkeskærvej 5, 
Holsted. Og man kan få et let mål-
tid fredag. Men lørdag og søndag 
er der mulighed for faste, afbrudt 
af bøn for valget kl. 10, 15 og 19.

- Det bliver naturligvis med 
Ordet som vores Trøster - og med 
lovsang. Ind imellem er der tid til 
personlig bøn og stilhed - og en 
vandretur. 

Tiden er kort! Det er nu, vi skal 

bede. Om bare tre uger er det for 
sent, siger Moses Hansen. 

Lisbeth

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. 
Obs! Max 200 ord. Red. forbe-
holder sig ret til at forkorte og 
udelade indlæg
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Folkekirken har en fremtid 
– hvis den fornyes, mener forsker
Af freelancejournalist 
Svend Løbner

Hvad vil I med magten? Og 
hvordan vil I forny folkekir-
ken? Sådan indledte for-
henværende biskop Karsten 
Nissen den kirkepolitiske 
debat på Menighedsrådenes 
årsmøde på Nyborg Strand 
fredag den 29. maj.

Forinden havde Landsforenin-
gen af Menighedsråd spurgt 
fremtidsforsker Marianne Levin-
sen fra Institut for Fremtidsforsk-
ning, om der også er en folkekirke 
om 20 år med tanke på faldende 
dåbstal, kritik af præster osv. 

- Vi har også en folkekirke 
om 20 år. Sikkert også om 40, 
svarede fremtidsforskeren og 
fortsatte: 

- Men det afhænger af kirkens 
evne til at gribe de muligheder, 
der fi ndes for at være kirke for 
danskerne. Det vil sige hele 
paletten af tilbud lige fra spa-
ghettigudstjenester, højmesse, 
børnekonfirmandundervisning 
og så videre. Kirken skal møde 
danskerne i deres nutid.

De vakte og de dovne?
Den første oplægsholder på 

Menighedsrådenes årsmøde 
var ikke enig. For Marie Vejrup 
fra Center for Samtidsreligion er 
spredt fægtning et af folkekirkens 
store problemer: 

- Det er ikke nemt at være 
så populær, som Folkekirken er 
blevet de seneste ti år. Medlem-
merne er interesserede i alle 
de tilbud, I kan finde på. Men 
hvad gør det ved kirken, når I 
tilpasser den til medlemmerne? 
Så bliver kommentaren måske 

efterfølgende: Dejligt at der ikke 
blev forkyndt i kirken, for så var 
det meget nemmere at være der!

Den store udfordring er ikke 
at fi nde på fl ere slags arrange-
menter, men at ”vække” medlem-
merne:

- Hvordan får man engageret 
medlemmerne? I gamle dage 
inddelte man medlemmerne i 
”de vakte” og ”de dovne”. I dag 
kalder vi dem kulturkristne og 
kirkekristne. De kulturkristne 
kommer, når det passer dem, 
men de løfter ikke en finger. 
Hvordan engagerer man dem? 
spurgte forskeren og udfordrede 
menighedsrådsmedlemmerne til 
at udnytte den stigende interesse 
for folkekirken til at engagere 
medlemmerne.

Kirken skal påvirke
Marie Vejrup var en af tre 

oplægsholdere, der spillede op 
til kirkeordførere fra fi re partier. 
Oplæggene kom hurtigt til at 
handle om struktur – om hvorvidt 
folkekirken som nu ”understøttes 
af staten”, som det fremgår af 
Grundlovens paragraf 4, eller 
om der i stedet skal oprettes 
et såkaldt kirkeråd til at lede 
folkekirken. 

Som Hans Krab Koed fra Skt. 
Nicolai Sogns Menighedsråd i 
Kolding sagde:

- Civilsamfundet svækkes, hvis 
båndet mellem kirke og stat skæ-
res over. Og vi svigter sammen-
hængskraften i samfundet, hvis vi 
opdeler os efter anskuelser. Ægte 
kærlighed er at elske kirken på 
trods af al dens ufuldkommenhed. 
Kirken skal bruge sin chance for 
at øve sin indfl ydelse og styrke 
civilsamfundet. Den skal sige 
mere ja end nej. Nej er ikke 

vejen frem, hvis vi mener noget 
med budskabet, som er indhold, 
ikke form. 

Kirken skal være tæt på
Biskop Tine Lindhardt fra Fyns 

Stift fi k det sidste ord, inden kirke-
ordførerne blev sluppet løs:

- Den bedste struktur for at 
fremme evangeliets formidling er 
den fl ade struktur, som også er lo-
kalt forankret. Det skal være nemt 
at gå i kirke. Kirken skal være tæt 
på. Derfor er det vigtigt at have 
menighedsråd, som kender folk, 
og som folk kender. De er kirkens 
ambassadører. 

- Jeg går ikke ind for et kir-
keråd. Det er det første skridt 
i adskillelsen af stat og kirke. 
Nogle kalder det frihed. Men at 
blive fritstillet er det samme som 
at blive fyret, sagde biskoppen 
og slog fast: 

- Kirken skal være en del af 
samfundet, en del af det offentlige 
rum, det normale, det alminde-
lige. Vi skal bevare den erhvervs-
risiko, det er at møde mennesker, 
som har den stik modsatte hold-
ning af os selv. Evangeliet når 
ud til fl ere, når kirken ikke bliver 
et meningsfællesskab. Vi skal 
sikre, at så mange som muligt 
hører evangeliet om tilgivelse i 
guddommelige dimensioner.

Kirken binder 
samfundet sammen

Kirkeordførerne fra så forskel-
lige partier som Dansk Folkeparti, 
Venstre, Socialdemokratiet og SF 
var enige om, at evangeliet er 
kirkens kerneydelse, og at me-
nighedsrådene er sognekirkens 
ambassadører i lokalsamfundet, 
men her hører enigheden også 
op. 

- Folkekirken er vigtig for vores 
fællesskab i Danmark. Den er 
den institution, der skaber mest 
fællesskab i vores samfund. Men 
derfor behøver den ikke være en 
statskirke, sagde Karen Klint, kir-
keordfører for Socialdemokratiet 
og tilføjede endnu en dimension 
til debatten:

- Vi er storebror for de andre 
trossamfund, og det forpligter. 
Vi skal ikke fylde og styre det 
offentlige rum, men vi må fi nde 
ud af relationen til de andre tros-
samfund. Samtidig må vi forandre 
folkekirken, så den også appel-
lerer til unge. 

Hvis jeg blev kirkeminister
Flemming Damgaard Larsen 

fra Venstre vil ikke adskille stat 
og kirke:

- Jeg er stærkt imod et kir-
keråd. Jeg er bange for, at det 
medfører en adskillelse af kirke 
og stat. Vi skal i højere grad se 
kirken nedefra. Der er behov for, 
at vi løbende fornyer folkekirken. 
Folkekirken er en del af det folke-
lige Danmark, sagde han. 

Og selv om han er jurist, me-
ner han ikke, man skal defi nere 
folkekirken juridisk. 

- Det er arbejdet ude i sognene, 
der udvikler folkekirken. Vi skal 
afbureaukratisere menigheds-
rådsarbejdet. Masser af regler 
skal fjernes, så også almindelge 
mennesker kan sidde i menig-
hedsrådene, sagde Flemming 
Damgaard Larsen, og menig-
hedsrådsmedlemmerne kvitte-
rede straks med en klapsalve, der 
gik over i latter, da han tilføjede:

- Hvis jeg blev kirkemimister, 
ville jeg straks sætte dette ar-
bejde i gang! 

Vi skal også forny sproget i 

folkekirken. Unge føler sig frem-
medgjort. Det er især præsterne, 
der skal arbejde med sproget. 
De har den faglige baggrund for 
at gøre det. 

Kirken er ikke en koncern
Også Christian Langballe fra 

Dansk Folkeparti vil bevare sta-
tens indfl ydelse på folkekirken:

- Jeg holder utrolig meget af 
den danske kirkeordning. Den 
er indbegrebet af danskhed. Det 
glædede mig usigeligt, da kirke-
ministeren måtte meddele, at der 
ikke kunne laves et forlig om en 
ny kirkeordning. Enhver tanke om 
kirkeråd faldt, fordi det ville have 
fremmet en adskillelse af stat og 
kirke og fremmet en topstyring af 
kirken, sagde han.

Men så måtte det også være 
slut med snak om styringsstruk-
tur, mente han:

- Vi har snakket om struktur, 
siden jeg blev præst i 2000. Nu 
må vi snakke om evangeliet i 
stedet. Det andet keder man sig 
ihjel over. Hvis folk ser folkekirken 
som en koncern, hvor præster 
stempler ind og ud, så holder de 
sig væk. Kirken er sat i værk for 
at forkynde evangeliet. 

Pernille Vigsø Bagge fra So-
cialistisk Folkeparti ønsker en 
fri folkekirke:

- Vi er overbeviste om, at 
tiden er løbet fra, at folketinget 
er øverste råd for folkekirken i 
Danmark. Folkekirken er for vigtig 
til, at vi kan overlade den til de ni 
partier i folketinget. Og kirkepolitik 
er ikke det store tilløbsstykke i 
folketinget. Det bliver aldrig en 
stor debat, sagde hun og sluttede 
med det retoriske spørgsmål:

- Hvad er det farlige ved at give 

ansvaret for folkekirken ud i et 
land, hvor selveje er i højsædet? 

Ønskes: Kirkesale 
på sygehuse

Debatten bølgende frem og 
tilbage og sluttede forfriskende 
med tre ønsker til kirkeordførerne 
fra biskop Tine Lindhardt:

- Jeg kunne ønske, at folke-
tinget støttede folkekirken mere, 
ikke økonomisk, men ved at sikre, 
at konfi rmandundervisning ikke 
bliver et stedbarn på tålt ophold 
i skolen. Sørg også for, at der er 
kirkesale på de nye supersyge-
huse. Det er fi nt med religiøse 
rum, men der bør selvfølgelig 
være deciderede kristne kirke-
sale. Og så skal man holde op 
med at snakke om at lukke kirker. 
De skal åbnes, for evangeliet skal 
forkyndes for alle. Derfor kunne vi 
også ønske fl ere præster.

 
I skal være mere vilde!

Kirkeordførerne kvitterede med 
at opfordre kirkerne til at stille 
fl ere krav til politikerne:

- Menighedsrådene skal være 
mere offensive og protestere 
mod den nye folkeskolelov, som 
fuldstændig har kørt folkekirken 
over og placeret konfirmand-
forberedelsen i skolen sidst på 
eftermiddagen, sagde Christian 
Langballe fra DF.

I skal gå hjem og være mere 
vilde, end I er. I skal komme med 
krav og udfordre os. Da får vi en 
vigtig dialog, sagde Flemming 
Hedegaard Larsen fra Venstre.

Og således fi k deltagerne en 
bred vifte af svar på Karsten 
Nissens oplæg: Hvad vil I med 
magten? Og hvordan vil I forny 
folkekirken?

Findes der en folkekirke om 20 år? I så fald skal den fornyes – men hvordan? Gennem en fl adere struktur eller et skarpere budskab? 
Det diskuterede kirkeledere og politikere på Menighedsrådenes årsmøde den 29. maj.

Marianne Levinsen fra Institut for Fremtidsforskning mente, der  også 
var en folkekirke om 20 år. Sikkert også om 40.

Delegerede fra hele landets mange menighedsråd samledes i Nyborg til årsmøde i Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, som havde 
inviteret de kirkepolitiske ordførere fra Folketingets partier til at give deres bud på folkekirkens fremtid.
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TILBUD - BOGPAKKER! 
FRA UDFORDRINGENS FORLAG

Sofi a Kuperman

Sofi as historie
Sofi a voksede op som forfulgt jøde i 
Polen. Hendes forældre led af frygte-
lige traumer efter Holocaust...

Der var altid ufred i hjemmet, og den lille 
pige blev endda misbrugt af sin far. 
I skolen blev Sofi a mobbet af de ikke-
jødiske kammerater, som kaldte hende 
”Jesusmorder”. Sammen med forældrene 
fl ygtede Sofi a til Danmark, og selv for-
søgte hun at emigrere til Israel, men blev 
afvist af sin egen bror. Hun ønskede blot 
at dø... Men en dag skete der noget over-
raskende - og overnaturligt...
Paperback, 144 sider. Normalpris kr. 98,-

Sofias
historie

- en dansk jødes 
bekendelser

Udfordringens forlag

Sofia Kuperman

Birte Lykke Olsen

Jeg fandt håb!
Birthe Lykke Olsen blev ramt af en fysisk 
lammelse, og det slog hende psykisk ud. 

Hun gik til lægen for at få nogle piller, men 
han anbefalede hende i stedet at fi nde frem 

til sine skjule ressourcer.
Birte brugte nu i stedet et kvarters tid hver 

dag på at samtale - med Gud. Det gav 
hende håb i en vanskelig tid og ny energi til 

at komme videre. Hun tog en uddannelse 
og arbejder nu som psykoterapeut. Bogen 

indeholder også digte.
Paperback, 142 sider. Normalpris kr. 148,-

Iris M. Pedersen

Fundet og Fri
”Den, der søger, vil med fordel kunne læse 

denne bog. Man kan spejle sit eget liv i den, 
få sat ord på sin søgen. 

Iris søger i psykologien og psykoanalysen, 
og hun søger ind på den alternative ånde-

ligheds vej. Men gennem sin lange vandring 
erfarer hun, at det ikke slår til. 

Modvilligt åbnes hun for den kristne tro, og 
efter mange års søgen erfarer hun Guds nær-
vær. Bogen ånder af ægthed og autenticitet.”

(Flemming Baatz Kristensen, 
sognepræst, Sct. Pauls kirke, Aarhus.)

Paperback, 120 sider. Normalpris kr. 148,-

Marcus Øland-Christensen

In just one second
18-årige Marcus Øland-Christensen for-
tæller om sit unge chokerende liv med 
stoffer, punk og vold.

Gennem hans dramatiske historie lever vi 
med i vor tids rå og overfl adiske ungdoms-
kultur. Marcus kommer under destruktiv 
indfl ydelse af en dæmonisk skikkelse, som 
forsøger at tage magten over hans liv.
Men på kun ét sekund ændres han liv to-
talt... Bogen giver håb til dig, der er ung og 
søger efter kærlighed, identitet og accept. 
Den er også god at læse for forældre - før 
og imens deres børn er teenagere!
Paperback, 116 sider. Normalpris kr. 98,-

Find mange andre spændende bøger fra forskellige kristne forlag på hjemmesiden: Hosianna.dk

Jonna Theede

Kan incest tilgives?
Dette er ikke en tung og mørk bog om incest, 

men derimod en opmuntrende historie om 
hvordan Gud griber ind i menneskers liv. 

Da fortrængte minder om incestovergreb i 
barndommen væltede op i Jonnas Theedes 

sind, afbrød hun al kontakt med sine forældre 
i 10 år. Men et møde med Jesus hjalp Jonna til 
at tilgive, og hun nåede at blive forsonet med 

begge sine forældre, kort før de døde. 

”Gud måtte have en plan med bogen, Han 
måtte vide, at der var brug for den til 

opmuntring for andre.” - Jonna Theede,

Paperback, 189 sider. Normalpris kr. 168,-

PAKKE 1: PAKKE 2:
FÅ 3 BØGER FOR KUN KR. 100 - VÆLG MELLEM DISSE 2 PAKKER:

Henri Nissen & Jan Jensen

Tove Videbæk 
- en fi ghter
Næsten alle danskere kender Tove Videbæk 
som en gæv fi ghter for de etiske værdier...

Men få véd, at hun som barn var opgivet 
af lægerne; eller som nygift og gravid op-
levede en katastrofe; eller at hun droppede 
lægestudiet for bl.a. at hjælpe unge narko-
maner, som hun og Mogens havde boende 
derhjemme. Her fortæller hun om sin 
sønderjyske barndom, sin tid i USA som 
ung, og om hvordan hun blev præstekone, 
TV-chef og politiker.
Paperback, 160 sider. normalpris kr. 98,-
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Forkert forside
I sidste uge bragte Udfordrin-

gen en anmeldelse af Biskop 
Steen Skovsgaards ”De Bedste 
Bibelhistorier”. Desværre blev 
anmeldelsen ledsaget af en an-
den bogforside, nemlig ”Gå på 
opdagelse i Bibelens fortællinger” 
fra Lohses forlag. 

Her ses den korrekte bogfor-
side af Steen Skovsgaards bog. 

”De bedste Bibelhistorier” er 
udkommet på Kristeligt Dagblads 
Forlag, og altså ikke hos Lohse. 
Udfordringen beklager fejlen.

Red.

Af Kristian Kristiansen

”Giv os i dag vort daglige brød,” 
lærer Jesus sine disciple at 
bede, og andetsteds beskriver 
han sig selv som Livets Brød 
og lover, at den, der kommer til 
ham, aldrig skal sulte. 

Disse skriftsteder taget i be-
tragtning giver det god mening, 
når Ingrid Ank i dette bibelstudie-
materiale belyser både hverdags- 
og nadvermåltidet; i seks kapitler 
gennemgår hun det overordnede 
tema i et bibelsk, kristent og dag-
ligdags perspektiv.

For bibelkritisk
Gennemgående er der ikke 

meget at komme efter, men når 
forfatteren skriver, at kristendom-
men ”begyndte som en madklub”, 
er der tale om et populariserings-
forsøg, som nærmer sig det 
decideret vildledende og forfl a-
digende. Ligeledes kunne man 
godt have undværet forfatterens 
overvejelser omkring evangeli-
erne, ”en række fortolkninger, der 
ikke nødvendigvis peger tilbage 
på en historisk virkelighed” (s. 15). 

For hvis det hele blot er ”overle-

veringer”, som hun skriver, må det 
vel stå hen i det uvisse, hvorfor 
der i det hele taget skal laves bi-
belstudiemateriale omkring det? 
Hvorfor så ikke ligeså godt lade 
det indgå i skolens danskunder-
visning, kan man spørge? - Det 
kan undre, at forlagsredaktøren 
på Unitas ikke har haft tekst-
markøren fremme her.

Godt afsæt og 
relevante spørgsmål

Materialets afsæt er ellers 
interessant, nemlig det, at når 
man spiser sammen, indgår 
man samtidig i en særlig relation 
til hinanden. Måltidet er også 
inkluderende, og netop dét var 
en anstødssten for farisæerne de 
gange, de ”greb” Jesus i at spise 
under samme tag som toldere 
og (andre) syndere. Det Ny Te-
stamente taler mange steder om 
måltidet; det er det fællesskab, 
der ligesom kirken går på tværs af 
samfundets kunstigt skabte skel 
mellem mennesker. Alle er de jo 
skabt i Guds billede.

Et helt særligt og centralt måltid 
er nadveren, som kristne til alle 
tider har været fælles om, men 
hvis betydning også har skabt 

splittelse i kirken: der er væsens-
forskellige opfattelser af nadveren 
hos katolikkerne, blandt de refor-
merte og i den lutherske kirke.

Alt dette - og mere til - belyser 
denne lille bog, der også glimrer 
ved sine meget relevante spørgs-

mål til samtale og eftertanke i 
studiekredsen. Men som allerede 
anført: der er lige nogle kameler, 
der skal sluges. Bibelkritikken stik-
ker sit grimme hoved frem overalt.

Fokus på det vigtige brød
Et mindre bibelstudie med et godt afsæt og interessante spørgsmål. Men samtidig er det bibelkritisk.

Ingrid Ank: ”Ikke af brød alene. Et bibelstudiemateriale om 
måltidet og nadveren.” • Unitas Forlag 2015 • 48 sider • 65 kr. 

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Det vil være synd at sige, at hun 
til at begynde med egentlig er 
særlig begejstret, Jodi Baxter, 
fortællerstemmen i dette første 
bind af en storsælgende, ame-
rikansk romanserie. 

Og for nu lige at få det overstå-
et med det samme: sprogligt set 
er vi så afgjort ude på banaliteter-
nes overdrev, men det forhindrer 
dog ikke, at der alligevel som en 
rød tråd gennem hele bogen går 
en tone af befriende veloplagthed 
og selvironi. - To ting, der gør, at 
meget andet så kan tilgives.

Uventet fællesskab
Jodi skal deltage i en kristen 

kvindekonference, selvom det, 
hun endelig mest brænder for, 
bare er de små, lokale mødre-
grupper eller kvindernes bibel-
studiegruppe. Men Herrens veje 
er uransagelige, som man siger, 
og under konferencen ender hun 
i en bedegruppe, der næsten ikke 
kan være mere vidtfavnende; den 
tæller udover hende selv bl.a. 
en ejendomsmægler, en mor 
til to, en tidligere narkoman, en 
prøveløsladt, en skoleleder og en 
universitets-studerende. Og af di-
vergerende hudfarver for ligesom 

at understrege mangfoldigheds-
princippet.

Der er i dén grad lagt op til, at 
hun ikke længere kan forlade sig 
på sin traditionelle trygheds-zone. 
Allerede den første aften har hun 
sine bange anelser: ”Det var ikke 
til at vide, hvad der ville ske under 
mødet, og jeg havde ikke lyst til at 
blive målskive for en eller anden 
velmenende profeti, eller at nogen 
skulle fi nde ud af, at jeg trængte 
til at blive slået af Ånden” (s. 22).

Varm og vedkommende
Neta Jackson har skrevet en 

bog, der er varm, humor-begavet 
og vedkommende, og som rører 
lidt ved mænds feminine side 
(selvom jeg - indrømmet - natur-
ligvis kun kan tale for mig selv). 
Og så er den hele tiden på mær-
kerne ved sin insisteren på at be-
vare éns rette fokus. Om bønnens 
kraft. Om smerte og ensomhed, 
men også om at kende til latter 
på trods af modgang. Om tvær-
kulturelle relationer. Om at bære 
hinandens byrder. Og begynde 
at danse.

En underholdende og tanke-
vækkende lille sag, der afgjort 
er sin tid værd. Udbyttet kan 
øges ved at gribe fat i den række 
spørgsmål til samtale (eller efter-
tanke), der afslutter bogen.

God kvinderoman 
- også for mænd

Neta Jackson: Yada yada-bedegruppen 
386 sider • 199 kr. 
Forlaget Scandinavia

Dette er Steen Skovsgaards 
”De bedste Bibelhistorier” 
som blev anmeldt i uge 22.

I bedste ’fi nd Holger-stil’ fortælles fem historier fra Det Nye 
Testamente. Det er en billedbog i stort format, med folde-ud-
sider og små detektivopgaver, hvor man skal fi nde dyr og 
personer på billedet. 

At dømme ud fra mængden af bøger mv., som tager afsæt i 
Bibelen og dens historier og formidler disse til børn og unge, så 
må markedet være meget stort. Bogen appellerer til forskellige 
læringsstile – siges det – hvilket må handle om muligheden for at 
gå på en visuel opdagelsesrejse eller blot læse historier, som er 
præsenteret letlæseligt og nænsomt bearbejdet. 

Vi møder Jesus ved Jordanfl odens bred, hvor dåben og begyn-
delsen til hans tjeneste annonceres. En central begivenhed, som 
ikke er til at komme uden om, når vi skal forstå, hvem Jesus er, 
hvor han kommer fra, og hvad han er kommet for. Derefter kommer 
historien om brylluppet i Kana, helbredelsen af en lam, lignelsen 
om sædemanden og Zakæus’ omvendelse. Det er i sig selv en 
bedrift at få formidlet Det Nye Testamentes kerne igennem fem 
korte historier, men det er lykkedes meget godt her.

Budskabet i en nøddeskal
Omvendelse og forvandling ligger som et underliggende tema 

igennem de fem historier. Det var Johannes Døberens budskab, 
som i denne udgave betoner, at Gud vil gøre noget fantastisk. Det 
er vel også den symbolske betydning, når Jesus forvandler vand 
til vin, at det handler om mere end tørstige bryllupsgæster. Det er 
budskabet til den lamme mand, som lige er blevet helbredt og får 
sin synd tilgivet osv. 

Med dette for øje giver det rigtig god mening, at netop disse 
historier har fundet deres vej til bogen.   

Josua Christensen    

Charlotte Thoroe: Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger 
12 sider • 149,95 kr. • Lohse

Lille børnebibel i 
Find Holger-stil
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Af Dr. Don Colbert

For mange år si-
den fi k jeg besøg af 
en præst ved navn 
Karl. Han brugte 
tre slags blodtryks-
midler, der ikke hjalp mod hans 
høje blodtryk, selv om han 
havde søgt hjælp hos mange 
læger. For Karl var vred.

Karls tilstand var ustabil. Til 
tider var hans blodtryk normalt, 
men i løbet af et øjeblik kunne det 
stige op til et systolisk tryk på over 
200 (under 140 er normalt) og et 
diastolisk tryk på 130 (under 90 
er normalt).

Gang på gang har vi set, at et 
følelsesmæssigt kaos er direkte 
knyttet til sygdom. I andre tilfælde 
er der fysiske faktorer. Men Karl 
var ikke overvægtig, så det var 
ikke her, vi skulle lede efter årsa-
gen til hans sygdom.

Karl fortalte, at han var blevet 
frataget sin præstegerning efter 
en grusom splittelse i menighe-
den. Han forlod stillingen i stor 
vrede mod de personer, som efter 
hans opfattelse havde overtaget 
kontrollen med menigheden. 

Igennem årene har jeg opda-
get, at præster og andre med 
fuldtidsstillinger i kristne sam-
menhænge ofte har svært ved 
at tilgive mennesker, som de 
mener har gjort dem åndelig 
uret. Mange er meget følsomme, 
omsorgsfulde mennesker, som 
bliver dybt sårede, hvis de føler 
sig misforstået, uretfærdigt kriti-
seret eller anklaget. I stedet for at 
fortælle, at de er såret, lagrer de 
følelserne og lader dem udvikle 
sig til en sydende blanding af 

vrede og frustration.
Jeg fortalte Karl, at det ud 

fra en medicinsk vurdering var 
nødvendigt for ham at tilgive de 
mennesker, som havde såret 
ham. Men jeg var slet ikke forbe-
redt på hans næsten øjeblikkelige 
raserianfald. Han var som en vul-
kan under udbrud. Han brølede så 
højt, at alle i lægehuset hørte det.

Karls vrede udbrud fortsatte en 
rum tid, kun afbrudt af hadefulde 
anklager mod dem, som havde 
’stjålet’ hans menighed og ’for-
ringet’ hans værd som pastor. Da 
han endelig faldt ned, fortalte han, 
at han var klar over, at han måtte 
tilgive og at han nu endelig følte, 
at han kunne gøre det.

Karl begyndte at sige ord, som 
udtrykte tilgivelse for hver enkelt 
af dem, han havde holdt som 
gidsler i sit hjertes fængsel. Efter 
50 minutter var hans blodtryk – 
som lå på 220/130, da han kom 
ind til mig – faldet til 160/100. 
Hans ansigt, der havde haft hårde 
furer ætset i sine træk, var nu så 
afslappet, at han lignede et helt 
andet menneske.

Hvad er værd at dø for?
Frustrationer, raseri og vrede 

står øverst på listen over skade-
lige følelser, der fremkalder eks-
treme stress-reaktioner. Teknisk 
set er fjendtlighed en følelse af 
fjendskab, uvenlighed, modvilje 
etc. Det er en vedvarende tilstand 
– en måde at opleve verden på.

En fjendtlig indstillet person 
kan blive vred eller overdrevet ir-
riteret over bagateller, som andre 
ikke bliver oprørte over. 

I 1980 påviste dr. Robert Wil-
liams og hans kollegaer ved Duke 
universitet, at en høj scoring på 

50 point på en såkaldt fjendtlig-
hedstest var direkte knyttet til 
hjerteproblemer.

Tre slags fjendtlig respons
Fjendtlighedstesten, der blev 

brugt i Duke-undersøgelsen, er 
en del af MMPI (Minnesota Mul-
tiphasic Personality Inventory), en 
meget benyttet psykologisk test, 
som blev udviklet i 1950’erne. Dr. 
Williams raffi nerede testen ved at 
defi nere tre specifi kke kategorier 
af fjendtlig respons, nemlig hold-
ninger, følelser og adfærd.

Den vigtigste fjendtlige hold-
ning er kynisme, der viser sig 
som mistro til andres motiver. Den 
vigtigste følelse er vrede, og den 
vigtigste adfærd er aggression.

Aggression er ikke nødvendig-
vis vold. Aggression kan udtryk-
kes med en attitude, en fjendtlig 
kropsholdning, ord eller kiv.

Dr. William lagde ’pointsum-
men’ sammen fra hvert af disse 
elementer: holdninger, følelser og 
adfærd, hvorefter han kom frem til 
en total sum af fjendtlighed.

Mange fjendtligt indstillede 
mennesker opfatter ikke sig 
selv som vrede eller aggressive. 
De kalder sig ’frustrerede’ eller 
’anspændte’. Men frustration og 
utålmodighed er ofte et aspekt 
af aggression.

Faktum er, at de fl este er mere 
vrede, end de selv er klar over. 
Mange mennesker bærer på 
vrede dybt inde i sjælen. Omkring 
20% af den amerikanske befolk-
ning har et fjendtlighedsniveau 
højt nok til at true deres helbred. 
Vrede varierer fra mindre irritation 
til morderisk raseri. Hvis man 
scorer højt i en vrede-test, må 
man gøre noget imod det, for da 
er ens helbred i farezonen.

En fare for dit hjerte
Fjendtlighed er skyld i alvorlige, 

fysiologiske reaktioner i kroppen. 
Fjendtlige mennesker frigør mere 
adrenalin og noradrenalin i 
blodet end ikke-fjendtlige. Disse 
hormoner øger blodtrykket ved 
at trække ens blodkar sammen 
og øge hjerterytmen. 

Vrede mennesker har også 
et højere niveau af kortisol. Det 
medfører, at kroppen oplagrer 
salt, som forværrer problemer 
med blodtrykket. Høje niveauer 
af kortisol øger også niveauet af 
triglycerider og kolesterol, der 
gør blodpladerne mere klæbrige 
– hvilket disponerer for hjertesyg-
domme. Hvis fjendtligheden bliver 
en del af personens emotionelle 
identitet, vil også blodtryksproble-
met blive permanent.

Krig fører til voldsomme ni-
veauer af stress-hormoner. Ob-
duktion af soldater dræbt i Ko-
rea- og Vietnamkrigene viste, 
at 75 % af dem havde udviklet 

en eller anden form for arterio-
sklerose allerede i en alder af 25 
år eller yngre. Hvis disse unge 
havde overlevet krigen, er det 
meget sandsynligt, at deres indre 
emotionelle slagsmark med tiden 
ville have skadet deres hjerte- og 
karsystem mindst ligeså meget, 
som den fysiske slagmark. 

Faren ved for højt blodtryk
Hvorfor er forhøjet blodtryk så 

skadeligt? Arterierne, der forsy-
ner hjertet med blod, er nok de 
mest belastede blodårer i hele 
kroppen. Hver gang hjertet slår, 
klemmes arterierne flade lige-
som en brandslange uden vand. 
Så kommer der en trykbølge af 
blod, der blæser dem op til deres 
maksimale diameter. Denne fl ad-
trykning og udspilning sker mere 
end 100.000 gange i døgnet.

Stresshormoner påvirker pri-
mært årernes indvendige vægge, 
endotelerne, der består af et en-
kelt lag med celler (endotelceller) 
og minder om indersiden af en ha-
veslange. Dette enkle lag af celler 
er meget solidt, men det kan blive 
skadet, hvis det udsættes for et 
stort tryk. Sker dette, strømmer 
hvide blodlegemer, kolesterol og 
blodplader til skadestedet for at 
reparere skaden. Denne ’lapning’ 
forårsager åreforkalkning. 

Hjertearterierne forsyner hjer-
tet, der arbejder uafbrudt, med 
blod. Derfor er netop disse arte-
rier mest udsat for forkalkning. 
Mikroskopiske partikler af LDL-
kolesterol (af den skadelige type) 
kan også trænge ind i årevæg-
gene, hvor de iltes og bidrager til 
yderligere forkalkning.

Med tiden kan proteinet kol-
lagen og glatte muskelceller be-
væge sig frem til det reparerede 
område og binde fi brin (et protein, 
der er vigtigt for koagulering), 
calcium og andre mineraler. Alle 
disse reaktioner bevirker, at cel-
levæggene bliver tykkere og snart 
buler ind mod arteriens centrum.

Fedtafl ejringerne på årevæg-
gene kan briste. Når det sker, 
vil klæbrige blodplader klumpe 
sig sammen og fæstne sig på 
brudstedet. Denne blanding af 
limagtigt blod og fedt vokser sig 
større og større, omtrent som en 
lavine. Til slut kan denne klump 
blive så stor, at den blokerer arte-
rien. Eller den løsner sig og bliver 
transporteret til en snævrere del 
af arterien og blokerer den der. 
Resultat er et hjerteinfarkt.

Sådan skader stress
Når adrenalin slippes ud i 

blodstrømmen, får det hjertet til 
at pumpe hurtigere og hurtigere. 
Kransarterierne og hjertet udvi-
der sig for at levere mere ilt og 
næringsstoffer til hjertet. Hvis 
kransarterierne er fulde af forkalk-

ning, eller hvis arterievæggene er 
fortykket på grund af skader ved 
højt blodtryk, vil kransarterierne 
trække sig sammen i stedet for at 
udvide sig. Hjertet pumper hårdt 
og hurtigt og anstrenger sig for 
at dække hjertets og hjernens 
øgede behov for ilt og glukose. 
Men i stedet for at kransarterierne 
udvider sig som de burde, trækker 
de sig sammen. Hjertet må da slå 
endnu hårdere og hurtigere. 

Jo hårdere og hurtigere hjertet 
slår, jo mere trækker kransarteri-
erne sig sammen! Slutresultatet 
er angina, hjerteinfarkt, arytmi 
eller at der frigives en blodprop, 
som fører til fuldstændig blokering 
af en hovedarterie og en brat død.

Sådan skader fjendtlighed
Mange medicinske og viden-

skabelige undersøgelser har knyt-
tet vrede, raseri, fjendtlighed og 
tilsvarende følelser til hjertesyg-
dom. Her er nogle af resultaterne:
• En fi nsk undersøgelse viste, at 

fjendtlighed er en betydelig ri-
sikofaktor og prædiktor (forvar-
sel) for hjertesygdom. En 9 år 
lang befolkningsundersøgelse 
udført som en opfølgning til 
den første undersøgelse, af-
slørede, at mennesker med et 
højt fjendtlighedsniveau havde 
tre gange så høj risiko for at 
dø af hjerte- og karsygdomme 
som mennesker med et lavt 
fjendtlighedsniveau.

• Fjendtlighed kan faktisk være 
et forvarsel om hjerte- og 
karsygdomme, mere end 
normale risikofaktorer som 
rygning, højt blodtryk og for-
højet kolesteroltal. Der deltog 
omkring 800 mænd i under-
søgelsen. Gennemsnitsalde-
ren var 60 år, da de fi k målt 
fjendtlighedsniveauet med 
en test. 46 % af dem fortalte 
om mindst et tilfælde af hjer-
teproblemer i løbet af den tre 
år lange opfølgningsperiode. 
Ifølge forskerne var mændene 
med det højeste scoringstal 
på fjendtlighedstesten dem, 
der med størst sandsynlighed 
ville bliver udsat for hjertepro-
blemer.

• Ichiro Kawachi ved Harvard 
School og Public Health har 
også rapporteret om under-
søgelser, der knytter vrede 
sammen med hjerte- og kar-
problemer. Han skriver: ”Den 
relative risiko for hjerteinfarkt 
blandt patienterne ser ud til 
at være lige så høj som hos 
dem, der ryger og/eller lider 
af forhøjet blodtryk. Læger bør 
derfor undersøge, om deres 
patienter har en vredeshistorik 
og i så fald vurdere, om de bør 
henvises til rådgivning eller 
vredeskontrol-terapi.

• Andre medicinske forskere har 

også fortalt om denne forbin-
delse. Faktisk har en nyligt of-
fentliggjort forskningsrapport 
antydet, at fjendtlighed udgør 
en større risiko for hjertesyg-
domme end både rygning og 
høje kolesteroltal. I denne 
undersøgelse af 774 mænd 
med en gennemsnitsalder på 
60 år tog forskerne højde for 
de traditionelle risikofaktorer 
for hjertesygdomme: rygning, 
høje kolesteroltal, overvægt, 
højt alkoholforbrug og dårlige 
socioøkonomiske faktorer – 
og sammenlignede dem med 
fjendtlighed. Forskerne opda-
gede, at hos mennesker med 
et højt fjendtlighedsniveau 
havde næsten 6 % haft mindst 
et hjerteproblem i løbet af 
undersøgelsen (for eksempel 
hjerteinfarkt). Fjendtlighed er 
skyld i en betydelig højere 
andel af hjerteproblemer end 
nogen anden risikofaktor.

• Uvilje mod at gøre noget mod 
indestængt vrede kan føre 
til tidlig død. I en opfølgende 
undersøgelse efter 25 år af 
255 medicinstuderende ved 
University of North Carolina 
opdagede dr. John Barefoot, 
at de, som havde scoret højst 
på fjendtlighed i en standard 
personlighedstest, havde 5 
gange så høj en risiko for at 
dø af hjertesygdom som de-
res mindre fjendtligt anlagte 
medstuderende. De ’fjendtlige’ 
havde en 7 gange så stor ri-
siko for at dø i 50-årsalderen. 
I en tilsvarende undersøgelse 
blandt jurastuderende viste 
det sig, at de mest fjendtlige 
personer havde mere end fi re 
gange så stor en risiko for at 
dø indenfor 25 år.

Er du en ’trykkoger’?
Dr. Elliot benytter sig af forskel-

lige tests for at undersøge, om 
mennesker er såkaldte ’trykko-
gere’ - med kronisk fjendtlighed 
og unormalt højt blodtryk. Han 
sætter dem til at spille videospil 
og drive mental aritmetik som fx 
at starte med tallet 777 og fort-
løbende subtrahere 7. Han lader 
patienterne holde hænderne 70 
sekunder i isvand. Hvis blodtryk-
ket stiger dramatisk under disse 
test, er det højst sandsynligt, at 
personen er en ’trykkoger’.

De fl este fjendtlige personer 
er inderst inde bevidst om de-
res fjendtlighed; de beskriver 
blot følelserne med andre ord. 
Nogle fortæller mig, at de har 
en ’kort lunte’ eller et ’hidsigt 
temperament’. Andre siger, at de 
er meget motiverede og derfor 
’utålmodige’. Det er en konstant 
tilstand af frustrationer, faktisk en 
mild form for fjendtlighed, som 
bunder i vrede mod mennesker, 

Pas godt på dit hjerte
Bibelen advarer os mod at have ondskab i hjertet. Og lægevidenskaben viser, at vrede og fjendtlighed øger risikoen for hjerteinfarkt.
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situationer og omstændigheder. 
Andre igen fortæller mig, at 

de ind imellem tænder af, men 
at de ligeså hurtigt falder ned 
igen. Senere fortæller de mig om 
problemer, som gerne udløser 
deres raserianfald. Disse proble-
mer har ofte fællestræk, eller de 
gentager sig. Fjendtligheden kan 
ofte tilskrives én – undertiden 
fl ere – hændelser i fortiden, nogle 
gange mange år tilbage. Ja, til og 
med tilbage i barndommen.

Fjendtlige mennesker oplagrer 
eller gemmer på deres vrede. De 
laver deres egen trykkoger lige-
som pastor Karl. Man skal huske 
på, at ingen bestemt oplevelse 
eller hændelse per automatik 
producerer fjendtlighed. I Karls 
tilfælde kan det godt være, at 
han var den eneste, som kom ud 
af menighedssplittelsen med en 
følelse af fjendtlighed. For andre 
i menigheden kan hændelsen 
have medført lettelse eller glæde. 
Husk på, at det handler om opfat-
telse og ophobning af minder.

Sådan er en typisk trykkoger
Flere undersøgelser har vist, at 

fjendtlige mennesker kendeteg-
nes af følgende fællestræk:

1. Nydelsessyge
Mennesker med en høj grad 

af fjendtlighed ryger, drikker for 
meget og spiser for meget, de har 
også ofte et for højt kolesteroltal. 
De er ikke bare disponeret for 
hjertesygdomme på grund af de-
res indstilling, men de indarbejder 
også vaner, der øger risikoen. De 
får med andre ord ’både i pose 
og sæk’!

Den fjendtlige person - som 
tyer til nikotin for at falde til ro, til 
mad som trøst og til alkohol for at 
slappe af - er en person, som ikke 
virkelig gør noget ved de følelser, 
der er skyld i problemerne. Han 
eller hun prøver blot at tackle 
konsekvenserne for de skadelige 
følelser.

2. Personlighedstype A
For omtrent 50 år siden intro-

ducerede hjertespecialisterne 
Meyer Friedman og Ray Rosen-
man fra San Fransisco begrebet 
’personlighed type A’ i vor kultu-
relle ordbog. 

De beskrev en type A person 
som utålmodig, ekstremt konkur-
renceminded, altid på farten og 
kronisk vred og fjendtlig. I tillæg 
hertil meget aggressiv, ambitiøs, 
hårdt-arbejdende og irritabel i 
forhold til forsinkelser og forstyr-
relser. Sådanne personer har ofte 
svært ved at slappe af uden at 
få dårlig samvittighed, fuldfører 
gerne andres sætninger og bliver 
nemt frustrerede. De benytter sig 
fl ittigt at bilens horn, brokker sig 
over for langsom betjening i bu-
tikker og føler, de helst skal gøre 
fl ere ting på én gang som fx tale 
i telefon, mens de barberer sig.

Dr. Friedman beskrev sig selv 
som en type A-personlighed, som 
i en tidlig alder blev ramt af et 
hjerteinfarkt. Da han indså forbin-
delsen mellem sin personlighed 
og sit hjertetilfælde, ændrede 
han både livsstil og holdninger. 
Han døde som 90-årig i 2001. I en 
alder af 86 år var han endnu leder 
af Meyer Friedman instituttet ved 
universitet i San Fransisco.

Friedman og Rosenman op-
dagede faktisk type A-adfærden 
ved en tilfældighed, da de fandt 
ud af, at stolene i venteværelset 
måtte ombetrækkes længe før, de 
havde regnet med. 

Da møbelbetrækkeren kom 
for at hente stolene, lagde han 
mærke til, at betrækket var slidt 
på en unormal måde. Han havde 
aldrig før set sådanne slidmærker 
i et venteværelse. Den forreste del 
af sæderne og den forreste del af 
armlænet var meget slidte, mens 
stoleryggene ikke var det. Nor-
malt slides stoleryggene mest. 

Han konkluderede, at patien-
terne sad rastløse forrest på sæ-
derne, mens de nervøst ventede 

på at blive kaldt ind til undersø-
gelser. Dette ville forklare det 
mærkelige slid. Disse patienter 
udviste de klassiske træk hos 
type A-personer.

Friedman og Rosenman be-
gyndte at forske i og beskrive 
denne adfærd og sammenhæn-
gen mellem hjertesygdom og 
type A-personlighed i 1950’erne. 
I 1975 publicerede de resultatet 
af deres opfølgningsundersø-
gelse af 3000 sunde mænd, der 
skulle vise, om type A-personer 
var mere udsatte for hjertesyg-
domme. Undersøgelsen strakte 
sig over 8 år og viste, at dobbelt 
så mange type A-personer som 
type B-personer udviklede hjer-
teproblemer.

Friedman og Rosenman op-
dagede også, at andre person-
lighedstyper kunne blive presset 
til type A-adfærd, hvis de fi k et 
stort ansvar og arbejdspres. Den 
moderne, urbane tilværelse med 
tidspres, trafi kkaos, økonomiske 
bekymringer etc. lod til at drive 
dem til at blive type A, selv om 
de ikke fra naturens side var 
disponeret for dette.

Spørg dit hjerte 
hvem du virkelig er

Jeg vil bede læseren om at 
udføre en lille test. Luk øjnene og 
peg på dig selv. Gør det nu.

Åbn så igen øjnene. Pegede 
du på dit hoved, på hjernen eller 
på dit hjerte? Prøv at lade andre 
mennesker gøre det samme. Kun 
de færreste peger på hoved, fød-
der eller ansigtet. Når man peger 
mod sit virkelig Jeg, peger man 
mod sit hjerte.

Ingen af antikkens mennesker, 
herunder også dem fra gam-
meltestamentlig tid, opfattede 
hjernen som menneskets cen-
trum. For grækerne og Bibelens 
forfattere sad menneskets iden-
titet i hjertet – sjælen, følelserne 
og viljen.

Jesus sagde om hjertet: ”Et 
godt menneske tager gode ting 
frem fra sit forråd af gode tanker, 
men et ondt menneske tager 
onde ting frem fra sit forråd af 
onde tanker.” (Mat.12,35).

Bibelen lærer os også:
”Jeg giver jer et nyt hjerte og en 

ny ånd. Jeg tager jeres stenhårde 
hjerte ud og giver jer i stedet et 
føjeligt og lydigt hjerte, så I får 
lyst til at adlyde mine befalinger 
og gøre, hvad jeg siger. Så skal I 
være mit folk, og jeg vil være jeres 
Gud (Ezek. 11,19-20).

De følgende vers beskriver 
hjertet som noget, der er i stand 
til at tænke, føle, huske og mane 
til handling:

”Indre glæde giver et smilende 
ansigt, et sorgfyldt hjerte tager 
livsmodet væk.” (Ordsp. 15,13).

Din krop er den levende realitet 
af alt, som du er. Alt det, som du 
erfarer, sker for hele dig, ikke 
bare for din hjerne. Vi tænker 
nedladende om mennesker i 
antikken, som troede, at hjertet 
kunne tænke, men Bibelen siger:  
”... hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med.”(Mat. 12,34).

Men – tænker du måske – kan 
mit fysiske hjerte virkelig tænke 
og føle? Er hjertet ikke blot en 
pumpe? Forfatteren og viden-
skabsmanden Paul Persall be-
skrev en hændelse, som indtraf, 
da han talte til en international 
gruppe af psykologer, psykiatere 
og socialarbejdere i Houston, 
Texas. Han fortalte om sin tro på 
hjertets centrale rolle i både det 
fysiske og det åndelige liv. En 
kvindelig læge trådte da op på 
podiet og fortalte grædende sin 
historie til dr. Pearsall og tilhø-
rende i auditoriet: 

- Jeg har en patient, en lille pige 
på 8 år, som fi k et nyt hjerte fra 
en 10 år gammel pige, som var 
blevet myrdet. Hendes mor tog 
hende med til mig, eftersom hun 
begyndte at skrige om natten på 
grund af mareridt om manden, 
der havde myrdet hendes donor!

Hun fortalte, at datteren vidste, 
hvem morderen var. Efter en 
række konsultationer kunne jeg 
bare ikke benægte realiteten i det, 
som barnet fortalte mig. Til sidst 
bestemte moderen og jeg os for 
at gå til politiet.

Ved hjælp af oplysninger fra 
den lille pige fi k de fanget morde-
ren og dømt ham på grundlag af 
min patients beviser. Tidspunktet, 
våbnet, gerningsstedet, hans 
klæder og det, som offeret havde 
sagt til hende - alt, som den lille 
hjertepatient havde fortalt, pas-
sede!

Det fysiske hjerte afspejler
det åndelige hjerte

For fl ere tusinde år siden adva-
rede Bibelen om, at synd, ligesom 
uforsonligt raseri og fjendtlighed, 
forhærder menneskets hjerte. I 
virkeligheden kan stivnede eller 
forkalkede arterier faktisk få hjer-
tet til at fremstå stenhårdt under 
obduktionen. Et ’forhærdet hjerte’ 
er ikke en metafor på genstridig-
hed eller en ubøjelig holdning. 
Det er en fysisk hjertetilstand 
på grund af stive pulsårevægge 
(arteriosklerose). Personer med 
denne diagnose lider ofte af an-
gina, som giver brystsmerter ved 

fysiske anstrengelser.
Kan det mon være således, 

at den smerte, man oplever ved 
et akut hjerteinfarkt eller andre 
former for hjertesygdomme, er 
en konsekvens af den oplagrede 
smerte fra skjulte synder, uforløst 
vrede, afvisning og andre giftige 
følelser? Det kan måske være, at 
det emotionelle og åndelige hjer-
tes plager til sidst manifesterer sig 
i fysisk smerte i blodkar og væv 
hos det fysiske hjerte.

Kan det måske være således, 
at menneskets fysiske hjerte 
blot er en afspejling af det, der 
sker i vores åndelige hjerte? Jeg 
tror det. Alt for ofte tænker vi, at 
den fysiske virkelighed bestem-
mer tilstanden hos sjæl, sind 
og følelser. Bibelen fortæller os, 
at det forholder sig stik modsat. 
Sjælens, sindets og følelsernes 
usynlige virkelighed bestemmer 
den fysiske virkelighed, som vi 
opfatter med vore sanser.

Uanset hvad,  som kommer 
først – emotionel respons eller 
fysisk respons – så er de knyttet 
til hinanden. Det fysiske, det ån-
delige og det emotionelle har en 
sammenhæng, som vi først nu er 
begyndt at undersøge og forstå.

En type A person er typisk aggressiv, ambitiøs, 
hårdt-arbejdende og irritabel i forhold til forsin-

kelser og forstyrrelser - og i risikogruppen for 
hjerteinfarkt.

I bogen Livsfarlige følelser 
forklarer den kristne læge 
Dr. Don Colbert sammen-
hængen mellem følelser og 
sygdom.

Bøn for Danmark i 
stadig fl ere kommuner
Men der er stadig store områder af Danmark, som mangler bedegrupper.

I de farvede kommuner fi ndes der nu en 
gruppe forbedere, som på tværs af kir-
kerne beder for deres by og kommune. I de 
grå-sorte kommuner har ingen meldt sig - 
endnu. Målet er at farve Danmark i håbets 
farver - og påvirke det politiske og offentlige 
liv gennem forbøn. Ønsker du sammen med 
andre kristne at tage ansvar for din kom-
mune, så gå ind på bedehus.dk eller skriv 
en mail til forbedere@udfordringen.dk
Lige nu opfordres alle forbedere til at bede 
for HELE landet - og det kommende folke-
tingsvalg.
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Diverse

Stillinger

  Gud har en frelsesplan for 
hele slægten og det er hans 
inderlige længsel og ønske 
at dele den med os, som er  

hans børn ved troen på  
Guds Søn.”Han tjente Guds 
frelsesplan i sit slægtled” 
siges der om David længe 
efter hans død - måtte det 

engang kunne siges om os! 
Dybtborende fortolkninger 

fra seriøse bibellærere i  
ind- og udland gengives  

her i letlæselig form.   

GUDS FRELSESPLAN 
er et bibelstudium med udgangspunkt i Jesu ord: Skriften 
kan ikke rokkes! Vi lever i en tidsalder, hvor de fleste af 
Bibelens profetier omkring Israel er blevet opfyldt, men 
de største af dem mangler endnu at blive virkelighed: 
Bortrykkelsen af den genfødte kristne menighed. 
Antikrists fremtræden og hans 7-års pagt med Israel.  
Nationernes samling mod Israel under Antikrist. 
Jesu genkomst til Oliebjerget i den 11. time.  
Tusindårsriget og dommen foran den store hvide trone. 
Heftet gengiver i kronologisk rækkefølge hovedpunkterne  
i dette store drama, så læseren inspireres til selv at grave 
de herlige skatte frem, som er overgivet os i Bibelen. 
Køb det hos Udfordringen! 60 sider i A5 kr.50.- 

Salling 
Kunstcenter 
-   Udstilling af 
 kristen kunst 
-  Café & Galleri 
-   Forbøn og billeder
 der helbreder

Sønderallé 3, Ramsing, 
7860 Spøttrup
Tlf.: 9756 6285

Bogsalg

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

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

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

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg & Forlag

Leder til Børnehaven Solsikken i Skjern 
 

Kristen, privat børnehave med indhold og kvalitet 
søger visionær leder 

til at bibeholde det høje faglige niveau og den gode atmosfære. 
 

Ansøgningsfrist: 26. juni 2015 kl. 12. 
 

Se mere på www.solsikken.name 
 

 

Genopslag: Nordsjællands  
Efterskole søger ny forstander
Vi ønsker en forstander, der udvikler Nordsjællands  
Efterskole til det attraktive efterskolevalg, og som brænder 
for at lede unge til Jesus.

Vi lægger vægt på, at du har flair for ledelse og skoleud-
vikling. Din uddannelsesmæssige baggrund er lærer eller 
tilsvarende kvalifikationer gerne med relevant ledelsesover-
bygning f.eks. PD eller Master. 

Du har tilknytning til folkekirken eller en evangelisk- 
luthersk fri- eller valgmenighed og ønsker at arbejde ud fra 
skolens værdigrundlag.

Vi tilbyder muligheden for at skabe en af Danmarks bedste 
efterskoler sammen med en dygtig og dedikeret medarbej-
derstab. 

NE’s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, 
som det findes i Bibelen og udtrykt i Folkekirkens  
evangelisk-lutherske bekendelse. Som skole lægger vi vægt 
på respekt, omsorg, fællesskab og ansvarlighed. Skolen er 
organisatorisk knyttet til Indre Mission og har en årelang 
tilknytning til Græsted Kirke og det kirkelige arbejde i byen.   

For yderligere information om skolen og stillingen henvises  
til skolens hjemmeside www.ne.dk, hvor du kan se stillings- 
opslaget i fuld længde. 

 Du er også velkommen til at kontakte besty- 
 relsesmedlem Bjarne Thams på tlf: 30 22 95 31

 Ansøgningsfristen er søndag den 14. juni 2015.  
 Ansøgning sendes til bjarne@thams.info

GENOPSL AG

Ny skoleleder til friskole i vækst 
Skoleleder søges til Ølgod Kristne Friskole

Ølgod Kristne Friskole, der nu er 3 år gammel, søger ny 
 skoleleder pr. 1. august 2015. 

Skolen startede 1. august 2012 med 47 elever, har nu ca. 80 
elever og flere er skrevet op til de kommende år.

Vi søger en leder, som både vil være skolens ansigt udadtil, vil 
sikre en god og tryg skolegang for børnene, og ikke mindst 
vil være med til at drive en kristen friskole, hvor skolens for-
mål og grundlag får gennemslagskraft i skolens hverdag.

Vi forventer af dig som leder, at du er:
 • Imødekommende og igangsættende
 • En ildsjæl, der brænder for både undervisning og ledelse
 • I stand til at skabe overblik, samtidig med at du har syn 

for det enkelte barn
 • En leder, der ikke er konfliktsky, men ser muligheder frem 

for begrænsninger. Du må gerne have erfaring fra et 
 tidligere lederjob

 • Læreruddannet og vægter både faglighed og trivsel højt. 
 • Inddragelse af medarbejderne i de daglige beslutninger
 • Plads til forandringer og spontanitet
 • På linje med og brænder for skolens grundlag og formål

Vi tilbyder til gengæld:
 • Et spændende og udfordrende lederjob med et kompe-

tent og velfungerende personale
 • Gode velegnede lokaler med mulighed for at elevtallet 

fortsat kan vokse. 
 • En engageret bestyrelse og forældre, der bakker op om 

projektet. Skolens bagland er Indre Mission, Luthersk 
 Mission og Ølgod Menighedscenter 

 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC

Tiltrædelse: 1. august 2015

Ansøgningsfrist: 26. juni 2015

Ansøgning med bilag sendes til: Bestyrelsesformand,  
Hans Klausen på mailadressen: annaoghans@gmail.com 
Yderligere oplysninger og aftale om besøg på skolen m.m. 
fås hos Hans Klausen tlf. 30 51 10 21.

GENOPSL AG

Friskolen i Bramming – en kristen friskole
søger ung musikglad medhjælper pr. 1. august 2015
Se s  llingsopslag på www.friskolen.dk

Kristkirken i Kolding
søger

kirkemedarbejder/ 
kordegnemedhjælper

Kombinationsstillingen  
er på 37 t.,

men det er muligt at søge  
de to stillingsdele særskilt

Se stillingsopslaget på 
www.kristkirken.dk

Ansøgningsfrist 17. juni

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06
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Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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

Vinder i uge 22: 
Hans Nordborg Rasmussen
Junghansvej 135
6000 Kolding

Kodeord: HAVESLANGE

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 
9. 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
Udfordringen  

Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! Kun 199,- Hosianna.dk

Eller bestil på 7456 2202

Heidi Baker er i  København 7. - 10. maj!

• Torsdag den 7. Maj • Uge 19 • 2015 • Årg. 43
• Løssalg 20,- 

Hvad der er sket med kirkens 
gennemslagskraft og længs-
len efter Jesu genkomst? 
spørger Leif Rasmussen i 
sit ”Brev til menigheden i 
Danmark”.

Leif Rasmussen mener, at 
”profeterne skal igen på banen” 
og han gennemgår det bibelske 
grundlag for, at kirken ikke blot 
har brug for præster og tilhø-
rere, men for • Apostle• Profeter • Evangelister • 

Hyrder og • Lærere.

Kun
98,-

Brev til os...?

Mama Heidi 
Mama Heidi - til konference med 1.000 i København

- til konference med 1.000 i København

Af Henri Nissen
Københavns Kristne Kultur 
Center på Nørrebro er fyldt 
godt op, når Heidi Baker tors-
dag-søndag besøger Køben-
havn.

Her er ”Afrikas Moder Teresa” 
inviteret til at tale på Awake-
konferencen sammen med Blaine 
Cook og Tom Jones.Men i virkeligheden hader 

Heidi Baker konferencer, indrøm-
mer hun i bogen ”Mama Heidi”.

- Jeg hader konferencer. Folk 
betaler for at komme ind. Det 
ønskede jeg ikke, de skulle gøre. 
Jeg mener stadig, at det er meget 

trist, siger Heidi. Hun fortæller, 
at hun plejer at få en voldsom 
hjemvé efter sine egne adop-
tivbørn og de ca. 3.000 børn i 
Mozambique, som hendes Iris 
Global-organisation tager sig af.

Forud for en konference i USA 
for nylig bad Heidi: ”Herre, jeg 
hader det her, men jeg gør det 
for dig, Jesus.” Herefter oplevede hun, at Her-

ren svarede hende og sagde: 
”Jeg bad dig om at gøre det. Jeg 
ønsker, at du skal gøre det med 
glæde.”

Efter den oplevelse ændrede 
Heidi indstilling.- Jeg følte så meget glæde. Det 

er første gang i 17 år, hvor jeg 

ikke havde hjemve på min rejse. 
Jeg følte den samme glæde, 

som jeg føler, når jeg holder de 
fattige, når jeg holder børnene. 
Den samme glæde følte jeg på 
denne rejse, uanset om jeg var på 
et stadium eller et kongrescenter. 
Uanset, hvor Gud bragte mig hen, 
følte jeg glæde. Det var, som om jeg følte ”det 

er her, du skal være!” fortæller 
hun i interviewet. 

Gå til den første verdenHun fortæller også, at hun - ef-
ter at have arbejdet for de fattige 
og udstødte i den 3. verden det 
meste af sit liv - nu har afsat 1/3 
af sin tid til at rejse rundt i ”den 

første verden”, som hun mener er 
ligeså ”fattig” som den 3. verden. 
Åndeligt og menneskeligt fattig.Jeg er en lille kvinde - Jeg er bare en lille kvinde. Jeg 

har ikke nogen specielle talenter 
eller noget som helst, indrømmer 
Heidi gerne, men tilføjer: - Men hvem er du, som kan 

fortælle Gud, hvad han kan gøre 
med dig? 

Heidi Bakers egen historie 
er, at hun voksede op som en 
ordblind pige i Californien. Hun 
var barn af velhavende forældre, 
som imidlertid havde mistet troen 
på Gud - i modsætning til Heidi. 

Efter at de havde sendt hende 

på kostskole i Schweiz, vendte 
hun hjem og arbejdede blandt 
indianere i et reservat i USA.Her fi k hun et nyt møde med 

Gud og et kald til at rejse ud som 
missionær for de fattigste. Hun mødte Rolland, som var 

fotograf og søn af Kina-missionæ-
rer. Og sammen rejste de først til 
Asien på en enkeltbillet for deres 
bryllupspenge. 

Tegn og undereI bogen om Mama Heidi kan 
man følge deres hårde missio-
nærliv - som imidlertid bar stor 
frugt, efter at Heidi og Rolland 
vendte tilbage til Mozambique 
efter en stærk åndelig oplevelse 

i Toronto.
Tegn og undere begyndte snart 

at ske omkring dem, samtidig 
med at de kom i livsfare i det 
borgerkrigshærgede land.Mens de hjalp hundredvis og 

senere tusindvis af forsømte og 
forældreløse gadebørn, opstod 
en kirke af fattige. En vækkelse 
brød ud, som førte til 10.000 nye 
kirker med op imod 2 mio. kristne. 

Konferencen er hurtigt blevet 
fuldt optaget, fortæller Asbjørn 
Kristiansen fra KKKC.

Se også side 9 og 23.

Heidi Baker med en af sine mange adopterede børn i Rollands lille fl y. Hun er taget fra Mozambique til København for at dele sit liv og sit budskab med deltagerne på Awake-konferencen torsdag-søndag.
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Forudbestil på WWW.SCANDINAVIA.AS

NÅR KÆRLIGHEDEN GØR NOGET, BLIVER LIVET INTERESSANT.
Tør du?

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

Ferie

Diverse 

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

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

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

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

Se program på: www.sarons-slette.dk

Alle er velkomne

Bibelske rejser

Jordan og Israel 11.9. 11 dg.
Rom og Assisi – fortiden og nutiden 21.9. 9 dg.
Israel – under løvhyttefesten 28.9. 11 dg.
Tyrkiet – i Paulus’ fodspor 2.10. 11 dg.
Israel – i efterårsferien 9.10. 9 dg.
Israel – efterårsrejse 9.10. 10 dg.
Israel – klassisk rundrejse 16.10. 10 dg.
Israel – rundrejse 19.10. 11 dg.

Læs mere om rejserne  
på vores hjemmeside 
eller kontakt 7592 2022

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration sendt, 
så gå ind på hjemmesiden udfordringen.dk og tilmeld dig via 
ikonet ”Dagens Udfordring” ca. midt på hjemmesiden. 

Så modtager du Da-
gens Udfordring, som 
består af et bibelvers, og 
et par link til de nyeste hi-
storier i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden passer 
også til mobil-format.
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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

Lørdag  13. juni kl. 14.00
Søndag 14. juni kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 12. juni kl. 19.30. 
Taler: Helene og Mogens Svendsen, Videbæk

Tidligere præstepar i Kølkær

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

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 BerntsenJørgen 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

Har du ændringer eller spørgsmål til Har du ændringer eller spørgsmål til 
dit abonnement?dit abonnement?

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

Der vil være mulighed for at blive bedt for
Arrangør: Helge Pahus  helge@pahus.dk

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3, 2690  Karlslunde

Program

12.00  Man kan spise sin   
  medbragte mad

13.00  Agnete Zimino
   
15.00  Købe kaffe m.v

16.00  Ole Skjerbæk Madsen
  
18.00  Aftensmad, kan købes  
  her, eller spis medbragt

19.00  Ole Kønig
  

Talere

Agnete Zimino

Ole Skjerbæk Madsen

Ole Kønig

Stævne som i ”De gode gamle dage”
i Karlslunde Strandkirke
Lørdag 19. september 2015
12.00 - 21.00

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bogsalg 

Diverse

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

Grundlovsmøde i Midtjylland    
KristenDemokraternes folke  ngskandidat i Viborg-
Øst og Skive cand. oecon Rene Kjær, kl. 14.00.

Den 5. juni kl. 14.00 taler Rene Kjær, Rødkærsbro
på Kjelsø lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans

Solosang ved Dianne Kampp, Silkeborg

Med bring selv kaff e/te,  kop og brød
 - Enhver er velkommen

Arrangeret af KD i Viborg 
og Silkeborg kommuner

Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 
eller netbank:

9570 0006 139450.



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 6/6
08:35 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.
19:45 Før Søndagen.
1. søndag efter trinitatis - fra Skan-
derborg Slotskirke. Dagens tekst 
handler om en rig mand og en 
lazaron. Dagens salmer er ”Far, 
verden, far vel” og ”Jeg kender 
et land”. Skanderborg Ungdoms-
skoles Kor synger sammen med 
folk fra egnen. 
Søndag 7/6
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Lignelsen om Lazarus i Abrahams 
skød minder os om, at det er 
en kristen pligt, at vi tager os af 
hinanden. Det gjorde augustiner-
munkene før reformationen i Tvilum 
Kloster ved Gudenåen. Men nu 
står kun kirken tilbage, og her har 
Gerda Jessen sit virke.
Mandag 8/6
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken.
Genudsendelse fra søndag.

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 

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.

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 Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

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.

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

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

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

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

Torsdag 4/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 5/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 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 
motorcykelklub Exodus MC. Gen-
udsendelse fra mandag.

Lørdag 6/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 7/6
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1)
09:54 Højmesse ffra Sct. Nicolaj 
kirke, Rønne. 1. søndag efter tri-
nitatis. Prædikant: Provst Gotfred 
Larsen.
19.30 Mennesker og Tro

Mandag 8/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 9/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1) 
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 10/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Journalist Daniel Øhrstrøm fortæl-
ler om sin passion for livsskæbner 
og  Gravstenspoesi. 
21.03 Mennesker og tro (P1)1
www.dr.dk/tro

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten fra 
Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder.

Vi søger
     - en lærer

Ansøgningsfrist: Fredag d. 12. juni

Stillinger

I dagens gudstjeneste fortæller præst Gerda Jessen om, hvordan dagens budskab fi k en ny 
betydning for en fortravlet præst uden for det lokale supermarked. Niels Jørgen Tranberg er 
dagens organist og dirigerer også Skorup-Tvilum Koret. Foto: DR-Kirken

Radiomasten knækkede 

En voldsom tropisk storm har 
knækket en 50 meter høj ra-
diomast på den kristne radio i 
bushen i Tcholiré i Cameroun, 
som Udfordringen støtter.

- Da medarbejderne forsøgte 
at reparere masten, styrtede en 
af dem 22 meter ned sammen 
med masten, fortæller Justin Ne-
koanoudji, som er Udfordringens 
koordinator i Cameroun og Tchad.

Trods faldet overlevede man-
den mirakuløst faldet og fi k endda 
kun mindre kvæstelser.

- Gud befriede os fra at skulle 
have et dødsfald på samvittighe-
den, skriver Justin. 

Læsere, der ønsker at hjælpe 
med en ny mast, bedes indsætte 
en gave på Gospel Outreachs 
konto nr. 9046 - 457-34-58449 

Storm ødelagde radiomasten på en af Udfordringens partner-radioer.
Medarbejder styrtede 22 meter ned – men overlevede mirakuløst.

mærket: Radiomast. Husk navn 
og cpr nummer, hvis du ønsker 
skattefradrag for gaven.

Radioen sender i det muslimsk 
dominerede Mayo Ray distrikt.

Henri.
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Musik
TJEK

Ikke nok med at Jesus altid er venlig. Hver gang jeg 
kommer for at låne en kop sukker, giver han mig to...

Solid lovsangs-cd 
uden overraskelser
“Shane & Shane” består af kunstnerne Shane Barnard 
og Shane Everett fra Texas, USA. Sangene fra deres 
nye album med titlen ”The Worship Initiative” stammer 
fra sitet www.theworshipinitiative.com, som de selv er 
drivkraften bag. 

Sitet indeholder blandt andet 110 lovsange. Det er 12 af 
disse lovsange, primært af andre kunstnere, der er kommet 
med på cd’en. Selvom der er tale om forskellige sangskrivere, 
passer numrene meget godt sammen. Alle sange er produce-
ret, så de udgør en helhed i både tekst og musikalske udtryk. 
Sangen “So I can love” er den, der skiller sig mest ud. 

Musikken er klassisk lovsang i rock/pop stil, med guitar, 
bas, trommer, lidt banjo og af og til en snært af elektroniske 
undertoner.

Musikken er meget melodisk og går hurtigt hen og bliver 
en ørehænger. Alligevel er det, som om man har hørt det før. 
Der er noget genkendeligt ved musikken, som gør den en lille 
smule kedelig. Teksterne er ligeledes noget, man kan nikke 
genkendende til, og er ikke så forskellige fra andre lovsange.

Der er ingen tvivl om at ”Shane and Shane” kan deres hånd-
værk. De leverer musikken med stor passion og mener helt 
sikkert det, de synger. Der mangler dog noget, man kan blive 
overrasket over og tænke: Sådan har jeg aldrig hørt den før.

Samtidigt gør de velproducerede numre musikken let til-
gængelig og fængende. Teksterne står så tydeligt frem, at man 
efter et par gennemlytninger vil kunne synge med på sangene.

Selvom der ikke bliver bragt særlig meget nyt til genren, er 
det bestemt musik af høj kvalitet. Det er en solid lovsangs-cd.  
Alt i alt er ” The Worship Initiative” en cd, der kan tåle at blive 
hørt fl ere gange.

Bo Slot Petersen

Patricha Ottsen har været vo-
lontør på det kristne pigehjem 
All Saints Girls Hostel i Kher-
wara, i fire måneder. Her får 
80 piger i alderen 4-17 år den 
skolegang, mad og tøj, de ikke 
ville få hjemme.

Pigehjemmet startede for 70 år 
siden og har altid været støttet af 
danske midler igennem organisa-
tionen ”Dansk Kherwara Mission”. 
Pigerne kommer fra meget fattige 
familier i de omkringliggende 
landsbyer. 

Selv om de statsstøttede skoler 
er gratis i Rajasthan, ville ingen 
af disse piger få en sammen-
hængende uddannelse, hvis de 
boede hjemme, pga. prisen på en 
skoleuniform, og fordi der er brug 
for deres arbejdskraft i hjemmet, 
i marken osv.  

En seng, tøj og mad nok
På hjemmet får alle en seng 

at sove i, mad 3 gange i døgnet 
og tøj på kroppen. Pigerne har 
også tid til både skolegang og 
leg. Når de forlader skolen, har 
de gennemført, hvad der svarer til 
den danske folkeskole. Projektet 
støtter dog stadig pigerne økono-
misk og med hjælp og vejledning i 
deres videre uddannelse.  

Pigehjemmet er bygget på 
kristne værdier. Forstander Arun 
Prashad er en kristen mand, og 
pigerne bliver undervist i kristen-
dommen dagligt, selv om halvde-
len af dem er hinduer. 

Arun Prashad har hjertet på 
rette sted og brænder for piger-
nes velbefi ndende. Han er rigtig 
dygtig til at fi nde løsninger, når 
dansk og indisk kultur (uundgå-
eligt) støder sammen. Han har 
også fl ere gange mæglet i piger-
nes familier, når de gerne vil have 
pigerne gift, før de har færdiggjort 
deres videregående uddannelse. 

Volontør-kontakt
Patricha har været volontør på 

hjemmet sammen med Amanda 
Salka. Volontørerne kommer 
som et frisk pust, og de fungerer 
som legetanter for pigerne. Kun 
den enkelte volontørs fantasi 
sætter grænserne: Udfl ugter til 
Udaipur (nærmeste storby), leg, 
engelskundervisning, børnefester 
med balloner og musik, “beauty-
dage” med ansigtsmasker og 
fodbad og caféture med de store 
piger, foruden dovne eftermidda-
ge og kristendomsundervisning 
på nye og kreative måder.

Volontørerne fungerer som 
mellemled imellem den danske 
og den indiske side af projektet,  
fortæller Patrichas mor, Anne-
Birthe Ottsen, som nu er blevet 
fundraiser for pigehjemmet.

- Jeg tabte fuldstændigt mit 

hjerte til pigehjemmet i Kherwara 
og besluttede, at jeg ville gøre, 
hvad jeg kunne for at hjælpe. 

Jeg arbejder derfor i dag som  
fundraiser i verdens bedste fri-
villigarbejde. Jeg holder bl.a. 
foredrag rundt om i landet om 

hjemmets drift og pigernes hver-
dag. Jeg laver sangcafé, hvor der 
synges 14 sange, som bindes 
sammen med historier fra Kher-
wara. Derudover er jeg med til at 
arrangere lykkehjul, og vi har et 
”Kherwara-telt” med fiskedam, 

spil osv. til Sankt Hans aften i 
Pedersborg Kirke i Sorø, fortæller 
Anne-Birthe Ottsen. 

Fundraising i folkedragt
Patricha er ved at være en lille 

”ekspert” i Rajasthans kultur og 
er derfor ved at planlægge en 
arrangeret tur til Indien, hvor de 
rejsende får mulighed for at gå 
rundt i den traditionelle folkedragt, 
Salvaarsut, komme med ud på 
pigehjemmet, lave aktiviteter med 
pigerne og prøve en indisk togtur 
(hun har dog lovet at købe billet-
ter, så ingen skal hænge udenfor 
toget!). Herudover er der en ka-
mel-safari med campering under 
åben himmel og mad over bål ude 
i ørkenen på programmet. Tanken 
er, at alle som kommer med på 
denne tur, skal give en donation 
til driften af pigehjemmet. 

De sidste 8-9 år har Peders-
borg Kirke støttet pigehjemmet 
med godt en halv million kr.  
Pigehjemmet støttes også af to 
genbrugsforretninger samt en-
keltpersoner og kirker.

Man kan læse mere på hjem-
mesiden: www.kherwara.dk eller 
læse om Patricha og Amandas 
tid som volontører på www.ps-
rejsefeber.blogspot.com under 
”Indien”.

Bodil

Patricha Ottsen (tv) var sammen med Amanda Salka volontører 
på pigehjemmet i Indien. 

- Aldrig har jeg oplevet så 
meget kærlighed, så meget 
latter og sådan en fantastisk 
ånd som i den lille landsby i 
Rajasthan, fortæller Patrichas 
mor, Anne-Birthe Ottsen. Hun 
brænder for det lille pigehjem 
i Kherwara, som hun snart vil 
besøge for 3. gang. 
I mellemtiden arbejder hun 
som frivillig fundraiser for pro-
jektet, bl.a. med foredrag og 
sangcaféer i danske kirker.

Kherwara-missionen driver et pigehjem i Indien. Her kan danske volontører gøre en stor forskel.

Danske Patricha hjælper 
fattige indiske piger
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Af Eva M. 
Jørgensen

En scene bliver 
til tre – og på 

dem bliver der spillet 16 
forskellige koncerter. Det er 
det, enhver billetejer kan se 
frem til, når musikfestivalen  
A Day Of Praise kører i stil-
ling for anden gang den 19. 
september i Hillerød.

Bag festivalen står foreningen 
med samme navn, som er startet 
af Peter Carlsen. Han er også fe-
stivalleder, og han drømmer stort. 
Sidste år gæstede 350 festivalen, 
og i år satser Peter på minimum 
800 deltagere.

- Jeg håber, at den lige så stille 
kan få lov at vokse derfra, så vi 
om nogle år måske kan samles 
en hel weekend om kristen musik, 
forklarer han. 

- Vi manglede på Sjælland
Peter Carlsen har et kristent 

bookingbureau og har rejst til krist-
ne festivaler i hele Skandinavien.

- Vi manglede noget på Sjæl-
land. Jylland har Åfestival og 
Glow, men på Sjælland skete 
der ikke rigtig noget af den slags, 
forklarer Peter, som lægger vægt 
på, at festivalen er tværkirkelig – 
noget som også kan ses på den 
brede vifte af kirkelige sponsorer, 

som står bag. 
Han forklarer, at festivalen 

ligger på Nordsjælland, fordi 
der er mange kristne, men ikke 
så mange arrangementer som i 
København. Desuden har forenin-
gen fået sponsoreret brugen af 
Johannesskolen, hvor festivalen 
foregår, til lejligheden. 

Noget for enhver smag
De 16 koncerter har vidt for-

skellige genrer og målgrupper. 
Nogle foregår på hovedscenen, 
hvor der er plads til 1100 publi-
kummer, mens andre bruger den 
mindre Caféscene, som sammen 
med børnescenen er helt nye 
tiltag. Festivalen har bevidst ikke 
et helt stort hovednavn - både for 
at holde billetprisen nede og for 

at  dyrke bredden og variationen. 
- Vi ønsker at levere et bredt 

udsnit af bands, så der er noget 
for enhver smag. Bandsene har 
alle sammen høj kvalitet og noget 
på hjerte. For mig er det vigtigt, 
at den kristne musik på A Day Of 
Praise har noget at bibringe – og 
at folk kan lide musikken, forklarer 
Peter Carlsen.

Et mægtigt 
evangelisationsredskab

Ud over at have opgraderet 
indholdet af festivalen er forenin-
gen også gået meget bredere 
ud med markedsføringen og har 
blandt andet sendt materiale til 
alle folkekirker i området. 

- Visionen bag arrangementet 
er kærlighed til Kristus og til 
musikken. Jeg tror, at musikken 
har en hel særlig mulighed for at 
nå moderne mennesker og er et 
mægtigt evangelisationsredskab, 
fordi ånden i musikken på en 
særlig måde kan åbne menne-
skers hjerter.

Håber på inviterede venner
Han glæder sig meget til den 

19. september:
- Når dagen kommer, har jeg jo 

næsten været i gang med arbej-
det et helt år. Så jeg glæder mig 
til at se det lykkes og se en masse 
mennesker blive glade – og så 
håber jeg, at de kristne deltagere 

inviterer deres ikke-troende ven-
ner med. 

For mere information gå til 
adop.dk. 

Klummen
Ung Udfordringt

På en let og enkel måde hjælper 
denne bog læseren til at forstå, 
hvordan vi som kristne kan mod-
tage dåben i Helligånden. For-
fatter Hans Kristian Neerskov 
forstår at forklare store bibelske 
sandheder på en enkelt måde. 

Dåben i Helligånden 
  - HVORDAN BLIVER MAN FYLDT MED HELLIGÅNDEN?

AF H.K. NEERSKOV - 68 SIDER

KR. 75,-
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Af Eva Jørgensen
Journalist

FIND OS PÅ FACEBOOK

’A Day Of Praise’ 
har vokseværk
Den Hillerød-baserede musikfestival A Day Of Praise i september vokser 
på både koncertantal og forventninger.

Jesus Loves Electro er ikke hovednavnet til A Day Of Praise, for sådan et er der ikke. Men det norske band præsenterer deres del af festivalens
alsidighed med deres electro-inspirerede kristne musik. 

Kunstnere på 
’Day of Praise’

På Store Scene:
Jesus loves electro (NO) 
- Electro
Hillsong Worship Team (DK) 
- Lovsang 
Ignite (DK) 
- Lovsang 
Twelve 24 (UK)  
- Hiphop/Dance/pop
Elo (DK)   
- Singer/Songwriter
Good Friday (DK)  
- Punkrock
Nor:lyd (DK)  
- Pop/rock/lovsang
Beraka (DK)  
- Lovsang 

På Caféscenen: 
Libby Redman (UK), Amie 

Aitken (UK), Steph Mcleod 
(UK), Terése Crona med ven-
ner (SE), Amalie Skriver (DK), 
Tobias Samuel Hørup (DK), 
Maria Kofod Larsen (DK).
På Børnescenen: Hans Jørn 
Østerby (DK), Christian&KO 
(DK), LM kids (DK).

Peter Carlsen er manden bag 
foreningen ”A Day A Praise”.

Facebookgruppen ”Kristne 
Unge DK”, som blev grund-
lagt for fl ere år siden, har i 
løbet af de sidste uger pas-
seret den magiske grænse 
på 1000 medlemmer. 

Gruppen er tværkirkelig og 
samler unge fra mange forskellige 
kirkelige baggrunde i Danmark. 

Der er både plads til respektfuld 
debat, deling af vidnesbyrd og 
søgning efter kristne venner i 
ens eget område. Gruppens 
hovedformål er, at unge kristne 
får mulighed for at opmuntre 
hinanden. 

De 1000 medlemmer blev 
fejret med fl ere konkurrencer.

Eva

Tværkirkeligt ungdomsforum på 
FB passerer 1000 medlemmer

Den tværkirke-
lige Facebook-
gruppe Kristne 
Unge DK har i 
dag 1077 mere 
eller mindre 
aktive medlem-
mer.

Det sker jævnligt. Danskere eller andre vesterlændinge 
kommer hjem fra et besøg i et afrikansk land og er 
duperede. De er vilde med, hvordan menneskerne i 
dette land altid fi nder noget at glæde sig over, selvom 
omstændighederne er svære. De bliver rørt af nøden og 
af tillidsfuldheden hos landets børn.

Jeg har boet et år i Uganda. Selvom jeg er enig i alle de 
nævnte udsagn, var det ikke den følelse, jeg kom hjem med. Jeg 
var bare glad for at være sluppet væk. Det har helt sikkert en del 
af gøre med et kulturchok, som jeg aldrig rigtig kom mig over. 
Men der var én anden stor grund. At jeg ikke kunne gå i fred. 

Hvis jeg var nede i Masaka downtown – byen hvor jeg levede 
– kunne jeg ikke gå et minut uden nogen antastede mig eller 
råbte Mzungu efter mig. Mzungu betyder ”hvid person” og det 
var jeg jo, men uanset hvor ekstrovert jeg er, og hvor meget jeg 
kan lide nye mennesker, følte jeg mig jagtet. Især hvis det var 
en større gruppe mænd, som gik i gang med at råbe og pifte, 
blev jeg dårlig tilpas. Det var ikke farligt, i hvert fald ikke i dags-
lys – det var bare den måde, de var vant til at behandle hvide, 
unge kvinder på. Men jeg hadede det. Og af den grund kom jeg 
næsten til at hade et af de smukkeste lande og folk i verden. 

Jeg kan huske, at jeg tænkte: ”Jeg kan godt forstå, at Michael 
Jackson og de andre kendte bliver lidt sindssyge. ” Prøv at 
forestille dig, at skulle leve med den opmærksomhed hver dag 
i dit liv – ganget med 1000! 

Lige for tiden, lige her op til valget, er jeg blevet mindet om 
det igen. Prøv at forestille dig, at alle kommenterer på alt du 
siger – og halvdelen er begejstrede og halvdelen hader dig og 
sviner dig til, som om du ikke er et almindeligt menneske. Som 
om dit valg om at gå ind i politik og kæmpe for det, du oprigtigt 
tror er bedst for Danmark, giver andre ret til at hade dig og true 
dig og latterliggøre dig og...

Jeg beder Gud om, at de kristne ikke føjer sig til dette kor. 
Ja, vores politikere er langtfra perfekte – og de kan ikke alle 
sammen have ret. Men Jesus kalder os til at elske vores fjender 
– og han beder os om at behandle andre, som vi ønsker de 
skal behandle os. Prøv at huske på det næste gang du bliver 
frustreret over en politikers manglende 
indsigt eller forsimplede verdensbillede. 
Deltag i debatten, men gør det i en tone, 
som ærer Kristus. Han gav også sit liv 
for politikerne!

Afrikavisdom
og politikerhad
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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

Af redaktør Henri Nissen

(23/2015)

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

Vind en pilgrimsrejse i Israel
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om en stor rejse 
til ’det hellige land’ Israel den 
12.-21. maj 2016!

Rejsen har Udfordringens 
formand, pastor Stig Christensen 
og hans hustru Rhoda som rejse-
ledere. Det bliver en rejse med 
vægt på det åndelige indhold, når 
de hellige valfartssteder besøges. 

Rejsearrangøren er det krist-
ne rejsebureau Felix Rejser, så 
alt foregår i trygge rammer og 
god kvalitet. Og man kan være ret 

sikker på gode rejsekammerater, 
når man rejser på Udfordringens 
læserrejse i Bibelens land. Ende-
ligt program offentliggøres senere 
i Udfordringen, hvor der bliver 
mulighed for tilmelding. 

Men man kan også være hel-
dig at vinde rejsen:

Vær med på to måder
Der er to måder, du som læser 

kan være med i konkurrencen på.

1. Du kan skaffe en ny 
abonnent. Få en ven 

eller bekendt til at tegne abonne-

ment. Også prøve-abonnementer 
tæller med. Både du og den nye 
læser er med i lodtrækningen.

2. Du kan også være 
med i konkurrencen 

ved blot at sende din e-mail, 
adresse og telefonnummer 
(gerne mobil). 

Vi vil nemlig gerne kunne 
sende beskeder og opkrævnin-
ger til læserne pr. mail, da det 
er billigere. 

Få fl ere lodder:
Din chance for at vinde her er 

langt større end i de 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

Politikeren taler ved et valg-
møde, da en mand pludselig 
råber:

- Hvorfor indrømmer du ikke, 
at der står kræfter bag dig med 
interesse i din karriere!

Politikeren råber tilbage:
- Hold min kone udenfor!

Taler ved et møde: ’Vores 
gæstetaler er en kvinde, som 

kan overkomme alt – et kræ-
vende job, en pragtfuld familie, 
formand for skolebestyrelsen, en 
fremtrædende borger i vores lille 
samfund. Klap venligst højt, så I 
vækker hende!’ 

Det er et godt tidspunkt at 
holde munden lukket, når man er 
ude på dybt vand.

Politiker på talerstolen:
- Og hvis jeg bliver valgt, lover 

jeg at have en mere specifi k me-
ning om problemerne!

Intet kan i den grad holde et 
skænderi i gang som to men-
nesker, der ikke er klar over, hvad 
de skændes om.

Det, der er moralsk forkert, 

kan aldrig være politisk rigtigt.

Den farligste form for usand-
hed er en sandhed, der er let 
fordrejet.

Et lands idealer afspejler sig i 
dets reklamer.

Det er svært at være politiker...

Dårlig omtale er bedre 
end ingen omtale...
I måneder har jeg ventet på, at der skulle blive folketingsvalg. 
I min kalender har jeg noteret ved alle tirsdage: Måske valg!

Jeg er nemlig kandidat, så det var bare med at være klar, når 
statsministeren endelig udskrev valget. 

Vi mødtes derfor som aftalt samme aften for at hænge plakater 
op. Vi delte os i hold to og to. Og jeg begav mig sammen med Eli-
zabeth Padillo, som er indvandrerpræst i Kolding, ud i Christiansfeld 
by med en masse plakater og plastikstrips, samt en stige og en 
bidetang. Efter en masse gymnastiske øvelser, hvor jeg kravlede 
op og ned ad lygtepæle, mens hun gav point for det kunstneriske 
indtryk, vendte vi udmattede tilbage til basen kort før midnat. 

Næste morgen læste jeg en mail fra borgmesteren, der bad os 
kandidater om ikke at hænge plakater op i Christiansfelds histori-
ske bymidte, da byen snart ventes godkendt som bevaringsværdig 
by på UNESCO Verdensarvs-liste. Suk!

Inden jeg nåede at få plakaterne ned igen, skulle jeg om formid-
dagen vise 45 turister fra Kirkecentrets café i Vejle rundt i byen. Da 
vi krydsede bymidten, stod borgmesteren der allerede sammen 
med et tv-hold fra DR og optog synderens plakat i lygtepælen 
udenfor honningkagebageren. Nu måtte jeg handle hurtigt! 

Jeg bad turisterne om selv at gå hen i kirken, mens jeg løb ned 
til borgmesteren og fortalte ham, at jeg nok skulle hive min plakat 
ned, men at jeg jo ikke havde fået hans mail før til morgen.

- Ikke noget problem, sagde borgmesteren og hev en bidetang 
op af lommen. - Du kan låne den her.

- Nej vent, sagde DR-journalisten. - Lad os optage det, mens 
du gør det. Så kan du komme i tv-avisen.

- Ja, få da bare den reklame, det kan give dig, opfordrede borg-
mesteren, som ellers selv er Venstre-mand. 

Sådan gik det til, at jeg pludselig ufortjent fi k nogle dyrebare 
sekunder i tv-avisen den aften. Og ikke nok med det: De ville også 
lave et direkte indslag i Radioavisen kl. 12. Så jeg styrtede op i 
kirken og sagde hurtigt farvel og tak til mine turister og løb tilbage 
igen til radioholdet.

Man siger jo, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale, og da-
gen derpå fi k jeg mere omtale i det lokale dag-
blad - med billede - fordi jeg var den kandidat, 
der havde brugt twitter og facebook - mindst! 

Så det går jo strygende. Nu spekulerer jeg 
blot på, hvordan jeg kan få mere dårlig omtale. 
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