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

Kristne opfordres til at bede 
på søndag for folketingsvalget
Sjældent har der været så meget bøn før et valg. Nu opfordres kristne til at afsætte søndag til en bededag for folketingsvalget og Danmark.
På søndag den 14. juni ind-
kaldes der til bøn for folke-
tingsvalget mindst fi re steder 
i Danmark. 

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

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

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

Over 1500 har desuden tilslut-
tet sig en facebook-gruppe, hvor 
der bedes specielt for, at KD igen 
må komme i Folketinget.

Bag opfordringen til generel 
bøn for valget på tværs af par-

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

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

Planlagte forbønsmøder
• Søndag kl. 15-17: Aalborg 

Menigheds Center, Gasværks-
vej 5.

• Søndag kl. 14.30-17.00 Potte-

magerens Hus, Lykkeskærvej 
15, Holsted.

• Søndag kl. 16-18: Karlslunde 
Strandkirke, Karlslunde Mo-
sevej 3.

• Søndag kl. 13.30: Borgerkir-
ken, Kastaniehøjvej 4, Silke-
borg. 
Folketingsvalget holdes tors-

dag den 18. juni. 
Lisbeth.

Læs også: 
Hvor skal vi sætte vores kryds? 
- Side 3.
Portræt af Stig Grenov. 
- Side 2.
Forbøn for valget.
- Side 5.
Leder om valget. 
- Side 6.
Kronik om grundloven.
- Side 7.
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Ugens profi l: Stig GrenovNy leder på bofællesskab i Ølgod
Ingrid Danielsen bliver den nye leder på 
det kristne bofællesskab Østbækhjemmet 
i Ølgod. Hun afl øser Inge og Mogens Stig 
Nielsen, der efter 10 års ansættelse har valgt 
at gå på efterløn og pension ved udgangen 
af juli.

Ingrid Danielsen bor sammen med sin mand 
Hans i Ølgod og har 2 voksne sønner. 

Ingrid er uddannet pædagog og psyko- og 
familieterapeut. Hun har de sidste 8 år været leder for den private 
børnehave Solsikken i Skjern. Ingrid har tidligere sammen med 
sin mand haft psykoterapeutisk praksis i Ølgod. Hun har også 
7 års erfaring med psykisk udviklingshæmmede på Værkstedet 
Viaduktvej. Herudover har hun taget fl ere relevante kurser og er 
nu i gang med en diplom-lederuddannelse. 

Der bliver holdt afskeds- og velkomstreception den 7. aug. kl. 
14 til 16 på Østbækhjemmet, oplyser bestyrelsesformand Frank 
Knudsen.

Bodil

ADRA Danmarks generalsekre-
tær fyldte 65 år den 3. juni. Det 
blev som altid en travl dag, for 
ADRA arbejder i otte afrikanske 
lande og tre lande i Mellem-
østen. Lehnart Falk har nemlig 
fokus på verdens udsatte.

- Vi fokuserer på at støtte fattige 
og sårbare mennesker gennem 
kapacitetsopbygning og forta-
lervirksomhed i tæt samarbejde 
med lokale ADRA-kontorer, for-
tæller generalsekretæren. 

Lehnart Falk startede som 
generalsekretær i ADRA i 2006. 
Organisationens motto er: ”Vi 
ændrer verden – et liv ad gangen.”

Fisker blev præst mm.
Lehnart Falk voksede op i fi -

skerbyen Tejn på Bornholm. Som 
ung kom han i lære som tømmer, 

men efter et ophold på en kristen 
højskole følte han et kald til at 
blive præst. Efter teologisstudier 
på et af adventisternes universi-
teter i Australien og en Master i 
religion fra England introducerede 
Lehnart Falk sorg-og-krise-bear-
bejdelse i Danmark.

De næste 15 år arbejdede han 
som præst i adventistmenigheder 
på Færøerne og i Danmark.

ADRA Danmark, som blev 
stiftet i 1987, fi k Lehnart Falk en-
gageret i arbejdet med at pakke 
hospitalsudstyr i containere, som 
skulle sendes til Angola og Liberia.

Da han selv besøgte Liberia for 
at hjælpe de lokale med at læse 
de danske manualer til udstyret, 
oplevede han ved selvsyn landets 
store behov for hjælp. 

Herefter blev han informations-
chef i ADRA Danmark.

Hjælp til de fattigste 
Som præst tog Falk en cand. 

psyk. med speciale i børn. Derfor 
blev det til ti års arbejde for Red 
Barnet. 

I 2006 afsluttede Lehnart Falk 
en Master i Afrikanske Studier 
på Københavns Universitetet, 
og samme år startede han som 
generalsekretær hos ADRA Dan-
mark. 

- Vi arbejder i nogle af de fat-
tigste og mest skrøbelige lande 
i verden. Og vi må nøje følge 
situationen i både Sydsudan, 
Yemen og Burundi, så vores med-
arbejdere, samarbejdspartnere 
og modtagere ikke bliver udsat for 
unødvendig fare, siger generalse-
kretæren, som også havde travlt 
på sin 65 års fødselsdag.

Bodil

Generalsekretær Per Møller 
Henriksen fra KFUM’s Soldater-
mission har modtaget The Blue 
Barets Medal of Honour i sølv.

Per Møller Henriksen modtog 
medaljen fredag den 29. maj for 
sit store arbejde i udlandet og 
med veteraner i Danmark. 

Parade ved Kastellet
De blå baretter fejrede FNs 

Peacekeepers Day den 29. maj 
ved at uddele medaljer og med 
en stor parade ved Kastellet i 
København. 

I forbindelse med dagen blev 
de nordiske blå baretters æresbe-
visninger overrakt. Én af medal-

jerne gik til generalsekretær Per 
Møller Henriksen, der i mange år 
har stået i spidsen for den Folke-
kirkelige organisation, der driver 
KFUMs Soldaterhjem.

Soldaterhjem i udlandet
Fra 1998 – 2014 har der været 

KFUMs Soldaterhjem i udlandet 
i takt med danske soldaters 
tilstedeværelse. Både i Bosnien, 
Kosovo, Irak samt Afghanistan 
har udsendte danske drenge og 
piger kunnet nyde godt af KFUMs 
hjemlige rammer. 

KFUMs Soldaterhjem i udlan-
det er i øjeblikket sat på pause 
indtil en evt. kommende større 
dansk udsendelse. 

Danske soldaters hjemkomst 
fra internationale missioner har 
optaget Per Møller Henriksen og 
KFUMs Soldatermission. 

KFUMs soldaterhjem er også 
åbne for veteraner, og fra 2012 
startede konceptet KFUMs Sol-
daterRekreation. Det drejer sig 
om midlertidige boliger for de 
veteraner, der har svært ved at 

tilpasse sig hverdagen tilbage i 
Danmark. 

På KFUMs Soldaterhjem i 
Holstebro, Hvorup, Høvelte og 
Fredericia er der etableret rekrea-
tionsboliger til veteraner, mens 
tilsvarende er under opførsel ved 
KFUMs Soldaterhjem i Varde. 

Bodil

Formandsskifte i Krifa Nordjylland 
Thomas Højgaard, Hjørring, er tiltrådt som 
formand for Krifas Region Nordjylland. Han 
afl øser Christian Borrisholdt Steen.

Thomas Højgaard har valgt at engagere sig 
i Krifa, fordi Krifa baserer sit idegrundlag på et 
kristent livs- og menneskesyn.

I sit formandsarbejde vil han prioritere at 
videreudvikle Krifa som en ny tids fagbevægelse, der motiverer 
mennesker til at have god arbejdslyst igennem hele deres arbejds-
liv. Et af de konkrete opgaver, han vil tage fat på, er at fremme et 
arbejdsmarked med en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. 
Han arbejder som kundekonsulent i Krifas Aalborg-afdeling og har 
siddet i Krifas Region Nordjyllands bestyrelse siden 2012. 

Thomas Højgaard afl øser Christian Borrisholt Steen, Vodskov, 
der har trukket sig fra bestyrelsen for at undgå inhabilitetsproble-
mer, efter at han er blevet politisk konsulent på Krifas hovedkontor 
i Århus.

Bodil

ADRAs generalsekretær 65 år

Lehnart Falk har været fi sker, 
tømrer, præst, ansat i Red 
Barnet og er nu generalsekre-
tær i ADRA Danmark.

Soldatermissionens 
general hædret af 
De Blå Baretter

- Vi fi nder ikke vore love i en 
bog, siger KristenDemokrater-
nes landsformand Stig Grenov.

I et tv-interview sidste uge af-
viste landsformanden at betegne 
KD som et religiøst parti. Her ud-
dyber han hvorfor.

Ikke som i Iran
- Et religiøst partis love er styret 

af en bog. Det er den slags teo-
krati, som vi ser i Iran. 

Jesus siger: ’Mit rige er ikke af 
denne verden’. Derfor argumen-
terer jeg ikke med bibelord. KD er 
inspireret af Bibelens holdning, 
som vi så skal omsætte til almin-

deligt dansk. Ellers giver det ikke 
mening for det store fl ertal.

Bibelen siger fx ikke, om vi 
skal være for eller imod EU. Men 
den giver os nogle pejlemærker, 
forklarer Stig Grenov.

Bibelhistorie for børn
- Danske børn har brug for 

bedre undervisning i kristendom. 
Det, de får nu, er en gang fi lo-
sofi sk sniksnak. Så sidder de og 
skal forholde sig til, hvad der er 
godt og ondt og hvad forelskelse 
er for noget. Børn skal ikke være 
fi losofi ske! 

Vi har brug for, at børn lærer 
de bibelske beretninger at kende. 

Her hælder jeg til den gamle 
grundtvig-koldske tradition, siger 
Stig Grenov. Han har tidligere 
undervist i kristendom, men det 
var ikke en ”behagelig oplevelse”, 
indrømmer han.

Menneskesynet æder os
I vores samfund konkurrerer 

kapitalisme med kommunisme, 
og begge samfundssystemer 
æder os mennesker. Der er 
noget galt med menneskesynet 
både i rød og blå blok, mener 
Stig Grenov.

Privat er han gift med Bene-
dikte, der er kemiingeniør på 
Københavns Universitet. Parret, 

som bor i Hørsholm, har 3 voksne 
børn. Til daglig underviser Stig 
Grenov i fysik, kemi og matematik 
på privatskolen Marie Mørk.

Ægteparret er med i Lyngby 
Frikirke, som er en del af Apo-
stolsk Kirke. 

- Det er et sted, hvor man kan 
komme og være menneske, siger 
Stig Grenov. Men netop nu kræ-
ver valgkampen meget ekstra tid 
for politikere i et lille parti.

- Vi er nødt til at være der, 
hvor journalisterne giver os en 
platform. Men det er en styrke, 
når man ser den gejst og det fæl-
lesskab, som nok er enestående i 
KD, slutter landsformanden.

Landsformand: ’KD er 
ikke et religiøst parti’

Per Møller Henriksen fi k på vegne af KFUMs Soldatermission 
æresmedaljen i sølv for en fremragende indsats i fredsbevaren-
de operationer og mangeårig indsats for nationale veteraner.  

Nyvalgt til Krifas hovedbestyrelse
På Krifas repræsentantskabsmøde den 
29.-30. maj blev kontorassistent Maria Esko 
Harrig, Vadum, nyvalgt til hovedbestyrelsen.

Samtidig var der genvalg til afdelingssyge-
plejerske Charlotte Mester, København, chief 
operating offi cer Esben Aabenhus, Egå, kirke-
gårdsleder Jørgen Boiskov Hansen, Gram, og 
konsulent Tanya Sørensen, Kibæk. 

Hovedbestyrelsens primære opgave i den 
kommende tid bliver, at Krifa udlever sin vis-
sion om at skabe god arbejdslyst for kunder og lønmodtagere på 
arbejdsmarkedet.

Bodil

Maria Esko 
Harrig

Ny bestyrelse i Soldatermissionen
Den 1. juni tiltrådte en ny bestyrelse for KFUMs Soldatermis-
sion. Fire bestyrelsesmedlemmer er nye, mens formands-
skabet er uændret.

Valget af den nye bestyrelse 
for KFUMs Soldatermission fandt 
sted først i maj med tiltrædelse 
1. juni. 

Ny i bestyrelsen er psykolog 
Vibeke Schmidt, (54), der er 
chef for børneklinikken i Lyngby 
og tidligere chef for militærpsy-
kologisk afdeling i Forsvarets 
Veterancenter. Også Bo Mejlga-
ard (57) er nyt medlem. Han er til daglig partner i virksomhederne 
Constucta, MS Sikring og HP-alarm. Bo Mejlgaard er udpeget af 
Indre Mission. Han afl øser Alex B. Nielsen, mens Vibeke Schmidt 
afl øser Michala Kure.

Nye medarbejderepræsentanter er Birthe Anderson (43), der er 
leder af KFUMs Soldaterhjem i Skive og Jakob Sejergaard (30), 
der er soldaterrekreationsmedarbejder og assisterende leder på 
Soldaterhjemmet i Høvelte.

Bodil

Vibeke Schmidt og Bo Mejl-
gaard er nye i Soldatermis-
sionens bestyrelse.

Læs avisen på Udfordringen dk
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Af Iben Thranholm

Hvor skal man sætte sit kryds 
til folketingsvalget d. 18 juni? 
Det er et spørgsmål, som kræ-
ver overvejelse og ikke mindst 
hvis man er troende. 

Det kan være svært at orien-
tere sig i, da man i Danmark ikke 
har tradition for, at religion er et 
tema i valgkampen som fx i USA, 
hvor præsidentkandidater ikke 
kan blive valgt hvis ikke de gør 
nøje rede for, hvilken trosretning 
de tilhører. 

Selvom tro i Danmark betragtes 
som en privatsag, så gør de fl e-
ste kristne sig overvejelser over, 
hvordan deres værdier kan få 
mest muligt indfl ydelse på tinge. 
Udfordringen har spurgt en række 
kirkelige stemmer om, hvad de 
lægger vægt på i stemmeboksen, 
og har bedt dem komme med bud 
på vigtige emner:

Åndsfrihed
Hans-Ole Bækgaard er valg-

menighedspræst ved Aarhus 
Bykirke o g formand for Indre 
Mission. For ham er der ikke ét 
bestemt parti, som har de hold-
ninger, han mest lægger vægt på, 
men han understreger samtidig, 
at man som kristen ikke bør 
undlade at stemme af den grund:

- Vi har en pligt til at tage an-
svar for vores samfund og præge 
det med det kristne budskab og 
kristne værdier. Ofte bliver det 
økonomi og rettigheder, som sæt-
ter dagsordenen – og nærmest 
alt i samfundet skal måles og 
vejes efter det. 

- Jeg vil gerne støtte det parti 
eller den kandidat, som lægger 
vægt på forhold som åndsfrihed; 
vi skal ikke gøre demokrati til den 
ideologi, alt retter sig efter. For 
det giver ikke særlig god plads 
til dem, som mener andet end 
fl ertallet.

Bevar familien
- På kort tid er grundlæggende 

bibelske ordninger og kristne 
værdier for køn, ægteskab og 
familieliv blevet gammeldags og 
upopulære at hævde. 

- De er blevet udskiftet med en 
fl ertydig forståelse, som afspejler 
en sekulær opfattelse, der oplø-
ser, hvad Gud har tænkt godt for 
menneskelivet. 

De svageste
- Derfor er det vigtigt, at vi fast-

holder dette og samtidig arbejder 
for gode hverdagsrammer for 
familielivet og arbejdsvilkår, bør-
nepasning, de svage i samfundet, 
som ikke kan tale deres egen sag 
– især handicappede og ældre. 
Eller de helt små i moders liv, 
som ikke kan kæmpe for deres ret 

til liv. Det er uforståeligt med så 
stort et antal drab på landsmænd 
hvert år. Ligeledes er det vigtigt at 
værne om livet ved dets slutning. 
En værdig død fi nder jeg mere 
hjælp til ved passiv dødshjælp 
(og palliativ behandling) end 
aktiv dødshjælp. Både abort-
spørgsmålet og eutanasi hænger 
sammen med, hvordan vi ser på 
mennesket.

 
Støt dem, der støtter os

Også for Karsten Bach, der er 
generalsekretær i Dansk Oase, 
er det afgørende, at kristne ikke 
forsømmer deres borgerpligt og 
stemmer, selvom der ikke nød-
vendigvis er et parti, som kan 
varetage alle kristne værdier på 
en gang. 

I stedet opfordrer han til at 
bakke de enkelte politikere og 
partier op, som viser vilje til at 
værne om og fremme de kristne 
værdier i vores samfund:

- Der fi ndes kristne politikere 
i forskellige partier, som alle har 
mulighed for indfl ydelse og kan 
tage deres kristne holdninger 
med i debatter og påvirke beslut-
ninger ud fra deres tro.

Bed for det politiske
For Karsten Bach er der ingen 

tvivl om, at forbøn for den politiske 
udvikling i Danmark er mindst 
lige så vigtig som overvejelserne 
om, hvorhenne kan skal sætte 

sit kryds: 
- Jeg opfordrer til at bede for 

valget og om at vores folkevalgte 
må blive mindet om vores kristne 
arv og de gode kristne værdier, 
som vores samfund bygger på, 
så det må blive bevaret. 

Ægteskabet
Lars Bo Olesen, der fungerer 

som ledende præst i frikirken 
Åbenkirke i Herning, er også 
enig i, at i en tid hvor de kristne 
værdier, vi har bygget vores land 
på, er under pres, gælder det 
om at stemme på kandidater, 
der italesætter kristendommens 
betydning for landets udvikling og 
velfærd og som sætter medmen-
neskelige værdier højt. 

De værdier fi nder Lars Bo Ole-
sen især i ægteskabets særlige 
status som en forening mellem 
en mand og en kvinde: 

- Det er et politisk ukorrekt 
tema, men i min optik væsentligt 
at forsvare for vores lands sam-
menhængskraft. Det samme 
gælder gode muligheder for 
familier til at have den ene æg-
tefælle gående hjemme ved de 
små børn, hvis man ønsker det. 

Næstekærlighed
- Jeg synes også, den enkeltes 

frihed, men under ansvar, her-
under forståelsen af, at alle bør 
bidrage til det fælles bedste, er 
et vigtigt tema. 

- Vi skal behandle hinanden 
ordentligt, men vi skal også be-
handle fl ygtninge og indvandrere 
ordentligt og sikre, at alle får de 
bedste muligheder for at bidrage 
positivt og aktivt til det danske 
samfunds udvikling! siger Lars 
Bo Olesen. 

Tjek kandidaterne
For Benny Blumensaat, der 

er katolsk præst ved Skt. Nikolaj 
Kirke i Esbjerg, er det abort-
spørgsmålet, homoseksuelle 
ægteskaber, aktiv dødshjælp, 
men også skolereformen og fami-
lien, som kristne troende borgere 
bør være opmærksomme på, om 

deres parti eller kandidat har en 
holdning til:

- Når familien bryder sammen, 
bryder samfundet sammen. Der 
bør indføres obligatorisk kristen-
dom i alle skoler, og lærerstaben 
skal være vidende omkring den 
kristne tradition i Danmark og i 
stand til at formidle den til bør-
nene og de unge. 

Ikke krig, men hjælp
Benny Blumensaat mener 

heller ikke, der skal reduceres i 
U-landsbistanden, men derimod 
i militærudgifterne. Danmark skal 
ikke være i aktiv krig, men kun 
sende fredsbevarende tropper til 
krigsområderne. 

Og så bør politikere og partier, 
der går ind for statens indblanding 
i kirkens indre anliggender, ikke 
støttes af de kristne vælgere. 

Lukkeloven bør ændres, så 
søndag igen bliver en fridag.

- Flygtninge skal hjælpes her 
og nu, og som en del af Europa 
bør vi også tage ansvaret for de 
mange fl ygtninge, der i øjeblik-
ket invaderer Europa, selv med 
risikoen for at der er ekstremister 
iblandt. Det er kynisk at foreslå at 
sende dem retur.

Børn i fængsel?
Den kriminelle lavalder, por-

nografi, sundhedssektoren og 
naturen bør også tages med i 
kristne borgeres overvejelser, 
mener Blumensaat: 

- At nedsætte den kriminelle 
lavalder til 12 år er en dårlig idé.

- Pornografi og prostitution 
skal forbydes, da begge dele er 
uværdige for den menneskelige 
sexualitet og aldrig bør være en 
salgsvare.

Flygtninge-spørgsmålet
Jens Ole Christensen, gene-

ralsekretær i Luthersk Mission, 
drømmer - med en Kennedy-sk 
formulering - om en valgkamp, 
der ikke så meget handler om, 
hvad samfundet kan gøre for os 
danskere, som om hvad Danmark 
kan bidrage med i en verden i 
krise:

- Præcis hvad der skal gøres, 
kan jeg godt være usikker på; 
men vi risikerer at gå moralsk 
fallit, hvis vi ikke er rede til virkelig 
at bløde for de nødlidende, der 
banker på Europas dør. 

- Jeg synes, at det helt skarpe 
hjørne lige nu er, hvad vi stiller op 
med de store fl ygtningestrømme 
i verden. Og jeg spekulerer på, 
om situationen i Middelhavet ikke 
er den største moralske krise i 
Europa i vores generation.

 

Hvor skal vi sætte vores kryds?
Iben Thranholm har på vegne af Udfordringens læsere spurgt en række kirkelige ledere, om de har et godt råd. Her er deres svar.

Lars Bo Olesen fra Frikirkenet: Forsvar ægteskabets status. Karsten Bach, Dansk Oase: Bede for valget og de folkevalgte.

Hans-Ole Bækgaard advarer 
imod at gøre demokrati til afgud.

Jens Ole Christensen, LM: Vi risikerer at gå moralsk fallit.

Benny Blumensaat, Katolsk Kirke: Tjek, hvad kandidaterne står for.
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’Det armenske folkemord må 
ikke gentage sig’, mener Mis-
sion Øst, som er vært ved et 
debatarrangement i Menneske-
rettighedsteltet på Folkemødet 
på Bornholm torsdag eftermid-
dag den 11. juni.

Over det meste af verden 
mindes man i år 100-året for det 
armenske folkedrab. Men syste-
matisk udrensning af uskyldige 
mænd, kvinder og børn sker lige 
for øjnene af os også i dag. FN ka-
rakteriserer IS’ overgreb i Syrien 
og Irak som folkedrab. Hvordan 
kan vi hjælpe de fordrevne?

Udryddelsen fortsætter
Debatarrangement fi nder sted 

under Folkemødet på Bornholm 
torsdag den 11. juni kl. 17.30-
18.30. Det sker i Menneske-
rettighedsteltet på plads J35, 
hvor Armeniens ambassadør i 
Danmark, Hrachya Aghajanyan, 
medvirker. Politikere og fagfolk vil 
diskutere, hvordan verdenssam-
fundet og Danmark kan forhindre, 
at et folkemord som det armenske 
gentager sig.

For lige nu - mens vi markerer 
100-året for det armenske folke-
drab, hvor omkring 1,5 millioner 
mænd, kvinder og børn blev 
udryddet - bliver kristne, yezidier 

og shiamuslimer dræbt, voldta-
get, kidnappet eller fordrevet af 
Islamisk Stat. 

Vi må ikke se passivt til
- Under det armenske folke-

drab så det internationale sam-
fund passivt til, mens et helt folk 
blev myrdet og fordrevet. I dag tø-
ver verdenssamfundet igen, siger 
generalsekretær Kim Hartzner fra 

Mission Øst og opfordrer Dan-
mark til både at anerkende det 
armenske folkedrab og tage den 
danske arv op ved at hjælpe alle 
dem, der bliver forsøgt udryddet, 
blot fordi de tilhører en bestemt 
etnisk eller religiøs gruppe. 

Selv er Kim Hartzner inspire-
ret af de danske ildsjæle Karen 
Jeppe og Maria Jacobsen. De to 
kvinder rejste for 100 år siden ud 

til Det Osmanniske Rige for at 
hjælpe ofrene for det armenske 
folkedrab.

Danmark bør forhindre
nyt folkemord

- Karen og Maria er ikke bare 
heltinder fra fortiden, men også 
inspirationskilder i nutiden, fast-
holder Kim Hartzner og fortsæt-
ter: ”Når FN anerkender IS’s 
brutale fremfærd som folkedrab, 
bør Danmark så ikke være til 
stede i Syrien og Nordirak, hjælpe 
de allermest udsatte fordrevne 
og aktivt forhindre, at et nyt fol-
kemord fi nder sted?” 

Debat i Det Globale Telt
Torsdag: Kim Hartzner deltager 

desuden i en debat med Andreas 
Kamm fra Dansk Flygtningehjælp 
og fl ere medlemmer af Civilsam-
fund i Udvikling (CISU) torsdag kl. 
15-15.55 i Det Globale Telt. 

Fredag: Vibeke Førrisdahl fra 
Mission Øst for tæller om si-
tuationen i Burma/Myanmar til 
Morgen Caféen fredag kl. 9-11 i 
Det Globale telt. Mission Øst og 
CISU står i fællesskab for dette 
arrangement.

Svend Løbner/Bodil

Folkemord på Folkemødet

Dansk Missionsråd bringer hele
verden ind i den danske valgkamp
Danske udviklings- og miljøorganisationer, heriblandt Dansk 
Missions Råds Udviklingsafdeling (DMRU), har i anledning af  
valget startet kampagnen ’Et Danmark, verden kan regne med’. 

Kampagnen er udarbejdet af Globalt Fokus og skal engagere 
vælgere og folketingskandidater i diskussionen om Danmarks 
bidrag til verdens udvikling og vores globale ansvar.  

DMRU opfordrer sine medlemmer til at dele kampagnens billeder 
bl.a. på de sociale medier, så ’politikerne tvinges til også at forholde 
sig til verden udenfor Danmark’. 

Man kan læse mere på hjemmesiden vælgverden.dk.
Bodil

Danske politikere skal også forholde sig til resten af ver-
den, mener DMRU.

Mission Øst arrangerer debat om nutidens folkemord i lyset af det armenske for 100 år siden.

Generalsekretær Kim Hartzner fra Mission Øst ses her i sam-
tale med Armeniens ambassadør Hrachya Aghajanyan.

Kursus på MF: ’Find din kristne 
stemme – og lær at bruge den’
Den 19. juni kl. 09:30 - 16:30 er der kursus 
om kommunikation på Menighedsfakul-
tetet i Aarhus ved teolog, journalist og 
debattør Iben Thranholm.

Kurset henvender sig til enhver, der ønsker 
at tale om kirke og kristendom i den offentlige 
debat eller bare vil forklare troen overfor an-
dre. Der vil være fokus på forskellige effektive 
kommunikationsteknikker, når det gælder tro, 
kirke, religion og samfund. 

”Vi arbejder med forskellige former for argumentationsteknikker, 
og hvordan du får leveret dine pointer. Vi arbejder også med den 
åndelige side: Hvordan du kan bruge din personlige tro som res-
source, og hvordan du undgår at lade dig slå ud af fordomme og 
modstand”, hedder det i oplægget.

Der er stadig ledige pladser på kurset. Prisen er 1.500 kr. Stu-
derende dog kun 500 kr.

Bodil

Bøn for muslimer under Ramadanen
Norea MedieMission, Dansk Europamission og Åbne Døre har udgi-
vet hæftet ’30 dage i bøn for den muslimske verden’, som opfordrer 
kristne til at bede for muslimer under Ramadanen 18. juni -17. juli.

Hæftet indeholder statistikker og oplysninger om, hvad vore dages 
muslimer tror på, og hvordan de praktiserer deres tro fx i de tidligere 
Sovjet-republikker.

Hver af de 30 dage kan man læse en beretning om muslimer i et 
bestemt land eller lære mere om islams historie. Der er beretninger om 
muslimer, som er kommet til tro på Jesus og forslag til konkret bøn for  
kristen mission blandt muslimerne.

Desuden kan man se en oversigt over vigtige muslimske helligdage. 
- Hvad nu, hvordan vil du blive ved med at bede, lyder spørgsmålet 

bagerst i hæftet. Her kan man skrive, hvad man ønsker at se Gud gøre 
for en muslimsk ven eller i lokalsamfundet.

Bodil

Hæftet ’30 dage i bøn’ er udgivet af tre organisationer, der 
arbejder med mission i den muslimske verden.

Iben Thranholm

Lørdag den 13. juni holder 
Indre Mission årsmøde på 
Mørkholt Strand Camping ved 
Børkop. Mødet starter kl. 13.00 
med beretninger og slutter al-
lerede kl. 21.00 samme aften.

Om aftenen vil der være for-
kyndelse over temaet ’Se, her er 
jeg’ ved medlemmer af hovedbe-
styrelsen. Der vil også være præ-
sentation af nye medarbejdere 
samt musik og sang.

En duft af liv til liv
Valgmenighedspræst Hans-

Ole Bækgaards formandsberet-
ning med titlen ’En duft af liv til liv’ 
kan læses i det sidste nummer af 
Indre Missions Tidende.

Beretningen starter med et 
citat fra 2 Kor. 2, 14-17:

”...Gud ske tak, som altid fører 
os med i Kristi triumftog og overalt 
lader os udsprede kundskaben 
om ham som en duft...”

Dette budskab har stadig rele-
vans for Indre Missions arbejde. 
Bevægelsen er bevidst om sin 
tjeneste som vidner, evangelister 
og forkyndere af evangeliet. Og 

evangeliet handler ikke om neder-
lag men om Guds triumf, som vi 
får del i, understreger Hans-Ole 
Bækgaard.

I sin beretning kommer han 
også ind på hovedbestyrelsens 
arbejde med både ny struktur 
og Indre Missions selvforståelse 
som vækkelsesbevægelse. Hvem 
er vi - og hvad skal vi? Hvad 

betyder ’vækkelse’, når man ikke 
oplever de store folkevækkelser 
som tidligere? lyder nogle af 
spørgsmålene.

I beretningen er der overvejel-
ser om forholdet til de politiske 
indgreb i Folkekirkens forhold, 
bl.a. i forbindelse vielse af ho-
mofi le par og juridisk kønsskifte.

Også debatten om Jesu op-

standelse, som blev rejst i for-
bindelse med ’Ramsdalsagen’ i 
julen 2014, bliver nævnt. Sagen 
viser, at der blandt præster og 
teologer hersker stor usikkerhed 
om det helt fundamentale i den 
kristne tro. Det kan ikke undre, 
at kirkefolk bliver forvirrede og 
forført, lyder konklusionen.

Formandens understreger 
vigtigheden af at holde fast ved 
den klassiske kristne tro på Jesu 
opstandelse og dermed kristnes 
håb om opstandelse og evigt liv.

Forkortet årsmøde
I marts måned var Indre Mis-

sion sammen med andre bevæ-
gelser arrangør af en stor mis-
sionskonference. Derfor har man 
besluttet, at dette årsmøde skal 
afvikles i løbet af en enkelt dag. 
Det bliver igen på Mørkholt Strand 
Camping, men uden de mange si-
deløbende programpunkter, som 
man havde på Årsmødefestivalen 
i 2014. I år bliver det mere enkelt 
og med fokus på beretninger, 
drøftelser og forkyndelse, hedder 
det i beskrivelsen af årsmødet.

Bodil

Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard understreger 
med sin formandsberetning, at bevægelsen stadig har som 
formål at ’lede til Jesus og leve i ham’.

Indre Mission holder én-dags 
årsmøde på Mørkholt Camping
Der er fokus både på Indre Missions selvforståelse, mission, kirkepolitik og teologers omtolkninger af 
Jesu opstandelse i formandens beretning til årsmødet den 13. juni.
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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 klummeIbens 
klumme 
slog 
rekord
Rigtig mange læser Udfordrin-
gens artikler på internettet. 

Men i uge (22) slog Iben Thran-
holms klumme ”Hold dig langt 
væk fra yoga!” dog alle rekorder.

Artiklen fik ikke færre end 
55.000 unikke hits (besøg fra 
forskellige) på en uge! Og 39.000 
af disse skete på én dag!

Artiklen har ført til stor debat 
på nettet, hvor nogle læsere er 
meget enige, mens andre er helt 
uenige. En af dem er Rie Frilund 
Skårhøj, som vi bragte en artikel 
med på Kvindesiden i uge 23 
(billedet herunder). Hun går ind 
for den kristne version af yoga, 
som kaldes yogafaith.

En anden artikel, der giver 
usædvanligt mange hits uge efter 
uge er et interview med Carsten 
Vagn Hansen om kræft.

Henri.

Iben Tranholms klummeIben Tranholms klumme

Hold dig langt 
væk fra yoga

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 

”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  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.

Artiklen på side 9 i Udfordrin-
gen uge 23. 

Bed for folketingsvalget!

Bøn for Danmark
I de farvede kommuner fi ndes der nu en 

gruppe forbedere, som på tværs af kirkerne 
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 
kommune, så gå ind på bedehus.dk eller 

skriv en mail til forbedere@udfordringen.dk

Lige nu opfordres 
alle forbedere til at 

bede for det 
forestående 

folketingsvalg 
d. 18. juni.

100 på gademission
Af  Martin Nissen

I lørdags var der over 100 
kristne på gaderne i Kolding 
for at fortælle budskabet om, 
at Jesus Kristus ønsker at 
frelse og helbrede mennesker.

Der var tilslutning fra forskel-
lige menigheder i Danmark, 
men primært fra migrantme-
nighederne Holy International 
Christian Ministries Church in 
Denmark (HICM) Aabenraa og 
Kolding, samt Haderslev Inter-
nationale Kirke.

På Akseltorv var der opstillet 
højttaleranlæg, og langt væk 
kunne der høres afrikansk go-
spelsang og taler. Mange stop-
pede op for at lytte. På torvet var 
der også et stort skilt med ”Gratis 

helbredelse og mirakler”, som 
fl ere benyttede sig af.

Samtidig gik mange Jesus-vid-
ner ud på gaderne og kontaktede 
folk med fl yers, traktater og tilbud 
om samtale og bøn. Det var der 
også mange, der tog imod.

Et par unge kristne var dog lidt 
nervøse for at skulle til at fortælle 
om Jesus. De tog så imod hånds-
pålæggelse og bøn og blev fyldt 
med Helligånden. Og så gik de 
frimodigt i gang og fi k også lov 
til at bede for nogle.

Rachel Lunderskov fra Hader-
slev fortæller:

- Jeg kan slet ikke lade være 
med at fortælle mennesker om 
Jesus. Jeg har jo selv oplevet 
Guds kærlighed, tilgivelse og hel-
bredelse. Det ønsker jeg også, at 
andre skal opleve, siger Rachel.

Sang og afrikansk dans fra glade kristne på Axeltorv i Kolding. 

Internationale kirker gik på gadeevangelisering i Kolding.

På Akseltorv var der et skilt 
med ”Gratis helbredelse og 
mirakler”. På billedet beder 
Jan Joensen for en dame.

Fortsat fra forsiden: 

Moses Hansen fra Pottema-
gerens Hus mener, det er helt 
afgørende for valgets udfald, at 
de kristne beder for landet. Han 
udfordrer til, at man hver dag 
indtil valget bruger nogle minutter 
på at bede for Danmark.

- Bed nu! Om en uge er det for 

sent! siger han.
Rakul Kristiansen fra Bede-

hus.dk citerer en kvinde, der var 
med til en stor konference i Tysk-
land under valgkampen i 2008: 

”Jeg sad til et møde, og alle 
pladser omkring mig var optaget, 
men pludselig er det Jesus, der 
sidder på pladsen lige ved siden 
af mig. Han ligesom lyser op, lidt 

som en engel, men jeg er ikke 
i tvivl om, at det er Jesus: Han 
siger til mig, at hvis KD skal ind 
i folketinget igen, så må vi ikke 
glemme at bede.”

Rakul Kristiansen understre-
ger, at forbønnen på højskolen vil 
være for alle partier og politikere, 
men også for KD.

Henri.

Tag kampen op 
imod valgkampen
Jo længere valgkampen skrider frem og duellerne mellem poli-
tikerne spidser til, desto mere grund er der til at blive forstemt. 
Især hvis man har den opfattelse, at en nations fremtid ikke 
kun afhænger af økonomi, men også af de værdier, som den 
bygger på. For sjældent har en valgkamp været så præget af 
økonomisk nyttetænkning som i år.

I ugerne op til valget blev der ellers lagt op til, at værdierne skulle 
spille en langt større rolle i valgkampen end ellers. I februar måned 
var Danmark udsat for et terrorangreb, hvor tre mennesker blev 
dræbt og efterlod en befolkning i choktilstand. Det skabte massivt 
folkeligt røre omkring truslen fra islamismen. De Konservatives Mai 
Mercado lagde i påsken ud med en kronik om kristendommens 
forrang frem for andre religioner, som skabte en debatstorm. Trage-
dierne med de mange bådfl ygtninge, der mister livet på Middelhavet 
i jagten på et nyt og bedre liv, satte også overvejelser i gang om 
Europas værdigrundlag. 

Men nu hvor valget er lige om lidt, og alle medierne buldrer løs 
med valgudsendelser, forstummer talen om disse emner mere og 
mere. Det hele handler om dagpengereformer, boligejerne, skat-
telettelser og om at skabe arbejdspladser. Kommer udlændingepro-
blematikken på banen, ender det alligevel med at handle om penge. 
Det samme gælder alle andre værdispørgsmål. Hvis en politiker 
begynder at tale om mere menneskelige værdier, får tv-værten 
det lynhurtigt drejet over på, om vi har råd til have sådan en værdi. 

Når vi bare holder os til økonomien, så er vi på sikker grund. 
Eller er vi? 

Forleden udtalte professor i psykolog Svend Brinkmann til Ber-
lingske, at Danmark er blevet landet, der er holdt op med at give 
mening, og hvor intet længere er et formål i sig selv. Hverken i politik 
eller i vores private liv. Alt i konkurrencestaten – de arbejdsløse, 
fl ygtningene, vores dannelse og vores børn – er middel til noget 
andet. Hvor mange asylbørn går der på en kræftbehandling? Hvem 
har gjort sig fortjent til en særligt dyr sygehusbehandling – er det 
direktøren, der har indbetalt millioner af kolde skattekontanter eller 
den nedslidte SOSU-assistent med de varme hænder? Alt kan 
kvantifi ceres, alt er et middel til noget andet. Til instrumentalisering, 
mener Brinkmann.

Jeg kunne ikke være mere enig. Tankegangen er undergravende 
for vor kultur og trivsel. 

Valgkampen er ikke forbi endnu. Hvem tager kampen op?
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Søndagens tekst: Luk. 14:16-24

Den store bryllupsfest
16Jesus svarede med en historie: »Der var engang en 

mand, der ville holde en stor fest og sendte indbydelser ud 
til mange mennesker. 17Da tidspunktet for festen var kommet, 
sendte han sin tjener af sted for at sige til de indbudte: ‘Nu må 
I komme, for alt er parat!’ 18Men de begyndte alle som én at 
komme med undskyldninger. ‘Jeg har lige købt en mark, og 
jeg må ud at se på den,’ sagde den første. 19‘Jeg kan desværre 
ikke komme,’ sagde den anden, ‘for jeg har lige købt fem par 
okser, og jeg skal hen og prøve dem.’ 20‘Jeg er lige blevet 
gift,’ sagde den tredje. ‘Derfor kan jeg desværre ikke komme.’

21Da tjeneren vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte 
havde sagt, blev hans herre meget vred og sagde til ham: ‘Gå 
straks ud på byens gader og stræder og indbyd de fattige, 
de blinde, de lamme og andre handicappede, og bring dem 
herhen.’ 22Kort efter kom tjeneren tilbage og meddelte: ‘Jeg 
har gjort, som du sagde, men der er stadig plads til fl ere.’ 
23Hans herre sagde da: ‘Så gå ud på landevejene og ved 
hegnene og overtal alle dem, du kan fi nde, til at komme, så 
mit hus kan blive fuldt.’

24Det siger jeg jer: Ingen af de først indbudte kommer med 
til mit festmåltid.«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Mit første møde med et kri-
stent fællesskab var på en 
teenagelejr, hvor jeg kom lidt 
for sent ned til lejrbålet om 
aftenen. Jeg var 13, søgende 
og lidt socialt kejtet. 

Lejrbålet var fantastisk stem-
ningsfuldt, folk sad rundt om 
på stammer og sten og ristede 
snobrød og sang sange om 
Gud op i sommernatten. Jeg 
syntes de sad tæt. Jeg kunne 
ikke se nogen ledige pladser, 
men da de så mig, var der en, 
der sagde: “Kom her Solvej, 
vi kan rykke sammen, du kan 
sidde her”. Jeg blev inkluderet i 
kredsen. Kristne mennesker så 
mig og viste mig kærlighed. Det 
føltes godt og åbnede mine øjne 
for, at Gud også så mig og ville 
vise mig kærlighed.

Mættet af nærvær
Femogtyve år senere gik jeg 

ind i den nystartede København 
Vineyard, hvor jeg følte mig 
velkommen og blev mættet af 
det samme nærvær, som jeg 
havde oplevet rundt om bålet 
dengang. En kirke kunne være 
lige så varm og inkluderende 
som et lejrbål. Det gjorde mig 
godt. Det måtte kunne skabes 
i Roskilde også. Uden at have 
læst ret meget teologi kastede 
min mand og jeg os ud i at starte 
Roskilde Vineyard. Vi ville have 
fl ere med rundt om lejrbålet, vi 
ville dække et festbord. 

Ville trøste andre
Fra starten kom der mange 

psykisk syge og brudte men-
nesker. Vi gik ud i boligkom-
plekserne for at pudse vinduer 
og vise Guds kærlighed på en 
praktisk måde, og så var der 
nogen, der kom i kirke for at 
se, hvad vi var for nogle sære 
størrelser. På den første guds-
tjeneste lavede jeg dukketeater, 
hvor jeg havde kirke-vante på 
den ene hånd og ikke-kirke-
vante på den anden. Og de 
to kunne fi nde noget at bruge 
hinanden til. 

Vi fandt, at veletablerede 
kristne par på vores egen alder 
ofte havde nok i sig selv, de ville 
gerne drøfte størrelsen på deres 
campingvogn og drikke rødvin 
på terrassen med andre pæne 
mennesker. 

Ikke så pæne...
Vi havde selv oplevet gen-

oprettelse ved at blive budt ind, 
da vi ikke var så pæne, så vi 
ville invitere de skæve og trøste 
andre med den trøst, vi selv var 
blevet trøstet med.

Her tretten år senere har 
vi overdraget fl okken til en ny 
dejlig præst. Roskilde Vineyard 
er blevet en kirke, hvor unge 
og gamle, velstående og fl ade 
hænger ud og kan lide hinan-
den. 14 forskellige nationer 
giver festlig kolorit. Når jeg ser 
tilbage på mine år som kirke-
planter, må jeg erkende, at der 
er mange gejstlige færdigheder, 
jeg aldrig er blevet dreven i. 

Budgetter giver mig knopper, 
og kirkepolitik fi nder jeg dræ-
bende, men jeg har altid elsket 
at dække et bord og invitere 
folk, der er meget anderledes 
end mig selv, indenfor. Mangen 
juleaften er tilbragt med et par 
ekstra, der ellers skulle have 
siddet alene, men i stedet kom 
og gjorde vores familie større 
og rigere. Mangen samtale over 
kødsaucen har fået ekstra syn-
ergi, når vi pludselig mærker, at 
Han er midt iblandt os, at der er 
et nærvær, en berøring fra en, 
der er større end os selv.

Hvem inviterer Jesus ind?
I en bibelsk fortælling stod fa-

risæeren midt på tempelgulvet 
og sagde: “Tak fordi jeg ikke er 
som de andre”, og så havde 
han i øvrigt hverken tid eller 
overskud til “de andre”. Jesus 
var mere interesseret i ham den 
smadrede ovre i hjørnet, der 
forknyt så ned i gulvet og sagde: 
“Mig, jeg kan da ikke være her, 
jeg er ikke god nok”. Det er de 
marginaliserede, Han inviterer 
ind. Det er de syge, ikke de 
raske, der har brug for læge.

Jeg ser tilbage på min præ-
stetid og må erkende, at jeg har 
lavet en del fodfejl, kommet til at 
jokke nogen over tæerne, har 
fortrudt nogle ord, jeg har sagt, 
og ting, jeg har gjort i embeds 
medfør. Men jeg har aldrig 
fortrudt de mange gange, jeg 
har åbnet min dør og budt ind 
til en gang husmandskost. Så 
sent som i går aftes havde jeg 
fi re dejlige middagsgæster, jeg 
ikke har kendt ret længe. Vidt 
forskellige mennesker i forskel-
lige aldre fra forskellige lande. 
Hygge, latter, snak om stort og 
småt, tro og tvivl. 

Hvorfor invitere fremmede 
ind?

Jeg byder ind, fordi jeg selv 
blev budt ind. Og jeg bliver 
rigere hver gang jeg gør det, 
fordi Jesus smutter med ind og 
holder måltid sammen med os.

Hvem inviterer
du indenfor?

I søndagens tekst inderbyder Herren samfundets udstødte til fest. Hvem inviterer vi indenfor?

Din bøn kan gøre 
en forskel ved 
folketingsvalget
Denne avis handler meget om folketingsvalget. Næste uge 
udkommer vi nemlig på selve valgdagen - den 18. juni.

Derfor bringer vi også en opfordring - eller udfordring - til at 
bede konkret for folketingsvalget nu - en uge før.

For som Moses Hansen siger et sted i avisen, så er det for 
sent at vågne op efter valget og jamre, når det er forbi. Det er 
nu, vi skal afsætte tid hver dag til at gå i forbøn for Danmark.   
Det er på søndag, vi skal mødes til én af forbønssamlingerne. 
Det vil nemlig gøre en forskel.

Mange kristne har desværre vænnet sig af med at tro på 
bønnens kraft. For mange er bønnen reduceret til kun en slags 
terapi for ens egen skyld. Men bøn er også en ”politisk” kraft. 
Bøn kan ændre udviklingen i samfundet. 

Vi ved det fra de mange gode løfter i Bibelen, fx dette fra 2. 
Krøn. bog 7,14:  ”...hvis mit folk ydmyger sig i bøn, søger mig 
og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres 
bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land.”

Vi skal ikke vente på, at danskerne som helhed omvender 
sig. Det kommer senere. Nej, det er os troende kristne, der 
først skal bede. Det er os, der har et særligt ansvar for vores 
folk. Det er os, der kan stille os i gabet og gå i forbøn. 

Der er mange eksempler fra historien - og fra verden i dag. 
Når de kristne forenes i bøn for deres land, sker der i den 
åndelige verden noget uforklarligt, som påvirker den synlige.

Det kan ikke forklares, men det kan erfares.
De sidste fi re år har vist, at vi kristne ikke længere har nogen 

verdslig magt af betydning. Vi er sat ud af spillet. Ateister og 
kulturradikale har erobret magten. Derfor har vi fx oplevet det 
politiske overgreb på folkekirken. Og der vil komme mere af 
den skuffe, hvis ikke vi går op imod disse angreb.

Men vi kæmper ikke imod mennesker, men imod åndsmag-
ter (se Efeserbrevet 6). Og vi kæmper ikke i egen kraft: 

”Ikke ved Magt og ikke ved Styrke, men ved min Ånd, siger 
Hærskarers Herre. (Zakarias bog 4,6).

Obs! Der er også en 4-siders valgavis i midten. Det er 
en betalt 4 siders annonce, som Kristendemokraterne har 
indrykket. 

 Der er også et hæfte indlagt i avisen fra 
foreningen ”Med Grundlov skal Land bygges”. 
Det er betalt af foreningen og hverken en del af 
Udfordringen eller KDs valgavis.

Nogle vil helst drikke rødvin på terrassen med andre pæne mennesker, men...
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VI KENDER VEJEN

Da statsministeren på den 
sidste regnfulde og gråtunge 
torsdag i maj smilende erklæ-
rede, at nu var nedtællingen 
begyndt til valget den tredje 
torsdag i juni, stillede hun et 
relevant spørgsmål, som ikke 
mindst det danske kirkefolk 
bør besvare. ”Hvilket spor vil 
danskerne følge?”

Når regeringstoget den 18. 
juni fløjtes til afgang, er det 
for landets troende borgere 
af skæbnesvanger betydning, 
hvilken endestation de har løst 
billet til; de bør i tide over for 
de folkevalgte politikere klart 
tilkendegive, hvilken perron 
de stiller sig på. Alle danske 
politikere bør på forhånd få at 
vide, at der er bestemte spor, 
som Danmarks protestantiske 
kristne ikke længere vil følge; 
de tager rejsehåndbogens ad-
varsler alvorligt.

Uheldigt sporskifte
Der udgår nemlig fra den 

travle valgbanegård, hvor 
højtalerne runger, en række 
angivne jernbanelinjer, som 
ingen samvittighedsfuld borger 
bør følge. Her kører nemlig 
fortsat tog med vognnumrene 
’Lov.2012/105-106’.

Ifølge køreplanen indbefat-
ter disse ruter et pludseligt 
sporskifte – og toget vil herefter 
dreje ind i et underligt skydæk-
ket landskab, som under ingen 
omstændigheder bør være no-
gen af de opstillede kandidaters 
rejsemål.

Her – i dette gustentågede 
område – ses hvidtakkede 
landsbykirker og høje majestæ-
tiske storbykatedraler, der har 
de særeste, sorte, hedenske 
ritualbøger liggende på alteret. 
I disse forladte gudshuse er 
tidligere slægters tusindårige 
opfattelse af begreberne ’æg-
teskab’ og ’familie’ ændret; der 
kan mænd blive gift med mænd 
og kvinder med kvinder – og de 
kommissærer på hovedbane-
gården i Strassburg, der vover 
at omtale rejsehåndbogens 
beskrivelse af disse ruter som 
’farlige spor’, bliver uden varsel 
hjemsendt…

Sporarbejdet på disse de-
stinationer er under stadig 
udbygning. Der lægges nye 

jernbanespor ned, som fører 
til endnu mørkere områder, 
hvor der hersker love, der giver 
indbyggerne ret til at foretage 
’juridisk kønsskifte på nettet’. 
I disse egne er borgerservice 
døgn-åbnet for udstedelsen af 
splinternye cpr.numre til mænd, 
der vil være kvinder og kvinder, 
der vil være mænd. De rejsen-
de, der stiger på tog, der kører 
i den retning, skal huske at tage 
badetøj med. Her fi ndes nemlig 
badesteder og svømmehaller, 
hvor mænd (med det rette cpr-
nummer) har ret til at klæde om 
i kvindernes omklædningsrum, 
og hvor kvinder (med det rette 
registreringsnummer) kan stille 
sig under bruseren i mændenes 
omklædningsrum.

Beregn omkostningerne
De kirkefunktionærer, som 

har i sinde at ville bosætte sig 
i disse områder, bør, som det 
hedder i rejsehåndbogen (citat): 
…’først sætte sig ned for at se, 
om de har overskud til at gen-
nemføre et sådant projekt. ”Hvis 
ikke,” siger rejsehåndbogen, 
”vil folk sige, at disse kirkelige 
medarbejdere steg på toget 
uden at kunne fuldføre deres 
hensigt – og når de en skønne 
dag vender tilbage fra dette 
skæbnesvangre valg, så (citat): 
’vil alle give sig til at håne dem 
og sige: ”De begyndte denne 
rejse – men kunne ikke fuldføre 
den!” (Luk.14:28-29)

Grunden til, at jernbanele-
delsen (modvilligt) har måt-
tet anføre denne advarende 
henstilling, ligger i, at der i den 
nævnte egne er indført syste-
matisk overvågning og tvangs-
forordninger, der ved lov gør 
gældende, at ingen kirketjener 
eller organist eller anden kirke-
lig ansat (undtagen præsten) 
af samvittighedsgrunde kan 
nægte at deltage i ’de sorte 
messer’. Hvis de gør det, bliver 
de fyret på gråt papir.

De frikirkefolk, der mener at 
have erhvervet sig et ’paragraf 
69-frikort’ til rejsen, bør tage 
højde for, at der efter 2016 ind-
føres nye ordninger! (’69-tallet 
er ikke ’pensionsalderen’ – men 
den frikirke-grundlovsparagraf, 
der henvises til). Disse danske 
troendes ’frikirkefrikort’ vil blive 
inddraget! De vil i denne sag 
ikke have et ord at skulle have 
sagt; på døren, der fører ind til 
disse særlige ’trossamfunds-
møder’ er ophængt et skilt, hvor 
der med store, sorte, gotiske 
SS-bogstaver står skrevet: ’Ad-
gang på det strengeste forbudt 
for frikirkefolk!’ (Det vil sige, at 
de frikirkefolk, som Grundlo-
vens paragraf 69 drejer sig om, 
formenes adgang!)

Protestanter smides ud
Inden afrejsen skal alle 

kristne passagerer udfylde 
særlige identitetspapirer. Hvis 

de under rubrikken ’religion’ 
skriver ’protestanter’, skal de 
regne med på stedet at blive 
smidt ud af toget. De egne, som 
disse særtog kører igennem, er 
nemlig (i modstrid mod Dan-
marks Grundlovs 4. paragraf) 
underlagt Rom! Jernbaneledel-
sen har på grund af ’de sorte 
messer’ fremsat den erklæring, 
at Martin Luthers lære om ’det 
almindelige præstedømme’ her 
er sat ud af kraft. ”Det er ” (ifølge 
pavens lære) ”kun den ordine-
rede præst, der har forstand på 
teologi,” hedder det, ”derfor er 
den danske menighedsrådslov 
§ 38 fremover uden gyldighed. 
Den siger nemlig, at (citat): ’intet 
nyt ritual må udføres uden me-
nighedsrådets samtykke’ – og 
en sådan menigmands-ordning 
kan ikke opretholdes, hvor ’de 
sorte messer’ råder.

Kierkegaards forklaring
Med hensyn til rejsehånd-

bogens troværdighed har den 
danske filosof Søren Kier-
kegaard allerede i midten af 
1800-tallet givet følgende ironi-
ske forklaring (citat): ”Ny Testa-
mente kan herefter ikke regnes 
som en rejsebog for kristne! Det 
er udelukket! Skriften må set fra 
den synsvinkel betragtes som 
en historisk kuriositet; som en 
forældet håndbog for rejsende 
i et land, hvor alt er forandret. 
En håndbog af den art kan ikke 
længere tages alvorligt. Den 

rejsende kan højest more sig 
over den.” Søren Kierkegaard 
fortsætter:

”… som den rejsende med 
jernbanen let og ubesværet fa-
rer hen over disse strækninger, 
læser han i håndbogen: ”Her 
findes det frygteligste ulve-
svælg. Den, som styrter i det, 
forsvinder 70.000 favne ned 
under jorden – og mens han 
sidder og hygger sig med sin 
cigar, læser han i håndbogen: 
”Her holder en røverbande til. 
Den overfalder og mishand-
ler de rejsende.” – ”Nej, hvor 
morsomt,” udbryder han, ”at 
forestille sig, hvordan det hele 
dengang så ud. Ulvesvælget 
er forsvundet og i stedet har vi 
nu jernbanen. Røverbanden er 
væk; her er en hyggelig café.” 
(’Øjeblikket; 1855).

Hvis Søren Kierkegaards 
ironiske betragtning skal tages 
for gode varer, så er der for 
de rejsende intet at frygte! 
’Rejsehåndbogen’, som er 
den betegnelse, han giver Ny 
Testamente, er blot ikke fulgt 
med tiden! Der eksisterer ikke 
længere noget ’ulvesvælg’, 
og der er ikke nogen stakkels 
togrejsende, som på denne 
udflugt vil ’forsvinde 70.000 
favne under jorden’. Den slags 
middelalderlige forestillinger 
søger jernbaneledelsen (sam-
men med den sorte messes 
præster) at udrydde. Ej heller 
fi ndes (hverken i hovedstadens 
fornemme regeringspalæ el-
ler i de afsides valgkredse) 

’røverbander’, der har i sinde 
at overfalde retsindige borgere 
for at fl å dem for deres sidste 
troens arvegods. 

Kierkegaard slutter: ”Oh Du 
Uendelige! Hvorfor har Du ikke 
ladet os vide, at Ny Testamente 
ikke længere er en troværdig 
vejledning og håndbog for 
kristne? Hvor grusomt! Når nu 
alt er blevet modsat af, hvad 
det har været… Nej! En sådan 
forklaring kan jeg ikke godtage! 

Sådan er Gud ikke! Ny Testa-
mente er og forbliver de kristnes 
rejsehåndbog – og det vil ifølge 
den gå denne verden, som det 
står skrevet!”

Tag rejsehåndbogens
advarsler alvorligt
Johny Noer beskriver i denne uges kronik livet som en togrejse, hvor toget i øjeblikket har 
taget en ny drejning og er på vej ud ad et skæbensvangert spor...

Når regeringstoget den 18. juni fl øjtes til afgang, er det for landets troende borgere af skæbnesvanger 
betydning, hvilken endestation de har løst billet til, skriver Johny Noer i ugens kronik.

Journalist, prædikant, 
stifter af foreningen 
”Med Grundlov skal 

Land bygges”

Johny Noer
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Johny Noer har også skrevet hæf-
tet ”Reformationens børn”.
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg vil gerne, om du kan 

hjælpe mig at forstå det, der sker 
omkring os. Vi er langsomt gledet 
ud af samfundet her, vi tror selv, 
at det har noget at gøre med, at 
vi hver søndag tager i kirke.

Vi bor i en boligforening, og 
vi har en nabo, som samtidig er 
vores formand. Jeg har tidligere 
været i bestyrelsen med ham og 
kender til hans luner. Vort sam-
arbejde var ok indtil slutningen 
af 2011. 

Derefter kunne vi se, at vores 
boliggæld til kreditforeningen 
ebbede ud. På det tidspunkt 
begyndte han at skifte karakter. 
Han forlangte, at der skulle ud-
betales en del penge (til hvem fi k 
jeg ikke fat i), men jeg sagde ret 
bestemt, at det skulle op på en 
generalforsamling. En aften efter 
et bestyrelsesmøde fortalte han 
mig, at han havde lært hypnose, 
og det virkede perfekt.  

Siden er sket en ændring i 
beboernes adfærd til generalfor-
samlingerne; og min kone og jeg 
er skubbet ud af samværet med 
de øvrige andelshavere. 

Min kone har ofte skrevet 

referatet uden kommentarer fra 
formanden, men denne gang er 
hele referatet blevet forkastet. 

Vores gode ven er blevet kas-
serer for et år siden, men han 
er imidlertid blevet ”omvendt”. 
Dermed er vores nære samvær 
bristet, idet han ikke virker in-
teresseret i samtaler omkring 
boligforeningen. Et emne han 
ellers plejer at begynde på.

Hvad er der sket, og hvad er 
årsagen? Jeg har aldrig ønsket 
at læse noget om hypnose eller 
andre psykotiske oplevelser, 
derfor skriver jeg til dig.

På forhånd tak
B.

 
Kære B.
Hvad der præcist er sket, og 

hvad der er årsagen, er svært at 
svare på, da det kan handle om 
mange forskellige ting. 

Du nævner selv, at det måske 
skyldes jeres regelmæssige 
kirkegang. Men har I ikke altid 
gået regelmæssigt i kirke og 
tidligere ikke haft problemer af 
den grund? Årsagen skal må-
ske derfor fi ndes et andet sted.

Formandens hentydning til, at 

han har ”lært hypnose”, tror jeg 
ikke, du skal lægge så meget i. 

Forestillingen om, at man 
kan kaste en form for mas-
sehypnose over en forsamling 
og dermed få dem i sin magt 
er simpelthen helt urealistisk. 
Når man ser shows, hvor dette 
billede fremstilles, er der lavet 
et kæmpe forarbejde, hvor de 

”tilfældig udvalgte” ikke er så 
tilfældige endda. De er ofte nøje 
udvalgt efter grundige tests. 

For at kunne hypnotiseres til 
at gale som en hane eller lign. 
skal man være særligt sensitiv 
i forhold til hypnose og også 
særdeles samarbejdsvillig. At 
jeres formand har kunnet ændre 
de andres adfærd ved hjælp af 

hypnose, fi nder jeg altså fuld-
stændig utænkeligt. 

I stedet fi nder jeg det langt 
mere sandsynligt, at det er 
økonomiske faktorer, der er 
årsagen til det hele. Du skri-
ver nemlig, at ændringerne 
skete samtidig med, at jeres 
boliggæld til kreditforeningen 
ebbede ud, og formanden ville 
have nogle penge udbetalt. 
Umiddelbart kunne jeg derfor 
forestille mig, at din fastholden 
i at gøre det ”efter bogen” kunne 
være årsagen, og at det har væ-
ret fordelagtigt for formanden 
at køre dig og din kone ud på 
et sidespor? 

På samme måde har det 
måske været i dennes interesse 
at isolere dig og din kone fra de 
andre beboere/bestyrelsesmed-
lemmer, hvilket desværre ikke 
altid er særlig vanskeligt, hvis 
man er ihærdig med bagtalelse 
og udbredelse af usande histo-
rier? Gammeldags kneb af den 
slags er historisk set meget ef-
fektive – men måske formanden 
selv forestiller sig, at det er hans 
nyerhvervede evner som ”hyp-
notisør”, der har gjort udslaget?!

Du skriver, at jeres ellers 
gode ven er blevet ”omvendt”. 
Måske skulle du og din kone 
invitere ham over til en god 
middag og tale med ham om 
det hele? 

Lægge kortene på bordet og 
fortælle, hvor kede af det I er 
over hele situationen, de andres 
ændrede adfærd og om jeres 
bekymring for den økonomiske 
situation i boligforeningen? Man 
kunne håbe på, at en ærlig 
udmelding fra jer ville udløse et 
ærligt svar, og måske vil jeres 
ven være modig nok til at kon-
frontere jer med eventuelle hi-
storier, der fl orerer omkring jer?

Midt i det hele ønsker jeg for 
jer, at I sammen samt i jeres tro 
må fi nde styrke og tålmodighed 
til at blive ved med at møde 
jeres samfund med ærlighed 
og kærlighed. 

Lad de andre igennem jeres 
ord og jeres gerninger se, hvem 
I virkelig er.

Hilsen Suh

Kære Suh
Min mand og jeg har været gift i 

2 ½ år, og vi er begyndt at snakke 
om at få børn. Min mand har 
længe talt om det og er helt klar. 

Det er bare mig, der tøver, for 
selvom jeg altid har set mig selv 
som et familiemenneske og også 
ser mig selv i fremtiden som mor 
og bedstemor – så har jeg mine 
betænkeligheder. 

Mange af mine veninder falder 
helt i svime over spændbørn og 
børn i det hele taget, mens jeg 
slet ikke har den begejstring? 

Jeg tænker, at jeg er unormal, 
og at der er noget galt med mig, 
og jeg frygter, at jeg så heller ikke 

vil bryde mig om mine egne børn? 
Vil jeg få en fødselsdepression 

i stedet? Vil jeg blive en dårlig 
mor?

K.

Kære K.
Tag det helt roligt. Du er ikke 

den første kvinde, der har det 
sådan. Faktisk tror jeg, der er en 
del kvinder, der har det ligesom 
du, men at mange ikke rigtig tør 
stå ved det, fordi de også, som 
du, føler sig forkerte og er bange 
for, hvad andre vil tænke om dem. 

Men vi er bare forskellige, og 
heldigvis vokser der som regel 
kærlighed til andre mennesker 

ud af en investering i relationen 
til dem. Så selvom du ikke auto-
matisk begejstres over andres 
børn, så vil forholdet til dine egne 
være noget andet, netop fordi du 
ikke vil kunne undgå at få en tæt 
relation til dem. 

Alene mens du bærer barnet i 
din mave i de 9 mdr. vil du påvir-
kes af dets tilstedeværelse i dit 
liv, og du vil modnes og udvikles 
i takt med størrelsen på din mave. 
Når barnet er født, vil du pludselig 
have 24 timer i døgnet til at skabe 
en relation til det. 

Tænk på forholdet til din mand. 
Relationen til ham er jo også 
udsprunget af ingenting, og din 
kærlighed til ham er formentlig 
vokset i takt med, at jeres relation 
til hinanden er blevet mere nær og 
tæt. Det jeg prøver at sige er, at 
kærlighed til et andet menneske, 
barn eller voksen, ikke er noget 
vi blot hjælpeløst må vente på 
indfi nder sig eller ej – men det er 
noget, vi kan arbejde for, kæmpe 
for, fremelske. 

Snak med andre (og helst man-

ge forskellige) om, hvad deres 
tanker og oplevelse i forbindelse 
med graviditet og fødsel var, så 
du får udvidet din horisont. Pas på 
med ikke at låse dig selv fast i en 
stereotyp forventning til dig selv. 

Snak tingene igennem med din 
mand, lad ham vide, hvordan du 
har det, vov at være ærlig, også 
selvom du kan være bekymret for, 
hvad han måske vil tænke om dig. 
Stol på, at hans kærlighed til dig 
også kan rumme dette.

Sluttelig, husk at forælderrollen 
ikke er noget, man enten kan eller 
ikke kan. Den er i stedet noget, 
man udvikler og lærer hen ad ve-
jen. Det er en funktion og en gave, 
som vi ydmygt må bestræbe os 
på at udfylde så godt vi kan. Vi 
kan ikke undgå at fejle ind imel-
lem – men vi skal gøre os umage! 

Og husk så også, at du ikke 
er ”mor” i et vakuum, du er det i 
et fællesskab med din mand, din 
familie i øvrigt og dine venner.

Hilsen Suh

Formanden i boligforeningen bagtaler os

Jeg er bange for at jeg bliver en dårlig mor

Du og din kone skulle måske invitere ham over til en god 
middag og tale med ham om det hele.

Snak tingene igennem med din mand, lad ham vide, hvordan 
du har det. Stol på, at hans kærlighed til dig også kan rumme 
dette.
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Tid til fest og gaver
Til studinen

Til brudeparret

INGVILD SANDNES

Hjerterystelse
24 refleksioner skrevet af en 
ung kvinde til unge ud fra 
hendes egne oplevelser med 
at flytte hjemmefra, give slip 
på sin trygge base og begive sig 
ud i ukendt land. 
Bogen er en oplagt gaveidé til 
årets studiner, som står foran 
livets mange muligheder og 
valg. Eller til unge, som netop 
er flyttet hjemmefra.

HENRIK NYMANN ERIKSEN

Min elskede er min 
og jeg er hans
Henrik Nymann Eriksen har 
skrevet otte refleksioner over 
Højsangen til både nye og erfarne 
ægtepar. 
Han udpeger skriftets pointer på 
en både enkel og nutidig måde. 
Bogens korte afsnit lægger op til 
langsom læsning og fordybelse. 
Her er slidstærk inspiration til at 
vise kærlighed over for hinanden.

Gavekort
Ved du ikke præcist, hvad modta-
geren ønsker sig kan et gavekort 
være en oplagt idé. Vi leverer ga-
vekortet i en fin gaveæske.
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152 sider
149,95 kr.
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120 sider
149,95 kr.

Vi vil gerne give dig 
»God tid«
Bestil eller se vores sommer-
katalog på lohse.dk.

Bibelskoleelever fra Hillerød 
har samlet mere end 300.000 
kroner ind i løbet af 5 måneders 
højskoleophold.

Der blev klappet og hujet på 
Ansgarvej 2 i Hillerød den 2. 
juni. Ved aftenkaffen overrakte 
eleverne fra Luthersk Missions 
Højskole (LMH) nemlig en check 
til missionskonsulent i Luthersk 
Mission (LM), Reidar Puggaard 
Poulsen på 316.297,29 kroner, 
som skal gå til LM’s arbejde i 
Mellemøsten.

Reidar P. Poulsen er meget 
imponeret over resultatet:

- Jeg bliver opmuntret, glad, 
taknemmelig og meget ydmyg, 
når jeg møder disse gavmilde 

elever, siger han.
Eleverne har givet cirka en 

tredjedel af beløbet selv. De re-

sterende er kommet ind ved, at 
de har fået venner og familie til at 
sponsorere forskellige aktiviteter.

- Mission handler ikke kun om 
at give penge, så andre kan rejse 
ud i verden med evangeliet, siger 
Lasse Westh Jensen, som har 
været med i missionsudvalget.

Mission handler om at hjælpe 
mennesker. Derfor har vi for ek-
sempel gjort rent inde og ude hos 
en familie i Hillerød, som havde 
brug for det. Vi har uddelt varm 
cacao på gågaden og vasket biler 
gratis, fortæller han.

Forårsholdet sluttede 5. juni. 
Allerede 9. juni kom et hold mere 
modne kursister ind til en uges 
sommerhøjskole. Den 1. august 
begynder så et nyt 5-måneders 
ophold for 55 andre unge højsko-
leelever fra hele landet.

Bodil

Elever indsamlede 300.000 til mission

Missionsudvalget fra LM’s Højskole overrækker Reidar Puggaard 
Poulsen checken på 316.297,29 kroner. Bagerst (fv): Nikolaj 
Andersen, Jeppe Petersen og Anders Solgaard. Forrest: Lasse 
W. Jensen, Elisabeth Morthorst-Jensen og Reidar P. Poulsen.

- Rød blok fjerner børnene fra 
forældrene. Blå blok fjerner 
forældrene fra børnene, sagde
en veloplagt Stig Grenov under 
grundlovsmødet på KFUMs 
Soldaterhjem i Haderslev.

- Alle partierne siger: Vi er et 
økonomisk ansvarligt parti! Men 
det går ud over børnene, fastslog 
skolelæreren fra Hørsholm.

Ens vilkår i alle skoler
KD hører alligevel til i Blå blok.
- Vi skal have ret til at sige nej 

til heldagsskolen. Børn er også 
mennesker. Det er borgerlig po-
litik, understregede Stig Grenov.

Elevtilskuddet til et barn på 
friskole er 70.000 kr. Resten 
betales af forældrene. Et barn i 
folkeskolen koster derimod sam-
fundet 100.000 kr. Der skal være 
ret til samme tilskud.

Syge, handicappede og fl ygt-
ninge kan ikke sultes i job. Også 

her betaler børnene prisen, me-
ner Grenov. Han kom også ind på 
lukkeloven, som får alt for mange 
til at løbe hele døgnet. I stedet 
ønsker KD et fl eksibelt arbejds-
samfund på familiens vilkår. Børn 
skal kunne møde deres forældre 
både aften og søndag. 

Sæt farten ned!
Blandt grundlovstalens andre 

emner var en strammere alko-
holpolitik, gratis par-rådgivning 
ligesom i Norge samt obligatorisk 
social-rådgivning og lægefaglig 
rådgivning til abortsøgende. 

- Vi er for barnet. Man har be-
hov for både en far og en mor for 
at kunne danne sin kønsidentitet.

Mange vil sætte farten op: Vi 
skal hurtigt kunne skille os af 
med uønsket graviditet eller en 
ægtefælle. Men i trafi kken sætter 
vi jo netop farten ned for at undgå 
ulykker, sagde Stig Grenov.

Bodil

Børn skal ikke betale prisen for vækst
Børnene betaler prisen for kravene om vækst i 
samfundet, sagde KD’s landsformand Stig Grenov 
på et velbesøgt møde i Haderslev den 5. juni.

KristenDemokraternes landsformand Stig Grenov holdt tale på 
KFUM’s Soldaterhjem i Haderslev Grundlovsdag.

Christiansborgs termostat
- Vi skal være en termostat på Christi-
ansborg. Vi skal ikke bare vise tempe-
raturen, vi skal korrigere den, mener 
KD-kandidat Knud Erik Hansen.

- Politisk korrekthed kræver, at vi 
garderer os i alt det, vi siger. Men så 
har vi ikke noget at komme med. Vi 
må sige, hvor vi adskiller os. Vi tager 
afsæt i det kristne menneskesyn. Alle 
har værdi, uanset om de er arbejdsløse 
eller direktører. Vi tager afsæt i familien 
med far, mor og barn. Noget er helligt og 
forpligtende for os. Vi skal være et folk. 
Ikke en fl ok, opfordrer Knud Erik Hansen.

- Vi siger ja til livet. Nej til aktiv dødshjælp. Ja til familien. Ingen 
støtte til kunstig befrugtning af homofi le. Sygehusene kunne spare 
½ milliard i medicinudgifter, hvis vi gjorde, som de gør i Norge. 
Dermed kunne vi ansætte 1.148 fl ere sygeplejersker, mener KD-
kandidaten fra Sydjylland.

Han understregede, at det er farligt at tro, at man kan have 
indfl ydelse som kristen i de store partier. Hans far havde stillet et 
stilfærdigt spørgsmål engang, da Knud Erik selv havde haft for 
mange cigaretter med over grænsen fra Tyskland:

”Og det tøs do er godt nok?”
- Det samme spørgsmål må vi også stille, hvis vi eller andre 

skulle overveje at stemme på andre partier. Mener vi, at det ville 
være godt nok? spurgte Knud Erik Hansen.

Bodil

- Synes du, det er 
godt nok? spurgte 
Knud Erik Hansen.

Udgifterne til sygehusmedicin 
er fordoblet fra ca. 4 mia. i 2007 
til forventet 8 mia. i år. Økono-
mer mener, at den kostbare 
medicin kan gå ud over antal-
let af ansatte og meget andet 
i sundhedsvæsenet. Men det 
handler både om kostbar medi-
cin og udsigtsløs behandling, 
mener Tove Videbæk (C).

Hun henviser til Etisk Råds 
formand, Jakob Birkler, der i en 
artikel har skrevet, at ”sundheds-
systemet nogle gange behandler 
dødeligt syge så lang tid, at det 
giver dårlige livs-afslutninger. Vi 
skal blive bedre til at sige stop”.

 - Hvorfor nu koble disse to ting 
sammen: den kostbare medicin 
og et alvorligt sygt menneskes 

sidste tid. Det skyldes, at den 
sidste måned i et menneskes 
liv også er den absolut dyreste 
måned i et menneskes liv. Medi-
cinen er kostbar. Behandlingerne 

er dyre. Bivirkningerne kan være 
svære. Men det er alt sammen 
”udsigtsløst” og forringer måske 
endog patientens og de pårøren-
des sidste tid sammen - det giver 
en dårlig livs-afslutning, siger 
Tove Videbæk.

Tid til at sige farvel
- Hvis man i stedet siger sand-

heden til patienterne og visiterer 
til palliation (lindrende) indsats, 
så kan patienterne få tid til at sige 
farvel – på alle de måder og til alle 
de mennesker, som de ønsker 
at sige farvel til, påpeger Tove 
Videbæk. Specialiseret palliativ 
indsats indbefatter smertelindring 
både fysisk og psykisk samt 
hjælp til løsning af sociale og 
eksistentielle spørgsmål. Denne 

indsats kan gives på hospice og 
af palliative teams. 

- Hvorfor taler man ikke helt 
åbent med patient og pårørende 
om sagen? De kan gå hen og 
blive helt glemt i diskussioner om 
kostbar medicin, afskedigelser og 
administration. Men det er trods 
alt dem, det drejer sig om. 

Og hvis man starter dér, får 
man skabt mange flere gode 
livs-afslutninger, hvilket må være 
det absolut primære. Og samtidig 
kan det gavne de pårørende og 
lette presset på de ansatte og 
samfundet som helhed, slutter 
Tove Videbæk, som er opstillet for 
Konservative i Vestjylland.

Bodil

Videbæk: Spar på den dyre medicin

Tove Videbæk, Konservative.
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Af Bente Rognmo Thakre

Det første tempel i over 1000 
år til ære for Tor, Odin og Freja 
bygges nu udenfor Reykjavik. 
Selv om mange kun ser på 
templet som et kulturminde, 
har asatroen over 2400 tilhæn-
gere på Island. De har også 
deres egne ypperstepræster, 
som skal udføre ofringer på 
tempelpladsen.

- I første række tror jeg, at de 
fl este tilhængere af asatroen er 
det af kulturelle årsager, mener 
Guðbjörn Ólafur Zophoníasson, 
tidligere bibelskolerektor og evan-
gelist på Island.

- De fl este er nok humanister 
og ateister, som ser på det hele 
som et kulturelt mindesmærke. 
Ofringerne bliver nok mest bare 
et skuespil. 

Men når det er sagt, har New 
Age bevægelsen været  stærk på 
Island, så jeg tror nok, at templet 
kan have en åndelig betydning 
for enkelte, som måske er højere 
oppe i asa-religionen, tilføjer han.

Ingen reel asatro
Det samme siger ypperste-

præsten for de norrøne guder på 
Island, Himlar Orn Hilmarsson, 
til Reuters.

– Jeg tror ikke, at nogen tror på 
en enøjet mand, som rider rundt 
på en hest med otte ben. Vi ser på 
det som et poetisk metafor og en 
manifestation af naturens kræfter 
og menneskelig psykologi.

Antallet af folk, som bekender 
sig til asatroen nåede 2.400 
blandt Islands 330.000 indbyg-
gere i 2014. Templet vil blive 
brugt til bryllup, begravelser og 
navne-ceremonier, hvilket er en 
stor begivenhed for både nutidens 
og fortidens vikinger. 

Men der vil ikke blive udført 
dyreofringer. Nutidens vikinger 
vil udføre symbolske offerhand-
linger med fokus på gæstfrihed, 
ærlighed, selvstændighed og 
ære, præciserer ypperstepræsten 
overfor Reuters. 

Påvirker fl ere grupperinger
Troen på de nordiske guder 

forsvandt på Island og i store dele 

af Europa for omtrent 1000 år 
siden, da kristendommen gjorde 
sit indtog. Men asatroen så en 
genopblomstring først i 70’erne, 
da unge fi k en fornyet interesse 
for New Age, og asatroen blev 
anerkendt som en offi ciel religion 
i 1973. 

Men der findes retninger af 
asatroen på steder, hvor vikin-
gerne aldrig kom, fx i Australien, 
New Zealand og i 21 stater i USA.  
Det er som regel dem, der søger 
tilbage til deres oprindelige rød-
der, som bliver tiltrukket af denne 
religion, melder Religious News 
Service.  

Nazisterne lånte enkelte 
aspekter af asatroen i deres sø-
gen efter den rene ariske race, og 
i dag fi ndes der hvide racistgrup-
per, som Ku Klux Klan, der dyrker 
de norrøne guder.

Påvirket af Hollywood
Men Guðbjörn tror også, at 

de nordiske guders popularitet 
har fået en opblomstring, efter 
at de blev stuerene i Hollywood 
gennem de sidste Marvel-fi lm om 

Tor og Odin.
- Tor og Odin er blevet de 

nye superhelte gennem Marvel-
eventyrerne, og unge har fået et 
fantasibillede af disse mytologifi -
gurer, påpeger han.

- Men tilbage til Island. Jeg fi k 
selv en radikal frelsesoplevelse 
som ung på Island, og jeg tror, at 
der er en slags indgroet tro på li-
vet efter døden i den islandske fol-
kesjæl fra den norrøne mytologi. 

Det var en skræmmende ån-
delig oplevelse, som førte mig til 
Jesus. Missionsudfordringen for 
de kristne på Island er ikke blevet 
mindre med årene, fremhæver 
Guðbjörn.

Som følge af den økonomiske 
krise på Island blev bibelskolen 
nedlagt i 2012. Før det startede 
Guðbjörn tre kristne mediecen-
tre på Island efter bibelskole og 
oplæring i Sarons Dal. Nu er han 
med i lederskabet i det, som nok 
er Norges ældste pinsemenig-
hed, nemlig Betania i Larvik. 

Guðbjörn Ólafur Zophoníasson har som missionær på Island 
startet en bibelskole og kristent mediearbejde. Her ses han sam-
men med sin familie.

En asa-præstinde på Island påkalder de nordiske guder efter 
en bryllupsceremoni. For mange handler asatroen dog mest om 
kultur, mener Guðbjörn Ólafur Zophoníasson.

Tempel for Tor og Odin 
Asatroende bygger nu et tempel for de nordiske guder ved Reykjavik.

Israel rammes af antisemitisme
-  Den klassiske antisemitisme portrætterede jøderne som 
dem, der er skyld i alt ondt i denne verden. Moderne antise-
mitisme gør det samme med den jødiske stat, sagde stats-
minister Benjamin Netanyahu til omkring tusind deltagere 
på konferencen Globalt forum for kamp mod antisemitisme i 
Jerusalem den 12. maj.

– Al boykot og alle FN-resolutioner er reserveret for det eneste 
sande og mest belejrede demokrati i verden, nemlig Israel. Den 
jødiske stat bliver behandlet af nationerne, som det jødiske folk 
blev behandlet i generationer, slog Netanyahu fast.

– Antisemitisme, i modsætning til hvad folk tror, er ikke noget, 
som bobler op nedefra. Det siver ind fra toppen. Derfor er det så 
vigtigt, at der er ledere her, som gearer op for at bekæmpe denne 
gamle besættelse, sagde Netanyahu.

Vidar Norberg

Af Vidar Norberg

Det seneste år har 
skandinaviske jø-
der fulgt deres jø-
diske brødre fra 
Frankrig, Belgien og England 
og købt ejendomme i Israel, 
skriver avisen Hamodia.

  
De fl este nytilkomne fra Skan-

dinavien er svenskere og dan-
skere. De har købt et tocifret 
antal ejendomme, især i Tel Aviv 
og Herzliya.

Nogle af køberne er allerede 
fl yttet ind, mens andre forbereder 
sig på at gøre det i fremtiden.

Stadig fl est franskmænd
– Jeg har formidlet omkring 

30 køb bare i Tel Aviv alene de 
seneste måneder. Flere køb er 
undervejs, sagde leder Marchello 
Enchilini fra ejendomsmægler-
selskabet ’Franchi Real Estate’ 
til Calcalist.

– Der har været et opsving i an-
tallet af købere fra Skandinavien 
på baggrund af den antisemit-

tisme, som de oplever. Men det 
drejer sig ikke om lige så mange 
køb som fra de franske jøder.

– Der er mange, som kommer 
for at se nærmere på ejendomme 
eller lejligheder, så de kan få en 
følelse af bydelen. Jeg kan ikke 
huske, at der tidligere har været 
købere fra disse områder, sagde 
Vera Zinder fra Vera Prime Real 
Estate i Herzliya Pituach.

– Jeg har en køber fra Sverige, 
som ønsker at leje en lejlighed 
i Herzliya Pituach for at se, om 
børnene kan akklimatiseres der. 

De ser efter gode tjenester, skoler 
og børnehaver. De er ude efter en 
lejlighed til tre-fi re millioner dol-
lars. De er velstående, men ikke 
så rige som køberne fra Frankrig, 
sagde Zinder.

Jerusalem er den mest popu-
lære by blandt udlændinge, som 
vil købe ejendom. Her foregår 
31 procent af bolighandlerne. I 
Tel Aviv er det 18 procent, Ne-
tanya 11 procent og Ashdod 
har omkring seks procent af de 
skandinaviske købere. 

Antisemitisme får skandinaver
til at bosætte sig i Israel

Kristen radio forsvarer valget om 
at droppe Pride-gudstjeneste
Den samiske radiostation Radio DSF og 
Samemisjonen udtaler, at de ikke vil lade 
sig bruge i kampen mod Guds ordninger, 
skriver KPK.

Radio DSF og dens ejer, Samemisjonen, 
har offentliggjort en udtalelse i forbindelse med 
den ballade, der opstod, efter at radiokanalen 
nægtede at transmittere fra gudstjenesten un-
der Sápmi Pride i maj. Festivalen for lesbiske, 
homofi le, bifi le og transkønnede fandt sted i 
Karasjok den 29.-31. maj.

Udtalelsen om ’Guds ordninger’ er signeret 
af fungerende formand Odd Eivind Høyvik og 
daglig leder Roald Gundersen i Norges Samemisjon. 

Samemisjonen understreger i udtalelsen, at de ikke vil lade sig 
bruge i kampen mod Guds ordninger for samliv, specielt ikke hvis 
denne kamp tages ind i en gudstjenestesammenhæng.

Missionen vil ikke lade de seneste tiårs udvikling og udglidning i det 
vestlige samfund styre læregrundlaget. Samtidig understreger man, 
at enhver er hjertelig velkommen til Samemisjonens arrangementer, 
ligesom man opfordrer til at vise omsorg og medmenneskelighed 
overfor alle mennesker.

Bodil

Odd Eivind 
Høyvik

Både svenskere og danskere køber boliger i israelske byer.

Oslo Soul Teens topper iTunes
Dagen efter at Oslo Soul Teens - med sangere i alderen 16-20 
år - udgav albummet ”Real Life”, toppede den iTunes-listen.

– Jeg blev så stolt, da jeg så det, at det boblede lidt over. Det 
er næsten sådan, at man må knibe sig selv i armen, siger dirigent 
Ragnhild Hiis Ånestad til KPK.

Fredag den 5. juni udgav Oslo Soul Teens sit andet album, 
to et halvt år efter ”Victory”. Samme aften arrangerede koret en 
releasekoncert, og lørdag toppede albumet iTunes’ liste over de 
mest solgte albums, til trods for at også verdensstjernerne i Muse 
lancerede deres nye album denne weekend.

– Det er tydeligt, at folk derude har ventet på en ny udgivelse 
fra Oslo Soul Teens. Releasekoncerten var en fest i sig selv, og at 
så mange vælger at købe pladen er fantastisk, siger Hiis Ånestad.

Albummet består af otte sange i forskellige genrer, fra gospel og 
pop til house og funk. Til sammen giver det et moderne lydbillede.

– Jeg tror, vi har ramt et udtryk, som passer til 2015. Der bliver en 
del sommerkoncerter under festivaler, og vi spiller på Normisjons 
generalforsamling i juli. I august rejser vil Stockholm, og til næste 
år skal vi på USA-turne. I tillæg udgiver vi et julealbum sammen 
med Oslo Soul Children i november, siger Ragnhild Hiis Ånestad. 

Bodil

Albummet ’Real Life’ fra Oslo Soul Teens hitter allerede 
dagen efter udgivelsen.
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KristenDemokraterne

Liste K – fordi vi ikke kan undværes
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A f  Pe te r  Øh r-
strøm, medlem af 
KDs hovedbesty-
relse og tidligere 
medlem af Det 
Etiske Råd

Du ville vel ikke lade en 
læge foretage en opera-
tion på dig selv, uden at du 
havde sikret dig en grundig 
viden om selve indgrebet 
og de mulige følgevirknin-
ger. Nej, vel?

På samme måde vil KD sikre, 
at den kvinde, der henvender 
sig for at få afbrudt sin gra-
viditet, også ved, hvad hun 
går ind til, og kender til de 
følgevirkninger, som en abort 
kan have.

KD vil indføre en obligatorisk 
rådgivning for de kvinder, der 

ønsker at afbryde svanger-
skabet.

Rådgivningen skal bl.a. op-
lyse om alternativerne til abort 
og om risikoen for alvorlige, 
psykiske konsekvenser ved 
abort. Det skal også sikres, at 
kvinden får betænkningstid. 

Tyskland har en sådan råd-
givning, og de tyske erfaringer 
tyder på, at aborttallet på den 
måde kan reduceres markant.

Det skal sikres, at det of-
fentlige aldrig presser gravide 
til abort, også selvom fostret 
er handicappet. Her skal råd-
givningen skabe kontakt med 
de relevante patientforenin-
ger, så forældrene kan få 
ordentlig viden om, hvad det 
indebærer.

Vi vil ikke pege fi ngre, eller 
sætte nogen i en gabestok. 
Tværtimod. 

Vi vil række det ufødte barn 

og dets forældre en hjælpende 
hånd.

TIL KAMP FOR LIVET
Det er kun det første vigtige 

skridt på vej mod en mere 
menneskeværdig praksis i 
Danmark. 

Målet er, at loven om fri 
abort bliver erstattet af en lov, 
som bygger på princippet om 
beskyttelse af alle menneske-
liv inkl. de ufødte – og at dette 
bakkes op af en tilsvarende 
holdningsændring i Danmark. 

Det er meget vigtigt, at vi 
erkender, at den nuværende 
abortpraksis udgør et me-
get alvorligt etisk og politisk 
problem.

Vi er det eneste politiske 
parti, der vil sætte emnet på 
den politiske dagsorden. Hjælp 
os i Folketinget. 

Stem på Liste K.

Abort

ABORT – EN POLITISK SAG FAKTABOKS

Det vil KD:
• indføre en obligatorisk 

rådgivning for abort-
søgende

• genindføre en abort-
handl ingsp lan, der 
forebygger uønsket 
graviditet

• sikre viden om alterna-
tiver til abort

• forbyde brug af ano-
nyme æg-og sæddo-
norer. Enhver har ret til 
at kende sine biologiske 
forældre

• fosterdiagnostik må 
ikke bruges til frasor-
tering af handicappede

Af Britta Eckhardt, 
hospicesygeple-
jerske, og kandi-
dat i Nordjylland

Som hospicesygeplejerske 
ser jeg hver dag, hvor vig-
tigt det er at familier får en 
god støtte til at kunne være 
omkring deres mor eller 
far, der skal afslutte livet, 
uanset om det er i en ung 
alder hvor der er små børn, 
eller man har haft et godt 
langt liv sammen. 

Derfor vil KristenDemokra-
terne også arbejde for at ple-
jeorloven fortsætter til døden 
er indtrådt, uanset om den 

døende kommer på sygehus, 
plejehjem eller hospice. For 
den døende har virkelig brug 

for tryghed fra sine nærmeste, 
og den der har passet den syge 
hjemme, kan ikke lige pludse-
lig gå på arbejde, selvom den 
døende er kommet på hospice. 

FLERE PLADSER
KristenDemokraterne vil ar-

bejde for, at der oprettes fl ere 
hospicepladser decentralt, så 
det bliver nemt for de pårø-
rende at være sammen med 
den døende.

Intet menneske skal være 
henvist til at dø alene eller i 
smerter. Særlig svært er det, 
når der er tale om uhelbrede-
ligt syge børn. Derfor skal børn 
og forældre have tilbud om en 
plads på et børnehospice.

KD skaffede i 2010 150 fl ere 

hospicepladser på fi nansloven 
end der oprindeligt var afsat. 
Det kan vi gøre igen, når vi 
kommer i Folketinget.

AKTIV LIVSHJÆLP
KristenDemokraterne er 

imod aktiv dødshjælp. 
Vi vil meget hellere give 

aktiv livshjælp – altså sørge 
for, at de sidste uger, dage og 
timer bliver lindret og gennem 
palliativ(lindrende) behandling 
sørge for, at livet kan afsluttes 
på en rolig og værdig måde. 

Tilsvarende vil vi forbedre 
behandlingen af ældre og 
handicappede, så den tekno-
logiske udvikling ikke erstat-
ter menneskeligt nærvær og 
omsorg.

Af Egon Jakobsen, 
politisk næstfor-
mand, folketings-
kandidat i Sjæl-
lands Storkreds

Situationen er velkendt. 
Man står om morgenen og 
tæller på knapperne, når 
et af børnene er snottet og 
har lidt feber. 

Selvom børnehaven ikke vil 
tage imod syge børn, så prøver 
man alligevel, om ikke det går. 
For man skal jo på arbejde, og 

lille Peter kan ikke være alene 
hjemme.

Det er en rigtig dårlig si-
tuation for alle parter. Barnet 
trisser rundt i børnehaven og 
har hverken lyst eller energi 
til noget. Forældrenes tanker 
kredser mere om, hvordan po-
den har det, end om arbejdet. 
Og når telefonen ringer, er det 
nok pædagogen, der vil have 
Peter hentet.

30 OMSORGSDAGE
KD mener, at syge børn skal 

være hjemme hos forældrene. 
Derfor vil vi give forældre 

til børn under 12 år ret for at 
holde fri på børns sygedage i 
op til 30 dage om året. 

Ordningen skal fi nansieres 
af en forsikring, som foræl-
drene sammen med arbejds-
giveren betaler til. 

Vi vil også give forældrene 
reel mulighed for at vælge, 
om deres børn skal passes i 
institution, eller om de selv vil 
gøre det. De offentlige udgifter 
til pasning af børn skal følge 
barnet

UNGE FAMILIER
De dårlige vilkår for frihed 

under børns sygdom er kun 
et af mange problemer, den 
moderne familie har at kæmpe 
med.

KD vil gøre det lettere for 
unge par at danne familie – 
gerne allerede mens de er 
under uddannelse.

Vi vil bygge familiekollegier, 
så unge under uddannelse kan 
stifte familie. Vi vil også sikre, 
at unge kan få barselsorlov 
med SU.

Det koster selvfølgelig nogle 
penge, men senere sparer vi 
store udgifter til barselsorlov, 
når familierne er kommet i ar-

bejde, og det giver forældrene 
fl ere år på arbejdsmarkedet.

PARTERAPI
Mere end 40% af alle dan-

ske familier bliver splittet af 
en skilsmisse. Det er en hård 
proces at skulle igennem, både 
for de to ægtefolk, men især 
for børnene.

Mange skilsmisser kunne 
undgås med gratis forældre-
rådgivning for de familier, der 
føler, at parforholdet knirker.

Vi ved det virker i de kom-
muner, hvor KD har haft held 
til at få det indført.

NÅR BØRN ER SYGE, HAR VI DET SKIDT

Ældre

Familie

Liste K – fordi mennesker betyder mest

ET VÆRDIGT LIV – HELE LIVET

FAKTABOKS

Det vil KD:
• give forældre ret til 30 

omsorgsdage om året 
• forlænge barselsor-

loven til halvandet år
• skabe fl ere deltidsjob 

på arbejdsmarkedet
• sikre gratis og ano-

nym familierådgiv-
ning til både børn og 
voksne

• give forældre, der 
vil passe deres børn 
hjemme, 85% af hvad 
det koster at drive en 
daginstitutionsplads

FAKTABOKS

Det vil KD:
• at døende i Danmark får lige muligheder, enten 

man dør hjemme, på plejehjem, på hospital eller 
på hospice.

• at den positive udvikling der er sket de sidste 20 år 
på det palliative (lindrende) område fortsættes.

• at der afsættes penge til rådgivende døgnvagtord-
ninger og grundig uddannelse af personale i den 
primære sektor. 

• at Hjemmeplejen får bedre vilkår så der bliver 
fokus ikke kun på den fysiske pleje, men også på 
at der bliver afsat tid til ”planlagt” nærvær så de 
ensomme og psykisk skrøbelige også føler sig set 
og værdsat. Vi skal væk fra minuttyraniet.

KristenDemokraterne

Omsorg og varme
hænder
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Liste K – fordi nærhed betaler sig

Af Stig Gre-
nov, lands-
formand og 
k a n d i d a t  i 
Nordsjæland

Hver eneste 
dag bringer 
pressen tra-
giske historier om menne-
sker, der drukner i utætte 
plimsollere på vej over 
Middelhavet mod det for-
jættede land, Europa.

Hvad er Europas svar?
Vi sætter militæret ind og 

bygger Europa om til en fæst-
ning, der kan holde fl ygtnin-
gene ude.

Det kan vi ikke være be-
kendt.

Vi brugte milliarder at kro-
ner på at føre krig i Syrien og 
Irak – men vi sparede på pen-
gene, da freden skulle sikres.

Resultatet ser vi i dag, hvor 
millioner må fl ygte fra deres 
hjem – for at ende ved bred-
den af Libyens kyst – med den 
eneste udsigt de har – en fa-
refuld færd over Middelhavet.

Det kan vi ikke være be-
kendt.

10.000 FLYGTNINGE
KD mener vil åbne landets 

grænser for fl ygtninge i nød. 
Intet nødlidende menneske 
skal gå forgæves til os.

Vi vil snarest åbne dørene 
for 10.000 af de kristne fl ygt-
ninge, der opholder sig i Li-
byen. Vi ved, at kristne har 
meget små chancer for at fi nde 
et venligsindet land i nabolan-
dene, der vil tage imod dem.

Vi tror også, at fl ygtninge 
med en kristen baggrund har 
det nemmere ved at integrere 
sig i det danske samfund. Vi 
har et fælles værdigrundlag i 
vores tro. 

SIKREDE LEJRE
KD vil afsætte de nødven-

dige midler til at etablere 
sikrede fl ygtningelejere i de 
lande, der er hårdt presset af 
fl ygtningestrømmene.

Vi vil bruge yderligere mid-
ler til at arbejde for fred og 
demokratiske tilstande i de 
krigshærgede lande.

Hvis vi ikke gør noget nu, 
vil et land som Libyen bryde 
sammen under vægten af den 
mere end halve million fl ygt-
ninge, der allerede er der, og 
så vil bådfl ygtningenes antal 
for alvor eksplodere. 

Næstekærligheden stop-
per ikke ved den dansk-tyske 
grænse. 

Men vi skal ind i Folketinget 
for at gøre en forskel – stem 
på Liste K

Foto:EPA/Scanpix

Flygtninge

DET KAN VI IKKE 
VÆRE BEKENDT

Af Jens Ove Kjeldsen,  tidl. 
mangeårigt medlem af Herning 
byråd, kandidat i Vestjylland

Jeg er opvokset på landet. 
Efter en tur på uddannelse 
i København vendte jeg til-
bage til et liv på en nedlagt 
landbrugsejendom. 

Livet på landet giver rum, ro, 
udsyn og kontakt med land-
bruget og naturen med dets 
dyreliv. 

Desværre har skif tende 
regeringer i de sidste 20-25 
år udsultet landdistrikterne, 
fjernet arbejdspladser og in-
stitutioner, og samlet det hele 
i de store byer.

Dermed er livet på landet 
blevet så besværligt at mange 
må vælge det fra.

KristenDemokraterne vil 
give landdistrikterne livet 
tilbage.

ET POLITISK VALG
Den udvikling, vi har set, 

er resultatet af politiske valg.
Det er også et politisk valg 

at give landet livet tilbage, og 
vi ved fra f.eks. Norge, at det 
kan lade sig gøre at skabe en 
bæredygtig udvikling i land-
distrikterne.

I Norge har man en model, 
hvor staten aktivt støtter inve-
steringer i landområderne, sik-
rer lokale uddannelsessteder 
og man støtter udvikling af lo-
kale statslige arbejdspladser.

Det kan vi også gøre i Dan-
mark – hvis vi vil.

LÅNEMULIGHEDER
Den største hindring mod 

en balanceret udvikling er 
de stramninger, som Finans-
tilsynet har lagt på banker 
og kreditforeninger, der skal 
låne penge til virksomheder og 
private, der vil bo og arbejde i 
landdistrikterne.

Det er et politisk valg, som 
Christiansborg kunne tage den 
dag i morgen. Hvis de vil. 

KristenDemokraterne vil, 
men det kræver, at du stem-
mer os ind i Folketinget.

Folkeskolereformen er et 
uheldigt socialt eksperi-
ment, der skal rulles til-
bage.

Der er ikke noget som helst 
belæg for at folkeskolerefor-
men virker efter hensigten.

Tværtimod.
Heltidsskolen forhindrer 

børn i at være børn, lærere 
i at være gode lærere – og 
forældre i at være forældre.

Skolereformen er et forsøg 
på at skabe et samfund, hvor 
opdragelse af vore børn er en 

offentlig opgave. Det vil vi ikke 
være med til.

Det værste ved skolerefor-
men er faktisk, at den ikke 
har nogen som helst gavnlig 
effekt.

BEFRI BØRNENE
I Finland har man op til 6. 

klasse under fem lektioner 
dagligt i gennemsnit, og Fin-
land ligger i top med Pisa-
undersøgelserne.

Der er intet belæg for at tro, 
at børn bliver klogere, dygti-
gere og mere initiativrige af at 

gå i skole i fl ere timer. Tværti-
mod. Børn har også brug for at 
holde fri, slappe af, og være 
sig selv , alene eller sammen 
med deres familie.

BEFRI LÆRERNE
Det er en total misforstå-

else at tro, at det har gavnet 
folkeskolen, at man tvinger 
lærerne til at tilbringe hele 
deres arbejdstid på skolen.

Tværtimod. 
Skolereformens restriktive 

arbejdstidsregler er grundlæg-
gende et udtryk for mistillid fra 

systemet side overfor lærerne. 
Helt uden grund.
Der er intet belæg for at 

tro, at lærerne indtil skolere-
formen har snydt på vægten, 
når det gælder arbejdsindsats 
og engagement.

Tværtimod har skolerefor-
men fjernet en meget stor del 
af den gejst og det engage-
ment, der i generationer har 
skabt en god folkeskole.

Landdistrikter

Skolen

Skolereform er en OMMER

VI VIL SIKRE LIV 
OG VÆKST

FAKTABOKS

Det vil KD:
• Give 10.000 kristne 

flygtninge asyl med 
det samme

• Støtte Røde Kors el-
ler andre i at bygge 
sikrede fl ygtningelejre 
i nærområderne

• Hæve Ulandsbistan-
den til 1% af bruttona-
tionalproduktet (BNP)

FAKTABOKS

Det vil KD:
• Små børn skal have 

små klasser og få 
timer

• Gennemføre et grun-
digt serviceeftersyn 
af hele problematik-
ken om inklusion af 
de svage elever.

• Fjerne kravet om læ-
rernes tilstedevæ-
relse på skolen i hele 
deres arbejdstid

• Rulle folkeskolere-
formen tilbage, og 
starte en ny reform 
i et tempo, så foræl-
dre, børn og lærere 
kan følge med.

FAKTABOKS

Det vil KD:
• sikre bedre lånevilkår i 

landdistrikterne. 
• kæmpe for en bedre 

udligning kommuner-
ne imellem

• styrke lokalsamfun-
dene ved at inddrage 
dem i lokale beslut-
ninger

• sikre fuld IT- og mo-
bil-dækning overalt i 
Danmark.

• hæve befordringsfra-
draget.

• fastholde og udvikle 
decentrale ungdoms-
uddannelser.
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Stig Grenov
54 år, Hørsholm, Friskolelærer 
og landsformand for KD
stig@kd.dk

KristenDemokraterne opfat-
ter kernefamilien som den 
største kulturbærende insti-
tution i Danmark.

Vi blander os ikke i, hvordan folk 
arrangerer sig.
Det er en privat sag, men vi vil 
skabe de bedst mulige vilkår 
for, at forældre og børn kan få 
hverdagen til at hænge sammen 
på en ordenlig måde – for hvis 
familien ikke fungerer, fungerer 
Danmark ikke.
KristenDemokraterne har en 
grundlæggende tillid til, at for-
ældrene er de bedste til at op-
drage deres egne børn.
Vi opfatter heldagsskolen som 
et angreb på familiens ret til at 
have et liv.
Vi vil gerne have fl eksible åb-
ningstider i institutionerne. Der 
skal være pasning for de men-

nesker, der arbejder, mens vi 
andre sover. Men det skal ske 
for at opfylde familiens behov 
for tid sammen – og ikke for at 
imødekomme arbejdsmarkedets 
krav om, at vi skal arbejde altid.
Staten skal støtte – og ikke om-
klamre – det enkelte menneske.

BØRNENE BETALER
Det er helt klart, at vi opfatter 
far-mor-børn som den rigtigste 
måde at organisere familien på.
Derfor vil vi gøre meget for at 
undgå, at familien bliver splittet.
Vi vil indføre gratis parterapi for 
forældre, der er gået skævt af 
hinanden. Vi ved fra Norge, at op 
mod halvdelen af alle skilsmisser 
kan undgås gennem parterapi, 
hvor familierne får nogle redska-
ber til at håndtere uenighederne 
og komme videre – sammen.
Vi vil genindføre, at en skils-
misse kræver en separations-
periode.
Vi vil indføre en mæglingsord-
ning for både børn og voksne.
Vi vil øge antallet af deltidsstil-

linger i det offentlige, så familien 
får tid til at være sammen.
Vi vil rulle lukkeloven tilbage 
til før 2005, så alle ikke skal 
arbejde altid.
Vi vil give børnefamilierne penge 
for at passe deres egne børn. 
Det er børnene, der betaler pri-
sen, når forældrene skændes og 
måske går fra hinanden.
KristenDemokraterne står altid 
på den svages side. Det er bar-
nets trav, alt handler om.
Det koster nogle penge, men vi 
har ikke råd til at lade være, hvis 
vi vil skabe et land i balance.
Mød Stig Grenov på www.kd.dk/
grenov

Københavns 
storkreds

Københavns 
Omegns st.kreds

Bornholms
storkreds

Sjællands
storkreds

Fyns
storkreds

Sydjyllands
storkreds

Østjyllands 
storkreds

Nordjyllands
storkreds

Nordsjællands
storkreds

Vestjyllands
storkreds

Kristian Andersen
47 år, Tarm, Efterskolefor-
stander, viceborgmester i 
Ringkøbing-Skjern kommune
ka1@solgaarden.dk

Jeg sidder i Ringkøbing-
Skjern Byråd, hvor jeg er 
viceborgmester. Det er lyk-
kedes at få nogle KD mær-
kesager med i kommunens 
budgetter:

• Tilbud om gratis parterapi 
og kommunikationskurser 
kaldet PREP.

• Forældrekurser for nybagte 
forældre.

• Tilskud til forældre der øn-
sker at passe deres eget barn 
hjemme.

Erfaringen fra det kommunalpo-
litiske arbejde vil jeg tage med 
mig i Folketinget. Lykkedes det 
at komme ind vil jeg have stort 
fokus på, at mennesker skal mu-
lighed for at leve “Det gode liv”.  
Her formuleret i korte sætninger 
i livets mange faser:

Det gode barneliv – er først og 
fremmest at få livet  – og der-
næst at opleve en tryg opvækst 
sammen med en far og mor, der 
har tid til at være forældre.
Det gode skoleliv  – er en 
skoledag med venner, hvor man 
ikke mobbes. Det er mødet med 
dygtige lærere, der har haft tid 
til at forberede sig. Et skoletil-
bud til alle – også elever med 
særlige behov.
Det gode ungdomsliv – er 
tid til dannelse og uddannelse 
gennem ophold på efterskole 
og højskole. Det er et liv i fæl-
lesskab med andre unge, hvor 
alkohol og druk ikke bliver et 
mål i sig selv. 
Det gode familieliv – er fæl-
lesskabet, hvor der er tid til at 
være far, mor og børn. Det er 
muligheden for at få undervis-
ning i forældrerollen og få hjælp 
gennem kurser og parterapi, når 
relationen er under pres.
Det gode arbejdsliv – er der, 
hvor man kan bruge sine evner 
og gøre en forskel. Det er et 

godt arbejdsmiljø. Det er der, 
hvor der er travlt, men ikke 
stresset.
Det gode liv på landet – er et 
Danmark i balance. Det forud-
sætter, at fl ere huse kan belånes 
med kreditforeningslån. Når der 
rejses vindmøller på land, skal 
der tages langt mere hensyn til 
møllens naboer. Større afstand 
og større erstatning.
Det gode seniorliv – er der, 
hvor ældre får den nødvendige 
pleje og hvor der er fællesskab. 
Det er der, hvor man ikke bliver 
ensom.  Vi siger NEJ til aktiv 
dødshjælp, da livet skal leves 
– hele livet.
Mød Kristian Andersen på www.
kd.dk/kr-andersen
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Liste K – fordi Danmark har brug for os

FAMILIEN 
I CENTRUM ET GODT LIV

HJÆLP DE SVAGE
Jeg vil gøre en forskel 
for nogle af de sva-
geste i vort samfund. 
Antallet af medborgere, 
der lever under fat-
tigdomsgrænsen og på 
gaden som hjemløse, 
er steget betydeligt de 
sidste 10 år.
Det skyldes bl.a. psy-
kisk sygdom og en fejl-
slagen socialpolitik.
Derfor skal behand-
lings- og botilbud til 
sindslidende forbedres. 
Den ambulante psy-
kiatri skal udvikles og 
der skal bruges mindre 
medicin og tvang på de 
psykiatriske hospitaler. 
Det kræver fl ere res-
sourcer og mere ud-
dannelse på området.
Mød Henrik Howard-
sen på: www.kd.dk/
howardsen

MENNESKER 
FØR PENGE 
Alt hvad der før ken-
detegnede den danske 
folkeskole er fjernet 
med heldagsskolen. 
Der er ikke tid til fritids-
aktiviteter og familie. Vi 
skal have folkeskolen 
tilbage. 
Staten skal ikke blande 
sig i kirkens indre an-
liggender. Når staten 
påtvinger kirken sam-
me-køns ægteskaber 
og samtidig undlader 
at påtvinge andre re-
ligioner det samme er 
der tale om grov dis-
kriminering og tilsi-
desættelse af kristne 
interesser. 
Stem på de samme 
og du får det samme 
–  stem på Liste K - vi 
sætter mennesker før 
økonomi!
Mød Jihmmi Bach-Friis 
på:www.kd.dk/jihmmy

VÆRDIER
Ikke alt skal handle om 
penge. Der er andre 
vigtige værdier. Det 
gælder retten til livet, 
omsorgen for de svage 
og udsatte. 
Vi ønsker et samfund 
bygget på kristen tanke 
og tro – med udgangs-
punkt i næstekærlig-
hed og forvaltning af 
skaberværket.  Derfor 
vil KD arbejde for at 
afskaffe fri abort, og vi 
siger klart fra overfor 
aktiv dødshjælp.
Heltidsskolen skal af-
skaffes. Vi ønsker lige 
adgang til sundhed og 
offentlig service. 
Livet skal leves i hele 
landet. KD arbejder for 
at bevare og udbygge 
levende lokalsamfund i 
hele Danmark. 
Mød Bjarne Hartung 
Kirkegaard på: www.
kd.dk/hartung/

IKKE MERE, 
BARE BEDRE
Det er ikke, fordi jeg vil 
have mere. Jeg vil bare 
have det bedre. 
At have orden i økono-
mien er ingen skam. 
Men økonomien er et 
middel og ikke et mål. 
Hvis det sker, kommer 
det politiske arbejde 
uvægerligt til at strit-
te i alle retninger og 
mennesker reduceres 
til brikker, der fl yttes 
rundt med af hensyn til 
økonomien.
I stedet skal vi inve-
stere i menneskers ve 
og vel, for når men-
nesker trives, bliver 
der overskud til at yde 
noget for fællesskabet. 
Og dermed vokser 
samfundets værdier 
både socialt og øko-
nomisk.
Mød Egon Jacobsen på: 
www.kd.dk/egon

GØR EN FORSKEL 
Vi kan ikke tage mod 
alle de mange fl ygtnin-
ge, der står på Europas 
dørtrin. 
Men vi kan medvirke 
til, at livsbetingelser 
og levevilkår forbedres, 
hvor de kommer fra. 
Danmark er en del af 
et globalt fællesskab. 
Et sådant fællesskab 
forpligter. 
Gennem FN og EU må 
Danmark arbejde for 
styrkelse af demokrati, 
hvor det har vanskelige 
vilkår. 
FN og Røde Kors  skal 
have hjælp til at op-
bygge sikrede fl ygtnin-
gelejere i lokalområder.
U-landsbistanden  skal 
igen op på 1 % af BNP – 
som den var i 1980’erne 
og 90’erne. 

Mød Anders Friis Knud-
sen på: www.kd.dk/friis

KÆMP FOR ALT, 
HVAD DU HAR 
KÆRT
Det vigtigste er ikke, 
om Løkke sparer lidt. 
Eller om Thorning vil 
bruge lidt fl ere penge.
Det er langt vigtigere 
med en god samfunds-
moral.
Et samfund har brug 
for gode fælles vær-
dier. Det har i Danmark 
været kristendommens 
normer gennem de sid-
ste tusind år. I den 
periode er Danmark 
blevet et af de bedste 
lande i verden.
De fl este politikere har 
givet køb på værdi-
erne og moralen. Som 
kristne kan vi ikke be-
stemme, hvordan an-
dre skal leve. Men vi 
kan kæmpe for alt det, 
vi har kært.
Mød Henri Nissen på: 
www.kd.dk/nissen

VORES FREMTID
Vores børn er vores 
fremtid. Derfor vil jeg 
kæmpe for, at de får 
den bedst mulige start 
på livet.

Det sikres ved at 
bekæmpe abort.

Det skal sikres ved, 
at forældrene får tid 
til børnene ved fx del-
tidsjob og løn for at gå 
hjemme. Børnene skal 
opleve omsorg gen-
nem forældrenes 30 
årlige omsorgsdage.

Og børnene skal 
sikres en fremtid gen-
nem værdifuld, hel-
hedsorienteret under-
visning, hvor forældre 
og frivillige foreninger 
spiller en vigtig rolle.

Stem på en ung 
kandidat med visioner 
for fremtiden.

Mød Isabel la på 
www.kd.dk/isabella

FOKUS PÅ ETIK
For mig er det vigtigt, 
at Danmark sætter fo-
kus på etik – livsvær-
dier, landdistrikter og 
familiepolitik. 
Som repræsentant for 
den såkaldte udkant 
vil jeg arbejde for, at 
Nordjylland styrkes 
med hensyn til infra-
struktur, forskning i 
f.eks. biomedicin, og 
vedvarende energikil-
der.
Vi arbejder for flere 
hospice-pladser, pla-
ceret decentralt, så de 
pårørende let kan be-
søge deres kære. Vi går 
ind for aktiv livshjælp. 
Når vi mister det krist-
ne fokus i livet, så mi-
ster vi blikket for vore 
medmennesker. 
Mød Inger Ottesen på 
www.kd.dk/ottesen/
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Tre munke og et halvt dusin 
studerende holder stand mod 
terrorgruppen ISIS i et af ver-
dens ældste kristne klostre på 
Iraks Nineve-slette.

Ifølge U.S. Today er det 1.600 
år gamle St. Matthew’s Monastery 
under konstant trussel, da det 
ligger nogle få kilometer fra front-
linjen mod ISIS. Mange munke og 
landsbyboere fl ygtede i august 
sidste år, da ISIS erobrede store 
områder nær Mount Alfaf i Irak.

- Vi kan se kampene og luftan-
grebene herfra, især om natten, 
siger Yousif Ibrahim. 

- Himlen bliver helt lys, men vi 
er selvfølgelig ikke bange, for Gud 
passer på os, tilføjer han.

St. Matthew’s er nu udeluk-
kende under de kurdiske Pesh-
merga styrkers beskyttelse. Men 
Ibrahim har svoret, at han vil blive 
i regionen, indtil de sidste kristne 
er fordrevet fra Irak. 

- Hyrden kan ikke forlade sin 
hjord, siger han.

 
Vogter over historien

Sahar Karaikos er en af de stu-
derende. Han er mere bekymret 
for klosteret end for sit eget liv.

- Vi er ikke bange, for vores 
lærere giver os en følelse af fred 

her. Men vi ved, at vi er i front-
zonen, og at Islamisk Stat kan 
være her på et øjeblik. Men jeg 
har slet ikke lyst til at tænke på 
eller tale om den ødelæggelse, de 
ville forårsage, hvis de tog vores 
kloster, siger Karaikos.

Han tilføjer, at ISIS ikke ved, 
hvad historie er, de kan bare fi nde 
ud af at ødelægge den.

- Hvis et folk ikke har en historie 
om deres fortid, vil de heller ikke 
have en fremtid. For de vil ikke 
vide, hvor de stammer fra.

De kristne i Irak kan føre deres 
historie helt tilbage til det første 
århundredes apostle. Bønnerne 
i klosteret foregår på aramaisk, 
dvs. det sprog, som Jesus talte.

Mange af klosterets relikvier og 
bøger, hvoraf nogle er fra det 1. 
århundrede, er nu fl yttet til mere 
sikre kurdiske områder. Det gæl-
der blandt andet de jordiske rester 
af grundlæggeren, Skt. Matthew, 
som var en syrisk helgen fra det 
4. århundrede.

- Sankt Matthew kom hertil, 
fordi han fl ygtede for forfølgelse. 
Men forfølgelsen følger os stadig. 
Vi kan ikke løbe væk fra den, vi 
må blive her for at bevare histo-
rien, siger Karaikos.

I marts udtalte den irakiske 
ærkebiskop Bashar Warda, at 
den eneste måde at stoppe ISIS 
og sikre Iraks kristne er ved at 
bekæmpe dem militært. 

- Somme tider må man gribe 
til hårde midler, desværre, for at 
behandle denne cancer, sagde 
han til ”60 Minutes.”

Den kaldæiske patriark i Irak, 
Raphael Louis Sako, rapporte-
rede i marts til FN’s sikkerhedsråd 
i New York. 

”De islamiske ekstremist-grup-
per afviser at leve sammen med 
ikke-muslimer. De forfølger og 
fjerner dem med vold fra deres 
hjem, og de sletter alle spor af 
deres historie. Vi står overfor 
en kulturel og ideologisk krise, 
fordi de har monopol på magten, 
skader institutioner og begræn-
ser friheden”, understregede 
patriarken.

De kan ikke tage Gud fra os
St. Matthew’s kloster, som 

blev grundlagt år 363, har ellers 
overlevet både det ottomanniske 
og det persiske rige, mongolske 
invasioner og kurdiske erobringer.

Nicodemus Sharaf, ærkebi-
skop i den syrisk-ortodokse kirke 
i Iraks nordligste by, som nu er 
under ISIS’ kontrol, sagde til CBS-
programmet ”60 Minutes,”

- De kan tage alt fra os, men 
de kan aldrig tage Gud ud af 
vore hjerter. 

Bodil

Af Vidar Norberg

Udenrigsdepartementet (UD)
har fået en zionistisk viceuden-
rigsminister. Tzipi Hotovely 
(36) beder Israels diplomater i 
udlandet om at citere Torah’en, 
dvs. de fem Mosebøger, når de 
argumenterer. 

Hun slår fast, at Israels land, 
inklusive Judæa, Samaria og Je-
rusalem, tilhører jøderne. Norges 
udenrigsminister Børge Brende 
var den allerførste, som fik at 
høre, at Jerusalem må forblive 
under israelsk suverænitet.

Skal ikke sige undskyld
Det vakte opsigt, da Hotovely 

i en tale til 106 diplomatiske sta-
tioner bad diplomaterne bruge 
Bibelen i deres argumentation 
for jødefolkets historiske ret til 
landet Israel.

– Det er vigtigt at sige, at dette 
land er vort, hele landet er vort. 
Vi kom ikke hertil for at bede 

om undskyldning for det, sagde 
Hotovely.

Hun citerede den lærde rab-
biner Rashi, som levede fra 1040 
til 1105 og skrev kommentarer til 
de jødiske skrifter i Talmud. Rashi 
skrev, at Torahen starter med 
skabelsen af verden. Hvis nogle 

af verdens nationer beskylder 
jøderne for at stjæle landet Israel, 
så kan de sige, at hele verden 
tilhører Gud. Han gi’r det til hvem 
han vil.

Hotovely er modstander af 
at opgive land til en palæstina-
arabisk stat. Hun mener ifølge 

israelsk presse, at Israel bør 
annektere Judæa og Samaria. 
Samtidig vil hun give araberne i 
områderne israelsk statsborger-
skab og stemmeret.

– Mellem havet (Middelhavet) 
og Jordanfl oden har vi kun brug 
for én stat, staten Israel, som har 

Israels viceudenrigsminister bruger 
Bibelen til at forsvare retten til landet
Den zionistiske Tzipi 
Hotely mener, at Israel 
bør annektere Judæa 
og Samaria. 

Israel skal ikke bede om undskyldning for at være her, mener viceudenrigsminister Tzipi Hotovely.

en arabisk minoritet. Der er ingen 
plads for en aftale, som drøfter 
overgivelse af Israels suverænitet 
over land, som blev taget efter lov 
og ret i seksdageskrigen i 1967, 
sagde juristen i et radiointerview.

– Vi ønskede ikke krigen i 1967. 
Den var på mange måder påtvun-
get os. Der er mange tilfælde, 
hvor lande har mistet områder i 
krig, og det var det, som skete 
her. Det var jordansk suverænitet, 
og Jordan afgav dette land. Der 
var ingen ”palæstinensisk stat” 
eller et ”palæstinensisk folk”, som 
var anerkendt af verden, sagde 
Hotovely til Ynetnews.

Da statsminister Benjamin 
Netanyahu af USA blev tvunget til 
at fryse nybyggeri i Judæa og Sa-
maria i ti måneder, gik Hotovely 
imod et byggestop. 

– Dette er vort land, som  jødisk 
folk. Det er vor arv, derfor ser jeg 
ikke på os som okkupanter.

Hotovely var viceminister for 
trafi k i den forrige regering. Hun 
sagde, at deres motto var, at man 
på vejen ikke skal hævde sin ret, 
men være smart.

– I alt for lang tid har Israels 
udenrigspolitik været ført på 
denne måde. Vi må forklare, 
hvorfor vi har ret. UD må forklare 
at Israel har ret, ikke bare give 
efter, sagde Hotovely.

Zionistisk drejning
Det vakte opsigt, da statsmi-

nister og udenrigsminister Ben-
jamin Netanyahu udnævnte den 
åbenmundede Tzipi Hotovely til 
viceudenrigsminister i Israels 34. 
regering. Enkelte opfattede det, 
som om zionismen igen er på fuld 
fart ind i israelsk politik.

Den zionistiske højredrejning 
har allerede været synlig i fl ere 
år. Netanyahu så Hotovely i en 
fjernsynsdebat efter den anden 
krig i Libanon. Han fandt plads 
på Likuds liste i 2008, og hun 
kom ind i nationalforsamlingen 
Knesset.

Hotovely er født i december 
1978 i Rehovot. Hun er datter af 
Gabriel og Roziko Hotovely, som 
immigrerede fra Georgia i det 
tidligere Sovjetunionen til Israel. 
Hotovely er gift og har et barn. 
Hun har studeret jura ved Bar-Ilan 
universitetet i Tel Aviv. 

– Hotovely vil føre statsmi-
nisterens politik. Hun har vist 
sin dygtighed før og vil blive en 
udmærket viceminister, sagde en 
kilde nær statsminister Benjamin 
Netanyahu til Jerusalem Post.

Hotovely taler godt engelsk. 
Hun har boet i USA og har tidli-
gere forsvaret Israel i udenlandsk 
presse.

 

Kristne bliver i kloster trods IS’ trusler
En hyrde kan ikke forlade sin hjord, mener lederen af et kloster på Ninevesletten.

Munken Yousif Ibrahim fortalte om truslen mod klosteret St. Mat-
thews på CBS-programmet 60 Minutes. Kristne fl ygtninge fra Eritrea 

blandt 86 kidnappede i Libyen
Terrorgruppen ISIS har kidnappet 86 eritreiske fl ygtninge, 
heriblandt kristne mænd, kvinder og børn, i Libyen. Det sker 
mindre end to måneder efter, at 28 etiopiske kristne blev hen-
rettet af ISIS i Libyen.

Kommissionen International Commission on Eritrean Refugees  
(ICER) i Stockholm rapporterede søndag, at de 86 var blevet fanget 
i sidste uge efter et bagholdsangreb mod en bus på vej til Tripoli.

En af ICER’s grundlæggere, Meron Estafanos, sagde, at mange 
af fl ygtningene løgnagtigt erklærede, at de var muslimer af frygt for 
at blive fanget. Det siger øjenvidner og omkring ni andre fl ygtninge, 
som undgik tilfangetagelse ved angrebet.

Tusinder af eritreere fl ygter hver måned for at undslippe den 
politiske undertrykkelse, skriver Sudan Tribune. De rejser ofte 
nordpå mod Libyen, hvorefter de vover livet på den farlige sejlads 
over Middelhavet. Nogle er dog blevet skræmt af terroraktionerne 
i Libyen og vælger derfor fx en fl ugtrute, der går fra Khartoum til 
Tyrkiet og Grækenland, oplyser Estafanos.

Bodil

For knap to måneder siden blev 28 etiopiske kristne henrettet 
af ISIS i Libyen. Nu har terrorgruppen kidnappet 86 mænd, 
kvinder og børn fra Eritrea.
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Fri abort er 
Kvindesagens 
fallit

Tillykke til 
a l le  kv inder 
med 100-året 
for vores valg-
ret. 

Der er mange 
kampe for lige-
stilling, som jeg 
fuldt ud kan støtte, fx lige løn for lige 
arbejde, barselsorlov, ansættelse 
efter kvalifi kationer og ikke efter køn. 

Men når det gælder abort, går det 
for vidt. Feministerne retfærdiggør 
abort med, at kvinden har ret til at 
bestemme over sin egen krop; men 
fostret er et barn, der har en selv-
stændig ret til at leve. Menneskeret-
tighederne er for alle – fødte såvel 
som ufødte mennesker. 

I stedet for at kæmpe for retten 
til fri abort og lade abortsøgende 
kvinder gå med smerten i det skjulte, 
burde kvindesagen i stedet sætte alle 
kræfter ind på at støtte kvinderne til at 
føde deres børn. 

Det er ikke frihed for kvinderne, 
men ufrihed at have et andet men-
neskes liv på samvittigheden! 

Tak til Retten til liv for at have sat 
fokus på det i valgkampen. Støt Kri-
stendemokraterne, så vi igen kan få 
et parti i folketinget, der vil være de 
ufødte børns stemme. 

MARIANNE KARLSMOSE

TIDLIGERE FORMAND FOR 
KRISTENDEMOKRATERNE

BIRKEVEJ 3
6880 TARM

Debat

Grænsebomme 
og fl ygtninge

D e r  s k a l 
igen være fast 
bemanding ved 
vore grænse-
o v e r g a n g e . 
Danmark skal 
ikke være et na-
ivt udfl ugtsmål 
for kriminelle 
udlændinge. 

De skal ikke kunne passere vore 
grænser i fuld fart på en motorvej. Vi 
vil kunne udvise kriminelle og andre, 
som ikke har noget at gøre her i vort 
land. De skal ikke kunne returnere 
med et stort grin ugen efter. Vi vil 
ikke være til grin! Menneskesmuglere 
skal stoppes ved grænsen! Vi vil være 
Herre i eget hus.

Danmark er et rigt land. Vi har et 
fantastisk samfund, et af de bedste 
i Verden! Nuvel, der er ting, der 
kan gøres bedre, og her er det, at 
KristenDemokraterne (KD)kommer 
ind i billedet. 

KD er konsekvente. Vi kalder en 
spade for en spade, naturlig for na-
turligt, og vi vil vise omsorg særligt 
for de svage i samfundet!

KD vil øge udlandsstøtten, så langt 
fl ere fl ygtninge kan hjælpes for de 
samme penge i nærområdet og ikke 
behøver at benytte menneskesmug-
lere for at komme hertil.

KD vil derudover modtage tusind-
vis af kristne flygtninge. Hvorfor? 
Fordi det er rigtigt, og fordi mange 
af vore medkristne aldrig vil kunne 
få fred til et liv i deres hjemland pga. 
IS og andre forrykte muslimer! Det er 
næstekærlighed i praksis. Og fordi vi, 

danskere selv ville ønske at møde den 
forståelse, hvis vi var på fl ugt. Og så 
kommer vi på sigt til at mangle indbyg-
gere; danske kvinder føder i snit kun 
1,6 barn. Det er alt for få til at bevare 
og udvikle det samfund, vi ønsker os. 
Her er end ikke en afskaffelse af den 
frie abort nok, vi har brug for mange 
fl ere mennesker!

Men, hvorfor kristne fl ygtninge? 
For det første er det en af de største 
minoriteter på fl ugt. Mange er endt i en 
håbløs situation, som sandsynligvis 
gør det umuligt nogensinde at vende 
tilbage til deres hjemland. Muslimer fx 
har ofte fl ere muligheder for en fremtid 
i de omkringliggende områder.   

Og så er de langt lettere at integre-
re i dansk kontekst. Fælles tro betyder 
ofte mange kulturelle lighedstræk. En 
kristen familie fra Syrien kan hurtig 
knytte bånd til en familie i Hodsager, 
da der er mange ligheder, simpelthen 
fordi vi lever i en kultur, som igennem 
århundreder er bygget på de kristne 
værdier.

JENS KRISTIAN M. NIELSEN

FOLKETINGSKANDIDAT FOR 
KRISTENDEMOKRATERNE

OMMOSEVEJ 4, HODSAGER 
7490 AULUM 

Slut op om KD 
og deres politik

Kristendemokraterne indledte 
torsdag den 28. maj 2015 kl. 22:10 
som det første af de opstillede partier i 
partilederrunden på DR1. Det var med 
KD’s nye formand Stig Grenov alene 
overfor en af DR’s dygtige journalister 
samt et lille publikum. Og jeg oplevede 
formanden for KD som en af de bed-
ste til klart at forsvare og gøre rede 
for KD’s politik - i stor frimodighed og i 
overensstemmelse med Bibelen. Han 
talte godt ind i denne frafaldne tid om 
Guds orden og skaberværk mm., som 
vi jo oplever med tiltagende styrke i 
store dele af verden, og ikke mindst 
i vores eget land Danmark. Jeg ved 
jo ikke, om udsendelsen forårsagede 
færre seere på kanalen. Men en hel 
del tvivl i min politiske overbevisning 
overfor KD-politikken blev hurtigt 
vendt til et sikkert kryds ved KD på 
valgdagen.

Det forekom mig, at der var god 
sammenhæng mellem Guds ord og 
KD’s politik - ikke mindst i familie- og 
børnepolitikken. Det er godt at bede 
og slutte op om KD og deres politik. 
Må de klare de 2 procent stemmer, 
som er spærregrænsen ved det kom-
mende folketingsvalg!

JOHANNES JENSEN

MAGNUS KJÆRS GADE 11
7500 HOLSTEBRO 

Reaktionerne kommer sikkert 
prompte med ord og holdninger 
som, ”der er ikke noget, som hed-
der kristen politik”, ”kristendom 
og politik skal holdes adskilt ” ....
bla, bla, bla. 

Intet kan være mere forkert, nemlig 
det at adskille tro og politik. 

Der er på tide at begrave Luthers 
to-regimente-lære! Måske havde den 
en vis betydning og værdi dengang. 
Men idag er hvert eneste menneske 
både medbestemmende og samtidig 
et direkte offer for den førte politik. 
Derfor er politisk involvering fra den 
bibeltro kristenhed afgørende. 

Vi bibeltro kristne kan ikke til-
lade os at jamre over den sekulære 
udvikling, som for længst har nået 
hedenske dybder. Alle kender vi Fa-
dervors ”komme dit rige”, som i den 
grad vedrører udviklingen nu og her,  
og ikke mindst 2. Krøn. 7:14, som så 
ofte citeres ”hvis mit folk, som kender 
mit navn.... ydmyger sig og beder.....
så vil jeg høre det i himlen og læge 
deres land”! 

Dansk politik idag, det være sig 
under borgerlig eller socialistisk le-
derskab, udvikler sig stort set lige fedt. 
Man kæmper om tildelingen af ca. 3-6 
mia. ud af et statsbudget på 1000 
mia. Planøkonomien er forlængst 
indført og det i en  grad, som må gøre 
ethvert kommunistisk regime grøn af 
misundelse. Så et valg ændrer ikke 
meget på det. 

Det valgene i DK i grunden altid 
har drejet sig om, og også bør dreje 
sig om fremdeles, er værdipolitikken. 

”Vælg idag, hvem I vil tjene” sagde 
Josua til folket. Med andre ord, hvilken 

Gud står bag vore valg, hvilken ånd, 
hvilken ideologi m.v. skal lede natio-
nen, dens generationer og relationer 
fremover? Skal det være kapitalisme 
(den frie markedsøkonomi), sekula-
risme (som nogle fejlagtigt sidestiller 
med objektivitet) eller socialisme?

Bibeltro kristne har næsten altid 
være splittede på spørgsmålet om, 
hvorvidt kristne burde stemme bor-
gerligt eller socialistisk, til højre eller 
venstre. Kristendemokraterne har 
fx været svækket og stort set hans-
lingslammet af netop denne opdeling. 
Svaret er enkelt: 

1. Der fi ndes en kapitalisme, som 
er drevet af den bibelske forståelse af 
ejerskab, frihed og forvalterskab, og 
der fi ndes en kapitalisme, som er dre-
vet af begær, magt og materialisme. 

2. Der fi ndes en socialisme som 
har sit udspring i ateisme, materia-
lisme, magt og misundelse, og der 
fi ndes en etisk socialisme, som den 
biskop Martinsen fx formulerede i 
1880’erne, men som blev kuppet af 
den ateiske, socialistiske fagbevæ-
gelse og de socialistiske partier. 

For mig at se bør der i lyset af dette 
ikke være den store tvivl om, hvor 
jeg som troende skal sætte krydset, 
nemlig det sted, der vedkender sig bi-
belske værdier, så som retfærdighed, 
gudsfrygt, personligt ansvar, forval-
terskab, frihed, næstekærlighed m.v. 

Med bøn om Danmarks befrielse 
for gudløse kræfter.

DAVID HANSEN 
PASTOR, 
AALBORG MENIGHEDS CENTER.

Stem på kristen politik! 

Flere debatindlæg side 19. 

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke 
nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. for-
beholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. 
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Bill Johnsons bog Komme dit rige – en praktisk guide til et liv 
med mirakler er et passioneret indlæg i kampen for en ånds- 
og kraftfyldt kristenhed. Den råber på radikale efterfølgere af 
Kristus, som ikke er tilfredse med tingenes tilstand, men er 
hengivet til et overnaturligt gudsliv.  

Der er ingen tvivl om, at Johnson er pinsemand. Hans fokus er 
så stærkt på Helligåndens betydning og det overnaturlige liv med 
Kristus, at det helt sikkert virker overvældende, hvis man ikke er 
karismatiker med stort K. Det er stærk kost, når han retter en skarp 
kritik mod ”ophørsteologien”, som vil reducere mirakler til fortids-
begivenheder eller undtagelsesvise manifestationer, og påstår, at 
det burde være normalt for kristenheden at opleve tegn, undere, 
mirakler og alt det, der i øvrigt følger med et liv i det overnaturlige. 
Paradokset træder tydeligt frem, når vi ser Jesu liv og den første 
menigheds praksis i kontrast til nutidens kristendomspraksis. Hvis 
90 pct. af kirkens aktiviteter i dag kan gennemføres uafhængigt af 
Guds overnaturlige medvirken, var det omvendt i evangelierne, 
mener forfatteren. Problemet er selvforstærkende, for hvis vi ikke 
lever med det overnaturlige, vil vi gerne give vores virkelighed en 
forklaring – teologi – og når denne forklaring egner sig godt til at 
beskrive realiteterne, sætter den naturligvis alvorligt spørgsmåls-
tegn ved det, som vil sprænge grænserne for denne virkelighed. 

               
Budskab med efterklang

Komme dit rige vil sandsynligvis få lige så mange kritikere som 
positive anbefalinger, fordi budskabet er så radikalt. Som med andre 
skarpt skårne budskaber efterlader det læseren med udfordringen: 
hvis dette er rigtigt, må det have en betydning for mit liv. Hvis det 
er sandt, at vi skal forvente at se mirakler, tegn og undere i vores 
hverdag – så er der et stort uopfyldt potentiale. Hvis den vej, som 
forfatteren anviser, er rigtig, har det betydning for alle vore priori-
teringer – åndelige som verdslige. Hvis salvelsen og Helligåndens 
virke er så altafgørende for menighedens mulighed for at være 
Guds hænder og fødder i verden, så kan vi ikke være bekendt at 
praktisere en ringere kristendom – uanset hvor respektabel den 
måtte virke på os selv og omgivelserne.

Måske lidt for meget af det gode
Mens jeg bliver grebet af forfatterens ønske om vækkelse og op-

fl amning af kirkens ånd og funktion, som lys og salt i verden, sidder 
jeg samtidig tilbage med en lidt underlig fornemmelse af uligevægt. 
Jeg bliver lettere skeptisk, når en præst fx erklærer, at alle andres 
fortolkning af en lignelse er fejlagtig, fordi det ikke passer til hans 
dagsorden (s.178). Som i Grib himlens initiativer, som jeg tidligere 
har anmeldt, er det mest en overbetoning af nogle sandheder på 
bekostning af andre, men det er stadig problematisk. Et skarpt 
budskab, med stærk relevans og af stor nødvendighed for kristen-
heden må nogle gange sættes lidt på spidsen for at vække læseren 
til refl eksion, men det kan også blive lidt for meget af det gode.              

Josua Christensen

Bill Johnson: Komme dit rige • 332 sider • 199 kr. • Scandinavia

Kaldet til et
liv med mirakler?

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Det ville være synd at sige, 
at der flyttes ret meget - og 
da slet ikke teltpæle - i denne 
debatbog, som ellers er kom-
met til verden på en sympatisk 
baggrund: Her har vi to mænd 
i deres bedste alder, den ene 
sognepræst, den anden ateist. 

Det må der kunne komme 
noget interessant ud af; en de-
bat, der gnistrer og er konstant 
vedkommende - på grund af de 
store, eksistentielle spørgsmål, 
den behandler. Sådan har man 
nok sagt inde på forlaget.

I en vis forstand er genren 
bibelsk funderet: ”Kom, lad os 
gå i rette med hinanden”, siger 
Herren til sit folk (Es 1,18). Et 
mere verdsligt bud på genren 
sås i 1970’erne med Politikens 
Problemleksikon ”Pro & Contra”, 
der prøvede så nøgternt som 
muligt at præsentere meninger, 
synspunkter og argumenter - fra 
både for- og imod-siden.  

De kristent relaterede em-
ner var dengang adgangen til 
abort, evolutionsteorien, religi-
onsundervisning og statskirkens 
evt. ophævelse. I bogen her er 

markeringspunkterne: arvesynd 
og fortabelse, Guds eksistens, 
evolution, Bibelens troværdighed 
og Jesu opstandelse. Det er inte-

ressant, at udviklingslæren er et 
gennemgående diskussionstema 
hen over de små 50 år, der udgør 
de to bøgers tidsmæssige forskel. 

Det er klart et vigtigt emne, som 
det sidste ord ikke er sagt om.

Jeg synes, at bogen som pro-
jekt er lidt svær at forholde sig 
til. Til dels fordi mange af de 
argumenter, der fremføres af par-
terne, faktisk er hørt fl ere gange 
før (men som Henrik Højlund 
afslutningsvist skriver, skal gode 
argumenter ikke forsages, og når 
tvivlen banker på hos én, forstår 
man virkelig at værdsætte dem). 
Men også til dels fordi jeg synes, 
at der nogle gange køres for me-
get i ring, og ”nu skal vi bevise” 
det ene eller det andet. Det lykkes 
blot ikke. For begge slutter rejsen 
det samme sted: i troens land.

Overordnet set skal bogen al-
ligevel have en anbefaling med. 
Det skader aldrig at kende mod-
partens argumenter, hvis man 
skal gøre sig håb om at trænge 
igennem i debatten. 

Det får man mulighed for her. 
Men et lille stikordsregister ville 
have øget bogens brugsværdi 
væsentligt.

Henrik Højlund & Carsten An-
dersen: De overbeviste - Sam-
taler om tro • 214 sider
200 kr. • Credo

En snak om tro – og om 
at være sikker i sin sag

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Sygehuspræst Lotte Lyngby 
skriver i et poetisk eftertænk-
somt sprog om hverdag, tro og 
eksistens, og om hvordan livet, 
som vi lever det, hænger sam-
men med livet, som Bibelen 
fortæller om det.

 
Her er det illustrationerne til 

Bibelens tekster, som er i for-
grunden, vævet sammen med 
Bibelens ord for at vise, hvordan 
det almindelige og nære hænger 
sammen med det store og gud-
dommelige.

Tro, terror og tsunami 
Lotte Lyngby tager fat i aktuelle 

emner og kæder dem kreativt 
sammen med søndagens prædi-
kentekst og illustrationer inspire-
ret af fx den svenske krimiserie 
Wallander, Lars von Triers fi lm 
Dogville og tabet af menneskeliv 
ved terroren på Utøya, tsunamien 
i Thailand og meget mere. Og 
hvordan er det så, at tro, terror 
og tsunami hænger sammen 
med Bibelen? Det reflekterer 
Lotte Lyngby over uden dog at 

give endegyldige svar. Når livet 
indimellem gør ondt, når kedsom-
heden og trivialiteten får magt 
over os, så står vi ikke alene, 
og hun tilføjer: ”Han, der hedder 
’Guds Frelser’, står der sammen 
med os. Han holder ud sammen 
med os. Der, hvor vi for længst er 
holdt op med at håbe, håber han 
stadig, elsker han stadig og tror 
han stadig.”    

Klagesang og trøst
Det kan være tungt, når man 

møder livet i dets sværeste si-
tuationer på et hospital, at skulle 
tilbage til kirken søndag og prædi-
ke. Og nogle gange giver Bibelen 
ud fra en umiddelbar forståelse 
ikke mening - og så alligevel ... 
Lotte Lyngby maler med en bred 
pensel, og sådan bør man også 
læse hendes bog.  

Flere refleksioner handler 
om, hvordan man kan forholde 
sig til katastrofe, krise og kla-
gesang. Når Bibelen tages til 
hjælp, er her trøst og opmun-
trende ord om, hvordan Bibe-
lens skikkelser har klaret det 
- også når det gælder hverda-
gens modgang og modløshed.                                                                                                                                       

Højtid
Bogen indledes smukt om på-

skemorgens liv og håb og slutter 
med tankevækkende julerefl ek-
sioner vel vidende, hvor svært det 
kan være for mange at fejre højtid, 
når livet omkring dem ramler ned 

om dem. Så gælder det, at ”Bar-
net i krybben er vores håb. Ud af 
det håb må vi bede: ’Gud, vær du 
nær hos alle, som sørger og lider 
og savner! Det beder vi dig om!’”

Refl eksioner over tro, 
eksistens og krise

Lotte Lyngby: 
En af 
den slags 
morgener 
122 sider 
178 kr. 
Unitas
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10 % ekstra
Gratis!

Ny spaltebredde 
giver dig ca. 10 % ekstra 

bredde til samme pris.
1 spalte = 41 mm
2 spalter = 86 mm

3 spalter = 131 mm
4 spalter = 176 mm
5 spalter = 221 mm
6 spalter = 266 mm

Har du ændringer eller spørgsmål
 til dit abonnement?

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

Stillinger

  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.- 

Bogsalg

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

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

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

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

søger en matema  klærer 

Randers Kristne Friskole er en skole i stadig udvikling, og i dag 
er vi 250 skole- og dagins  tu  onsbørn og 32 medarbejdere. 
Skolen har endvidere en skolefri  ds-ordning og en musikskole. 

Vi søger en lærer  l overbygningen, der kan undervise i mate-
ma  k og gerne i faget fysik/kemi – andre fag kan også komme 
på tale. Ansæ  elsesgraden er 100 procent, og s  llingen ønskes 
besat den 1. august 2015.

Ansæ  elsen sker i henhold  l gældende overenskomst mel-
lem Finansministeriet og LC. Yderligere oplysninger fås ved 
henvendelse  l skoleleder Finni Larsen tlf. 8642 0360 (skolen), 
5124 0361 (privat). 

Hele s  llingsopslaget fi ndes på skolens hjemmeside: 
www.randers-kristne-friskole.dk

Tilstandene i Danmark
Der er meget mørke over Danmark, og 

det eskalerer.
Der er stor modstand i Danmark omkring 

Mine ord og Mine forordninger.
Danmark, du har vendt ryggen til din 

skaber og frelser. Du er som en isfl age, der 
har revet sig løs fra bjerget. Afskåret er du 
overladt til vind og vejr, du driver hid og did 
og er fortabt. Du går egne veje, har egne 
meninger og vil kun dit eget.

Foragt for Mit ord, falske byrder, hov-
mod, håbløshed, tristhed og egenrådighed 
ligger over landet. Landeplagen (Satan) 
hersker iblandt jer. Bryd det og se til, at I 
omvender jer!

Danskere, I har ingen hæmninger 
omkring, hvordan I behandler jeres næste.

Lad være med at være så ukærlige 
overfor hinanden. Enhver vil sit eget bedste. 
Og så kan I ikke forstå, at så mange lider. 
"Alt er tilladt", står der skrevet, og Gud har 
givet dig din frie vilje. Men denne vej koster 
dig Guds velsignelser og frelse.

Hvor Jeg er, der er rart at være; men 
Danmark: I er der ikke! I har en ungdom, der 
går i deres forældres fodspor. Fordærv ses i 
by og land. I har søgt tilfl ugt i et system, som 
ikke kan beskytte jer, og nu kommer prisen. 
Mure vil falde, fortvivlelse vil herske. Det, I 
har troet på, vil falde, og Jeg tillader, at det 
sker – ikke for at se jer fortvivlet, men for at 
nyt kan bygges op.

Det er visdom at kunne Mine ord. Jeg 
siger, at enhver, der har øje for sit eget, kom-
mer i smerte. Kun i troen på Jesus Kristus 
er der frihed og ægte glæde.

I bygger på jeres egen visdom, men 
alt det forgår. Kun hvad der er bygget på 
Mine ord består.

Om Regeringen
Se på jeres regering, de prøver at 

regne tingene ud. De konspirerer, de 
spiller hinanden ud, og de splittes. De vil 
overgå hinanden, men de går ned. Et syn: 
"Ser regeringen fare rundt som forvirrede 
høns". De kan ikke forstå, hvad der sker, 
de er magtesløse.

Alt, der ikke kommer fra Mig, vil blive 
afsløret og stillet til offentligt skue.

Og nu kan Jeg komme til. Jeg vil vise 
dem, at Jeg er Herren, den eneste og sande 
Gud. Jeres regering står for fald. Stol ikke 
på deres løfter, de taler med falske tunger. 
Jeg indsætter og afsætter, så fi nd fred med 
det, der sker i jeres folketing nu og i den 
kommende tid, vid at det kommer fra Mig.
Jeg vil rejse den nye regering, nogle bliver, 
og nye kommer til.

Om valget
Jeres land vil få et nyt politisk system – 

styret af personligheder, der vil Danmark det 
godt. Forstandige og kærlige mennesker: 
Folk, som ved noget om det, de taler om, 
og som vil skabe et retfærdigt system. Det 
lyder banalt, men er meget alvorligt ment – 
og nødvendigt for Mit komme.

Stem for mere af Guds rige her i jeres 
land. Stem på personer og ikke på partier. 
Jeg (Gud) har placeret Mit folk ind i nogle 
partier, og Min Ånd vil påvirke dem. Gå i 
bøn, før I stemmer.

Nye tider
Min tid er kommet. Mit lys trænger sig 

på over Danmark.
Der kommer en hård tid, men stol på Mig, 

og snart vil Mit lys slå mørket bort.
Sandhedens time er kommet, magt og 

manipulation vil blive afsløret.
Døren er blevet åbnet til Himlen, og Min 

tid som Hersker over dette land er kommet. 
Det bliver en tid med Min retfærdighed og 
herlighed. Mørket vil trænge sig på på grund 
af Mit voksende nærvær; men fortvivl ikke, 
og hold jer til Mig, jeres Gud.

Ideer og tanker står for fald
Økonomien står for fald. Arbejdsmarke-

det knækker, og regeringens store planer 
falder. Flere og fl ere ryger ud af det dag-
pengesystem, der er bygget op.

Danmark lider, men det er kun start-
veerne, der mærkes. Vend om til troen på 
Mig, og Jeg vil vende jeres lands skæbne, 
som lige nu går mod mere forfald og fl ere 
lidelser. Jeres land vil blive rystet, men det 
må ske, for at jeres nation vil vende om til 
Mig, Jeg er jeres Gud - og som i Ægypten 
vil Jeg vise Min almagt.

Se på jeres næste, tag hånd om de 
lidelser, I ser. Stop med kun at tænke på 
jer selv. Jeg vil rejse Mit folk op, og de, der 
kigger på Mig, vil mærke Min herlighed. En 
hård tid går I i møde, men jeres frelse er nær, 
så søg Mig. Min nåde er over landet. Overgiv 
landet i bøn til Mig. Jeg vil gøre store ting.

Min herlighed forløses.

Til de kristne
Hvor er Gud, bliver der spurgt? Ingen 

ser, at Jeg er nær.
Rejs jer op, forkynd Mine ord, vis folk 

vejen! Jeg er i jeres nærhed. Lad ej Lande-
plagen (Satan) herske iblandt jer. Gå i forbøn 
for jeres land. Bed for det kommende valg, 
at Min vilje må ske. Bind dagligt hovmods 
ånd og skinsygens ånd, og befal dem at 
forlade jeres land. I ligger på den lade side, 
vil I være med-årsag til Danmarks fald? 
Ved Mit folks bønner vil Jeg vende jeres 
lands skæbne.

I, der kalder jer kristne, hvor er jeres 
bønner? - Hvor er jeres lidenskab efter Min 
vilje? Hvor er jeres kærlighed til Mig, og hvor 
er jeres Gudsfrygt? I kalder jer kristne, men 
I forholder jer til verden som hedningene.

Se til, at I forkynder Mit ord i glæde og 
troskab over for Mig. Bland ej verden ind 
over, det giver forvirring. Mit ord er levende, 
træk ikke fra og læg ikke til. Jeg har store 
planer for jer, Mit folk. Der ligger en håbløs-
hed i Kristi legeme. Se til, at I omvender jer. 
Noget nyt er på vej. Jeg, jeres Gud, har ikke 
behov for jeres stolte gerninger. Se til, at I 
omvender jer. Jeg har brug for brugbare kar, 
der vil følge Mig og Mine befalinger.

Guds længsel
Så omvend jer, Mit folk. Jeg har jer kær. 

Vend om til Mig, overgiv jer til Mig, giv jer 
tid med Mig, bed til Mig og søg Mig. Jeg gør 
nyt, stol på Mig, glæd jer. Alt forgår, men Jeg 
er evig. Se på Mig, Jeg er jeres Fader, jeres 
Gud, som skabte himlen og jorden. Tro kri-
gere skal få Min herlighed at se. Byd Mig ind 
i lovprisning, fryd jer i taksigelse. I sandhed 
og lys er Jeg at fi nde. Stå i forventning til Mit 
komme, Min besøgstid er nu!

Profetisk værksted, 27. maj 2015
Zion Vækkelsescenter, Helsingør.

Profeti for Danmark – juni 2015



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Udfordringen torsdag den 11. juni 2015  DEBAT / KRYDSORD . 19

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 23: 
Ulla Nissen
Ahornvej 10
6100 Haderslev

Kodeord: BILLEDGALLERI

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 
16. 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!

Udfordringen
Udfordringen  
• Torsdag den 4. Juni • Uge 23 • 2015 • Årg. 43

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

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

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

De ufødte 
De ufødte blander sig i valgkampen

blander sig i valgkampen Retten til Liv forsøger at råbe 
politikere og befolkning op 
om de 15.000 årlige aborter. 

Læs mere side 5.

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

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

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

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

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. 

Synspunkter

”Frikirkepræst 
stiller op for LA” 
- trist læsning
Sidste uges inter-
view i Udfordrin-
gen om frikirke-
præsten, der stiller 
op for Liberal Alli-
ance var decideret 
trist læsning.

 
Det triste består i det forhold, at 

en kristen præst synes at kunne 
fi nde harmoni mellem sin tro og så 
et syn på mennesker og økonomi, 
der baserer sig på, at vi som men-
nesker er i indbyrdes konkurrence 
med hinanden og et mantra om 
yderligere vækst, der kun udpiner 
jorden mere og mere. 

Det er muligt, at kristne og 
liberalister kan fi nde en form for 
enighed om individets unikke 
værdi, men når Gud betingel-

Politikere tillod 
kønsskifte for
kun et år siden

Tænk, før du stemmer:

I dag torsdag den 11. juni er 
det et år siden, at Danmark fi k 
en lov om juridisk kønsskifte. 
Loven blev vedtaget med støtte 
fra alle partier i den røde fl øj 
samt Liberal Alliance.

Stine Brix (Enhedslisten) kaldte 
modstandere af loven for forstok-
kede. 

Özlem Cekic (SF) ville gå et 
skridt videre, idet hun ville have 
fjernet transseksualitet fra diag-
noselisten, uanset at WHO har 
den med på listen.

En sådan sag er medvirkende 
til, at KD har valgt at søge sam-
arbejde til blå side, på trods af 
væsentlige uenigheder, hvor KD 
vil gøre sin indfl ydelse gældende.

På homotropolis.com jublede 
man med ordene: ”Danmark får 
verdens bedste lov om juridisk 
kønsskifte.”

Procedure for juridisk køns-
skifte er følgende: 1) Udfyld og 
indsend en ansøgning om at 
skifte dit juridiske køn. 2) Efter 6 
måneders refl eksionsperiode skal 
ansøgningen bekræftes. Derefter 
modtager man et nyt cpr-nummer. 

Der står om det: ”Ingen kirurgi, 
ingen diagnose, ingen vurdering 
– det er helt din egen beslutning, 
og din alene.”

Loven trådte i kraft den 1. sept. 
Den 5. havde 123 personer søgt, 
sidst i sept. var det steget til 209 
ansøgninger.

Denne lov giver problemer for 
præsterne. En præst, som ikke 
ønsker at vie homoseksuelle, kan 
bede sig fritaget, men det kan 
han/hun ikke, hvis den ene part 
har fået juridisk kønsskifte.

Nogle politikere på Christians-
borg (primært i Venstre og SF) 
ønsker at give præster mulighed 
for fritagelse. Et stort fl ertal siger 
desværre nej. Fx begrunder den 
konservative Charlotte Dyremose 
sit nej med, at hun frygter, at det 
vil komme til at ramme kønsope-
rerede og ikke kun dem, der har 
skiftet køn juridisk.

KD vil have denne lov bragt til 
ophør efter valget, hvis du hjælper 
KD ind.

JENS OVE KJELDSEN 
FOLKETINGSKANDIDAT FOR 
KRISTENDEMOKRATERNE I 
MIDT- OG VESTJYLLAND

sesløst og universelt i kærlighed 
og nåde har skænket os livet og 
jorden, vi bor på, ja, så synes det 
nærmest at være en direkte hån 
mod skaberværket og Guds natur 
eksempelvis at tilslutte sig et parti 
som Liberal Alliance. 

Vi er ikke som Guds unikke 
skabninger i konkurrence med 
hinanden! Og vi har et ansvar for 
at passe på den jord, vi har fået 
skænket! 

Jeg er med på, at konsekven-
serne af dette er umulige at leve 
op til under de strukturelle forhold, 
vi lever under (jeg kan i hvert 
fald ikke til fulde), men der burde 
vi måske hellere ty til bønnen 
”Herre, forbarm dig over os”. I 
hvert fald ikke tilslutte os verdens 
mammon-paradigme. Man skal 
altid være varsom med at udtale 
sig om, hvad sand kristendom er 
- til gengæld synes det muligt at 
tale om, hvad kristendom i hvert 
fald ikke er.

MIKAEL RAHBÆK ANDREASEN

VALBY, KØBENHAVN

 Udfordringen torsdag den 4. juni 2015

Stem 
for alt, 
hvad 
du har 
kært!

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?

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 

abort er mine øjne mere åndelig 
end politisk. Bevarelse af den frie 
abort ligger på ingen måde som

Frikirkepræst 
stiller op for LA
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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

Personlige

Læserservice

Mød Udfordringens redaktør
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Vær med 
til at gøre avisen kendt ved at arrangere et møde. Aftal 
det på tlf. 5131 6599 eller pr. mail henri@udfordringen.dk

Kommende møder: 
16.6. 19.00 Bedsted Missionshus, rundvisning i Christiansfeld.
13.-17.7. 15.30 Seminar på Sommer-Oase om at bruge medierne.
27.7. 19 Aftenmøde, Skovgårde Bibelcamp, Havbakkevej 2, 8961 Allingåbro.
28.7. 19 Noahs ark, Skovgårde Bibelcamp, Havbakkevej 2, 8961 Allingåbro.
4.8. 14 Bylderup Bov missionhus (LM) ældremøde med forkyndelse.
4-5.9. Weekend for Strandby IM: Ligesom i Noahs dage...
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

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.

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

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

SSå ring til Udfordrin-å ring til Udfordrin-
gens kontor og tal med gens 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

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Ferie

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

Diverse 

Bibelcamping
Bibelcamping 26. juni - 3. juli. 
Der er stadig ledige værelser 
Yderligere oplysninger: tlf. 9866 3035 
el. mobil: 2288 3035. 
info@sarons-slette.dk     

Alle er velkomne

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 be-
står af et bibelvers, og et 
par link til de nyeste histo-
rier i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden pas-
ser også til mobil-format.

København N - Bed & Breakfast
Kun kr. 200 pr. nat. Udlejes i juni / juli

Anny Andersen - Tlf. 2568 3614

ÅRSMØDE I SUNDHEDSPERSONALETS 
MISSIONSFÆLLESSKAB

D. 15. og 16. aug. 2015 på Nyborg Strand

TEMA: Forfulgt - men ikke forladt

- Bibelrefl ek  on om forfølgelse
v. Jørn Blom Knudsen

- Festa  en. Mødet med farverige personer på 
Nørrebro v. Ingeborg Kappelgaard.

Læs mere på: www.ydremission.dk/smf

Kristen mand søges
Kristen kvinde, medio 60, sporty og glad for livet, søger 
kristen mand til at dele liv og tro med. Svar helst med foto.

Billetmærke 24-01

Svar på annoncer 
under personlige 

sendes til:

Udfordringen
Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld
”Billet mrk. XX-XX”

Fuld diskretion 

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Familiær fornemmelse i Harzen
6 dages ferie på 3-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst 
Valgfri frem til 18.12.2015. 

Ringhotel Zum Harzer ★★★

Hvad enten hyggen skyldes 
den varme velkomst fra din 
ægte Harzer-vært Jörg Gehrke, 
at værtinden har tilberedt din 
morgenmad med kærlighed, 
eller at kokken dagligt serverer 
lokale specialiteter, står hen i 
det uvisse. Men du vil næppe 
få en mere autentisk oplevelse 
af den tyske gemütlichkeit, som 
Harzen især er kendt for, end på 
dit ophold på Hotel Zum Harzer. 

Kurafgift EUR 1,80 pr. person over 14 år pr. døgn.

KØR SELV-FERIE MED

 middag/buffet

Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode kr. 2.499,-

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-12 år ½ pris.
Dog maks. 1 barn pr. værelse.  

i d bb l l

3 overnatninger 
1.399,-

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



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 13/6
08:35 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.
19:45 Før Søndagen.
2. søndag efter trinitatis - fra
Skanderborg Slotskirke. Dagens 
tekst handler om en fest for de lave-
ste socialklasser. Dagens salmer er
”Lysets engel går med glans” og 
”Du satte dig selv i de nederstes 
sted”. Skanderborg Ungdoms-
skoles Kor synger sammen med 
folk fra egnen.

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.

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.

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.

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
 

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
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Radio 

Torsdag 11/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 12/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 13/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 14/6
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1)
Hugget i sten. Journalist Daniel 
Øhrstrøm fortæller om sin pas-

sion for livsskæbner og grav-
stenspoesi. www.dr.dk/tro
09:54 Højmesse (P1)
Fra Nyborg Kirke.  2. søndag efter 
trinitatis. Prædikant: Sognepræst 
Ida Korreborg.
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03.

Mandag 15/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 16/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Religionsrapport (P1) 
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 17/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Missionens udpost. Missionær 
Knud Elmo Knudsen fortæller om 
sit arbejde ved brødremenighe-
dens mission i Tanzania.
 21.03 Mennesker og tro (P1)1
www.dr.dk/tro. Genudsendelse fra 
kl. 11.03.

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. 

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.

DR-Kirken holder 
sommerferie

DR-Kirken holder sommerferie 
indtil 6. september, hvor der transmit-
teres direkte fra bispevielse i Aarhus. 

Man kan fortsat høre Gudstjeneste 
på P1 hver søndag kl. 9.55. 

Nu kan du hver uge få en lille 
smagsprøve på den sidste nye 
udgave af Udfordringen. 

På KKR TV’s hjemmeside 

fortæller redaktør Henri Nissen 
og journalist Bodil Lanting om 
ugens artikler i et 10-15 minutter 
langt indslag. Videoindslaget er 

optaget i Udfordringens lokaler 
i Christiansfeld og kan ses her: 
www.kkr-tv.dk/tv-udfordringen/

/lt

Udfordringen på KKR-TV

Missionær er gæst i Mennesker og Tro på P1
Knud Elmo kommer fra Chri-
stiansfeld og er uddannet 
lærer. En dag overhørte han 
en samtale mellem to mænd 
fra Brødremenigheden i byen; 
de manglede en missionær i 
Tanzania.

Det blev starten på et liv som 
missionær for den lokale fol-
keskolelærer. Som søn af mis-
sionærparret Judith og Elmo 
Knudsen, der i en menneskeal-
der arbejdede i Afrika, var mis-
sionærlivet ikke ukendt for ham. 
Han fortæller om sit liv i Afrika i 
radioprogrammet Mennesker og 
Tro på P1 onsdag den 17. juni.

Genhør med Øhrstrøm
Søndag kl. 08:03 og kl. 19:30 

genudsendes interviewet med 
journalist Daniel Øhrstrøm. Han 
fortæller om sin passion for livs-
skæbner og gravstenspoesi. 

På kirkegårdenes gravsten har 
danskerne efterladt sig små hils-
ner og eksistentielle testamenter 
til eftertiden.  Med få ord hugget 

Knud Elmo Knudsen fortæller om sit arbejde ved Brødreme-
nighedens mission i Tanzania. Onsdag 17.06 på P1

DEN ELVTE TIME
De blandt det danske kirkefolk, der har på hjerte 
at lade ’et velment ord’ falde i den elvte time af 
den stående valgkamp, kan bestille den dertil 
udfærdigede 24-siders brochure til omdeling!

Bestillingsadresse er: 
Allan Nielsen, tlf.: 2024 4546 
Anne Grete, tlf.: 4029 1309
Fastnet: 9648 6622. 
Mail: 
allan@godisable.dk 
anne-grete@godisable.dk  

Samtidig indbydes til 
møder under titlen: 

’REFORMATIONENS BØRN’ 
i weekenden 10.-12. juli 2015 i 
Kulturhuset ’Bispen’ i Haderslev. 

Møder: 
Fredag kl. 19:00
Lørdag kl. 16:00 og 19:00
Søndag kl. 10:00. 

Taler: Johny Noer

i sten har de gennem forskellige 
tider fastholde essensen af et helt 
livs erfaring.

Sammen med radiovært An-
ders Laugesen besøger Daniel 
Øhrstrøm Assistens kirkegården 
i København for at lade gravste-
nene tale. Besøget på en kirke-
gård konfronterer os med vores 
egen død, men det opleves ikke 

nødvendigvis trist. 
På Udfordringens forlag udgav 

Daniel Øhrstrøm i marts bogen ”Det 
bedste er i vente” med stemnings-
fulde billeder af kendte og ukendtes 
gravstene ledsaget af forfatterens 
egne salmer. Med bogen følger 
en CD, med forskellige danske 
kunstneres fortolkning af salmerne.

/lt
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Den ligner til forveksling en sten, men teknisk set er 
det et mineral. Er det ok at kaste den? (Se. Joh. 8;1-11) 

Kristen palæstinenser 
i offensiven for Israel
Christy Anastas er fra en kristen palæstinensisk familie i Betlehem. Hendes familie 
mærkede personligt følgerne af beskyttelsesmuren. Alligevel forsvarer hun Israels ret til landet.

24-årige Christy Anastas har 
offentligt kritiseret sit eget 
folk. Hun har den holdning, at 
Gud har givet Israel til jøderne 
- derfor må hun nu leve med 
dødstrusler.

Christy Anastas stammer fra 
en kristen familie i Betlehem. 
Men det der med ’sådan virkelig 
at blive bevidst omkring sin tro’ 
blev hun faktisk først tilbage i 
2012, hvor den kontroversielle 
radiovært Howard Stern var på 
besøg fra England. Han boede 
i hendes forældres ferielejlighed 
i Betlehem. Den jurastuderende 
Christy faldt i en dybere dialog 
med den kristne Stern. Talen faldt 
først på nogle andre emner, inden 
den faldt på troen. 

- Howard viste mig nogle ud-
valgte bibelvers, som i den grad 
antyder, at Gud har en plan med 
Israel, siger den unge palæsti-
nensiske kvinde. 

Egentlig havde hun ellers al 
mulig grund til at rase mod Israel 
- da hendes familie var særligt 
ramt af den israelske besættelse. 
Deres bolig er omgivet af 3 spær-
ringer, som den jødiske stat har 
opført i et forsøg på at forhindre 
selvmordsbombere. Siden da har 
de mistet den familieejede sou-
venirbutik - da ingen turist med 
fornuften i behold begiver sig ind 
i disse områder mere. 

Trods det giver Anastas udtryk 
for forståelse for de israelske 
foranstaltninger: 

- Hvis jeg nu var Israels pre-
mierminister – ville jeg så også 
lade denne mur opføre? Ja, det 
ville jeg, siger hun.

Ord uden fortrydelsesret
- Sådanne synspunkter – og 

Bibelens syn på Israel – diskute-
rede jeg efterfølgende med Ho-
ward Stern i en gruppe sammen 
med andre unge palæstinensere 
– vi ønskede at starte en debat. 
Men det skulle hurtigt vise sig at 
være en farlig ’mission’: Stern 
blev mødt med massive trusler 
om fængsling – til sidst måtte han 
rejse tilbage til England, fortæller 
Christy.

Debatten blev i den grad også 
hurtigt farligt for Christy selv. 
Endda et familiemedlem truede 
hende med døden, såfremt hun 
ikke stoppede med at udtale sig 
offentligt med sine åbenlyse kon-
troversielle synspunkter. 

- Du ser ikke, at Israel truer 
med død og ødelæggelse, så-
fremt nogen giver udtryk for deres 
mening. Det gør palæstinensere 
derimod, tilføjer hun.

I lyset af dette besluttede 
Anastas i sommeren 2012 at 
forlade Betlehem i nogle uger – i 
et forsøg på at få det hele lidt 
på afstand. Hun tog til England, 
hvor hun var indlogeret som gæst 
hos familien Stern. Et 10 minut-
ters foredrag på en konference i 
Oxford om den palæstinensiske 
’situation’ gjorde, at hendes pla-
ner om at vende hjem foreløbigt 
måtte lægges på is. Hendes syns-
punkter blev modtaget så godt, 
at nu også kirker og synagoger 
inviterede hende til at holde fore-
drag. Hun modtog efterfølgende 
endda invitationer fra både det 
britiske parlament og Europa 
parlamentet. Hér talte hun også 
om den mishandling af kvinder, 
der foregår i det palæstinensiske 
samfund. 

Hun var godt klar over, at hen-
des chancer for atter at kunne 
vende hjem til Betlehem var ikke-

eksisterende efter hendes fl ittige 
deltagelse i de mange offentlige 
foredrag og debatter. Derfor søgte 
hun om politisk asyl i England og 
fortsatte med at holde foredrag 
og dermed udbrede sit syns-
punkt. Hun ønskede slet ikke at 
tøve, før de radikale islamistiske 
palæstinensere havde ’været en 
tur i gabestokken’: 

- Det er ikke tilstedeværelsen af 
det israelske militær, som udgør 
hovedproblemet for de kristne 
palæstinensere, understreger 
hun. Derimod er problemet deres 
radikaliserede islamistiske palæ-
stinensiske landsmænd. 

Onkel skudt
Christy fortæller sin onkels hi-

storie: Som kristen palæstinenser 
i Betlehem blev han presset til at 
betale ’beskyttelsespenge’ – den 
såkaldte ’Dschisja’. Men så ople-
vede han med egne øjne, hvordan 
de såkaldte palæstinensiske 
’frihedskæmpere’ strategisk pla-
cerede sig foran de kristnes huse 
for efterfølgende at rette angreb 
mod israelerne, hvorfor gengæl-
delsen - og dermed konsekven-
serne - selvfølgelig hovedsageligt 
så gik ud over de kristne. Derfor 
valgte han at stoppe med at be-
tale ’beskyttelsespenge’ og blev 
efter kort tid derefter skudt foran 
sit hjem. ”Den slags historier har 
mit folk aldrig fortalt til verden”, 
erklærer Christy.

Usikker fremtid
Hovedårsagen hertil fi nder hun 

i den allestedsnærværende frygt 
for fatale konsekvenser. Selv hen-
des egen familie har været nød-
saget til at tage afstand til hende 
offenligt – ved at sige, at deres 
datters udsagn er ’beklagelige 

og foragtelige’. Christy forklarer 
det med, at hendes familie ikke 
har noget andet valg, såfremt de 
ønsker at overleve. Desuden har 
fl ertallet af palæstinenserne end-
nu ikke forstået hendes budskab. 

- Mange er af den opfattelse, at 
jeg bare bidrager med endnu en 
kile imellem muslimer og kristne. 
Men jeg taler jo netop ikke om 
den moderate og fredselskende 
muslim, derimod de radikale 
muslimer, siger hun.

Hendes synspunkter er heller 
ikke ”pro-israelske” som det palæ-
stinensiske nyhedsbureau ”Ma’an” 
ellers ynder at skrive. Hun står på 
den ”pro-menneskelige” side. 

- Som palæstinenser har jeg 
ret til at kritisere forholdene i min 
regering og de radikale muslimer. 
Nøjagtigt som jeg har ret til at 
kritisere Israel.

Prisen for at stå offentligt 
frem med den kritik er så fortsat 
at modtage talrige anonyme 
dødstrusler – selv i det fjerntlig-
gende England – og især efter 
hendes offentlige appel til Erekat. 

Og hendes situation er ikke kun 
besværliggjort af dødstrusler. Den 
økonomiske bistand fra UK er 
ved at udløbe, og det er svært at 
fi nde beskæftigelse: Enhver har 
adgang til at kunne læse hendes 
livshistorie på internettet, og der-
efter overvejer man nok lige en 
ekstra gang, om det er en god ide 
at ansætte hende, formoder hun.

Men hendes tro giver hende 
tillid og håb. - Mit liv er i fare. Men 
jeg tror på, at Gud beskytter mig. 
Han har en plan med mig, lyder 
det fra den unge palæstinenser.

Hun er fortsat en aktiv del af  
’The Emmaus Group’, som hun 
var med til at oprette i Betlehem 
i 2012. Gruppen arbejder for at 
tydeliggøre de problematikker, 
som kristne og  mindretal oplever 
i de muslimske lande. 

Et andet mål som Emmaus-
gruppen arbejder for, er en for-
soning mellem Israel og kirken.  

- Nogle kirker er forudindta-
gede, - de ’spiller dommere’ og 
vælger den palæstinensiske side. 
De accepterer og anerkender 
ikke, at Gud har en plan med 
Israel, siger Christy og fortsætter:

- Det er ikke acceptabelt nær-
mest per defi nition at give Israel 
skylden for palæstinensernes si-
tuation. De kristne, som gør det, 
burde få et andet perspektiv på 
Israel. Vi kristne burde om nogen 
anerkende Guds plan for Israel. 
Og når israelerne begår fejl, bør 
vi påpege dem i stedet for at for-
dømme dem. Nu er tiden, hvor vi 
skal hjælpe og støtte dem.

Se Christys budskab på You-
tube: is.gd/christyanastas

24-årige palæstinensiske Christy Anastas kan pga. dødstrusler ikke vende tilbage til sin hjemby 
Betlehem, efter at hun offentligt kritiserede sit eget folk. 

”Sing my welcome home” tiltrækker mange, der ikke nor-
malt køber lovsangsplader. Blot én af de sjove kommen-
tarer jeg læste (Jesusfreakhideout.com) var: “Whoa...a 
worship album I actually like?? That NEVER happens!!”

Pacifi c Gold genbruger gamle hymner til folk/rock ver-
sioner. Ikke en ny opskrift, men det forfriskende er måden, 
de har gjort det på, og det faktum at originalteksterne er 
næsten glemte i vor tid, giver et mystisk præg. Det er den 
slags musik, som man kan spille til fester for mennesker, der 
ikke nødvendigvis har noget kristent/religiøst standpunkt. 
På humoristisk vis er de ikke blege for at skilte med deres 
“hipster ydre”. På deres Facebook side kalder Pacifi c Gold 
deres lyd ‘emo pop’. ‘Psych/gospel/folk/rock’ betegnelsen har 
bandet også brugt. De er dog ikke et band, der “fl asher”, at 
de er kristne. Det bærer sangtitlerne også præg af.

Især “Song in the air” bærer vokalelementer, der får mig 
til at tænke på en tabt lyd fra 60’erne. Den gode melodi 
er i fokus, og guitarerne bærer sangene frem på elegant, 
drømmende vis. Den melankolske “Spirit of God” er poppet, 
svævende. Delayet på strengene og ekkoet på vokalerne 
giver en drømmeagtig lyd, som den psykedeliske lyd man 
hører i fx. Velvet Underground.

I “Refuge of my weary soul” er “on thee” byttet om med 
“On You”. De laver om i den originale tekst fra 1791 - men 
budskabet er det samme:

“Dear refuge of my weary soul,
On You when sorrows rise;
On You, when waves of trouble roll,
My fainting hope relies.”
Tunge emner er gjort lette uden at blive negligeret, glæden 

er i centrum. “Sing my welcome home” er fuld af melankoli 
og alvorlig, men cool, uhøjtidelig spiritualitet.

Marianne Glitfeldt

Psychedeliske 
hymner
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Klummen
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På en let og enkelt 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

FC Barcelona har lige vundet Champions League i fodbold. Efter fi nalen kunne man se, at topspilleren 
Messi har en tatovering af Jesus med tornekrone på sin højre overarm! Og han var ikke den eneste, 
der sørgede for, at opmærksomheden efter kampen ikke kun var på spillernes præstation.

Verdens bedste har Jesus 
tatoveret på overarmen

Af Henrik Engedal

Efter FC Barcelonas sejr i 
Champions League i fodbold 
sørgede de største Barca-
stjerner for, at det var Jesus, 
der kom på dagsordenen 
efter kampen.

FC Barcelona har haft en fan-
tastisk sæson, som sidste lørdag 
blev kronet med den tredje - og 
største - titel, da katalanerne 
vandt Champions League-fi nalen 
3-1 mod et stærkt kæmpende 
italiensk Juventus-hold.

For en gangs skyld var det ikke 
stjernen over dem alle, Lionel 
Messi, som tog opmærksomhe-
den på banen, trods en enkelt 
assist.

Hans to frygtede angrebsmak-
kere Suarez og Neymar stod 
hver for et mål, og især Neymar 
spillede et stærk finale, med 
konstant udfordrende løb på 
venstrekanten. 

Det var da også Neymar, som 
efter kampen tog opmærksomhe-
den, da han højst overraskende 
bandt et hvidt hovedbind med or-
dene ”100% JESUS” om hovedet. 

En hyldest, som ikke lader nogen 
tvivl tilbage om, hvem den brasi-
lianske superstjerne giver æren.

Messi har Jesus på armen
Verdens bedste spiller lige nu, 

Lionel Messi, scorede som sagt 
ikke. Men argentineren, som fi re 
gange er kåret til verdens bedste, 
har haft en forrygende sæson 
med utrolige 58 mål i 57 kampe, 
efter han havde et mindre form-
dyk i sidste sæson. 

Mange mener, at Messi er den 
bedste fodboldspiller verden end-

nu har set - større end både den 
evige konkurrent Ronaldo, samt 
legenderne Diego Maradona og 
brasilianske Pelé.

Men modsat både Ronaldo og 
sin argentinske landsmand Diego 
Maradona, så er Lionel Messi en 
meget stille og nærmest genert 
fyr, som sjældent gør et stort 
nummer ud af sig selv. Derfor 
var det også en overraskelse for 
mange, da han i slutningen af 
april viste, at han havde fået hele 
højre arm dækket af en tatovering 
- et såkaldt ”sleeve”. 

Indtil nu har det ikke været så 
tydeligt, hvad den øverste del af 
tatoveringen viste, da ærmet på 
spillertrøjen har dækket det. 

Men på et billede fra omklæd-
ningsrummet efter kampen viser 
Messi stolt både Champions 
League pokalen, sin søn Thiago 
(hvis navn han har tatoveret på 
benet) samt en stor tatovering 
af Jesus med tornekrone på sin 
højre overarm frem! 

Et tydeligt tegn på, at troen på 
Jesus ikke er noget, som Messi 
skammer sig over.

En glad Lionel Messi viser efter Champions League-triumfen både sønnen Thiago, Champions League-pokalen ”med de store ører” - og en stor 
Jesus-tatovering frem. 

Neymar tager målrettet hovedbindet på kort efter, at han med det tredje mål har sikret FC Barcelona sejren 
over Juventus i fi nalen i Berlin. Foto: francefootball.fr

Der er tydeligvis en hel del mennesker derude, som har 
taget fejl. Derfor vil jeg nu lave lidt god public service 
og informere jer om tingenes rette tilstand.

Nej. I befi nder jer ikke i Spanien eller et andet land i Sydeuro-
pa. Nej, I kan ikke forvente, at det bliver varmt i maj – eller juli for 
den sags skyld. Nej, I kan heller ikke forvente sne om vinteren. 

I befi nder jer i Danmark. Og reglerne for dansk vejr er som 
følger.

1. Der er ingen regler for dansk vejr. Det gør præcist som 
det vil.

2. Der er dog enkelte regelmæssigheder:
a. Vejret vil normalt forholde sig omvendt proportionalt med 

din forventning. Det vil sige, hvis du forventer sne, vil du få tøvejr. 
Hvis du forventer sol, kommer der regn.

b. Vejret var altid bedre i din barndom, end det er nu. Der var 
hvidere sne og mere sol. 

c. Vejret i Danmark følger et koncept, som kaldes årstider. 
Men årstiderne er bare en teknisk spidsfi ndighed, som skal få 
dig til at forvente noget specielt, så vejret kan følge punkt 2a.

Men nu kommer vi til det spidsfi ndige. For der er to snydekoder 
til det danske vejr. Og den eneste grund til, at jeg tør skrive dem i 
en pæn tværkirkelig avis, er at de begge kommer fra Bibelen selv. 

Men før jeg når så langt, skal I lige beriges med en enkelt 
fi losofi sk overvejelse. 

For på mange måder minder det danske vejr om livet selv. 
Vi laver planer og lægger til rette ud fra vores forventninger til 
fremtiden – ligesom vi planlægger tøjindkøb ud fra årstiderne. 
Men ligesom med vejret vil livet nogle gange skuffe os – og andre 
gange overraske os positivt. Men selvom vi kan blive klogere 
på livet og forstå, hvad der sker, og hvorfor det sker, har vi som 
oftest kun lidt indfl ydelse på, hvad der helt præcis sker. 

Derfor virker følgende snydekoder både på det danske vejr 
– og på livet i almindelighed.

1. Filipperne 4,4. Sig tak under alle forhold. Intet kan forvirre 
det danske vejr, som ubetinget taknemmelighed for både 
regn og sol, tø og frost.

2. Mathæus 7, 12-13. Bed, så skal du få. Gud, som holder 
universet og elsker os, tilbyder os at ændre tingenes til-
stand – både i vejret og i livet – gennem bøn. 

Må jeg allervenligst bede om, at I udnytter 
mine fi ne snydekoder til at bede om en solrig 
sommer. 

Du befi nder
dig i Danmark
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Livets gang i LIDENLUND
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Skriv selv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
Hosianna.dk. Max. 2.200 tegn. redaktion@udfordringen.dk

BAGSMÆKKEN

(24/2015)

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

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

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

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

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

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

kan være med i konkurrencen på.

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

eller bekendt til at tegne abonne-

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

2. Du kan også være 
med i konkurrencen 

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

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

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

langt større end i de fl este lotte-
rier, simpelthen fordi der er færre 
om at vinde. Og du kan forøge 
dine chancer: For hver gang, 
du skaffer en ny abonnent, eller 
når du giver os din mail-adresse, 
registrerer vi et lod til dig i lod-
trækningen, som foretages den 5. 
januar og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

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

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

Vind rejse til Israel

”Piger, vi har brug for hjælp,” hører jeg en mand råbe bag 
mig. Jeg vender mig om i den snoede villavej i udkanten af 
Jerusalem. Bag mig står en jødisk mand med stort skæg, 
hat og en hvid kappe over sig. Han vifter så heftigt med 
armene, at han næsten er ved at tabe hatten. Hans store 
øjne afslører, at situationen er kritisk. 

Manden viser os hen til den lokale synagoge. Udenfor står 
kvinder og børn. Der er larm. Flere af dem får øje på os og 
peger i retning af indgangen til synagogen. Vi bliver vist ned i 
synagogens mørke kælder, hvor en anden mand tager imod 
os. ”Sig til din veninde, at hun skal trykke der,” siger manden til 
mig og peger på væggen. Jeg giver ordren videre, min veninde 
trykker, og lyset tænder i det ellers mørke rum. Hun har trykket 
på stikkontakten. 

Sådan oplevede jeg det, da jeg for kort tid siden var i Jeru-
salem. Situationen viste sig i mine øjne ikke at være så kritisk, 
som jeg først havde antaget. 

Årsagen var, at det var sabbat, jødernes helligdag. Det bety-
der, at alt arbejde skal gøres forud for dagen. Jøderne må ikke 
røre en fi nger, når sabbatten er begyndt. End ikke tænde for 
lyset i synagogen, fordi de glemte at gøre det dagen før. Det 
kan virke tosset. - Er der ikke mere arbejde i at hive to turister 
ind fra gaden end i at tænde på kontakten? 

Men måske er det ikke så tosset. For uden Jesus er vi bundet 
til de samme regler som den jødiske mand. Hvis ikke Jesus 
kom til verden for at opfylde løfterne og profetierne fra Det 
Gamle Testamente, ville vi også stå til regnskab for at trykke 
på kontakten. 

Så tænk, hvis nogen fortalte jøden i Jerusalem om den an-
den jøde: Jesus. Tænk, hvis han oplevede ved tro på Jesus, 
at reglerne forsvandt. Tænk, hvilken frihed, han ville opleve. 

Vi kan hvile. Det er ikke længere krav udefra, der afgør vores 
frelse. I stedet er det en længsel indeni os efter at gøre Guds 
vilje, der gør, at vi stadig forsøger at følge Guds bud. Så godt 
vi kan. Det er frihed. Stikkontakten har mistet sin kraft! 

Stikkontakten har 
mistet sin kraft

Af Anika Thorø Møller
Herning

Det er svært at være politiker II
Udvalg: En gruppe af men-

nesker, der hver for sig ikke kan 
gøre noget, men som i en gruppe 
beslutter, at der ikke kan gøres 
noget.

Hvor enkle tingene er, af-
hænger ikke af tingene selv, men 
af, hvor komplicerede de men-

nesker er, der kommer i kontakt 
med dem.

Den mindste handling er 
større end den største hensigt.

Hvis du fortæller sandheden, 
behøver du ikke en lang hukom-
melse.

Gør den smule godt, du kan, 
på det sted, hvor du er. Når alle de 
små stumper af gode handlinger 
lægges sammen, kan de vælte 
verden.

USAs tidligere præsident 
George Bush fortalte, at hans 
kone ikke havde behandlet ham 

anderledes, efter at han var blevet 
adlet af dronning Elizabeth.

- Jeg spurgte hende, hvad hun 
syntes om at være gift med en 
ridder, fortæller Bush. 

- Og hun svarede: Sir George, 
gå ud og lav kaffe.
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