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Brug tid på det du er god til
- vi gør det samme

Vi yder troværdig og fyldestgørende rådgivning og 
revisorassistance uden skjulte omkostninger.

Registreret revisor FRR

Kæmp for 
alt, hvad 
du har 
kært!

Det er aldrig spildt at stemme 
efter sin samvittighed.

Naturens egen medicin
Forhindrer sundhedsmyndighederne os i at få naturlig medicin? – Se side 3.

En ny undersøgelse viser, at 
børn ser porno i skoletimerne 
på internettet.

Det mener i hvert fald 40 pct. 
af lærerne i en ny undersøgelse, 
som sætter fokus på børns brug 
af nettet, herunder porno- og 
sexsider, på danske skoler.

I undersøgelsen, der fandt sted 
i foråret 2015, har fi rmaet Webfi l-
ter spurgt 124 undervisere i alle 
aldre, fra fl ere skoler og fl ere kom-
muner om børns brug af nettet. 

Undersøgelsen er lavet for at 
sætte fokus på, hvad undervi-

serne mener, og hvad skolerne 
gør ved problemet med børns 
brug af porno-sider.

Skolernes ansvar
Undersøgelsen viser bl.a. at:
- 40% (af underviserne) mener, 

at børn har set porno- og sex-
sider i skoletiden.

- 95% mener ikke, at de unge 
skal udsættes for sex-sider.

- 80% ønsker en balance mel-
lem fi ltrering og dialog.

- 70% mener, skolen skal tage 
ansvaret for dette i skoletiden.

Underviserne vurderer, at 

mange børn ser sex eller porno 
frivilligt eller ufrivilligt i skoleti-
den. En stor del af underviserne 
mener dog ikke, at de unge skal 
udsættes for det i skoletiden. De 
samme undervisere ønsker ikke 
blot et fi lter, men også en dialog 
med de unge. 

Løsning: Filter og dialog
Et af spørgsmålene lyder:
 Hvor gammel skal man være 

for at se porno på skolens in-
ternet?

Her svarer 5 procent af de 
adspurgte 15 år, mens 95 pro-

cent mener, at det ’slet ikke skal 
opleves’.

Et andet spørgsmål lyder:
Er det skadeligt for børn helt 

ned til 6 års alderen at se porno?
Hertil svarer 79 % af de ad-

spurgte Ja. Kun 2 % siger Nej, 
mens 19 pct.  siger ”Ved ikke”.

Der er dog fl ere holdninger til, 
hvordan problemet kan løses, 
for tæller Jakob Levinsen fra 
Webfi lter.

- Størstedelen af underviserne 
ønsker, at skolen tager ansvaret 
for problemet i skoletiden og fi n-
der løsninger på det, siger Jakob 

Levinsen, der konstaterer at fl ere 
lærere ønsker, at skolen skal tage 
ansvar.

Firmaet WebFilter i Herlev laver 
selv sikkerhedsløsninger, webfi l-
trering, dialogværktøjer og tids-

styring til undervisningsområdet.
Bodil

• Ikke-kristne imod porno
• Bryder afhængighed

Side 22.

Børn ser porno i skoletiden

 Af 124 adpurgte undervisere mener 40 procent, at børn ser 
porno- og sex-sider i skoletiden, oplyser fi rmaet Webfi lter.

Skolen har ansvar for problemet i skoletiden, mener lærerne i en undersøgelse fra et webfi lter-fi rma.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net    Kodeord: svar

Ugens profi l: Christine og Henrik E. Refshauge

Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlem-
mer, som har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup eller 
guldbryllup. Det koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dk 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. Hurra, 
eller sendes/afl everes i frimærker/kontanter. Billeder returneres 
kun, hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Tillykke

Læs avisen på Udfordringen dk

Ny generalsekretær i Religions-
pædagogisk Center
Religionspædagogisk Center, RPC, 
som drives af den erhvervsdrivende 
fond Dansk Bibelskole har ansat 
cand.theol. Morten Christiansen 
som ny generalsekretær fra 1. 
august 2015. 

Han afl øser Henrik Brandt-Pedersen, 
der har ønsket at fratræde direktørstil-
lingen for at blive redaktør samme sted.

Morten Christiansen kommer fra en stilling som Senior Business 
Transformation Consultant, SAP Danmark A/S.

Om sit nye arbejde udtaler Morten Christiansen bl.a.: ”RPC er en 
både vigtig og nødvendig organisation i det danske medielandskab. 

Derfor skal RPC naturligvis udvikle sig, ikke bare som forlags-
hus, men som en formidlingsorganisation, og være til stede på de 
forskellige medieplatforme. Jeg ser det som en vigtig opgave at 
være med til at drive denne forestående (nødvendige) udvikling, så 
RPC fortsat kan være den oplysningsvirksomhed, den er forpligtet 
på at være.”

RPC er en specialboghandel for religion og teologi med adresse 
på Frederiksberg Alle. RPC er også kendt under navnet Materia-
lecentralen.

Bodil

Når Lusangi Gospel Choir 
holder sommerkoncert med 
Emmelie de Forest og Kolding 
Soul Children på valgaftenen, 
tager koret samtidig afsked 
med lederparret gennem de 
sidste 15 og 25 år. 

Ved sommerkoncerten vil vin-
deren af Eurovisionens Melodi 
Grand Prix i 2013, Emmelie de 
Forest, afslutte aftenen i Brænd-
kjærkirken. Samme aften si-
ger Koldings ældste gospelkor, 
Lusangi Gospel Choir, farvel til 
deres dirigent og instruktør og 
hans hustru. 

Gennem de sidste 15 år har 
Henrik Engelbrekt Refshauge 
været dirigent for koret, hvor 
han fandt sin nuværende kone 
Christine. Hun har været med i 
25 år både som dirigent, formand, 
pianist, solist og sanger og stop-
per også ved koncerten. 

Parret blev i sin tid gift ved 
landets første gospelbryllup med 
Lusangi i front til vielsen.

Store gospeloplevelser
Når man tænker på Lusangi 

Gospel Choir, er en del af billedet 
blandt andet koncerter, festivals 
og oplevelser med kendte gos-
pelsolister fra ind- og udland. Det 
kan tilskrives én mand.

- Henrik Engelbrekt Refshauge 
kom til byen og til koret med frisk 
energi og nye udfordringer og 
fik hævet det musiske niveau 
væsentligt. Det tiltrak mange 
nye sangere og tilhørere til kon-
certerne, fortæller den tidligere 
næstformand Pia Henriksen, der 
var med til at ansætte Henrik i 
år 2000. 

Koret voksede fra ca. 25 med-
lemmer til over 90 sangere. I dag 
er der startet 5 andre gospelkor 
i Koldingområdet, som nogle af 
Lusangi Gospel Choirs sangere 
naturligt er sluset over i. Også 
lederparret fortsætter med go-
spelmusikken, selv om de stopper 
med Lusangi.

- Vi fortsætter med at lave 
gospel, fortæller dirigenten. Chri-
stine og jeg har gospelkoret ”The 

Gospellers” i Esbjerg og laver 
fi rmateambuilding, konfi rmand- 
og skolegospel gennem Gospel-
ForAlle.dk i hele Jylland, og så 
starter vi et nyt gospelkor op for 
hele Sydjylland: ”4GVN Gospel 
Friends”. Der har vi optagelses-
prøver og kræver noget mere 
end de ”kom-ind-fra-gaden”-kor, 
vi har stået i spidsen for de sidste 
år. Begge dele har sin charme, 
smiler gospelparret Engelbrekt 
Refshauge. 

Henrik er uddannet præst, 
journalist og organist og ar-
bejder til daglig som kirke- og 
kulturmedarbejder i Haderslev 
Domkirke. Christine er ergotera-
peut og bliver færdig som lærer 
i sommer. Hun har fået job på 
Brændkjærskolen, blandt andet 
som musiklærer. 

Teksterne skal røre folk
Henrik er fuld af idéer. Han 

har startet børnegospelkor og 
opmuntrede for nogle år tilbage 
Lusangis bestyrelse til at lave  en 
gospel festival. Det blev til Kolding 

Gospel Festival, der kørte fra 
2005-09 på blandt andet Kolding 
Teater med cd-indspilninger og 
besøg af store gospelsolister fra 
ind- og udland. 

- Han ledte også en tur til USA 
i 2007, hvor vi gav 10 koncerter. 
Henrik er helt speciel både mu-
sisk og som forkynder. Koret får 
forståelse af de tekster, de synger 
- og kan derfor ”afl evere” dem til 
tilhørerne med autentisk indle-
velse. Og så er Henrik fyldt med 
energi og smitter meget med sin 
humor, fortæller Pia Henriksen. 

Men der er også plads til an-
dagter på øveaftenerne. Her 
formår Henrik at få nogle meget 
store emner til at røre hvert enkelt 
kormedlem, så man altid føler ”at 
lige netop det har en betydning 
for mig”, slutter den tidligere 
næstformand.

Billetter til afskedskoncerten 
i Brændkjærkirken den 18. juni 
kan købes på www.billetto.dk/go-
spelemmelie og www.lusangi.dk.

Bodil

Sara Nielsen blev 
den 30. maj 2015 gift 
med Michael Kastrup 
Nielsen i Aarhus 
Bykirke. De blev viet 
af Daniel Lind. Det 
blev en fantastisk 
dag med reception 
i Bykirken efter viel-
sen og derefter fest 
hjemme hos Vibeke 
og Torsteen Nielsen 
(Saras forældre) i 
Engesvang. Michael 
er søn af Hanne og 
Karl Peter Nielsen, 
Klejs.
De nygifte bor nu i 
Aabyhøj.

Første hold afslutter Troens Ilds bibelskole 

1.række fra venstre: Jonabia Pedersen, Annette Vinderup, Zhaleh Sabouri, Jan Sloth, Lene Fogtved, Ingrid Sloth, Maria Baluta. 2. 
række fra venstre: Jacob Pedersen, Merete Pedersen, Adam Kristensen, Birthe Kousholt, Joan Christensen, Susan Kristensen, Per 
Kristensen, Preben Kousholt, Kirsten O. Pedersen, Margit Djørup, Kjeld O. Pedersen, Michael Pedersen, Ole Hartmann. 

Det første hold elever afslutter 
nu et to-års kursus på Troens 
Ilds bibelskole i Nordjylland. 

Pastor Kjeld O. Pedersen op-
levede gennem fl ere år, at Gud 
talte til ham om en bibelskole. 
Da familien fik en brasiliansk 
svigerdatter, Jonàbia Cavalcanti, 
der er uddannet på Rhema Bibel 
Training Center i Brasilien, blev 
planerne ført ud i livet i 2013. 

To år med forvandling
Bibelskolen har til huse i egne 

lokaler i Nørresundby, og her har 

15 elever nu snart fuldført det to-
årige program med undervisning 
hver lørdag fra kl. 10 til 16.

Eleverne kommer fra hele Jyl-
land, bl.a. Herning, Sønderjylland 
og Nordjylland. Trods de store af-
stande er mødedeltagelsen stor:

- Dette bibelskoleforløb har 
haft 1. prioritet i mit liv, og jeg har 
kun forsømt én lørdag i de to år, 
pga. mit barnebarns konfi rmation, 
siger Joan Christensen fra Sæby.

- Jeg har lært at stå på Guds 
ord som den højeste autoritet i mit 
liv og lært, hvem jeg er i Kristus. 
De to år har forvandlet mit liv, 

siger Maria Baluta fra Vinderup.
- Jesus fandt mig – derfor er jeg 

her på bibelskolen! siger Zhaleh 
Sabouri, der er tidligere muslim. 
Og Lene Fogtved, 81, siger: 

- Vi skal uddanne fl ere disciple 
for Jesus, en stærk Åndens hær!

Næste kursus
Kjeld O. Pedersen har haft 

Kenneth E. Hagin, grundlægger 
af Rhema-bibelskolerne, som 
mentor, og undervisningen er 
inspireret herfra. Rebecca Benton 
fra Californien, uddannet på Rhe-
ma Bible Training Center i Tulsa, 

Oklahoma, var underviser en 
måned. Også Jonàbia Pedersen 
har undervist i forskellige emner.

Næste års elever vil få under-
visning af bl.a.: Lisa Campbell, 
USA og profet og pastor John 
Hamel, der begge er uddannet  
fra Rhema Bibel Training Center, 
Tulsa Oklahoma. Den faste un-
dervisningsstab udgøres af: Kjeld 
O. Pedersen, Merete og Jacob 
Pedersen og Michael og Jonàbia 
Pedersen.

Man kan læse mere på www.
troensild.dk

Bodil

Gospelledere takker af 
med sommerkoncert
Lusangis lederpar stopper efter 15 og 25 år.

Jette Frida Jessen fylder 50 år den 23. juni 2015
Jette er opvokset på “Visgaard” ved Tinglev i Sønderjylland.
Efter studentereksamen i Aabenraa fl yttede hun til Aarhus, hvor 

hun læste semitisk fi lologi på universitetet.
Senere rykkede hun til København – tog en bachelor i religions-

videnskab - har også taget en merkonomuddannelse.
I fl ere omgange har Jette opholdt sig i Israel – under Irakkrigen 

arbejdede hun på Ebenezer-hjemmet i Haifa.
Hun har bl.a. haft ansættelse i EUROPAMISSIONEN – her rejste 

hun adskillige gange ud til den kristne menighed i Aserbajdsjan.
På DBI og hos AREOPAGOS har hun også haft arbejde.
Jette er en kærlig, social og udadvendt person – hun bor idag 

i Aabenraa.
 Hjertelig tillykke!
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Af Mette Østergaard

Mere end 700 invite-
rede gæster  kunne 
fredag den 12. juni 
fejre Naturdrogeri-
ets 70 års jubilæum i høj sol 
og med blå himmel på fi rmaets 
smukke domicil i Hørning. 

Gæsterne kunne ikke blot nyde 
smagsprøver og underholdning, 
men også høre foredrag om ba-
nebrydende forskning inden for 
naturmedicin.

Peer Christensen, Natur-Dro-
geriets ejer gennem de sidste 
39 år, indledte foredragsrækken 
med ordene ”jeg er glad for at se 
så mange mennesker, som er 
interesserede i Guds natur”. 

Pionér i naturmedicin
Peer Christensen blev som ung 

interesseret i kristendommen, da 
han som åndeligt søgende kom i 
kontakt med Adventistkirken. 

Peer og Jonna Christensen har 
med tro og vilje som drivkraft dre-
vet og udviklet en af Danmarks 
ældste virksomheder inden for 
naturkost og -medicin. 

Parret har dog også erfaret, at 
der både skal idealisme og godt 
købmandskab til i helsekost-
branchen. Her stilledes der ofte 
meget store krav til kontrol og 
registrering af hver enkelt produkt 

fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig 
er der forbud mod at ”anprise” 
naturkost i markedsføringen. Man 
må ikke fortælle, at det virker...

Det kræver, at man nærmest 
føler det som et kald at kæmpe 
for udbredelsen af naturens egen 
medicin.

Det kræver stor vilje og ud-
holdenhed at gå op imod den 
konventionelle medicinalindustri 
og Sundhedsstyrelsen, fortæller 
Peer Christensen.

Trods besværlighederne er 
det lykkedes dem at gøre Natur-
Drogeriet til en troværdig og be-
tydningsfuld aktør på det danske 
naturmiddel-marked. 

Natur-Drogeriet er i dag god-
kendt både som lægemiddel-
virksomhed og levnedsmiddel-
virksomhed.

Betvivlede den 
’anerkendte’ medicin

På selve jubilæumsdagen slog 
tre indbudte foredragsholdere et 
slag for sund livsstil og kroppens 
naturlige evne til at helbrede 
sig selv. 

Fælles for foredragsholderne 
og stemningen blandt de frem-
mødte generelt var, at Danmark 
er håbløst bagefter i forhold 
til at være lydhør over for de 
gavnlige virkninger, som der nu 
efterhånden er så mange beviser 
for blandt forskere uden for det 

etablerede sundhedssystem. 
Der var en udpræget skepsis 

overfor den konventionelle me-
dicin og de undersøgelses- og 
godkendelses metoder, der bliver 
anvendt i Danmark. 

Det er Sundhedsstyrelsen, der 
stiller disse krav, som er til gavn 
for de store medicinalvirksom-
heder. Det er svært for mindre 
naturmedicin-virksomheder som 
Natur-Drogeriet at leve op til 
kravene, som de fi nder urimelige.

De mener tværtimod, at be-
folkningen i mange tilfælde bliver 
vildledt af sundhedssystemet til at 
tage medicin, som enten er uden 
effekt eller er direkte skadelig. 

Skadelig vaccine
De tre foredragsholdere var 

Maiken Andersen, som er uddan-
net sygeplejerske og lægemid-
delkonsulent, Carsten Vagn-Han-
sen, tidligere praktiserende læge 
og ”radiodoktor”, og Thorkild 
Rasmussen, som er optometrist 
FCOVD (en specialist, der gen-
nem synstest fi nder årsagen til 
dårligt syn i ernæringsproblemer).

Maiken Andersen advarede i 
sit indlæg ”Vaccination eller ej”  
mod HPV-vaccine, som ellers 
anbefales til unge piger imod 
livmoderhalskræft.

Naturlig diabetesmedicin
Radiolægen Carsten Vagn-

Hansen talte om diabetes. Han 
nævnte som eksempel et natur-
middel, som hedder Alfa-Lipon, 
et stof, der naturligt fi ndes i rødt 
kød og grøntsager. 

Ifølge Carsten Vagn Hansen 
har dette stof vist sig at være 
fremragende til at reparere hjer-
nen efter slagtilfælde og blod-
propper, det har en gavnlig virk-
ning i forhold til knogleskørhed 
samt til at minimere neuropati 
(som er nervebetændelse forår-
saget af diabetes). 

Men sundhedsmyndighederne 
er ikke særligt lydhøre over for 
dette produkts gavnlige effekt her 
i Danmark. Derimod sprøjter man 
i fx Tyskland Alfa-Lipon direkte 
ind i patienterne, fordi man netop 
har oplevet en markant bedring 
hos patienter med ovennævnte 
lidelser, fortalte Carsten Vagn 
Hansen.

Dårligt syn kan 
også skyldes kost

Den tredje foredragsholder, 
Thorkild Rasmussen, beskæfti-
gede sig med, hvordan ernærin-
gen kan påvirke både synsproble-
mer, ADHD og Autisme.

Dårligere syn behøver altså 
ikke skyldes problemer i øjet, 
men kan skyldes den kost, man 
indtager - eller mangler.

Gæster og kunder blev forkæ-
let med gastronomiske input i lø-

bet af jubilæumsdagen, alle med 
fokus på sundhed. Fra en juicebar 
servicerede teamet bag ”High 
on life” de mange gæster med 
frisklavet juice og smoothie, tilsat 
Natur-Drogeriets egne produkter. 
Her kunne man få inspiration og 
gode råd til hjemmeproduktionen 
af friskpresset juice. 

Mads Bo, som er kendt fra bl.a. 
God aften Danmark, pressede 
både citronen og saftpresseren til 
bristepunktet, da der var kø ved 
Juicebaren hele dagen. Han stod 
især for de grønne Smoothies, 
som han er en varm fortaler for. 

Hvert kvarter var der rund-
visning i selve produktionen, 
hvor man – iklædt hygiejnisk 
overtræks-tøj og hårnet – kunne 
undersøge den høje kvalitet 
af både råvarer og de færdige 
produkter. 

De musikalske indslag var 
med Rie Damgaard, og dagen 
blev afrundet med et indslag af 
feststemte Dario Campeotto.

70 år med medicin fra naturen
700 inviterede gæster fejrede Natur-Drogeriets 70 års fødselsdag. På det indsatte foto hilser direktør Peer Christensen på 

Udfordringens Jan Grundvad, der selv har en fortid i helsebrancen.

Natur-Drogeriet benyttede sit 70 års jubilæum til at protestere imod Sundhedsstyrelsen og medicinalindustriens forsøg på at holde naturmedicinen ude. 
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Familieaften i Aabenraa om ’Børn, 
bibellæsning og madpakker’
Sune Skarsholm, Odense, taler om hvordan 
man fi nder balancen mellem åndelige og 
menneskelige udfordringer fredag den 19. 
juni fra klokken 17.30 i Nicolaihuset ved 
Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa.

 Deltagerne bedes medbringe mad til en 
fælles buffet. Efter spisning vil der være lovsang i børnehøjde 
og en "bedsteforældreaften" for alle børn i præstegården med 
Disneysjov og chips.

For de voksne vil der være små oplæg med tid til dialog og sam-
tale. Der serveres kaffe til de voksne, og alle børnefamilier er vel-
komne. Tilmelding er ikke nødvendig, oplyser kirkens familiegruppe.

Sune Skarsholm fungerer pt. som vikar for sognepræst Jørgen 
Jørgensen.

Bodil

I pinsen hørtes 55 forskellige 
sprog i de danske kirker
Der er pinse på mange sprog - også i folkekirken, skriver 
Tværkulturelt Center i forbindelse med en oversigt over hvilke 
fremmedsprog, der tales i hvilke danske kirker.

Også i folkekirken kan man høre stadig fl ere sprog i takt med, 
at et voksende antal sognemenigheder får kontakt med fl ygtninge 
og indvandrere. I år blev bibelteksterne ved pinsens gudstjenester 
læst på mindst 55 forskellige sprog i mindst 20 (folke)kirker ud over 
landet. Det er en vækst på 10 sprog i forhold til året før, hvor der 
blev læst på mindst 45 sprog. De fl este læsere var nydanskere.   

Som eksempel nævnes sprogsituationen i nogle af Tværkultu-
relt Centers medlemskirker: Fx i Apostelkirken på Vesterbro lød 
teksterne på dansk, engelsk og farsi. 

I Brønderslev Kirke kunne man høre farsi, arabisk, tigrinya, 
fransk, kiswahili, et congolesisk sprog m.fl .  I Hvidovre Kirke var der 
spansk, engelsk, tysk, græsk og kinesisk - og i Hjordkær Kirke ved 
Rødekro lød teksten på dansk, engelsk, kiswahili, tysk, rumænsk, 
lettisk, litauisk og ungarsk. 

Bodil

Benny Hinns bror til København 
på KBC-Sommerkonference
Konferencen TRO 2015 fi nder sted  i Albertslund den 28.juni 
- 5.juli. Her samles kristne fra nær og fjern. Der er allerede 
kommet tilmeldinger fra de skandinaviske lande, Tyskland og 
Schweiz, oplyser Københavns Bibeltrænings Center (KBC).

Sommerkonferencen har i år temaet HØST, da ’markerne er 
hvide til høst for frelse og vækkelse i Danmark og Europa’. 

Flere udenlandske talere gæster konferencen, blandt andre 
Henry Hinn (Canada), Linda Bergling (Sverige), Carl-Gustav Se-
verin (Sverige) og Peter Hasler (Schweiz).

Henry Hinn betegnes som en forkynder med en stærk salvelse, 
humor og gennemslagskraft. Han har forkyndt Guds Ord i over 
30 år. Linda Bergling er underviser og forfatter. Hun er, sammen 
med sin mand Gunnar, pastor for menigheden Arken i Stockholm. 
Hun er kendt for sit empatiske væsen med et fokus på bøn, gen-
oprettelse og indre lægedom. Carl-Gustav Severin er prædikant 
og rejsende evangelist og forkynder især i Østeuropa, Rusland, 
Indien og Kina med frelse og helbredelser. Peter Hasler er pastor 
for frimenigheden Zoe Gospel Center i Zürich, som er affi lieret med 
Rhema Bible Training Center i USA.

Der vil være møder på Hedemarksvej 15 i Albertslund både dag 
og aften. Entre til hele ugen samlet kan købes på Billetto – og der 
kan også købes dagsbilletter i døren. Der er tolkning på møderne. 
Se kbc.dk, billetto.dk, KBC’s facebook-side, eller skriv på adres-
sen info@kbc.dk.

Bodil

Prædikanten Henry Hinn til højre er bror til den verdens-
berømte tv-prædikant Benny Hinn (t.v.).

Vi ved alt for lidt om islam - 
dens teologi, historie og kultur 
- og det er på tide at råde bod 
på denne uvidenhed, mener 
Massoud Fouroozandeh, som 
netop har udgivet bogen ”Mo-
skeernes mange ansigter”.

Bogen fortæller om en side 
af islam, der presser sig på i vor 
tid - de mange moskeer, der sky-
der op overalt, både i Danmark 
og resten af verden. Islam er 
nemlig ikke kun en religion - og 
moskeerne er ikke en slags kir-
ker, som mange tror. Moskeerne 
har nemlig helt andre funktioner. 

Vi er nødt til at erkende, at 
islams erklærede mål er at vinde hele verden for Allah, understreger 
Massoud Fouroozandeh, der har skrevet bogen sammen med Ma-
rianne Søndergaard.

De islamiske stater betaler enorme summer for at bygge store 
moskeer i lande med muslimske minoriteter, fordi de på den måde 
får indfl ydelse på den form for islam, der læres i moskeerne. 

Bogen ser på moskeernes funktion fra Muhammeds tid til i dag - og 
hvilke problemer disse funktioner udgør for vores vestlige samfund. 
Der er også en række forslag og ideer til politikere og andre myndig-
heder om nødvendige tiltag i forholdet til vore muslimske medborgere.

Bodil

GospelForAlle og Kolding 
Soul Children tilbyder alle 
børn i 3.-9. klasse at være 
med til at synge og danse på 
scenen sammen med Emmelie 
De Forest og Lusangi Gospel 
Choir den 18. juni.

- Eneste krav er, at børnene 
har deltaget i den åbne Soul 
Children Workshop den 13. juni 
på Brændkjærskolen – samt kan 

komme til  generalprøve torsdag 
d. 18. juni kl. 16.00 i Brændkjær-
kirken, fortæller gospelparret 
Christine og Henrik Engelbrekt 
Refshauge, der står bag Go-
spelForAlle.dk. De lover at sørge 
for saft og vand og opfordrer 
børnene til selv at medbringe 
madpakke.

Billetter til koncerten kan kø-
bes på billetto.dk/gospelemmelie.

Bodil

Massoud udgiver 
ny bog om islam

Børn i Kolding må 
danse med Emmelie

Emmelie De Forest synger med, når Lusangi Gospel Choir 
holder sommerkoncert i Kolding.

Massoud Fouroozandeh 
m.fl . har udgivet en bog om 
moskeerne - og deres spon-
sorer. Foto: Facebook.

Svært at blive 
KD’er i valgtests
Mange af mediernes kandidat-
tests - hvor man kan fi nde sit 
politiske match – fungerer 
som en slags tragt, hvor de fl e-
ste ender på bestemte partier.

Testerne bruger ofte temaer 
fra forrige valgkamp. Det er et 
problem for især nye partier, me-
ner mediefi losof, Ejvind Hansen. 
Trods ihærdige forsøg lykkedes 
det ham ikke at blive matchet 
med kristendemokraternes kan-
didater. 

Ejvind Hansens klumme, 
’Valgtest peger bagud’ kan læ-
ses på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskoles hjememside.

Bodil

Er forkyndelsen god nok?

Kristendemokraterne vil af-
skaffe diskrimineringen af 
studerende ved Menigheds-
fakultetet i Århus (MF) og ved 
Dansk Bibel-Institut (DBI) i 
København.

Det siger Kristian Andersen, 
som er spidskandidat i Vestjyl-
land. 

Studerende ved MF og DBI 
nægtes nemlig SU under deres 
studier.

- Vi kan ikke være bekendt, 
at studerende ved disse ud-
dannelser ikke kan modtage 

SU-støtte som studerende ved 
andre uddannelser, siger Kristian 
Andersen. 

- Det er en urimelig forskels-
behandling, som skal ophøre. KD 
har altid værnet om det frie valg i 
grundskolerne og arbejdet for en 
rimelig statsstøtte til disse skoler.

I det nye folketing vil vi sikre det 
juridiske grundlag for at private 
kan drive universiteter, hvor de 
studerende får SU på samme 
vilkår som alle andre danske 
studerende. I et demokrati skal 
vi tage hensyn til minoriteterne. 

Henri.

KD vil stoppe forskelsbehandling 
af studerende på MF og DBI
Studerende ved private universiteter skal 
kunne få SU, selv om de er ’bibeltro’.

Kristian Andersen er også viceborgmester i Skjern-Ringkøning.

- Det hedder missionsuge, men 
der er da godt nok ikke meget 
mission over det, siger en til-
hører om det, der skulle være 
vækkelsesprædikener.

Udtalelsen fi ndes i en ny rap-
port fra Kristent Pædagogisk 
Institut. ’Projekt God Forkyndelse’ 
bygger på svar fra tilhørere og 
forkyndere på ’kirkens højrefl øj’. 

Folk hører det de forventer
Selve forkyndelsens fokus 

vurderes ikke altid ens af prædi-
kanterne og deres tilhørere. 

Også alder og ’mødevanthed’ 
betyder noget for det, man mener 

at høre: hvis man er kommet i en 
kristen sammenhæng i fl ere år, 
vil man ofte mene, at prædikan-
ten sagde noget om fx mission 
eller om evigheden. Men den 
beskrivelse genkender de nyere 
medlemmer ikke altid!

Rapporten God forkyndelse 
kan frit downloades fra projektets 

hjemmeside:www.godforkyn-
delse.dk

Bodil

Carsten 
Hjort Pe-
dersen har 
ledet Projekt 
GodForkyn-
delse.

Organisationer der er med 
i Projekt God Forkyndelse

Dansk Bibel-Institut, Den 
danske Israelsmiss ion, 
Evangelisk Luthersk Mis-
sion, Evangelisk Luthersk 
Netværk, Indre Mission, Kri-
steligt Forbund for Stude-
rende, Kristent Pædagogisk 
Institut, Luthersk Mission, 
Luthersk Missions Børn og 
Unge, Menighedsfakultetet 
og Ordet og Israel.
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Derek Prince forklarer den kamp, der foregår i dag mellem 
Gud og ondskabens kræfter. Du får kendskab til fjendens 
strategier, så du effektivt kan modstå hans angreb. 

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

ag m lelllem 
iill fjefjefj ndndenenss 
b.

atat vvinindede ssejejrr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Bodil Lanting

Sundhedspersonalets Mis-
sionsfællesskab (SMF) holder 
årsmøde på Nyborg Strand den 
15.-16. august med foredrag af 
bl.a. Jørn Blom Knudsen fra 
Åbne Døre.

SMF er en landsdækkende fæl-
leskirkelig ydremissions forening, 
som støtter udsendte missionæ-

rer, der arbejder med Sundhed 
og Mission.

- Vi har kontakt til ca. 30 missio-
nærer, hovedsagelig i den tredje 
verden. Vi støtter missionærerne 
med forbøn og økonomi. Missio-
nærerne kan søge om særgaver 
til sundhedsfremmende projekter, 
fortæller SMF’s formand Birthe 
Dueholm.

Jørn Blom Knudsen holder 
både en bibelreflektion og et 

foredrag med fokus på forfulgte 
kristne. Lørdag aften præsenteres 
hjemmeværende missionærer, 
bl.a. Marie Amnitzbøll (tidl. Etio-
pien) og Connie Meyer (Moskva). 

Cand. pæd. Ingeborg Kappel-
gaard, som for nylig har udgivet 
selvbiografi en ’Rødder og vinge-
sus’, holder foredrag om ’Mødet 
med farverige personer på Nør-
rebro’ lørdag aften.

Søndag vil der være gudstje-
neste ved pastor Clement Dachet 
fra Mission Afrika. Han vil senere 
på formiddagen fortælle om forføl-
gelse af kristne i Nigeria.

Også for de unge
SMF har kredse fordelt over det 

meste af landet. Her samles man 
den første mandag i måneden til 
møde, hvor man læser nyt om og 
beder for (især) de 2-3 missio-
nærer, som er knyttet til kredsen. 

Den nu 93-årige organisation 
vil gerne opfordre unge i sund-
hedssektoren til at blive medlem-
mer. SMF holder årsmøde hvert 

år i august på Nyborg Strand. 
SMF er godkendt til fradrag i 
henhold til ligningslovens § 8 og 
§ 12 = med gaver og arv.

Se i øvrigt websiden: www.
ydremission.dk/smf.

Sundhedspersonale har fokus på forfulgte
Missionsfællesskabet SMF holder årsmøde i august med temaet ’Forfulgt - men ikke forladt’.

Jørn Blom Knudsen fra Åbne Døre holder bl.a. bibelrefl ektion på 
SMF’s årsmøde om forfølgelse af kristne. 

Demokratiet vil have 
magt over religion
”Jeg er for den religiøse og kulturelle frihed til at lade sit 
drengebarn omskære.” Sådan skrev Ida Auken for en uges 
tid siden på Twitter, og det affødte straks voldsom debat 
og en tsunami af hadefulde og modbydelige kommentarer. 

For at illustrere debattens tone, har Ida Auken offentliggjort en 
af de mindre høfl ige henvendelser, hun har fået."Med din syge 
holdning til omskæring håber jeg, der kommer en og dolker dig 
i skridtet, klamme kost". Sådanne udbrud overfor religiøse men-
nesker bliver desværre mere og mere almindelige.

Debatten om omskæring har raset længe. Af en opinionsun-
dersøgelse om holdningen til omskæring af drenge, som YouGov 
lavede for avisen Metroxpress i oktober 2014, fremgår det, at 74 
pct. af de adspurgte helt eller delvist støtter forbud mod omskæ-
ring, der ikke er medicinsk begrundet. Kun 10 pct. af de adspurgte 
var direkte imod et forbud.

Det viser en klar holdning hos befolkningen, der går ud på, at 
omskæring burde forbydes. Dermed er den religionsfrihed, som 
Danmark har haft siden Grundlovens indførelse i 1848, under 
stærkt pres. Hvis folket får magt som de har agt, kan jøder ikke 
længere praktisere deres religion i Danmark. 

De, som går ind for et forbud, gør det med henvisning til men-
neskerettighederne og demokrati. Men de glemmer, at grund-
stammen i demokratiet er religionsfrihed. Hvis den undertrykkes 
og tilsidesættes i demokratiets navn, så er demokratiet i praksis 
ikke længere det demokrati, som Grundloven indførte.Så er det 
blevet til demokratisme, som opfører sig som en ny religion, der 
vil herske over alle andre religioner. 

Denne nye religion er især kendetegnet ved et had og en 
aggression imod andre religion, og især mod den jødisk-kristne 
tradition. Islam har til en forskel en række priviligier i det nye 
demokrati, hvor der i tolerancens navn gøres plads til muslimske 
leveregler i det offentlige rum. Det skyldes formodentligt, at islam 
er en nyttig tjener i demokratismens bestræbelse på at ødelægge 
den jødiske-kristne kultur. Den liberale demokratisme og islamis-
men indgår – hvor mærkeligt det end lyder – i en uhellig alliance, 
som har til formål at udslette den jødiske-kristne kultur. Derfor 
skal religiøse traditioner på ingen måde underlægges statens 
kontrol eller bestemmelser, som Ida Auken også har understreget. 

Af Bodil Lanting

Der kommer fl ere til kirkelige 
arrangementer end i biograf, 
museer og teatre. Det viser 
ny statistik fra folkekirken i 
Aalborg Stift. Konfi rmation og 
ungdomsgudstjenester er mest 
populære.

Der var 1.1 millioner deltagere 
til gudstjenester og kirkelige ar-
rangementer i Nordjylland fra 
april til december 2014. Det 
viser dugfriske tal fra Aalborg 
Stift. Omregnet til et helt år giver 
det 1.6 million deltagere. I gen-
nemsnit var der 54 deltagere til 
gudstjenesterne.

- Jeg er utrolig glad. Tallene 
viser, at folk vil kirken og bruger 
den. Myten om, at kirkerne står 
tomme, er hermed afl ivet, siger 
biskop Henning Toft Bro.

Største kulturelle succes
Tallet 1,1 million skal sam-

menlignes med, at der bliver 
solgt en million biografbilletter 
i Nordjylland (seneste tal fra 
Danmarks Statistik fra 2013). De 
nordjyske museer havde 824.302 
besøgende (2014-tal). Og de 
nordjyske teatre tegnede sig for 
113.906 besøgende (2013/14 tal).

Folkekirken markerer sig som 
den suverænt største kulturelle 
succes. Det er meget glædeligt, 
mener biskoppen. Han peger på, 
at folkekirken er til stede lokalt, 

hvor folk bor. Samt at folk møder 
kvalitet, når de kommer i kirken.

Ungearrangementer topper
Statistikken viser, at der i gen-

nemsnit er 46 deltagere til alle 
typer arrangementer. Dvs. både 
gudstjenester, foredrag, koncer-
ter etc. I alt har der været 23.561 
aktiviteter i kirker og sognehuse 
på de otte måneder, statistikken 
gælder. 7.168 af disse aktiviteter 
er søndagsgudstjenester.

Et blik på de forskellige guds-
tjenestetyper viser, at konfir-
mationsgudstjenester er mest 
populære med et gennemsnit på 
200 deltagere. Ungdomsguds-

tjenester trækker 160 deltagere 
i gennemsnit, børne- og familie-
gudstjenester 88 deltagere og 
hverdagsgudstjenester ligger 
på 72 deltagere. Den traditio-
nelle søndagshøjmesse har 47 
deltagere.

Blandt de ikke-gudstjenestelige 
aktiviteter er koncerterne topsco-
rere med et gennemsnit på 102 
deltagere, mens foredrag i snit 
trækker 48 deltagere.

Onsdag og søndag er de mest 
populære dage i kirkerne. Hver 
søndag året igennem er der 
således i snit 6.650 deltagere til 
gudstjenester og arrangementer. 
Om onsdagen er tallet 3.900 

deltagere hver uge.

Kirketællinger
I Aalborg Stift har samtlige 

sogne siden påske 2014 talt alle 
deltagere til arrangementer og 
gudstjenester. Ansatte er ikke talt 
med. Optællingen fortsætter de 
kommende år. Næste tælling of-
fentliggøres primo 2016, oplyser 
mediekonsulent og sognepræst  
Christian Roar Pedersen fra 
Aalborg Stift.

Ny statistik afl iver myten 
om de tomme kirker
Der kommer fl ere i kirken end i fx biografer og teatre, viser ny statistik fra Aalborg Stift.
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Top 10 gudstjenester med flest deltagere

Konfirmation Ungdomsgudstjeneste Børne og familiegudstjenster

Friluftsgudstjenester Hverdagsgudstjeneste Begravelse

Musikgudstjeneste Velsignelse Vielse

Bisættelse

Figuren viser deltagerantallet ved de forskellige gudstjenestetyper. Statistik fra Aalborg Stift.
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Søndagens tekst: Luk. 15:1-10

Gud ønsker ikke, at nogen går fortabt
1En dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre af 

samfundets udstødte, som kom for at høre Jesus. 2Farisæerne 
og de skriftlærde kritiserede Jesus for at have med den slags 
mennesker at gøre. »Han spiser oven i købet sammen med 
dem!« sagde de. 3Da sagde Jesus:

4»Hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader 
han så ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud 
og leder efter det, der er blevet væk, indtil han fi nder det? 
5Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med 
glæde, 6og så snart han kommer hjem, råber han til sine 
venner og naboer: ‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har 
fundet det får, som var fortabt!’

7Det siger jeg jer: Sådan bliver der også større glæde i 
Himlen over ét menneske, der vender sig bort fra sin synd 
og kommer hjem til Gud, end over 99, som ikke har brug for 
at fi nde tilbage.

Den tabte sølvmønt
8Eller hvis en kvinde har ti kostbare sølvmønter, og hun en 

dag mister den ene, mon så ikke hun tænder lys og fejer og 
gennemsøger hele huset, indtil hun fi nder den? 9Og når hun 
har fundet den, råber hun til sine veninder og nabokoner: 
‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet den sølvmønt, 
som jeg havde tabt!’ 10Sådan er det også i Himlen, hvor Guds 
engle jubler, hver gang en synder vender om til Gud.«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

I de to lignelser, i søndagens 
tekst, præsenterer Jesus os 
for minimum to udfordrende, 
tidløse, vertikale sandheder:
- Jesus gik til dem, ingen andre 
gik til – han sad til bords med 
toldere og syndere!
- Guds rige er en fest!

Om lignelser
Jeg hørte engang en prædikant 

nævne, at lignelserne i Bibelen er: 
jordiske historier med himmelske 
sandheder. En god defi nition. For 
os kan de være svært tilgænge-
lige, idet vi lever i en anden tid, 
end lytterne på Jesu tid (hvorfor 
det kan være en god idé at om-
give sig med bibelkommentarer, 
når vi omgås dem, så vi kan tage 
ved lære af andre, der er klogere 
end os). 

Men én ting slår mig; Jesu svar 
var ikke sort/hvidt – svaret var: 
en fortælling. Ganske enkelt. En 
narrativ. Historier. Og fortællingen 
rummer en primær tolkning af 
verden. Vi forstår verden i for-
tællinger: fortællingen om vores 
land – om vores landsdel – om 
vores oprindelse – om vores 
familie – om os selv. Fortæl-
lingen er rammen. Jesu svar 
på udfordrende spørgsmål var i 

fortællingens form. 
Om sin omgang med de bi-

belske fortællinger sagde Søren 
Kierkegaard engang: Fabula qua 
de me narrator = fortællingen 
handler om mig! 

Det handler om dig – du kan 
ikke sidde passiv til Jesu ord, 
eller de bibelske fortællinger. Du 
inddrages – du involveres … og 
endnu mere skræmmende … du 
har et ansvar! 

I søndagens tekst indledes 
der med et karaktertræk hos 
Jesus: ”Den mand tager imod 
syndere og spiser sammen med 
dem.” De uberørte, de fattige, 
tolderne, synderne – dem uden 
en nævneværdig historie. Dem 
rørte han ved – dem spiste han 
sammen med.

Hvem er du?
De to lignelser, disse parallel-

historier, fortalte Jesus til … ja, 
til hvem egentlig? Farisæerne? 
Synderne? 

Det samme kan vi spørge os 
selv om, når vi læser disse lignel-
ser: Er jeg farisæeren, hvis behov 
er at få smadret mit eget religiøse/
moralske/kirkelige verdensbillede 
og udvidet horisonten? 

Eller er jeg synderen, hvis 
behov er at høre, at hyrden vil 
gå langt for at få fællesskab med 
mig? 

Til farisæerne
Jeg vender igen og igen tilbage 

til én bog, når jeg til hverdag 
forbereder kirketing. Bogens titel 
er fantastisk: ”No Perfect People 
Allowed” (John Burke). Den hand-
ler om at byde de mennesker 
velkommen, som kirken (og sam-
fundet) afviser. Den er befriende 
god. Jesus spiste sammen med 
syndere og toldere – han delte 
måltidsfællesskab med dem. 
Hvem deler vi måltidsfællesskab 
med? Og mere personligt: hvem 
sidder du til bords med? Hvem 
byder du velkommen i din kirke? 

C. S. Lewis sagde det sådan 
her: ”In the poor man who knocks 

at my door, in my ailing mother, in 
the young man who seeks my ad-
vice, the Lord Himself is present: 
therefore let us wash His feet.” 
(Collected Letters of C.S. Lewis, 
Volume II). 

Jesus sagde det sådan her: “Alt 
hvad I har gjort imod én af disse 
mine mindste brødre, dét har I 
gjort imod mig.”

Til synderne
Han er hyrden. Du er fåret. Han 

leder efter dig. Du for vild. Men 
han leder efter dig. Han tog ud 
for at lede efter dig, tage dig op, 
bære dig hjem. 

Søren Kierkegaard skrev: 
”Naar det er en Synder, Talen er 
om, da staar han ikke blot stille, 
aabner sin Favn og siger: ”Kom 
hid” – nei, da staar han – og ven-
ter, som den fortabte Søns Fader 
ventede, eller han staar ikke og 
venter, han gaaer at søge, som 
Hyrden det forvildede Faar, som 
Quinden efter den tabte Mønt. 
Han gaaer, dog nei, han er gaaet, 
men uendeligt langt længere end 
nogen Hyrde og nogen Quinde, 
han gik jo den uendelige lange 
Vei fra at være Gud til at blive 
Menneske, den gik han for at 
søge Syndere.”

Til os alle
Hvem er nutidens fattige, tol-

dere og syndere omkring dig?
Hvem er velkomne omkring 

vores bord?
Guds rige er en fest – og du 

og din nabo er indbudt til fælles-
skabet omkring bordet!

Guds rige er en fest!
Både du og din nabo er inviteret - Gud ønsker nemlig ikke, at nogen går fortabt.

Jesus gik til de uberørte, de fattige og foragtede. For alle er inviteret med til festen i Guds rige.

Ikke ved magt...
...og ikke ved styrke, men ved Guds Ånd.
Denne avis er trykt onsdag morgen - dagen før valgresultatet. 
Men den udkommer for de fl este læsere på selve valgdagen, 
og for nogle få læsere først fredag. Derfor véd du måske nu, 
hvordan det gik, mens vi andre endnu famler i mørke. 

Uanset resultatet, så er mange kristne på det seneste ble-
vet klar over, at vi skal kæmpe for at bevare vores Danmark.

Vi skal kæmpe for alt det, vi har kært.
Men hvordan kæmper vi bedst?

For tre år siden var jeg meget engageret i politisk arbejde, 
havde endda været formandskandidat i Kristendemokraterne 
efter Ørums farvel. Jeg følte en stor byrde for Danmark. Sam-
tidig var jeg meget presset på mit arbejde, så jeg overvejede 
at droppe mine missionsrejser i Afrika. Jeg bad desperat Gud 
om svar: Hvad skal jeg droppe for at nå det hele?

En lørdag deltog jeg tilfældigt i et møde med en sydafrikansk 
kvinde, Anita Giovanoni, som underviste om profeti. Jeg sad 
bogstaveligt talt på bagerste række og småsnakkede med min 
kone, da profeten pludselig bad ”manden på bagerste række” 
om at rejse sig. Hun kendte mig ikke, og jeg ikke hende. Men 
nu profeterede hun præcist ind i min situation - her kort sam-
menfattet: Du har tre opgaver. Det, der betyder mest for dig 
er at ændre samfundet, men du kan ikke ændre noget, hvis 
der ikke sker noget i Guds rige. Dernæst har du dit arbejde, 
som altid har været der. Og her bliver du nødt til at uddelegere. 
Det tredje er det, som du tror betyder mindst, (det var Afrika-
missionen) men som i virkeligheden er det vigtigste, fordi det 
har med Guds rige at gøre, og det berører fl est mennesker. 
Og nu siger Gud, at du skal prioritere modsat, sagde hun. 

Jeg havde ikke drømt om, at jeg ville få så konkret svar på 
mine bønner. Men nu fi k missionen en optur - ved hjælp af 
kampagnerne med Per Hyldgaard - og det politiske blev en 
mindre byrde. Da valget kom, vidste jeg godt, at vi intet kunne 
stille op i egen kraft, hvis ikke der skete noget i Guds rige. 
Så jeg var med til at organisere forbøn på mail, facebook og i 
avisen - i enhed med andre kristne, som jeg ikke tidligere ville 
have fundet sammen med. Den enhed er afgørende. Og jeg 
er sikker på, at valgresultatet vil afspejle store forandringer, 
hvad enten KD kommer ind i Folketinget eller ej. 

Men hvis forandringen skal fortsætte, må 
nogle af jer læsere afsætte tid hver uge til at 
bede for Danmark. For i egen kraft kommer vi 
ingen vegne. Men ved bøn kan vi sætte himmel 
og jord i bevægelse.

Bent Claudi

Mette Østergaard
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Komponist/musiker
og foredragsholder

Darwin skrev i ”Origin of Spe-
cies”: Men hos mig opstår 
altid den frygtelige tvivl, om 
vore overbevisninger i sindet, 
det sind som er udviklet fra 
laverestående dyr, har nogen 
værdi, og om de overhovedet 
er troværdige. Ville nogen 
stole på overbevisningerne i 
en abes sind, hvis der over-
hovedet eksisterer overbevis-
ninger i et sådant sind? 

Evolutionsteoriens fader 
præsenterede således i sit 
hovedværk læseren for sin tvivl 
på, at menneskets kognitive ev-
ner er pålidelige med hensyn til 
at lade os kende virkeligheden, 
sådan som vi forestiller os at 
kende den. 

Er evolutionsteorien sand vil 
vore kognitive evner jo være 
udviklet fra laverestående dyr 
som en slags overbygning på 
en samling primitive instinkter 
og refl ekser. 

Darwin var altså i tvivl om, 
hvorvidt mennesket overho-
vedet kan tilegne sig objektiv 
viden om verden ved hjælp 
fra evner, som angiveligt kun, 
som alle andre evolutionære 
tilpasninger, tjener ét, og kun ét 
formål: overlevelse. Intet andet 
end overlevelse tæller jo i evo-
lutionssammenhæng. 

Har tilfældig mutation og 
naturlig udvælgelse produceret 
denne den nok største forskel 
på os og resten af dyrever-
denen? Hvis det forholder sig 
sådan, er der ganske rigtigt et 
problem. 

Darwin lod problemet stå 
uløst hen, måske fordi han 
fornemmede, at han ikke bare 
bragte sin egen teori i fare men 
faktisk bragte al videnskabelig 
entreprise i fare ved at rokke 
ved selve fundamentet for at 
dyrke videnskab, - nemlig vores 
evne til at ræssonnere. 

Skabt i Guds billede
I Bibelen får vi en fi losofi sk 

sund og logisk forklaring på, 
hvor vores kognitive evner 
stammer fra, og hvorfor de er 
pålidelige. Med ordene ”I Guds 
billede skabte han det” får vi at 
vide, at vi i et vist omfang ligner 
Gud, hvilket er det, som sæt-
ter os i stand til at forstå hans 
skaberværk.

 I en streng materialistisk be-
tragtning er det derimod et fak-
tum, at stof gennem tilfældige 

processer efter milliarder af års 
udvikling har opnået evnen til at 
forstå sig selv. 

Den klump stof, vi kalder hjer-
nen, har altså ved sit særlige 
arrangement af atomer opnået 
evnen til at tænke. Ånd, kunne 
man sige, er altså noget, som 
hævdes at være opstået ved 
en specifi k sammensætning af 
dødt åndløst stof. 

Grunden til Darwins tvivl er, 
at evolutionsteorien bygger på 
det princip, at kun overlevelses-
fremmende reaktionsmønstre 
spiller en rolle for arters ud-
vikling. Enhver overbevisning i 
menneskets sind vil derfor ikke 
indeholde nogen sandhedsvær-
di men kun være noget, som 
tjener en funktion til overlevelse. 

Hvis det forholder sig sådan, 
vakler pludselig tilliden til, at 
vore kognitive evner kan for-
tælle os noget om en objektiv 
virkelighed, altså hvad der er 

sandt, og hvad der er falsk. 
Dermed fordamper også til-

liden til videnskabelige teoriers 
værdi, herunder naturligvis 
også evolutionsteorien, - ups! 

Man kan således konklu-
dere, at hvis evolutionsteorien 
er sand, er menneskets kog-
nitive evner ikke beregnet til 
at kende sandt fra falskt men 
udelukkende beregnet til at 
sikre overlevelse. En videre 
konklusion må så være, at hvis 
evolutionsteorien er sand, kan 
vi ikke vide, om noget som helst 
er sandt, inklusive evolutions-
teorien.

Hvis evolutionsteorien er 
sand, er den også falsk 

Problemet, som Darwin svagt 
berørte i 1859, er indenfor de 
seneste år blevet taget under 
grundig behandling af den 
amerikanske fi losofi professor 
Alvin Plantinga. 

Plantinga viser igennem bø-
ger og foredrag, hvorledes evo-
lutionsteorien i en streng mate-
rialistisk fortolkning kommer til 
at lide af det, som han kalder 
self referential incoherence 
- selvrefererende usammen-
hængighed. 

Begrebet kendes bl.a. fra 
”løgnerens paradoks”, hvor 
udsagnet jeg lyver altid! giver 
problemet, at hvis det er sandt, 
er det samtidig ikke sandt. På 
samme måde forholder det sig, 
hvis evolutionsteorien er sand, 
- så er den ikke sand, eller vi 
kan i hvert fald ikke afgøre, om 
den er sand.

Plantinga forklarer, at i følge 

evolutionsteorien er menne-
skets kognitive evner ikke gea-
rede til at forstå virkeligheden 
men udelukkende gearede til 
overlevelse. Han giver en række 
eksempler på overbevisninger, 
som er forker te, men som 
kunne være nyttige i kampen 
for overlevelse. 

F.eks. kunne et urmenneske, 
som mødte en tiger, tro, at tige-
ren var et signal til, at et kapløb 
skulle starte, med det resultat 
at han spurter afsted alt, hvad 
han kan. Det er uden betydning, 
om urmennesket har forståelse 
for tigerens farlighed, blot hans 
reaktion er den bedst mulige 
set fra et overlevelsesmæssigt 
synspunkt. 

Han nævner også en viden-
skabelig undersøgelse, som 
fastslog, at det at lide af let 
paranoia giver øget chance for 
overlevelse, og som vi ved, er 
paranoia lig med vrangforestil-
linger. Plantinga demonstrerer 
fi nt, hvordan der i evolutionistisk 
perspektiv ingen sammenhæng 
er imellem en korrekt forståelse 
af virkeligheden og vores evne 
til overlevelse. 

Det er dette faktum, som var 
grunden til Darwins tvivl, og det, 
som samtidig fører til den indre 
konfl ikt, der automatisk tager 
livet af evolutionsteorien.    

Evolutionsteorien 
undtaget sin egen analyse 

Den amerikanske teolog Tim 
Keller udstiller evolutionsteori-
ens konfl ikt med sig selv såle-
des: Hvis en person erklærer, 
at han tror på Gud, så forklarer 
evolutionspsykologen, at denne 
persons tro blot er en evolutio-
nær tilpasning, som har øget 
overlevelseschancen - eller 
hvis man siger, at man tror på 
en højere absolut moral, ja, så 
vil evolutionisten igen forklare, 
at netop den tro er en tilpas-
ning, som har øget menneskets 
overlevelseschance. Siger man 
så, at man tror på evolution, ja, 
såhh,- øhhh.

Alle menneskelige overbevis-
ninger kan i følge evolutionsteo-
rien reduceres til overlevelses-
fremmende redskaber. 

Men evolutionsteorien, som 
jo også er en menneskelig over-
bevisning, er imidlertid nødt til at 
undtages sin egen analyse, hvis 
den skal bibeholde sin status 
som videnskabelig sandhed. 

Tim Keller viser på en humo-

ristisk måde, at evolutionsteo-
rien er en skalpel, som gladelig 
bruges til at dissikere enhver 
menneskelig overbevisning 
med, men undtaget fra dis-
sektion er altså sjovt nok altid 
evolutionsteorien selv. 

Den berømte forsker og over-
beviste evolutionist Francis 
Crick skrev i The Astonishing 
Hypothesis: Vores højt udvik-
lede hjerner blev ikke gradvist 
dannet under presset af at 
skulle opdage videnskabe-
lige sandheder, men de blev 
udviklet alene for at gøre os 
kloge nok til at overleve. Vil det 
så sige, at Crick ikke anså sin 
egen teori for en videnskabelig 
sandhed? 

Professor Plantinga, som 
også har sans for humor, bruger 
udtrykket, at evolutionsteorien 
skyder sig selv i foden. Jeg 
kan så brygge videre på den 
vittighed og spørge, om en teori, 
som har skudt sig selv i foden, 
kan blive ved at være gangbar. 

Evolution bør erklæres for 
en ugyldig hypotese

Problemet med den selvrefe-
rerende usammenhængighed 
burde være nok til at afvise 
evolutionsteorien som en viden-
skabelig hypotese. 

Enhver hypotese, som besid-
der en indre konfl ikt, bør straks 
afvises, og en indre konflikt 
af denne kaliber burde få alle 
fi losofi ske advarselslamper til 
at blinke med teksten:  ADVAR-
SEL - UGYLDIG HYPOTESE! 

Darwin erkendte problemet, 
hvilket vidner om, at han var 
en langt mere fornuftig viden-
skabsmand end vor tids evolu-
tionister, som i ateismens navn 
fastholder troen på en teori, 
som efter den videnskabsfi lo-
sofiske målestok kan og bør 
erklæres ugyldig.

Evolutionsteorien 
skyder sig selv i foden

Kronikøren stiller spørgsmålet: Er Evolutionsteorien en gyldig teori?

Hvis evolutionsteorien er sand, er menneskets kognitive evner ikke beregnet til at kende sandt fra falskt 
men udelukkende beregnet til at sikre overlevelse. Spørgsmålet er, om vi kan stole på Evolutionsteoriens grundlag?

” Enhver hypotese, 
som besidder en indre 
konfl ikt, bør straks af-
vises, og en indre kon-

fl ikt af denne kaliber 
burde få alle fi losofi -
ske advarselslamper 

til at blinke”

” I Bibelen får vi en 
fi losofi sk sund og 

logisk forklaring på, 
hvor vores kognitive 
evner stammer fra.”

Af Karsten Pultz
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi jeg er 

kommet til at undre mig over mig 
selv. En hændelse er faktisk be-
gyndt at give mig hovedpine, og 
det har jeg aldrig lidt af tidligere, 
altså rigtig hovedpine. Måske har 
du lidt indsigt i det. Det er faktisk 
derfor, jeg skriver til dig. 

Jeg er en mand på 52, og min 
ældre søster på 56 døde for en 
tid tilbage af kræft. Det sørgelig-
ste for mig er nok, at hun ikke 
blev ældre, for hun havde masser 
af planer for fremtiden, og hun 

var et rigtigt godt menneske.
Men hun havde måske forud-

set noget, for hun talte altid om, 
at kræftsygdommen måske lå til 
familien. Min mor døde nemlig 
også af kræft.

Men tilbage til det med min 
undren over mig selv. Ved be-
gravelsen lagde jeg mærke til, 
at jeg ikke kunne fi nde ud af at 
græde. Det gjorde nemlig de fl e-
ste. Også en del der ikke tilhørte 
familien. Det undrede mig, at jeg 
ikke kunne.

Jeg følte mig helt skyldig, og 

skammede mig faktisk over det. 
Min søsters piger så nærmest 
helt forarget og vredt på mig. Det 
følte jeg i hvert fald. 

Da jeg kom hjem den aften 
havde jeg en voldsom hovedpine. 
Det har jeg faktisk ikke oplevet 
siden mine unge dage, da jeg 
var indkaldt til militæret.

Jeg oplever ikke, at jeg er hård 
og kold, altså uden følelser. Orla 
Lindskov, hvad tror du, årsagen 
så kan være?

Venlig hilsen
          K.

Kære K.
Lad mig starte med at sige, at 

gråden og det at kunne græde er 
meget vigtigt og betydningsfuldt 
for os mennesker. 

Gråden er vigtig, fordi der både 
er fysisk og psykisk lægende 
kræfter i tårerne.

I den ældste jødiske tradition 
siger man, at tårerne er en dyre-
bar skat, en kostbar perle, fordi 
”når mennesket er i sorg, når 
dets hjerte smerter, og sindet er 
tungt, fl yder der tårer fra øjnene. 
Og se! – Sorgen letter.”

Sådan så man på gråd og tårer 
i det gamle Israel. Og det er fak-
tisk en biologisk kendsgerning, at 
tårer virker lettende på det stress, 
som tab og traumer medfører. 

Ja, tårer har på fl ere måder en 
helbredende virkning. Gråden 
frigør os nemlig fra talrige spæn-
dinger i kroppen og i organerne.

Børn kan græde fra fødsels-
øjeblikket, og de græder som 
små ved den mindste stress- eller 
ubehags-oplevelse. Og så godt 

som altid ved fysisk smerte.
Mennesket er det eneste le-

vende væsen, der kan reagere 
med gråd. Dyrene kan fx ikke.

Desværre bliver denne evne 
til at komme af med stress ved 
gråd ofte ødelagt eller reduceret 
gennem vores opvækst.

Det er kolossalt ødelæggende, 
når de voksne på den ene eller 
anden måde viser foragt for børns 
gråd, eller for den sags skyld viser 
foragt for hinandens gråd.

Når et barn græd, og det gik 
nok mest ud over drengene, 
bremsede man ofte den naturlige 
gråd, fx med ord som: - ”Det er 
ikke noget at tude for !” eller - ”Det 
er tøsedrenge, der tuder !”

Sådanne udtalelser gjorde og 
gør kolossal skade på barnet, 
for barnet græder, fordi det har 
behov for det. Og det behov har 
drenge lige så vel som piger. 

Man ødelægger barnets evne 
til ved gråd og tårer at opløse 
sine traume- og stress-oplevelser. 
Nogle børn lærer efterhånden at 

kontrollere sig selv så godt, at de 
som voksne aldrig græder. Måske 
er det sket for dig. Du ville nok 
egentlig gerne kunne græde som 
de andre. Men det lyder til, at du 
har glemt, hvordan man gør det.

Kroppens og psykens sunde 
balance-tilstand er afhængig 
af, at de spændings- og stres-
stilstande, vi som mennesker 
udsættes for, bliver opløst og 
afl adet igen. Dette sker ved, at 

man giver efter for smerten og 
følelserne og begynder at græde. 

Har man ophobet gamle kroni-
ske og traumatiske spændinger i 
kroppen og i psyken, så er forløs-
ningen næsten altid ledsaget af 
gråd. Dette har jeg oplevet selv 
hos ældre mænd. Det medførte i 
fl ere tilfælde stor glæde for dem 
bagefter. Gråden medvirker så-
ledes til at genoprette den gode 
og naturlige balance i kroppen 
og i psyken.

I fysiske sår kan der gå betæn-
delse. Det kan der også i indre 
sår, hvis de ikke læges. I forhold 
til helbredelse af indre sår har 
tårerne og gråden derfor en vigtig 
funktion. 

En del læger og forskere mener 
at se en tydelig sammenhæng 
mellem ulægte indre sår og 
fysisk sygdom. Dog er man i 
lægekredse ikke helt enige om, 
hvor omfattende denne sam-
menhæng er.

Til sidst et par spørgsmål: 
- Har vi voksne generelt be-

gået uret mod børnene, især mod 
drengene ved at lære dem, at det 
ikke er passende eller ”pænt” at 
græde? 

Har vi generelt undertrykt og 
skammet os over tårer og gråd? 

Har vi herved medvirket til at 
psykens eller for den sags skyld 
kroppens lægende kræfter er 
blevet hæmmet, eller i værste fald 
sat ud af drift hos mange? 

Så har vi i hvert fald brug for 
at rette op på det og bede om 
tilgivelse.

Dit brev bragte mig vidt om-
kring. Men jeg håber, at mit svar 
kan give dig en dybere forståelse 
af det med gråd og tårer.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov!
Jeg skriver til dig for at sige 

dig mange tak for salvedugen. 
Jeg bruger den både dag og nat.

Den har givet mig fred og 
glæde, og det er jeg dig meget 
taknemmelig for.

Må Guds rige velsignelse altid 
være over dig og din gerning.

De kærligste hilsener og tanker 
fra mig og min hustru.

C.J og N.

Til Orla Lindskov 
Har læst fl ere gange Brevkas-

sen, ”Fra sygdom til sundhed,” 
og har fået at vide af en bekendt, 
som har fået en salvedug tilsendt, 
at den har gjort en stor bedring på 
hendes sygdom. Hun har fået det 

så godt nu.
Jeg døjer så meget med slid-

gigt især i mine fi ngre, og jeg har 
næsten prøvet alt. Jeg vil derfor 
bede om at få tilsendt en salvedug 
og prøve det.

Jeg er et troende menneske, 

og jeg er indforstået 
med, at forbøn kan virke.

Venlig hilsen
         B. 

Jeg kunne ikke græde til begravelsen

Vi er alle skabt til at kunne græde

Jeg har næsten prøvet alt... Salvedugen hjælper

Ved begravelsen lagde jeg 
mærke til, at jeg ikke kunne 

fi nde ud af at græde. Det 
gjorde nemlig de fl este. 

Også en del der ikke tilhørte 
familien. Det undrede mig, 

at jeg ikke kunne.
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              Min verden gik under, 
for vi vidste ikke, hvor vi skulle 
søge hen. Vi blev bare nødt til 
at flygte.
Citat af Reath fra Sydsudan.  
Se også interview i Udfordringen, 
uge 23.

Af Bente Rognmo Thakre

Børnesmuglere var hurtigt på 
plads i Nepal for at udnytte 
kaoset efter det jordskælv, som 
ramte landet 25. april. Nu beder 
troende i Nepal om, at kristne 
i hele verden danner en bøn-
nering rundt om landet. 

- Børnesmuglerne er nu blevet 
mere aktive og farligere ved, at de 
også tilbyder hjælp og opbygger 
tillid, siger Bhuvan Devkota ifølge 
CharismaNews.

Han leder organisationen “New 
Light Nepal”, som holder til i 

Kathmandu. New Light Nepal ar-
bejder mod børnesmugling og 
menneskehandel og slår nu alarm 
i forhold til den overhængende 
fare for børn, som er adskilt fra  
deres familier.

Onde hjælpearbejdere
Bhuvan Devkota opfordrer 

kristne over hele verden til at 
bede om, at de kriminelle net-
værk, som er engageret i handel 
med børn, skal blive eksponeret, 
og for beskyttelse af uskyldige 
børn.  

- Når en katastrofe sker, kan 
børnesmuglere slå til midt på 

dagen, og de fleste vil aldrig 
lægge mærke til dem, tilføjer 
Diana Scimone fra Born2Fly, 
en partnerorganisation for New 
Light Nepal. 

- Børnesmuglerne skjuler sig 
som hjælpearbejdere og siger, 
at de “redder” børn. Midt i kata-
strofen, hvem vil så spørge dem 
om papirer?

Naturkatastrofer
Da tsunamien hærgede gen-

nem Asien i december 2004, var 
menneskehandlere på plads, 
inden der var gået 24 timer, for at 
samle børn op, ofte under påskud 
af, at de hjalp dem. Det samme 
skete under jordskælvet, som 
ramte Haiti i januar i 2010. 

- Menneskesmuglerne kom 
fl yvende ind for at stjæle børn, 
helt åbent og med trillebører, siger 
Diana Scimone. 

Børnesmuglere tiltrækkes af 
naturkatastrofer, fordi børn bliver 
adskilt fra forældrene og vandrer 
ubeskyttet rundt i gaderne sam-
men med tusindvis af andre, som 
også pludselig er blevet hjemløse.  
I Nepal blev 15.000 skoler ødelagt 
af jordskælvene. Jo hurtigere 
børnene kommer tilbage i skole 
og ind i faste rutiner, des tryggere 
er de. De, som typisk ville stoppe 
børne- og menneskesmuglere 

på åben gade, såsom politi og 
militær og andre håndhævere af 
loven, er optaget af nødhjælps-
arbejde. 

Til Bangladesh, Indien og 
De Arabiske Emirater

Børnehandel i Nepal er steget 
de seneste år. I 2013 blev det 
rapporteret, at 7.000 til 12.000 
børn bliver smuglet ud af Nepal 
hvert år til lande som Bangladesh, 
Indien og De Arabiske Emirater, 
hvor børnene hovedsagelig bliver 
udnyttet i den kommercielle sex-
industri, ifølge en rapport fra den 
britiske organisation Child Reach 
International. 

Og børnesmugling er bare 
toppen af isbjerget. Derudover 
er 12.000 – 15.000 kvinder ofre 
for menneskehandel i Nepal 
hvert år, og en mængde fattige 
nepalesiske mænd lokkes ind i 
slavekontrakter i andre asiatiske 
og arabiske lande, hvor de bliver 
holdt fanget.

- Vi tror, at bøn kan være med 
til at stoppe menneskesmuglere 
midt i aktionen, siger Nicholas 
Canuso, lederen af en strategisk 
bønnebevægelse mod slavehan-
del og menneskesmugling, til 
CharismaNews.

 – Vi har erfaret, at lovens 
håndhævere og de, som arbejder 

mod menneskehandel, har været 
vidne til den direkte effekt, bøn 
kan have på menneskesmugling, 
når bøn bliver brugt strategisk, 
siger han.  

- Bøn er et kraftigt redskab, når 
den får lov at virke sammen med 
Guds hjerte for retfærdighed, 
slutter Nicholas Canuso. 

Nepals kristne advarer mod børnesmuglere
Børn, som har mistet forældrene under jordskælvet, er i fare for at blive ofre for menneskehandel. Kristne i Nepal opfordrer til forbøn.

Børn, som blev adskilt fra forældre og familie under jordskælvet i Nepal, er i stor fare for at blive ofre for menneskesmuglere. Foto: Erik Montfort.

Tre søskende i en landsby i Kathmandu-dalen. 
Foto: Ahrom de Leeuv
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Kina ødelægger kirker til en værdi 
af adskillige millioner dollars
En kirke i Kinas Zhejiang provins til en værdi af fl ere millioner 
dollars er blevet beordret nedrevet, selv om den er en af de 
tilladte Tre-Selv-Kirker, oplyser Christian Today. 

 Menigheden, som hører til i byen  Wangling, har fået tilladelse til 
at slå sig ned et andet sted, men regeringen vil kun betale 161,000 
$ i kompensation for nedrivningen. 

 Noget tilsvarende er sket for nylig i Wenzhou, hvor en kirke til 
en værdi af 5 millioner $ blev ødelagt kun få uger efter, at den var 
blevet færdigbygget. 

Kinas regering har desuden fjernet over 450 kors fra kirkebyg-
ninger i løbet af de sidste 18 måneder. Nogle kristne har dog vist 
civil ulydighed ved at opsætte nye kors, hvor mynighederne har 
fjernet de gamle.

Bodil

Mike Tyson’s palæ bliver kirke
Menigheden Living Word i Ohio, USA, 
vil skabe en forladt kæmpeejendom, der 
har tilhørt bokseren Mike Tyson, om til et 
menighedscenter. Prisen på 750.000 $ var 
kun halvdelen af salgsprisen i 1999.

- Det var Guds nåde, at vi nærmest faldt 
over stedet, for vi havde ikke planer om at 
fi nde noget, siger pastor Nick Dejacimo fra 
Living Word. Kirken har nu planer om at lave 
Tysons swimmingpool, der er på størrelse 
med et hus og formet som en boksehandske, 
om til en kirkesal. Der bliver dog også plads 
til undervisningslokaler, ungdomscenter, 
børneafdeling og sportscenter på det 23 ha store areal.

- Mens jeg gik rundt der i det store tomme hus, tænkte jeg på alle 
de vilde fester, der har været her. Jeg så en dagligstue, der engang 
har været fuld af både tigre og kendisser, fortæller Nick Dejancimo.

 Sværvægtsbokseren boede i kæmpeejendommen fra sidst i 
1980’erne til først i 1990’erne. Mike Tyson måtte dog erklære sig 
konkurs og sælge ejendommen i 1999 efter at have afsonet en 
fængselsdom for voldtægt.

Bodil

Af Jakob Rerup

Den anerkendte Washington-
baserede tænketank Pew Re-
search Institute har i rapporten 
”Religiøse stridigheder når 
6-årigt højdepunkt” undersøgt 
religiøse stridigheder og rege-
ringsundertrykkelse af religion 
i 198 lande. Rapporten viser, 
at religiøse stridigheder og 
undertrykkelse er på sit højeste 
siden 2007.

I 2007 oplevede 20 % af ver-
dens lande sociale stridigheder, 
som indbefatter religiøst betinget 
krig og terrorisme på et højt eller 
meget højt niveau. Det tal var i 
december 2012 steget til 33 % 
af verdens lande. 

Desuden oplevede 45 % af 
verdens befolkning i 2007 so-
ciale stridigheder som omfatter 
religion. Det tal var i 2012 ste-
get til 74%. En femtedel af de 
undersøgte 198 lande oplevede 
religiøst betinget vold. 

Det er specielt i Nordafrika og i 
Mellemøsten, at den uheldige ten-
dens vinder frem. En af årsagerne 
er den megen religionsforfølgelse 
som følge af krigen i Syrien. 

I 2013 blev 2133 kristne dræbt, 
og Syrien stod for mere end halv-
delen. Procentdelen af verdens 
befolkning, der oplever regerings-
undertrykkelse af religion gik fra 
58 % i 2007 til 64 % i 2012. Det 
er især befolkningsrige lande som 
Kina, Indien, Indonesien, Rusland 
og Egypten, der falder uheldigt ud 
i statistikken og dermed er med 
til at påvirke andelen af verdens 
befolkning, der oplever religiøs 
forfølgelse og undertrykkelse.

Kristne Amerika har få 
religiøse stridigheder

Både Asien, Afrika og Europa 
har lande, som har høje eller 
meget høje niveauer af religiøs 
forfølgelse og undertrykkelse, 
mens Nord- og Sydamerika 
viser lave niveauer, som ligger 

forholdsvis stabilt.
Den er helt gal i lande som In-

dien, Pakistan, Afghanistan, So-
malia og Israel, når det kommer 
til sociale, religiøse stridigheder, 
mens især lande som Egypten, 
Kina, Iran, Saudi Arabien og In-
donesien undertrykker religioner 
med regeringsrestriktioner.

Graden af religiøse stridig-
heder steg med et point eller 
mere fra 2011 til 2012 i ni lande: 
Mexico, Tyrkiet, Kina, Burma 
(Myanmar), Thailand, Frankrig, 
Vietnam, Bangladesh and Italien. 
Etiopien var det eneste land mel-
lem de 25 mest befolkningsrige 
lande, hvor niveauet af religiøse 
stridigheder faldt med et eller fl ere 
point fra 2011 til 2012.

Danmark ligger på et 
moderat niveau

Danmark oplever faktisk en 
moderat grad af regeringsre-
striktioner i forhold til religion i 
Pew Research’s statistik, mens 
graden af sociale religiøse stridig-

heder også ligger på et moderat 
niveau. Der er dog yderligere 
en underkategori, hvor landene 
oplever religiøse stridigheder og 
forfølgelse på et lavt niveau. Men 
den kategori falder Danmark altså 
ikke ind under. Denne kategori 
omfatter lande som Canada, New 
Zealand, Norge, Finland, Estland, 
Portugal og Sydkorea.

Der er en lille stigning i antallet 
af lande, hvor kristne bliver for-
fulgt. Det gik fra 105 lande i 2011 
til 110 lande i 2012. Generelt 
har kristne i 151 lande oplevet 
forfølgelse i perioden juni 2006 
til december 2012.

Tendensen vender i 2013
Rapporten er blevet opdate-

ret senest i februar 2015, hvor 
man har analyseret perioden 
fra december 2012 til december 
2013. Den viser, at niveauet af 
regeringsrestriktioner på religion 
og sociale religiøse stridigheder 
ligger stabilt eller ligefrem falder 
lidt. Dog er chikanen af jøder vok-

set hvert år siden 2007 og også i 
2013. Her voksede procentdelen 
af lande, hvor jøder blev chika-
neret enten af regeringer eller 
sociale grupper fra 36 % til 39 %.

Peter Henne, lederen af det 
Globale Religiøse Restriktioner 
Projekt ved Pew Research insti-
tuttet, som står bag rapporten, 
skriver til Udfordringen:

”Jøder blev chikaneret i 77 
lande i 2013, mod 51 lande i 
2007. Antallet er vokset hvert år. 
Tilsvarende blev kristne chika-
neret i 102 lande rundt omkring 
i verden. En interessant forskel 
er kilden til chikanen. Kristne 
oplevede mere chikane fra rege-
ringer (85 lande) end fra sociale 
grupper (71 lande). Modsat blev 
jøder chikaneret af sociale grup-
per i fl ere lande (72) mod kun 39 
landes regeringer.”

En af årsagerne til det lille fald 
er Elfenbenskysten i Vestafrika, 
hvor sekterisk vold efter et valg 
i 2010 er vedblevet med at falde 
langsomt.

Religiøs undertrykkelse
og vold er på fremmarch
Det er især i Mellemøsten, at kristne bliver forfulgt. Men også i Danmark er der restriktioner.

Verdensranglisten fra Åbne Døre viser de 50 lande, hvor kristne forfølges mest.

Norsk Luthersk Mission 
ansætter pakistansk biskop 
NLM Region Øst har ansat pakistanske 
Peter Majeed (39) i en nyoprettet stilling 
som indvandrerkonsulent.

– Jeg har store forventninger til jobbet og 
takker Gud for den mulighed, jeg har fået, 
siger Majeed til KPK.

Han studerede i sin tid politik og jura i 
hjemlandet, da han fi k et møde med Gud 
og følte kald til at blive evangelist. Derfor 
begyndte han at læse teologi. I 2008 blev han 
viet til biskop af ’Northern Diocese Mardan 
Pakistan’, og indsat af nordmanden Arne 
Rudvin. Mens han var biskop i hjemlandet, 
studerede han i Norge, blandt andet Interkul-
turel kommunikation ved Misjonshøgskolen. 
Han har også taget en mastergrad i interna-
tional diakoni i Oslo.

Som indvandrerkonsultent vil Majeed, der taler ni sprog, arbejde 
på at mindske afstanden mellem indvandrere og nordmænd. 

I 2008 blev Majeeds kirke sat i brand af muslimer som hævn for 
den islam-kritiske fi lm ’Innocence of the Muslims’. Majeed regner 
med, at hans egen oplevelse af forfølgelse vil hjælpe ham til at 
forstå de erfaringer, som fl ygtninge i Norge har med i bagagen.

Bodil

Peter Majeed 
starter som 
indvandrer-
konsulent til 
august.

Bokseren Mike 
Tysons tidligere 
luksushjem bli-
ver kirkecenter.

Pastor overfaldet i iransk fængsel
Den iransk-amerikanske præst Saeed Abedini blev slået bl.a. i 
ansigtet af medfanger i det iranske fængsel, hvor han befi nder 
sig. Vagter greb dog ind og forhindrede yderligere mishandling.

Menneskeretsgruppen The American Center for Law and 
Justice, som repræsenterer Saeeds hustru, Naghmeh Abedini i 
USA, oplyser, at fangerne også ødelagde et bord, som præsten 
har brugt til sine studier.

I modsætning til tidligere episoder af samme type fi k Saeed 
Abedini denne gang lov til at blive tilset af en læge. Men hans liv 
er i konstant fare, fordi han ikke vil fornægte sin tro på Kristus, og 
fordi han er amerikaner, forklarer Nagmeh Abedini.

Bodil

Den største 
sum på to mil-
lioner norske 
kroner går til 
arbejdet blandt 
syriske fl ygt-
ninge, som 
drives af ’Ope-
rasjon Mercy 
Jordan’. 
Foto: Freedom 
House, Flickr 
Creative Com-
mons.

Frikirkens synodeledelse har 
givet et millionbeløb til huma-
nitære formål efter salget af Fri-
kirkens hus i Oslo, skriver KPK.

De 5,4 millioner norske kroner 
svarer til en tiendel af det, Frikir-
kens tidligere hovedkvarter blev 
solgt for. Ialt modtog synodestyret 
ansøgninger for over 25 millioner 
kroner, og man har valgt at tilgo-
dese 17 forskellige projekter og 
organisationer, skriver Frikirkens 
blad Budbæreren.

Pastor og tidligere synodefor-

mand i Frikirken, Arnfi nn Løyning, 
fortæller, at han i forbindelse med 
salget blev overbevist om, at kir-
ken burde give tiende til de fattige. 

De norske millioner skal nu 
støtte diakonalt arbejde både 
lokalt og globalt. Det største beløb 
går til syriske fl ygtninge i Libanon, 
men også internationalt arbejde 
blandt døve samt projekter i 
Gaza, Estland, Letland, Albanien, 
Kosovo, Nepal, Kenya, Kina, 
Peru, Moldova og Sibirien får del 
i Frikirkens tiende.

Bodil

Frikirken uddeler 5,4 millioner kroner
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    --  med indhold som st ker t oen  

Bob Goff er blevet lidt af en legende, 
og vennerne anser ham for at være 
verdens bedst bevarede hemmelighed. 
Hans bog er fuld af paradigmeskift, 
grublerier og fortællinger fortalt af en 
underfundig, engageret og indtagende 
person. Hvad ligger til grund for den 
måde han påvirker andre mennesker på? 
Kærlighed! Når kærligheden gør noget, 
bliver livet interessant. Hver dag bliver til 
en sjov, fi nurlig og meningsfuld chance 
for at gøre troen simpel og virkelig.

Bob Goff: 
Kærligheden gør noget
(Nr. 6) 244 sider. 199 kr. 

”Der skete en astronomisk forandring i 
min måde at tænke på. Før fl ystyrtet var 
jeg center i mit eget solsystem - nu var 
jeg en del af noget større.”

Dale Black

Bogen begynder med en alvorlig fl yulykke, den-
gang kaptajn Dale Black kun var 19 år gammel. 
Han var den eneste overlevende, men alvorligt 
kvæstet.
Lidt efter lidt kommer hukommelsen tilbage, og 
endelig en dag kan han huske: Han havde en 
”ud-af-kroppen” oplevelse, mens han lå i koma lige 
efter ulykken. Han blev taget med til Himmelen og 
tilbage, som han selv siger. Dale Black fortæller 
meget troværdig og gribende om sit møde med det 
himmelske.
Paperback, 277 sider.  (Nr. 2)

”
m
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je

Ny bog af Henri Nissen

Mama Heidi
 Heidi Baker er blevet kaldt ”Afrikas 

Moder Teresa”, fordi hun har taget sig 
af tusindvis af forladte og misbrugte 

børn i Mozambique. 
Hun har den samme uselviske hold-

ning som Moder Teresa. Hun er en 
karismatisk prædikant og ser mange 

helbredelser i sin tjeneste. Men stop-
per altid for den enkelte. Hvad er 

hemmeligheden? Hvorfor er der så 
mange mirakler? Kan vi stadig opleve 

vækkelse i den vestlige verden? 
Spændende interview-bog med pragt-

fulde farvefotos. 

Indbundet, 154 sider. (Nr. 1)

Pr. stk. kr. 249Pr. stk. kr. 249,oo,oo

Tag med tilbage til år 70 e.kr. i Romerrigets 
storhedstid og følg slavinden Hadassah.
Hvisken i Vinden: Jerusalem er blevet ødelagt af 
romerne, og Hadassah, en ung jødisk pige, bliver taget 
til fange og solgt til en velhavende handelsfamilie. Hun 
bliver personlig slave for den nydelsessyge Julia Valerian 
og må holde sin tro skjult for at overleve. Samtidig tiltræk-
kes hun af Julias bror Marcus. Indbundet. 659 sider. (Nr. 3)

Ekko i Mørket: Fortsætter hvor ’Hvisken i Vinden’ slut-
ter. Hadassah lever i det skjulte, kendt som helbrederen 
Rafa, der ved troens kraft helbreder de syge. Da Julia 
Valerian, hendes tidligere herskerinde, bliver syg, tvinges 
Hadassah til at træffe en svær beslutning: skal hun 
vende tilbage til Valerians husstand og derved risikere at 
blive afsløret og henrettet, for at hjælpe Julia? 
Indbundet. 588 sider. (Nr. 4)

Romaner af Francine Rivers:

Hvisken i Vinden + Ekko i Mørket

En roman med humor og nerve om 
en gruppe kvinder som lidt ’tilfældigt’ 
ender med at danne en bedegruppe. 
Følg Jodi Baxter og hendes oplevelser med 
bedegruppen Yada Yada, som kommer til at 
ændre hendes syn på bøn, fællesskab og 
andre kristne. Dette er på ingen måde en 
traditionel bog om bøn - det er en hjertegri-
bende og humoristisk roman, der handler 
om det levede og levende liv, som møder 
os alle og inspirerer os til at gå i gang.

Neta Jackson: 
Yada Yada Bedegruppen
(Nr. 5) 386 sider. 199 kr. 

Nyhed!Nyhed!

Nyhed!Nyhed!

 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. 

kr. kr. 19199,oo9,oo

Nyhed!Nyhed!

Bøger til sommerferien!Bøger til sommerferien!

kr. kr. 19199,oo9,oo
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Tdslen i kornmarkenTdslen i kornmarken
Sara Kristesen har skrevet denne bog for 
at hjælpe andre, der lige som hun selv har 
været udsat for seksuelle overgreb.

Skyggernes Ø Skyggernes Ø 
I en verden hvor penge 
og magt hersker, lever 
Tessa af Delos et liv i 
ufrihed, nærmest som en 
slave. Tør hun nogen-
sinde håbe på frihed? 

8 skridt tilbage til fremtiden 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

Opvakt fra de dødeOpvakt fra de døde
Af Chauncey W. CrandallAf Chauncey W. Crandall
En anerkendt hjertespecia-
list fortæller om sin egen 
trosvandring gennem sønnens 
sygdom og senere en patients 
mirakuløse opvågen. 

kr. 228,00
kr. 228,00

Tag det første skridtTag det første skridt
Af Bill HybelAf Bill Hybel
Små skridt kan føre andre til 
tro. Få hjælp til at dele troen 
naturligt og med visdom, og se 
hvordan Gud bruger din venlig-
hed, villighed og åbenhed.

kr. 248,00
kr. 248,00

Nyd livet og lev længereNyd livet og lev længere
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Stress ned! Bliv fri for frygt, 
bekymring og usunde vaner. Forstå 
sandheden om stresshormoner.
Norsk udgave. Se fl ere af dr. Col-
berts bøger på hosianna.dk

Afhængig af anerkendelseAfhængig af anerkendelse

Er man afhængig af anerkendelse, 

kæmper man hele tiden med lavt 

selvværd og følelsesmæssig turbu-

lens. Få hjælp til at blive fri.

En kvinde med selvtillidEn kvinde med selvtillid

Bliv den kvinde, som Gud 
ønsker, du skal være. Nemlig: 
tapper, modig, tillidsfuld, 
respekteret, beundret, æret, 
efterspurgt og mest af alt: elsket.

kr. 98,00

2121
1616 1717

kkk

Tilbud - Joyce Meyer kr. 98!Tilbud - Joyce Meyer kr. 98!

Bøgernes BogBøgernes Bog

Læs din bibel medLæs din bibel med  
større udbyttestørre udbytte
Populært værktøj som hjælper Populært værktøj som hjælper 
bibellæsere til at få baggrunds-bibellæsere til at få baggrunds-
viden, forståelse og overblik viden, forståelse og overblik 
over de enkelte bøger i Bibelen.over de enkelte bøger i Bibelen.

Sindets fornyelseSindets fornyelse
Casey Treat giver nogle nøgler, som kan 
forvandle sindet. En del af bogen har 
været bragt som serie i Udfordringen.

Vanviddets HaveVanviddets Have
Om den babylonske 
prinsesse Tiamat under 
Kong Nebukadnesar, og 
hendes møde med en 
tilbageholdt jødisk fange. 

kr. 149,00
kr. 149,00 kr. 98,00

kr. 98,00
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Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

kr. 229,00kr. 229,00 kr. 198,00kr. 198,00kr. 98,00kr. 98,00

Journalist Daniel 
Øhrstrøm blev in-
spireret af kendte 
og ukendtes grav-
sten. De ord, som 
de døde eller ef-
terladte har ønsket 

skulle tale til de levende, må betyde 
noget. Det et der kommet 32 opstan-
delsessalmer ud af, og de ledsages 
af smukke fotos. 13 af salmerne 
er udgivet på den medfølgende 
CD. Med. bl.a. Sofi a Hedin, Louise 
Adrian, Kenneth Kühn. 
Indbundet. 92 sider, med farvefotos. 

Det bedste er i vente (Nr. 11)

kr. 228,00
kr. 228,00

1818 1919
2222

Leif Rasmussen

Brev til menigheden
i Danmark
Et budskab til kirken i vor tid.
Hvad er der sket med kirkens gennemslags-
kraft og længslen efter Jesu genkomst? 
spørger Leif Rasmussen i sit ”brev til me-
nigheden i Danmark”. ”Titlen, til denne 
bog, er hentet i Åbenbaringsbogens 2. 
kapitel. Det, der har inspireret mig, er, at 
Jesus beder Johannes om at skrive bl.a. 
til menigheden i Efesos. Jesus havde et 
vigtigt budskab til sin Kirke, og han bad sin 
tjener om at skrive det. Kan man forestille 
sig det samme ske i dag? At nogen får lagt 
på hjerte at skrive et budskab til Kirken i 
vor tid?” spørger Leif Rasmussen i bogen.

119 sider.  (Nr. 7)kr. kr. 9898,oo,oo

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 19199,oo9,oo
Tracy L. Higley

”Det er tåbeligt bare at 
leve for de synlige ting. 
Alligevel er det sådan, 
de fl este lever deres liv”.

Graham Powell

Fantastisk god bog om de to verde-
ner, der øver deres indfl ydelse på 
os, hvad enten vi er klar over det 
eller ej. Det ene er den synlige 
verden, den anden den usynlige. 
Vi kender normalt ikke så meget 
til den usynlige. Men det er nød-
vendigt, at vi forstår, hvad der sker 
med os og hvorfor.
Paperback, 277 sider.  
To verdener (Nr. 8)

”
le
AA
ddd

Fantastisk god

Viden om islam - Nyhed!Viden om islam - Nyhed!
Massoud Fouroozandeh og 
Marianne Søndergaard
Moskeernes mange ansigter 
Bogen ser på moskeernes funktion fra Muham-
meds tid til i dag - og hvilke problemer disse 
funktioner udgør for vores vestlige samfund. 
Allerførst skal vi skelne mellem muslimer og 
islam, og derefter er vi nødt til at erkende, at 
islams erklærede mål om at vinde hele verden 
for Allah, bør tages helt bogstaveligt. Sidst, men 
ikke mindst, rummer bogen en række forslag 
og ideer til politikere og diverse myndigheder 
om tiltag, der er nødvendige i forholdet til vores 
muslimske medborgere.

416 sider. Kr. 249,-

1212

Sommerlæsning som styrker troen...Sommerlæsning som styrker troen...

a
e
C
A
I

D

Sindets slagmarkSindets slagmark
Mange af de problemer, vi men-
nesker slås med, har deres rod 
i vore tankemønstre. Men med 
Helligåndens hjælp kan vi vinde 
kampen i vores sind. 
.

kr. 98,00
kr. 98,00

2020

kr. kr. 228228,oo,oo

kr. kr. 249249,oo,oo
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Den assyriske spion / Den assyriske spion / 
Jonatan Tylsgaard LarsenJonatan Tylsgaard Larsen

Historisk spændingsdrama fra omkring 
700 f.Kr., hvor Assyrien kæmpede for 
sin status som verdensmagt. 578 sider!

kr. 299,95
kr. 299,95

Dåben i Helligånden /Dåben i Helligånden /
H.K. NeerskovH.K. Neerskov

Kort og klar forklaring på 
hvordan man bliver døbt med 
Helligånden. 

kr. 75,00

Mellem himmel og jord / Mellem himmel og jord / 
Rolf Slot-HenriksenRolf Slot-Henriksen

Hvordan er det at dø? Hvad oplever 
en døende? Er der et liv efter døden? 
Findes der himle, helvede, engle...?

kr. 148,00
kr. 148,00

kr. 150,00

3434

3232

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

Grundig research viser, at de 
ældgamle stjernetegn inde-
holder et overraskende, men 
tydeligt budskab om en frelser.

 kr. 148,00

3737

John Bevere

Ekstraordinært
- Det liv du er bestemt til at leve

Hvorfor bliver vi draget til beretninger om helte-
modig triumf over tilsyneladende umulige om-
stændigheder? Måske er vores tilsyneladende 
behov for at fl ygte i fi lm og fortællinger eller blive 
underholdt i virkeligheden en længsel inspireret 
af Gud - en længsel efter det ekstraordinære. 
Denne bog er et kort til din forvandlingsrejse. Du 
er bestemt til et liv, som langt overgår de sæd-
vanlige defi nitioner på succes eller tilfredsstillelse. 

266 sider. Paperback. (Nr. 23)

krkrkrkr  kk

Interessante bøger om særlige emnerInteressante bøger om særlige emner

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

Er det virkeligt muligt, at de 
bibelske tekster fra Abraham 
til Sinai (1. Mosebog 11,27-2. 
Mosebog 40,38) er autentiske 
historiske dokumenter?

Noahs Ark - Historien og det Noahs Ark - Historien og det 
store fund / Henri Nissenstore fund / Henri Nissen

Læs alt om det store kinesiske 
fund. Der medfølger et ekstra 
kapitel i et hæfte med seneste 
nyt i sagen.

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

Kina oplever fl ere revolutioner 
i disse år - økonomisk, kultu-
relt, socialt og politisk; men i 
høj grad også religiøst.

 kr. 299,00
 kr. 299,00

3838

 kr. 198,00
 kr. 198,00

3434

 kr. 298,00
 kr. 298,00

3939

Den blodrøde tråd / Francine RiversDen blodrøde tråd / Francine Rivers

Roman. To kvinder, adskilt af mere end et 

århundrede, bliver forbundet gennem en slidt 

dagbog, mens de kæmper med Gud, mænd – 

og ikke mindst sig selv.

kr. 249,00
kr. 249,00

3333

2727

Læs Joel C. Rosenbergs politiske thrillerserie i 5 bind, der allerede har toppet New 
York Times’ bestsellerlister. Læs den fantastiske historie om Wall Street-strategen 
Jon Bennett og CIA-agenten Erin McCoy, hvor endetidens storpolitiske temaer blan-
des med action og stærke personlige oplevelser. 

Bind 1: Den Sidste Jihad - Bind 2 :De Sidste Tider - Bind 3: Det Endelige Valg
Bind 4: Kobberrullens Hemmelighed - Bind 5: Dødt Løb

Kære Hr. Tyv / Poul Henning KrogKære Hr. Tyv / Poul Henning Krog

40 varme og humoristiske blogindlæg 
om hverdagens mange genvorligheder 
- set i Guds lys. Velegnet som gave til 
din nabo, kolleger, venner mm. som 
ikke kender så meget til livet med Gud.

3535 3636

Derek Prince
At gå ind i Guds nærvær
”Jo mere jeg prøver at være god, jo værre 
er jeg stillet!” Hvis det lyder som dig, er der 
gode nyheder. Den legendariske bibellærer 
Derek Prince forklarer, hvordan du kan gå ind 
i Guds eget nærvær for at få den sande tilbe-
delses åndelige, fysiske og følelsesmæssige 
velsignelser. Derek viser også, hvordan man 
bliver befriet fra skyldens og syndens slaveri 
og opnår en indre fred og glæde, som intet 
andet kan kopiere.

162 sider. Kr. 200,00

Derek Prince
Åndelig Krigsførelse
Hovedkvarter: Himlen
Slagmark: Vore tanker
Derek Prince forklarer den kamp, der 
foregår i dag mellem Gud og ondskabens 
kræfter. Du får kendskab til fjendens stra-
tegier, så du effektivt kan modstå hans 
angreb. Forstå ”den fulde rustning”, som 
beskrives i Eferserbrevet kap. 6. Vi har 
Gud på vor side, og intet kan forhindre os 
i at vinde sejr.

125 sider. Kr. 200,00

Spændende romaner og god undervisning
2525

2626

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 19199,oo9,oo

2828 2929 3030

 Thrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg Thrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg

3131

kr. kr. 19198,oo8,oo

kr. kr. 19198,oo8,oo

John Bevere

Motiveret af Evigheden
- Lad dit liv få betydning nu og for altid

”Motiveret af evigheden” opfl ammer en til at 
revurdere sit liv, sine holdninger og sine handlin-
ger. Bogen gennemgår bl.a. nogle af de største 
misforståelser i vores samfund, som forårsager 
at mennesker efterhånden bliver ført længere og 
længere væk fra Jesus og Bibelens sandhed.

271 sider. Paperback. (Nr. 24)

Find andre Derek Prince-bøger på Hosianna.dk
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

25-2015

SommerferieSommerferielæsninglæsning
Bestil senest

   for levering inden ferien*30. juni
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 RABAT PÅ UDVALGTE LOMMEBIBLER*

Nyeste oversættelse på hverdagsdansk af både det Nye og Gamle Testamente. 

Sort læder Sort læder+LynlåsBrunt læderSor lt l dæder

Før: 470,-
Nu: 250

Brunt l dlæder

Før: 470.-
Nu: 250

SSor lt lt l ddæder+Lyn

Før: 550.-
Nu: 298

+++ 24480 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

1. Bestil dine sommerferie-bøger NU, 
så vi kan nå at sende dem til dig. 

2. Tilbud: På Hosianna.dk kan du se gode tilbud på 
Udfordringens egne udgivelser. Få fx 3 bøger for kun kr. 100.- 

3. Alle Udfordringens abonnenter får 5 pct. rabat 
på alle ikke-nedsatte bøger.
*Gælder varer på lager

Finder du ikke den bog, du søger i avisen,
så gå ind på Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 - her er over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

3 medrivende fortællinger
- for kun 100 kr.

Jonna Theede
Kan incest tilgives?

Følg Jonna Theede i hendes 
livsvandring, hvor minder 

om overgreb skiftes ud med 
frihed og en ny tro. 

Et cykelstyrt sætter Jonna i kontakt 
med en hel ny verden, nemlig kirken 

og de kristne. Omsorg og venskab 
viser vej til en ny tro og i liv i 

tilgivelsens kraft.
Normalpris kr. 168,-

Birte Lykke Olsen
Jeg fandt håb!

Birthe Lykke Olsen blev ramt 
af en fysisk lammelse, og det 

slog hende ud psykisk. 
Hun gik til lægen for at få nogle 

piller, men han anbefalede hende i 
stedet at fi nde frem til sine skjulte 

ressourcer. Birte brugte nu i stedet 
et kvarters tid hver dag på at 

samtale - med Gud.
Normalpris kr. 148,-

Iris M. Pedersen
Fundet og Fri

Iris søger i psykologien og 
psykoanalysen, og hun søger 

ind på den alternative 
åndeligheds vej. 

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

Modvilligt åbnes hun for den kristne 
tro, og efter mange års søgen erfarer 

hun Guds nærvær.
Normalpris kr. 148,-

Bestil bogpakke 1 - Kr. 100,- (Nr. 44)

4141 43434242
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Anmeldt af  
Bo Torp Pedersen

Den tyrkiske fi lm 
Vintersøvn vil nok 
overraske en del 
tilskuere. Det er en nemlig en 
eksklusiv kunst-fi lm for et lille, 
intellektuelt publikum. 

Instruktøren Nuri Bilge Ceylan 
fortæller om den fi losofi ske hotel-
ejer Aydin, som lever sammen 
med sin unge hustru Nihal og sin 
søster Necla i området Kappado-
kien i det centrale Tyrkiet. 

Rejser adskillige  
etiske og eksistentielle  
spørgsmål

Det særprægede landskab vil 
nok være en stor del af denne 
fi lms fascination for fi lmens seere. 
Når hovedpersonen ikke lige er 
ude i naturen, holder han ofte 
lange, fi losofi ske samtaler med 
Nihal eller Necla. Samtalerne 
synes inspireret af Anton Tjek-
hovs fortællinger, men hvor fører 
de hen? Det ene øjeblik taler de 
om fi losofi  og moral, det næste 
om smadrede glas i opvaskema-
skinen. Filmen vil formodentlig 
vise os, at der i Tyrkiet findes 
en intellektuel klasse, som ikke 
følger parolerne fra de aktuelle 
magthavere. Vi er fjernt fra Istan-

bul, og man fornemmer en vis 
distance til traditionel islam og 
aktuel islamisme. 

Hovedpersonen har en klumme 
i den stedlige avis, og samtalerne 
med Nihal og Necla handler ofte 
om dagligdagens moral. Når 
Aydin distancerer sig fra Ni-
hals lokale velgørenhedsarbejde 
og samarbejder med en brutal 
gældsinddriver, afslører det hans 
misantropiske livsholdning. I 
filmens løb bliver indtrykket af 
Aydin mere og mere tvetydigt, og 
undertegnede har svært ved at 
forstå, at de to kvinder i længden 
kan holde ham ud.

Det fascinerende  
ved fi lmen: roen  
og landskabet

Filmen varer 188 minutter. 
Filmens længde og langsomme 
tempo er noget af en prøvesten 
for seernes interesse for denne 
fi lm, og det vil ikke være mærke-
ligt, hvis nogle ”står af” undervejs. 
For en lille seergruppe vil fasci-
nationen af netop denne ro og af 
fi lmens landskabsbilleder bære 
igennem hele vejen.

Vintersøvn (DVD) 
188 min. 
Kirkebutik.dk-pris: 145 kr.

Anmeldt af Bo Torp Pedersen

Den 85-årige særdeles aktive 
Clint Eastwood har skabt en 
fascinerende, patriotisk fi lm.

De færreste af os har forudsæt-
ninger for at begribe, hvordan det 
var at være amerikansk soldat, 
da USA og andre lande beslut-
tede at gribe militært ind i Irak i 
2003. Med American Sniper hyl-
der Eastwood en ganske særlig 
soldat, nemlig én af de såkaldte 
”snigskytter” eller ”fi nskytter”, som 
militærfolk helst vil kalde dem. Fra 
deres overbliks-positioner støtter 
finskytterne de soldater, som 
på gadeplan kæmper sig frem 
i fjendtligt område. Det er skyt-
ternes opgave at uskadeliggøre 
fjender, der ligger på lur. Som det 
illustreres i én af fi lmens nøgle-
scener, kan opgaven indebære 
at skulle skyde mod børn, når 
disse misbruges af fjenden som 
fx bombekastere i forreste række.

Et mærket menneske
Det særlige ved denne film 

er også, at den portrætterer en 
autentisk person, nemlig texan-
eren Chris Kyle. Vi får et indblik 
både i hans privatliv og hans 
indsats som fi nskytte, hvor han 
var én af USA’s dygtigste. Med 
de uhyggelige dilemmaer, som 
en fi nskytte udsættes for, er det 
ikke mærkeligt, at krigsoplevelsen 
sætter sig dybt i sindet og mærker 
et menneske - også når soldaten 
er på orlov eller har afsluttet sin 
tjeneste. 

En helt
Eastwood har valgt ikke at 

skildre Irakkrigen generelt - her 
er ingen kritikpunkter af krigens 
gennemførelse - men har valgt 
at hylde en individuel amerikansk 
soldat, der udførte sin særlige 
opgave i denne krig på en både 
samvittighedsfuld og professio-
nelt set dygtig måde. Der er nogle 
filmtilskuere, som hellere ville 
have haft en helt anden fi lm, en 
”kritisk” fi lm. Jeg fi nder denne fi lm 
positivt værdifuld. Vi får et levende 
indtryk af et bestemt menneske i 
krig - ”den gode amerikaner”, en 

Mørkets hjerte
Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Foxcatcher er en eftertænksom og foruroligende 
fi lm, der trodser genredefi nition i sin undersø-
gelse af to mænds psykologiske revner.

Steve Carell spiller John DuPont, arving til en enorm formue, 
der er vokset op isoleret fra omverdenen af sin privilegerede mor 
Jean (Vanessa Redgrave). Excentrisk og med storladne visioner 
om sin rolle i historien vender DuPont sin opmærksomhed mod 
sportsgrenen brydning og bygger en stor, veludstyret facilitet på sin 
ejendom, kaldet Foxcatcher Farm. Da Dave Schultz (Mark Ruffalo) 
og lillebror Mark (Channing Tatum) vinder guldmedaljer ved OL i 
1984, lokker DuPont dem til Foxcatcher med løfter om at støtte 
deres karrierer. I løbet af de næste mange år forføres og frastødes 
de to brødre af DuPont, hvis opførsel tangerer det sindssyge, og 
som i sidste ende resulterer i en tragedie.

Alle karakterer i Foxcatcher har brug for at bevise noget for nogen 
- for autoriterne, for sig selv, eller for familiemedlemmer - og dette 
udvikler sig hos Mark og DuPont til noget, der mest af alt minder 
om en besættelse. At deres tvangstanker maskerer en fundamental 
mistro til egne evner og nogle massive ar på sjælen forårsaget 
af svigt fra fader- og moderskikkelser, føjer kun brænde til bålet. 
Hovedparten af Foxcatcher består da også af suptile paralleller 
mellem de to mænd: Mark er så fyldt af ophobet og usagt vrede, 
at han kun kan fi nde afl øb for de følelser på måtten, mens DuPonts 
opstyltede og arrogante facon er dække over en magtesløshed, han 
kun kan fi nde forløsning for i overgreb på andre.

En fordybelse i tabet af menneskelig empati
I undersøgelsen af, hvad der ligger til grund for disse karakterers 

psykologiske mén, deler Foxcatcher tema og stemning med den 
Oscar-vindende Whiplash, en anden fi lm, der også fokuserer på en 
mentor-skikkelse, der gør brug af alle midler - inklusiv fysisk og psy-
kisk vold - for at tvinge sine protegeer til tops. Men mens Whiplash 
fortælles i et hastigt voksende crescendo, kommer Foxcatcher til 
samme konklusion på en mere meditativ måde: Dialogen er minimal 
og billedsiden uden de store fanfarer. Det betyder, at fi lmen ikke 
direkte afslører de psykologiske revner, men i stedet lader tragedien 
udfolde sig møjsommeligt, efterhånden som spændingen bygger 
op til den dramatiske afslutning. Bennett Miller, som blev nomineret 
til en Oscar for bedste instruktør for fi lmen, udøver udsøgt kontrol 
over Foxcatcher, som på trods af sit emne er så atmosfærisk, at 
den næsten føles som en gyserfi lm, og selvom fi lmen er baseret på 
en sand historie, gør det faktisk fi lmen bedre, hvis man ikke kender 
noget til de virkelige begivenheder bag Foxcatcher, og i stedet ser 
denne historie udfolde sig som en hypnotiserende fordybelse i 
tabet af menneskelig empati. Det er en fremragende usentimental 
og brutal fi lm, der ikke er let at forholde sig til, men det gør også, 
at fi lmen ikke er for enhver smag.

Foxcatcher (DVD) • 130 min.

Tyrkisk kulde 
- eksistentiel distance
Sidste års Guldpalmevinder ”Vintersøvn” er en overraskende tyrkisk fi lm for et særligt
interesseret fi lmpublikum.

Helten fra Irakkrigen
Clint Eastwoods ”American Sniper” fortæller den sande historie om fi nskytten Chris Kyle.

helt som det er værd at hylde. 
På denne ufuldkomne jord har vi 
brug for helte og forbilleder.

American Sniper (DVD)
132 min.



Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

Her er der plads til din 
annonce

 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
30. okt. - 01. nov. 2015

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
GAVER med skatte-fradrag kan ind-
betales til Missionsfonden - husk at skri-
ve: ’5984 Radio-mission i Afrika’ 
på giro (+01) 6139450 - eller via netbank 
- konto nr. 9570 000 6139450. Kontakt: 
henri@udfordringen.dk

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

Autoriseret 
Psykolog og Diakon

Individuel terapi
  Parterapi

mobil 42 42 15 38

v/cand.psych.aut. 
Jack Brandholt

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk

BESTILLING
AF ANNONCER

RING
73 56 15 06

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

tilbydes på dansk/ engelsk/ tysk
- til jer som par/ familie
- til dig individuelt
- supervision
- sjælesorg

I Storkøbenhavn
- samt på Skype           
tlf. 42 68 00 15

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 34 37 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Eksistentiel

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk



Udfordringen torsdag den 18. juni 2015 DEBAT . 17

Synspunkter

Midt i valgkampen vil jeg minde 
om, hvordan Gud vælger menne-
sker.  Vi har mest tiltro til det store 
og stærke - det pæne og polerede 
- det sikre og solide. 

Gud vælger mennesker fra et 
andet kriterie end vores. Abraham 
løj, Moses kunne ikke tale, Jakob var 
en bedrager, Rahab var prostitueret, 
Noa drak sig fuld, Josef blev solgt som 
slave, Gideon var bange og David 
havde en affære. 

Man kan undre sig over, hvem 
Jesus valgte som sine disciple. Ingen 
af dem havde teologisk uddannelse 
eller var kendt for at kunne kom-
munikere. Men Jesus lagde verdens 
vigtigste budskab i hænderne på 
disse mennesker. 

Man skal ikke se længe på dem, 
Gud tidligere har udvalgt, for at forstå, 
at Gud ser anderledes på mennesker, 
end vi gør. 

I valgkampen er KD det eneste 
parti, der er under spærregrænsen. 
Ingen gi’r dem en chance. Ingen reg-
ner med dem. Mange trækker på smi-
lebåndet af dem. Mange ser ned på 
dem og ringeagter dem. Det er dem, 
der tror på Jesus - at livet starter ved 
undfangelsen - og at homoseksualitet 
er unaturligt. 

I 1. Korintherbrev 1:27-29 står 

der: ”Det, som er dårskab i verden, 
udvalgte Gud for at gøre de vise 
til skamme, og det, som er svagt 
i verden, udvalgte Gud for at gøre 
det stærke til skamme, og det, som 
verden ser ned på, og som ringeag-
tes, det, som ingenting er, udvalgte 
Gud for at gøre det, som er noget, til 
ingenting, for at ingen skal have noget 
at være stolt af over for Gud.” 

Ved du hvad kære ven? Jeg bliver 
ikke spor overrasket, hvis Gud træder 
ind på scenen og udvælger det i me-
ningsmålingerne svageste parti, det 
som er dårskab for verden, det som 

“de kloge” ikke regner for noget, til at 
komme over spærregrænsen og få en 
afgørende betydning for dannelsen af 
næste regering. 

Det ligner Gud. For sådan foregår 
Hans valgkamp. 

Professionelle ingenører byggede 
Titanic. En amatør byggede Arken. 

INTET ER UMULIGT FOR GUD! 
Tro på Ham og stem på dem, som 

i verdens øjne er de svageste.
MOSES HANSEN

POTTEMAGERENS HUS

Gud vælger anderledes
Tanker under valgkampen om, hvad Gud udvælger.

Joy og Moses Hansen ved havnen på Årø.

Man hører af og til sagt om Krist-
endemokraterne: ”De er slet ikke 
fortrolige med det politiske spil på 
Christiansborg. Stem derfor hellere 
på et af de partier, der er vant til 
at håndtere de store økonomiske, 
sociale og udenrigspolitiske sager, 
som trænger sig på.”

Når man op til valget lytter til de 
toneangivende politikere i radio og tv 
eller læser deres indlæg i bladene, får 
man let det indtryk, at landets og den 
enkeltes fremtid alene drejer sig om 
økonomi og trygge sociale kår. Vist 
er der fortsat meget at kæmpe for på 
den front, og tak for de politikere, der 
allerede har ydet en positiv indsats 
for at forbedre levevilkårene, og tak til 
alle, der ønsker at gøre det fremover.

Men der står andet end penge på 
spil for at sikre et folks fremtid. Det 

viser historiens triste eksempler på, 
hvor galt det kan gå, når et folk og 
det enkelte menneske glemmer eller 
ligefrem forkaster den magt, som 
bærer alt, nemlig Gud, vor Skaber 
og Herre, som har givet os sine bud 
og gode ordninger til værn for det liv, 
vi har fået.

Det vover Kristendemokraterne at 
gøre opmærksom på. Derfor er det 
bydende nødvendigt, at de kan få 
indfl ydelse, der hvor landets love og 
styre fastlægges. Gennem længere 
tid er der vedtaget en række love i klar 
modstrid med det kristne livssyn. Den 
udvikling må bringes til ophør. Ellers 
går det som Grundtvig siger i sangen 
om kong Skjold: ”Hvor ingen hegner, 
kun torne gro!”

En klog gammel mand gav en ung 
præst det råd: ”Tag dig godt af de 
små. De store skal nok klare sig!” Det 
gælder også de store politiske partier. 
Stem derfor i stedet gerne på KD. Selv 
en beskeden repræsentation på tinge 
kan få vigtig indfl ydelse.

HARTVIG WAGNER 
 PASTOR EMERITUS

 REVLINGENS KVARTER 74, 
7400 HERNING

De store skal nok klare sig
Brug stemmen på Kristendemokraterne, opfordrer Hartvig Wagner.

Snak med patienten…
I sidste uge var der her i bladet 
et indlæg fra undertegnede om 
samme emne, men der var blevet 
sat en overskrift på, som ikke helt 
stemte overens med det primære 
eller hovedpunktet i mit indlæg. 

Det primære i mit indlæg var og 
er, at når dødeligt syge patienter 
behandles alt for længe, så får de 
alt for kort tid til at forsone sig med 
at skulle sige farvel til livet og til alle 
deres pårørende. Kort og godt: de får 
en dårlig livsafslutning. 

Hvis lægerne derimod – lige så 
snart de vurderer, at patienten har 
kort tid tilbage – siger det, så kan pa-
tienten selv være med til at prioritere: 

Enten at få medicin, som ikke kan 
sikre overlevelse, men måske vil give 
uro og ubehagelige bivirkninger.  Eller 
at få palliation (lindrende behandling, 
som indbefatter smertelindring både 
fysisk og psykisk samt hjælp til 
løsning af sociale og eksistentielle / 
åndelige spørgsmål. Denne indsats 
gives på hospice og af palliative 
teams.)  

Lindrende indsats kan give dø-
deligt syge patienter ro og tid til at 
forsone sig med tanken om at skulle 
forlade livet og sige farvel – på alle 
de måder og til alle de mennesker, 
som de ønsker at sige farvel til. 
Dermed skabes mange fl ere gode 
livsafslutninger. 

For nuværende visiteres alt for 
mange patienter så sent til palliation, 
at de først kommer på hospice ganske 
få dage, før de dør. Det er synd for 
patienten, som dermed ikke får den 
gode livsafslutning, som vedkom-
mende kunne have fået.  

Så - hvis man starter med en 
snak med patienten, bliver der skabt 
mange fl ere gode livs-afslutninger, 
hvilket må være det absolut primære! 

Samtidigt kan det naturligvis gavne 
de pårørende og lette presset på de 
ansatte og samfundet som helhed.

TOVE VIDEBÆK

FOLKETINGSKANDIDAT FOR

KONSERVATIVE I VESTJYLLAND

I Pottemagerens Hus i Holsted mødtes forbedere fra Sydjylland for at bede for valget.

Aalborg Menigheds Center lagde rum til forbederne fra Nordjylland.

Kristne, som ønskede at bede 
for folketingsvalget, mødtes 
søndag den 14. juni fi re steder 
i landet.

I Karlslunde Strandkirke syd for 
København var ca. 20 personer 
samlet. Bededagen var her delt 
ind i 4 sektioner:

1. Vi holdt klagesang i porten.
2. Vi takkede Gud for alt det, 

som han har givet os i Danmark.
3. Vi bad Ham om alt det, som 

vores hjerter kunne ønske sig for 
Danmark især efter d. 18 juni.

Og 4. - Vi sluttede med at bede 
for alle kristne kandidater - både 
i og udenfor KD, fortæller Bess 
Serner Pedersen.

Alle sektioner drejede sig rundt 
om 4 hovedtemaer:

- Danmark, Kirken, Borgen og 
Middelhavet. Det var et intenst 
møde med masser af bøn og 
lovsang. Jeg tror vi alle gik hjem 
styrket i troen, slutter Bess.

Bøn for politikere
I Aalborg mødtes også en fl ok  

på godt 25 personer fra forskel-
lige kirker i AMC.

- Vi startede med lovsang, 
fortæller Patrik Näsfors. 

- David Hansen introduce-
rede forbønsdagen, og der var 
indlæg ved to tilstedeværende 
kandidater (Nick Hansen og Brita 
Eckardt) og initiativtagerne, både 
personligt hvad forbøn har bety-
det, men også åndeligt, samt et 
par politiske rapporter og indlæg. 

Vi havde fællesbøn og grup-
pebøn; for Danmark, for valget 
generelt og for de kristne kandi-
dater, der stiller op.

- Der var vidnesbyrd fra Jytte 

Nielsen, som har en stærk for-
bønstjeneste for politikere og 
Folketinget samt andre landes 
parlamenter m.v. 

Afslør politikernes
skjulte dagsordener

David Hansen talte om Daniels 
bog, og man bad om, at Gud vil 
afdække skjulte dagsordener, at 
ting måtte komme frem i lyset, 
og at Guds dagsorden for landet 
må blive eksponeret stærkere, og 
ikke den værditomhed, som stort 
set er indholdet i valgemnerne 
hos de fremtrædende partier. 

Vi bad for kristne kandidater 
generelt og specifikt for de to 
KD-kandidater som var til stede, 
at de måtte få gennemslagskraft, 
energi, styrke og visdom op til de 
sidste dages valgkamp. Endelig 
bad vi naturligvis for et gudgivent 
valgresultat.

Det var en stærk åndelig og 
trosfyldt samling, hvor vi erfarede 
Guds nærver og smil! fortæller 
David Hansen.

Løfterne om svar
I Holsted havde Moses Han-

sen stillet Pottemagerens hus til 
rådighed, men var selv forhindret. 
Derfor stod Henri Nissen for 
forbønsdagen. Han holdt først 
et oplæg om de politiske emner, 
hvor politikerne er på kollisions-
kurs med kristendommen. Han 
nævnte derefter det bibelske 
grundlag for at gå i forbøn for 
politikere - og løfterne, som viser, 
at man kan forvente et resultat. 

Han henviste bl.a. til forbøns-
bevægelsen i Finland. 

Derefter var der lovsang og fri 
bøn, som mange benyttede sig af. 

Ca. 25 var mødt op i Holsted for 
sammen at gå i forbøn for landet, 
og der blev bedt for alle partier og 
deres kendte ledere.

Også i Borgerkirken i Silkeborg 
var der en samling. 

- Det var en højtidsstund, da 
vi råbte til Gud om nåde for Dan-
mark. Vi var 15-20 bedende som 
udøste vort hjerte for Herren, at 
han ville forbarme sig over vort 
kære fædreland, fortæller Verner 
B. Andersen.

- Vores inderlige bønneråb var 
om trofaste kristne ledere over 
Danevang og en åndsudgydelse 
over vort nye folketing.

Så var vi også Gud inderligt 
taknemmelig for de gode kår, 
han har skænket os i vort jordiske 
fædreland. Især når vi betragter 
den urolige verden omkring os.

Vi afsluttede med sangen 
”Alene Kristus er mit håb - han 
er mit sikre sejersråb ...”

Lad os aldrig glemme dette 
midt i alle kriser og vanskelighe-
der, slutter Verner Andersen.

Henri.

Og nu venter vi på svar
Forbedere forventer et resultat på valgdagen torsdag den 18. juni

David Hansen: Lad de skjulte 
dagsordener blive afsløret og 
det onde forhindret.
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Diverse

Debat

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

Stillinger

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

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

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 
 

 

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

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

Det begyndte 
ikke med 
reformationen

Kristendommen begyndte ikke 
med reformationen. En gruppe 
danske borgere, bl.a. Moses 
Hansen og Johnny Noer, som har 
samlet sig under banneret  “Med 
Grundlov skal Land bygges” be-
sluttede i november 2013 at ville 
stå værn om Danmarks kristne 
værdier, som er grundlagt fra den 
tid, da Danmark var katolsk, ved 
bl.a. at indstævne kirkeministeren, 
ligestillingsministeren og social-
ministeren for at have overtrådt 
Danmarks Grundlov i forbindelse 
med indførelsen af homoseksuelle 
vielser i folkekirken. 

Johnny Noer har på forlaget 
“med Grundlov skal Land byg-
ges” udgivet et hæfte der hedder 
“Reformationens børn” hvori han 
postulerer, at Danmark er og 
forbliver en protestantisk nation, 
der bygger sin tro og lovgivning 
på ”reformatorernes 500-årige, 
sunde lære”. Hvilken sundhed? 
Jeg støtter 100% indstævningen 
og vil bede for, at sagen falder 
ud til fordel for Moses Hansen, 
Johnny Noer og kompagni, og 
dermed også for den kristne 
kirke i Danmark. Jeg værdsæt-
ter og respekterer deres ildhu 
og profetiske mod til at gå foran; 
men reformatorerne bidrog altså 
med den splittelse, der i dag har 
medført, at den danske folkekirke 
er styret af staten og dermed af 
politikerne og derfor selvforskyldt 
har bragt sig i en position, hvor 
den falske lære bliver en del af 
kirkens dna.  

Den katolske kirke, som refor-
matorerne brød med, og som er 
repræsenteret i Danmark med 50 
kirker spredt ud over Danmark, 
Grønland og Færøerne, har be-
varet den sunde lære, fordi den 
bygger på et læreembede, der er 
upolitisk og ikke lefl er for tidsån-
den, og derfor er det vildledende, 
når Johnny Noer ensidigt taler om 
“reformationens børn”, den rigtige 
titel burde være “apostelkirkens 
børn”. 

Den kirke, der i dag er et værn 
imod djævelens vildfarelser, er  
apostelkirken, også kendt som 
“én hellig katolsk og apostolisk 
kirke”, hvis to åbenbaringskilder 
er Skriften og Traditionen. Lad alle 
“apostelkirkens børn” fi nde sam-
men - også på tværs af kirkeskel - i 
en fælles kamp mod ondskabens 
magter, i erkendelsen af at den 
kristne kirke startede med Jesus 
og ikke med Luther. Reformati-
onsåret 2017 bør overalt fejres 
ved, at “protestantismens børn” 
vedkender sig deres katolske arv 
med respekt og kærlighed, og at 
“apostelkirkens børn” omfavner 
alle, der bekender Jesus som 
Herre, som brødre og søstre. 

PASTOR BENNY BLUMENSAAT,
KIRKEGADE 58, 6700 ESBJERG

Lighed og 
respekt

Lighed og respekt, også for 
psykisk syge, ældre og handicap-
pede borgere. Ligeværd, også 
for dem, der har brug for omsorg 
og de varme hænder. Disse 
sætninger er nøgleord i Kristen-
Demokraternes politik i forhold 
til de borgere, der har behov for 
hjælp og omsorg. Hjælpen og 
behandlingen skal foregå på 
en værdig og medmenneskelig 
måde. Teknologien kan være en 
stor hjælp, men skal ikke bruges 
som kompensation for menneske-
ligt nærvær og omsorg.

Ej heller må vi glemme de 
pårørende. Her kan der virkelig 
også være brug for støtte og råd-
givning. Eksempelvis forældre til 
handicappede børn. De yder en 
stor indsats. Den må vi bakke op, 
så hele familien kan fungere.

FRIDTJOF STIDSEN 
KORNING GAMMELBY 35
8700 HORSENS

FOLKETINGSKANDIDAT FOR KD 
I ØSTJYLLANDS STORKREDS.

Fridtjof Stidsen

www.skrodstrup.dk
Ansøgningsfrist er 10. juli

Forstander søges 

Læs meget mere om efterskolen samt stillingsopslag på:

» Pædagogisk ledelse

» Personaleledelse

» Elev- og forældrekontakt

» Økonomi og administration

Skrødstrup Efterskole søger en forstander, der vil 
træde i karakter som leder og udvikler - i samarbejde 
med et positivt, nytænkende og engageret team af 
medarbejdere. 

Du skal have flair for og lyst til:

En hudløs 
ærlig politiker

- Aftenshowet på DR1 har på 
skift haft besøg af de forskellige 
partiledere. I aftes var det så Stig 
Grenov. 

Vi oplevede Stig Grenov som 
et hudløst ærligt menneske. - En 
sådan mand er i grunden for 
god til at være politiker. ”Har han 
ikke en spindoktor”? spurgte én 
for en tid siden? For at svare så 
ærligt, som han gør, går ikke. En 
journalist, som interviewede ham, 
sagde bagefter med forundring: 
”Han svarede på det, jeg spurgte 
ham om.”

- Aftenens udsendelse havde 
som sædvanligt tre afsnit: Menne-
sket Stig Grenov, en quiz og svar 
på spørgsmål fra seerne.

Vi mødte et varmt, glad og 
åbent menneske. Læreren, der 
ikke var bange for at lave sjov med 
sine elever. En mand, som godt 
kunne blive ophidset (engageret). 

Han fremstod som et glad, 
levende og åbent menneske, så 
man tænkte: ”Er han egnet som 
politiker?” Men så når man møder 
hans viden og omsorg for de men-
nesker, som han gerne vil gøre 
noget for, bliver man klar over, at 
han ikke kun vil gøre noget, men 
også kan. Her banker et hjerte for 
mennesker.

- Som andre politikere havde 
Stig Grenov også valgt at tage på 
stemmefi skeri, hvorfor han tog ud 
til en institution, der hjælper børn, 
hvis forældre er alkoholiserede. 
Han blev imidlertid så optaget 
af sagen, at han blev der hele 
formiddagen.

-Tilbage til ærligheden. I quiz-
zen skulle Stig Grenov overgå 
Helle Thorning Smidt, som førte 
konkurrencen. Det gik da også 
nogenlunde, men på spørgsmålet: 
”Hvornår solgte Danmark de Vest-
indiske øer” svarede han forkert. 
Og så var det, at det kom helt 
ærligt fra ham: ”Og jeg er endda 
geografi lærer.” 

Her er endelig en ærlig politiker!
-Hvor mange danskere er ikke 

holdt med at følge med i de poli-
tiske debatter i denne valgkamp, 
for alt dette ”papegøjesnak”, som 
en kaldte det, og kradserier og 
angreb på hinanden er ikke til at 
holde ud. 

Endelig dukker der en ærlig og 
ligefrem politiker op med en etik 
og en familiepolitik, som Danmark 
har så hårdt brug for. 

JOHANNES ØSTERLUND NIELSEN

KIRKETOFTVEJ 25, BJERRINGBRO

”En ærlig politiker” kalder Johannes 
Østergaard Stig Grenov

Rød eller blå?
Melodi: 
Løft dit hoved du raske gut…

Vælge skal jeg, ja, men på hvad?
Selvom jeg ej er ligeglad,

hvem der som ”blok” skal regere,
kan mig slet ej imponere!

Valget er mellem rød og blå,
jeg til klarhed dog ej kan nå,
for desto mere de snakker,

jeg for det ævl mig betakker!

Desuagtet er Danmarks vel
overordnet vort valgs model,
men, ak, vi har alt for længe

ladet os styre af penge!

Dannebrog har et korsets tegn,
for på ”intelligent design”
troede landets forfædre,

som dets ophav ville hædre!

Får da blå eller rød mit kryds,
bli´r end valget det store gys,

fl aget jeg vil ihukomme,
når valghalløjet er omme!

Jørn Nielsen, 
H.C. Lumbyes Vej 159A, 
4700 Næstved

Flere debatindlæg side 17. 

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendig-
vis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at 
forkorte og udelade indlæg. 
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

Vær med til at gøre avisen kendt! Brug kuponen på side 21 eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 24:
Morten Rasmussen
Vesterled 28
7830 Vinderup

Kodeord: Oliesheik

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 
23. 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 11. Juni • Uge 24 • 2015 • Årg. 43

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

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

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

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

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

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

Afrikanske missionærer i Danmark

Afrikanske missionærer i Danmark

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

Kristne opfordres til at bede 
på søndag for folketingsvalget

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

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

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

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

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

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

bøn for valget på tværs af par-

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

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

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

• Søndag kl. 14.30-17.00 Potte-

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

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

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

dag den 18. juni. 

Lisbeth.

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

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

Kronik om grundloven.- Side 7.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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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

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: 
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 eller spørgsmålHar du ændringer eller spørgsmål
til dit abonnement?til dit abonnement?

SSå ring til Udfordrinå ring til Udfordringens 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

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

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21 
2400 København NV

Kirken i 
Kulturcenteret
”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

28. juni kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe 
i husets café: Café Kant

Hans Berntsen

En helt fantastisk bibelskole
  Bliv en åndelig elitesoldat i Jesu tjeneste her i endetiden.

  Troens Ild bibelskole er for alle troende og for dem, som 
har et kald til de fem tjenestegaver. Vil du lære, hvordan 
du kan lykkes i dit kristenliv og i din tjeneste, og hvordan 
du kan slå fjenden på fl ugt og mere end sejre, da kom på 
Troens Ild bibelskole. Det er den bedste investering for 
resten af dit liv. 

  Troens Ild bibelskole er en bibelskole, som ikke bare ud-
ruster dig med troens Ord, men også med troens ild, Guds 
kraft. Troens Ild bibelskole arbejder sammen med under-
visere fra Rhema-bibelskolerne og har ene salvede lærere, 
som har stor erfaring i tro og mirakler, og den salvelse som 
er over dem, vil komme over alle studenterne. 

  Det er en to års bibelskole og er hver lørdag fra 10-16. 
Starter d. 8. august. Vær velkommen til at melde dig til. 

Mere information og ansøgnings-skemaer kan hentes på:

www.troensild.dk under bibelskole. 
Email: troensild@gmail.com  Tlf. 50996431

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

Ferie

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

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

Anny Andersen - Tlf. 2568 3614

Krydstogt på Rhinen

Nyd det rolige tempo på floderne Saar, Mosel og 
den romantiske del af Rhinen. Besøg smukke 
historiske byer og slap af på dækket, mens du 
sejler med udsigt til vinmarker, slotte og borge. 
Syv dage uden hotelskift, hvor det flydende 
hotel bringer dig fra sted 
til sted.
Dato: 19. - 27. juli
Rejseledere: Elisabeth og 
Claus H. Olsen, Fur

Læs mere om rejsen  
på vores hjemmeside.
Eller kontakt 7592 2022

STORT LÆKKERT SOMMERHUS!
Beliggende på Limfjordsøen Mors i skønne omgivelser.
Her er god plads for 2-20 pers.10 vær. Huset er meget
velegnet til familiefester, retræte, alfakursus el. blot en
familieferie, ligger tæt ved stranden i lille skovområde.

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

Sommerhuse med panoramaudsigt
Sommerhus med panoramaudsigt i Hejlsminde og på Rømø

udlejes, plads til 8 personer. Forhør nærmere hos:
ejner_iversen@hotmail.com eller 2083 2753

Sommerhuset Hejlsminde: www.dansommer.dk/p/C2041



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 20/6
08:35 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.
19:45 Før Søndagen.
3. søndag efter trinitatis - fra
Skanderborg Slotskirke. Dagens 
tekst handler om bortløbne får og 
andre tabte sager. Dagens salmer 
er ”Nu fryde sig hver kristenmand”
og ”Når jeg er træt og trist”. Skan-
derborg Ungdomsskoles Kor syn-
ger sammen med folk fra egnen.

Onsdag 24/6
12:25 Bibelhistorie: Skabelsen
Britisk dokumentarserie fra 2010.
(The Bible: A History). Syv promi-
nente briter giver deres personlige 
syn på Biblen, og hvorfor de mener, 
at den stadig har relevans for os 
i dag.

DR 2
Søndag 21/6
14:35 Alternativ behandling - 
virker det? (6:6). 
Lisa står til at skulle have ampu-
teret sin arm, men kan en alter-
nativ behandlingsform som forbøn 
hjælpe hende? Nogle vil kalde 
det mirakler, andre vil kalde det 
tilfældigheder eller placebo. Men 
netop placebo forsøges udelukket 
i dagens forsøg.
21:45 Den sidste jøde i Kairo
Engang boede der jøder overalt 
i den arabiske verden. I dag er 
der næsten ingen. I Egypten blev 
titusinder af jøder fordrevet fra 
deres hjemland, og i dag er der 
mindre end ti tilbage. Naser Khader 
og Steen Nørskov fra Arabiske 
Stemmer er taget til den egyptiske 
hovedstad Kairo for at fi nde ud af, 
hvorfor araberne hader jøder.

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

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

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

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

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 18/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 19/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 20/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 21/6
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). 
Missionær Knud Elmo Knudsen 
fortæller om sit arbejde ved brød-
remenighedens mission I Tanzania. 
09:54 Gudstjeneste (P1)
Fra Brødremenigheden i Christi-
ansfeld. Prædikant: Jørgen Bøytler.
Organist: Juliana Ilgner.  
Kor: Det Lettiske Radiokor.
19:03 Religionsrapport (P1) 
19.30 Mennesker og Tro. 
 
Mandag 22/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 23/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1) 
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 24/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Mennesker og tro (P1)
Anders Laugesen har en nu gæst 
på besøg i sin skurvogn til en 
samtale om tro.
 21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

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

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. 

Hver uge kan du få en lille 
smagsprøve fra det sidste nye 
nummer af Udfordringen. 

På KKR TV’s hjemmeside for-

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

torsdag kl. 18:30 og kan ses på 
www.kkr-tv.dk/tv-udfordringen og 
på Udfordringens facebookside.

/lt

Se Udfordringen på KKR-TV

(25/2015)

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

Adresse: _________________________________________________________

Postnr._________ By:_______________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _____________________________________________

Fødselsdato (Hvis du bestiller UNGT abon.): _______________________

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

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

Navn:  ____________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

Postnr. ___________ By: _____________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  _____________________________________________

Skriv evt. dit eget abonnementsnummer her:  __________________________ Tak!

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

Udfordringen

Vind rejse til Israel

Søndag transmitteres gudstjenesten fra Brødremenigheden i 
Christiansfeld.

Lørdag den 20. juni kl. 21.30 viser 
GOD TV dokumentarfilmen ’One 
Step Beyond’. Filmen er Gram Seeds 
vidnesbyrd om et liv i kriminatilitet 
og misbrug, som forvandles, da han 
overbevises om Jesu kærlighed.

I 1996 blev 32-årige Gram, misbruger 
og tidligere indsat, bragt til hospitalet i 
Middlesbrough i det nordøstlige England, 
hvor han lå i coma i seks dage. Hospitals-
personalet bad hans mor om tilladelse 
til at slukke for respiratoren. Men Gram 
vågnede op af komaen.

Selv siger han, at denne koma forandrede hans liv. Han begyndte 
efterfølgende at gå i kirke, hvor han mødte sin nuværende kone. I dag 
arbejder han for at hjælpe kriminelle og udsatte teenagere.

Dramatisk dokumentarfi lm på God TV
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Musik
TJEK

Altså, hvis jeg tror på dig, vil jeg blive frelst? ...Når 
du nu står lige der... så er det faktisk ret let for mig! 

Indiemusik 
til ro i sjælen
Lad det være sagt med det samme. Copeland er ikke et 
kristent band i ordets egentlige forstand. Når de alligevel 
fi nder vej til denne anmeldelsesside er det, fordi de ligger 
lige nabo til kategorien. 

De har fl ere kristne i deres band og har spillet på kristne fe-
stivaler i USA. Det betyder, at deres tekster har gode værdier, 
men hverken Gud eller Jesus bliver direkte nævnt. 

Cd’en hedder Ixora og er Copelands første i 6(!) år. Bandet 
fi k sin første pladekontrakt i 2002 og udgav derefter en del 
albums, indtil de i 2009 besluttede at opløse bandet. I april 
2014 fortalte bandet, at de var sammen igen og ville lave 
deres nyeste album. Genren er alternative/indie, og det kan 
høres, at det er et modent band, som står bag cd’en; den er 
gennemarbejdet både musisk og poetisk. 

Hvis du kender Hymns from Nineveh og trækker pop-
aspektet fra, så har du et godt billede af Copeland. Samme 
bløde melodiske lyd med stærke stemningsbilleder, som stiger 
i intensitet gennem numrene. Når jeg har lyttet til albummet, 
er det mest af alt deres unikke lyd, jeg har med mig. Der er 
noget beroligende og tiltalende ved den bløde vokal og runde 
lyd, som får mig til at slappe af i sind og sjæl. Der er stor 
variation mellem numrene, men samtidig fungerer albummet 
rigtig godt som helhed.

Teksterne er meget emotionelle og poetiske. Det er tydeligt, 
at Aaron (forsangeren) elsker sin kone og familie - og mange 
af hans tekster er inspireret af den relation og værdi, han 
oplever gennem dette. 

Dette er helt klart et album, som i min samling fremstår 
som et unikt album i ordets bedste betydning. Det er et album, 
som jeg kommer til at tage frem, når jeg skal ligge på sofaen 
og slappe af eller køre hjem fra en stresset dag på arbejde. 
Men albummet kan også fi nt bruges som baggrundsmusik, 
når vennerne er på besøg, og der er brug for lidt underlæg-
ningsmusik, som ikke forstyrrer samtalen. Så skader det ikke, 
at det også er lidt sejt at lytte til. 

Karsten Jørgensen

Af Eva M. Jørgensen

I februar i år delte den briti-
ske komiker Russel Brand en 
video på sin youtube kanal, 
hvor han fortalte om pornoens 
negative indfl ydelse på sit eget 
liv. Blandt andet bekendte han:

- Det er aldrig lykkedes mig 
over længere tid ikke at se porno. 
Det har haft indfl ydelse på min 
evne til at relatere til kvinder.

Studier fra hjerneforskeren 
Valerie Voon fra Cambridge Uni-
versity forklarer måske årsagen. 
Forskningsresultatet, som blev 
offentliggjort i juni 2014, viser, at 
porno-brugere med et højt forbrug 
oplever de samme reaktioner i 
hjernen som afhængige stofmis-
brugere gør. 

Spørgsmålet er, om der er håb 
for at bryde med afhængigheden. 
Ifølge Benjamin Foster er svaret 
på det spørgsmål: ”Ja!”.

Han beskriver de følgende fi re 
fokuspunkter.

1. Se sandheden i øjnene
Du bliver nødt til at indrømme 

din pornoforbrug til nogen. Hvis 
du er gift, anbefaler jeg dig at for-
tælle det til din ægtefælle, hvis de 
ikke ved det. Hemmeligheder gør 
os til slaver. Når de bliver bragt ud 

i lyset, bliver grimheden tydelig. 
Se det i øjnene og tag ejerskab 
for dit problem. Det er første skridt 
mod frihed.

2. Bryd den onde cirkel
Når du ser porno, bliver hjer-

nen oversvømmet af dopamin 
(som også er kendt fra herion-
misbrug). Når doserne bliver for 
høje – som det sker ved jævnligt 
brug af porno – justerer hjernen 
ved at reducere det tilgængelige 
dopaminniveau. Det betyder, at 
nydelsen bliver mindre, så vi 
får brug for større mængder og 
potientielt mere grænsesøgende 
porno for at opnå nydelsen fra 
tidligere. 

Det lavere niveau af dopamin 

kan gøre os deprimerede og 
sende os tilbage til porno for 
at stimulere det igen. Det er en 
ond cirkel.

Den gode nyhed er, at når vi 
stopper med at se porno, justerer 
hjernen igen dopamin-niveauet. 
Det handler om at bryde cyklus-
sen ved at mætte appetitten. 
Over tid vil behovet sænkes. De 
sværeste dage er i begyndelsen. 
Det vil blive bedre over tid.

3. Støtte og opmuntring
Du kan ikke klare det alene. 

Den gode nyhed er, at du ikke er 
alene. Find en gruppe eller en ven 
med samme mål, aftal at mødes 
regelmæssigt, og vær helt ærlige. 
Find mennesker, som kan være 

ærlige med dig og bede sammen 
med dig. 

Søg efter pornoafhængigheds-
støttegrupper eller kirker og orga-
nisationer med hjælpeprogram-
mer. Det er en god idé at supplere 
med rådgivning, hvor du kan få 
specifi kke råd til, når fristelserne 
presser på, og som kan hjælpe 
dig med at afsløre dine triggers. 

4. Vælg noget bedre
En af grundvoldene i et me-

ningsfuldt liv er relationer. Porno 
fremmedgør os for hinanden og 
skaber udfordringer i vores nære 
relationer. Den træner vores 
hjerne til at leve i en fantasiverden 
i stedet for at dyrke relationerne til 
de ægte mennesker omkring os. 
Selviskheden bliver dyrket, fordi 
porno giver øjeblikkelig tilfreds-
stillelse på bekostning af, at andre 
mennesker bliver dehumaniseret. 
Det fører til skyld, ensomhed 
og isolation. Det er en kortvarig 
tilfredstillelse, som giver en læn-
gerevarende lavere livskvalitet.

Ægte intimitet kræver vilje, tål-
modighed og investeringer, men 
belønningen er overfl od. Nærvær 
i relationerne øger vores evne til 
at elske. At droppe pornografi en 
er at vælge noget bedre. Hold dig 
selv fast på det valg hver dag!

Bryder afhængigheden af porno
Benjamin Foster fra Allprodad.com deler fi re vigtige råd, som kan vise vejen til frihed fra porno.

Russel Brand, en kendt britisk komiker, fortæller på sin Youtube-
kanal om pornoens skadevirkninger i sit personlige liv. 

Traditionelt er det hovedsage-
ligt kristne organisationer og 
foreninger, som har advaret 
mod porno. Måske lejligheds-
vist støttet op af andre tros-
retninger. Men de seneste år 
er der sket noget helt nyt på 
anti-pornofronten.

Fightthenewdrug.org – et ir-
religiøst antiporno-site – er kom-
met ind i kampen, og de har en 
kæmpe rækkevidde. Blandt andet 
giver fl ere store stjerner deres be-
syv med i afsløringen af pornogra-
fi ens løgne – både når det gælder 
industrien og skadeligheden for 
det enkelte menneske. 

Men da Fight the New Drug 
(Bekæmp det nye ’stof’) ikke er 
religiøst, argumenterer de ikke 
primært ud fra moral. De er heller 
ikke optaget af at lave love mod 
pornografi . I stedet for bruger de 
viden og personlige historier som 
katalysatorer for forandring hos 
det enkelte menneske. 

Ødelægger familier
Om baggrunden for opstarten 

midt i første årti i det nye årtusind 

skriver de: 
 - Som unge universitetsstude-

rende stødte vi ind i den nyeste 
forskning om pornos indfl ydelse 
på hjernen, og vi blev chokerede! 
Efter videre studier gik det op 
for os, at porno ikke kun havde 
negative effekter på den enkeltes 
liv, men at indfl ydelsen skabte 
kæmpe problemer i kærligheds-
forhold. Porno river familier fra 
hinanden, og produktionen af 

pornografi  er ofte tæt forbundet til 
seksuel udnyttelse og traffi cking.

Ingen talte om det
- Forskningsresultaterne var 

tydelige: Porno har negativ neu-
rologisk effekt, skader relationer 
og har negativ indfl ydelse på hele 
vores samfund. Men det mest 
utrolige var, at alt dette skete, men 
ingen talte om det. Vi fi k snart en 
vision om at informere verden – og 

især teenagere -  omkring emnet. I 
2009 blev vi godkendt som godgø-
rende organisation og begyndte 
denne kampagne. 

Mange store medier som CNN, 
Huffington Post, Washington 
Post og Al Jazeera har omtalt 
hjemmesiden og kampagnen. 
På hjemmesiden tilbyder de ud 
over information også et afvæn-
ningsprogram. 

Eva

Ikke-kristne kæmper 
også imod pornografi 
Internetsiden fi ghtthenewdrug.org bekæmper porno uden nogen religiøs baggrund.

En af fi ghtthenewdrugs.org’s mange happenings for at sprede viden om porno er t-shirten med teksten 
”Porn kills Love”, en t-shirt, som kendte og ukendte over hele verden har købt. 
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Klummen
Ung Udfordringt

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 Anette Damgaard 
Andersen

Udsendt som volontør af Impact

FIND OS PÅ FACEBOOK

Der var strålende sol, da efterskoleforstander Leif Kruse og hele Sydvestjyllands Efterskole bød Michael Almebäck og Robin Söder velkommen.

Superligaspillere indviede 
kunstgræsbane på SE
Superligaspillerne Michael 
Almebäck og Robin Söder fra 
Esbjerg FB klippede snoren, 
da det nye kunstgræsanlæg 
på Sydvestjyllands Efterskole 
blev indviet. 

De to superligaspillere, der  
tidligere har spillet i udenland-
ske klubber som Club Brügge 
og IFK Gøteborg deltog også i 
den efterfølgende straffesparks-
konkurrence, men det var en af 
skolens elever, Torbjørn Nielsen, 
der vandt førstepræmien på 2  
biografbilletter.

3575 m2 kunstgræs
Forstander Leif Kruse siger om 

kunstgræsbanen:
- Skolen er stolt af nu at råde 

over 3575 m2 lækkert kunstgræs 
af højeste kvalitet – anlægget er 
leveret af kunstgræsfi rmaet NKI, 
som fx også står bag banen i Fa-
rum Park. Selve fodboldanlægget 

er på 65x55 meter med hegn og 
lysmaster til den mørke tid. Banen 
supplerer skolens mini-arena - en 
24x12 meter kunstgræsbane med 
bander, der ligger umiddelbart 
ved siden af.

Til idræt året rundt
Kunstgræsbanen dækker et 

stort behov for udendørsidræt på 
efterskolen hele året rundt - ikke 
mindst til skolens mange fodbold-
spillere. Samtidigt frigør den også 
delvist hallen i vinterperioden, og 
banen kan bruges på idrætslinjen, 
til ultimate og flagfootball - og 
naturligvis i fritiden. 

Derudover kan det komme på 
tale at leje banen ud til interes-
serede i lokalområdet. Banen er 
et træningsanlæg, der ca. svarer 
til en 8-mands bane, og den er 
bygget ovenpå den eksisterende 
grusbane, der blev anlagt i 2011, 
slutter forstander Leif Kruse.

Bodil

To svenske superligaspillere indviede den nye kunstgræsbane på Sydvestjyllands Efterskole.

Michael Almebäck og Robin Söder fra Esbjerg FB klippede snoren til 
kunstgræsbanen. 

 I straffesparkkonkurrencen måtte superligaspillerne fra Esbjerg se sig 
slået af en af skolens elever. 

Da det første hulk lød i kirkerummet, blev det hurtigt 
fulgt af fl ere andre, og snart stod stort set alle af de 
ca. 75 unge i en halvcirkel omkring prædikanten og 
hulkede højlydt. 

Onsdag eftermiddag er der gudstjeneste i børnehjemmets 
kirke i Honduras, og denne dag var det en kvindelig prædi-
kant, der forkyndte Guds ord. Efter en livlig prædiken med 
mange grin blandt de forsamlede børn og unge, inviterede 
prædikanten dem op foran i kirken, for at hun kunne lægge 
hånden på deres hoveder, velsigne dem og bede for dem. 
Det tilbud var der mange af de unge, der tog imod. Prædi-
kanten gik fra den ene til den anden og gav sig god tid til 
at bede for den enkelte. Flertallet af de unge, både drenge 
og piger, reagerede med at begynde at græde – nogle be-
hersket, mens andre hulkede højlydt og gav los for al den 
smerte, de måtte bære rundt på. Seancen tog omkring en 
time, og herefter gik de unge tilbage, tørrede øjnene og fandt 
deres plads på kirkebænkene.

At skifte den privilegerede og trygge tilværelse i Danmark 
ud med et volontørophold i Honduras for nogle måneder 
får virkelig ens eget liv sat i perspektiv. Der er en grund til, 
at alle disse børn, omkring 550, er havnet her på børne-
hjemmet. Nogle kommer fra meget fattige familier, der ikke 
kunne brødføde dem, andre har været udsat for fysiske eller 
psykiske overgreb, andre igen har levet på gaden etc. Alle 
bærer de på smertefulde minder, som jeg som dansker, med 
min trygge opvækst bag mig, har svært ved at relatere til.

Her kan kristendommen give de unge et tilhørssted og en 
tryghed, som de ellers mangler i deres liv. At være blevet 
efterladt eller opgivet af den nærmeste familie, skaber et 
stort behov for at vide, at man er elsket 
og værdsat, og hvis det ikke er fami-
lien, der viser den kærlighed, kan 
man fi nde tryghed og trøst i at være 
elsket af Gud. Hele verdens far.

Guds kærlighed 
trøster overalt

Holder din kirke fl ygtningesøndag?
FN har erklæret den 20. juni for Verdens Flygtningedag. Derfor mar-
kerer mange europæiske kirker enten den 14. eller den 21. juni en 
’fl ygtningesøndag’, hvor man særligt beder for verdens fl ygtninge.

- Med over 50 millioner fl ygtninge i verden og stadig fl ere asylansøgere 
og migranter, der sætter livet på spil på Middelhavet for at nå til fred og 
sikkerhed i Europa, er der mere end nogen sinde brug for en dag, hvor vi 
også i kirkerne sætter fokus på mennesker på fl ugt fra krig og forfølgelse, 
siger netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood fra Tværkulturelt Center.

Tværkulturelt Centers hjemmeside har 10 forskellige forslag til marke-
ring af Flygtningesøndagen. 

Bodil
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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

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 du vælger at 

blive VIP eller Premium medlem. 

Udfordringen
.biz

Rejsekonkurrence for ALLE 

Krista Revsbech
Organist og korrekturtlæser

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!

Fromme stærke kvinder 
- det er Danmarks mål

Den nu 91-årige Anna Elisabeth Gonge følte sig lykkelig, da 
hele familien var sund og rask. Senere oplevede hun at føle sig 
som Bibelens Job - også i det at kunne sige Gud ’tak for lån’ ved 
begravelserne i familien.

En DR-dokumentar i forbindel-
se med 100-året for kvindernes 
valgret tager os med til 90-års 
fødselsdag hos Anna Elisabeth 
Gonge og giver os et utrolig 
smukt indblik i en sønderjysk 
familie med fromme, stærke 
kvinder i fl ere generationer.

Dokumentaren starter med 
festen på Den Gamle Græn-
sekro ved Christiansfeld, hvor 
familie og venner samles for at 
hylde den 90-årige. Gennem to 
af de oprindelig fire døtre får 
vi et indtryk fra fortiden, mens 
døtrenes døtre fortæller om egne 

oplevelser med den energiske 
mormor.

Titlen ’Et lyst sind’ beskriver 
hovedpersonens holdning til et 
liv med hårdt arbejde ved land-
bruget og det at få mange børn i 
løbet af få år. I soveværelset stod 
der ud over forældrenes senge 
også fi re små senge til børnene. 

- Dengang tænkte jeg, at jeg 
var på lykkens tinge, fortæller 
Anna Elisabeth Gonge. Men så 
slog sygdommen til.

Så siger vi tak for lån
Manden, som både var land-

mand og kirkesanger, blev ramt 

af den arvelige sygdom Hun-
tingtons chorea. En af døtrene 
lod sig teste og lavede derpå 
et hæfte til sine søstre med en 
beskrivelse af sygdommen - og 
et kapitel fra Jobs Bog.

Anna Elisabeth kom nu til 
at drive gården alene i 25 år. I 
mellemtiden døde manden - og 
senere to af døtrene. 

- Så siger vi tak for lån, sagde 
den gamle enke ved begravel-
serne. Hun fortæller om troen 
som en ballast, og hvordan 
andres forbøn bar igennem de 
svære år. Men det lyse sind og 
viljen til at gøre noget for andre 

skinner også igennem, fx når 
den 90-årige bager fi re plader 
boller og tager ud som besøgs-
ven til ’de gamle’ på plejehjem-
met i Haderslev.

- Jeg tror, at alle udfordrin-
gerne har givet mormor et stærkt 
forhold til Gud, siger en datter-
datter, som nu læser til læge. 
Hun får også anledning til at 
bekende sin egen kristne tro i 
den fi ne udsendelse, som kan 
ses på DR’s hjemmeside en 
måneds tid efter den 8. juni.

Bodil

Livets gang i LIDENLUND

Dette skal være en bagsmæk om et bagsmæk. For hvad fi ndes 
der, som i mere bogstavelig forstand smækker tilbage end en 
god gammeldags … musefælde?

Man sætter en lækkerbisken på, spænder fjederen og venter 
spændt… på bagsmækket.

Jeg mødte en charmerende lille mus i weekenden. Den havde 
bosat sig i nederste køkkenskuffe i vores norske bjælkehytte, 
hvor den havde indrettet sig rigtig hyggeligt med masser af visne 
blade mellem de forhenværende rene viskestykker og grydelap-
per. Syntetiske lyserøde og lyseblå karklude-stumper fuldendte 
boligindretningen, og efter lugten at dømme var sandsynligvis mere 
end ét kuld lyserøde museunger kommet til verden her.

Den første aften mødte vi ikke straks hinanden, musen og 
jeg. Men da jeg ville snuppe en karklud i nederste køkkenskuffe, 
opdagede jeg, at den var fl yttet ind på adressen, sandsynligvis 
allerede i løbet af efteråret. Med forundring og respekt – blandet 
med et lille stænk irritation - lukkede jeg skuffen og problemstil-
lingen igen og krøb til køjs.

Næste dag røg museboet ud, og skuffen blev skrubbet i sæ-
bevand, mens tankerne kom og gik. Var det os, der var fl yttet ind 
i musens hytte, eller var den fl yttet ind i vores? Jeg hældede til 
den sidste fortolkning og lod skuffen tørre, først i forårssolen, så 
ved den lune pejs.

Så mødtes vi endelig. En sirlig, blankøjet lille skabning, der 
ikke virkede specielt sky, bevægede sig hjemmevant rundt langs 
væggene og ind i det hul, hvor den indtil i går havde haft sin ejer-
lejlighed. Nu var den hjemløs! 

I mit hjerte overvejede jeg, om man burde tilbyde den hjemløse 
en eller anden form for hjælp – men min hjerne fortalte mig, at den 
mus burde dø, ellers ville den besætte skuffen igen i det øjeblik, 
vi forlod hytten.

Det endte med et kompromis mellem hjerte og hjerne. Med 
halvhjertet begejstring satte jeg en musefælde op, hvor besætte-
ren før havde boet – med husets lækreste lufttørrede skinke som 
madding. Og ventede så…

Men der kom intet bagsmæk – ingen mus i fælden, inden vi 
måtte pakke sammen og drage tilbage til hverdagen. En smule 
lettet pakkede hjertet musefælden sammen, idet hjernen fortalte, 
at man ikke kan lade døde mus ligge og rådne i fælderne, efter 
man er rejst!

Og hjernen vandt, da jeg skulle overveje 
musens fremtidsmuligheder: Skuffen blev 
ikke sat i igen inden afrejse. Ingen per-
manent opholdstilladelse til den mus!

Brug for bagsmæk?
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