
Kort og forståeligt forklarer 
Hans Kristian Neerskov om 
baggrunden for den evige 
strid mellem jøder og arabere.

Forstå konfl iktens årsag 
  - HISTORISK OG TEOLOGISK

ISRAEL OG PALÆSTINENSERN
96 SIDER - ILLUSTRERET

KR. 98,-

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

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-
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Det 
bedste 

er i vente
Louise Adrian og Janne Mark om at 

skrive moderne salmemelodier. Side 3

Trods en del medvind fi k partiet under halvdelen af de nødvendige stemmer. Men formanden har straks fastslået, at partiet fortsætter.

Kristendemokraterne tabte - igen
Kristendemokraterne fi k me-
gen omtale i medierne forud for 
folketingsvalget den 18.6., og 
meningsmålingerne kravlede 
opad. Men slutresultatet blev 
alligevel kun 29.077 stemmer.

Det var kun 969 fl ere end ved 
valget i 2011, og under halvdelen 
af de nødvendige stemmer for at 
komme over 2 pct. spærregræn-
sen. Partiet fi k 0.9 pct.

KD måtte i 2005 forlade folke-
tinget med 1.7 pct. af stemmerne. 
Og i 2007 mistede man yderligere 
stemmer og røg under 1 pct. Det 

samme gentog sig i 2011 og nu 
igen i 2015.

Der var dog håb om, at partiet 
kunne erobre et kredsmandat 
i Vestjylland, og dermed også 
trække et eller to tillægsmandater 
med, som - ifølge stemmetallene 
- ville være faldet i Sydjylland og 
Østjylland. Men netop ved dette 
valg gik partiet 21 pct. tilbage i 
Vestjylland (fra 9.664 til 7.646).  
Og dermed røg dén mulighed.

Østjylland kunne derimod 
glæde sig over en fremgang på 
1.519 stemmer (49 pct.)

Også i København, Køben-

havns omegn, Nordsjælland og 
på Bornholm var der en pæn 
procentmæssig fremgang på 
gennemsnitligt 30 pct, som imid-
lertid ikke havde megen effekt 
(1.249 ekstra stemmer) på grund 
af de få stemmer, der traditionelt 
falder i Øst-Danmark.

Efter fi re valgnederlag har fl ere 
både udenfor og indenfor partiet 
derfor stillet spørgsmål ved, om 
der er en fremtid for KD.

Samarbejde med andre?
Peter Øhrstrøm og Henri Nis-

sen foreslog på hovedbestyrel-

sesmødet lørdag, at der blev 
nedsat en visionsgruppe, som 
bl.a. skulle undersøge mulighe-
derne for samarbejde med andre 
partier.

Formand Stig Grenov - som 
ikke var til stede - satte imidlertid 
telefonisk sin formandspost ind 
på, at forhindre forslaget, som 
han mente ville skabe forvirring 
om, hvorvidt KD fortsatte.

Underskriftsindsamling
Flere i partiet, bl.a. spidskan-

didaten i Vestjylland, viceborg-
mester Kristian Andersen, har 

foreslået, at man venter med at 
sætte en underskriftsindsamling 
i gang, indtil man har gennem-
tænkt mulighederne. 

- Det skylder man kandida-
terne, siger han.

Men KDs formand igangsatte 
i weekenden på egen hånd en 
ny underskriftsindsamling på 
hjemmesiden for at markere, at 
partiet vil fortsætte - trods endnu 
et valgnederlag.

Lisbeth.
Læs også 
Nyt om navne side 2
og leder side 6.

KDs formand Stig Grenov 
fastslår at partiet fortsætter og 
samler igen underskrifter.
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Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
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IMUs formand bliver ungdoms-
konsulent i Region Syd
Andreas Bøge har de seneste to år været 
formand for Indre Missions Unges (IMUs) 
landsudvalg. Til januar begynder han som 
ungdomskonsulent i Region Syd. 

Andreas har været med i IMUs arbejde i 
landsudvalget siden 2011. I 2013 blev formand 
for udvalget og dermed hele IMU. Han har 
desuden igennem 6 år været lejrleder for en 
af Blå Kors' årlige sommerlejre. 

De seneste 5 år har Andreas Bøge læst på 
Menighedsfakultet i Aarhus. Han er netop ved at færdiggøre sit 
speciale og skal til efteråret på Pastoralseminaret. Men Andreas 
skal ikke være præst - i hvert fald ikke endnu. Fra januar afl øser 
han Helene og Benny som ungdomskonsulent i Region Syd ifbm. 
at deres kontrakter udløbet i efteråret. 

Andreas er 28 år gammel og gift med Linda, som er lærer. De 
har to drenge - Jakob og Erik. De bor pt i Aarhus, men forventer at 
fl ytte til Trekantsområdet, når Andreas starter i IMU. 

Bodil

Foto: Jesper Rais

Tidligere kirkeminister Manu 
Sareen er nu ude af Folketinget
Den tidligere kirkeminister Manu Sareen 
(Radikale Venstre) mistede ved folketings-
valget 18.6. sin plads i Folketinget. 

Som kirkeminister huskes Manu Sareen 
især som den, der med stort engagement 
indførte de omstridte homofi le vielser. Det førte 
til ekstra mange udmeldelser af Folkekirken i 
2013. Han har også som kirkeminister været 
aktiv for at lukke fl ere kirker. 

Som ligestillingsminister har han mest markeret sig i debatten 
om ’kvindekvoter’. Manu Sareen er også børnebogsforfatter og 
foredragsholder. Privat er han far til tre, men skilt fra børnenes mor. 

De Radikale fi k et katastrofevalg og mistede 9 ud af 17 mandater.
Ida Auken (tidl. SF) var en af de heldige, som blev valgt. Hun 

markerede før valget, at hun er uenig i de Radikales krav om forbud 
mod drenges omskærelse. Et forbud vil ramme jøderne i Danmark, 
hvoraf mange vil være nødt til at emigrere pga. deres religion.

Henri.

Niels Peder Nielsen, en af 
DanskOases stiftere og man-
geårigt medlem af lederskabet, 
fyldte 70 år den 20. juni 2015.
 

Niels Peder Nielsen blev først 
uddannet som radio- og TV-
mekaniker og var derefter aktiv 
erhvervsmand i otte år.

Kursskifte
Det blev dog til et kursskifte 

på fl ere måder, efter at han kom 
til personlig tro gennem Missi-
onsforbundet (Betlehemskirken i 
Vanløse) i 1968. 

Tre år senere blev han gift 
med Irene Dalsgaard Nielsen, 
og i 1973 begyndte han at læse 

teologi på Århus Universitet.
 I 1980 blev Niels Peder Nielsen 

ordineret og blev præst i Hjarup 
og Vamdrup i Sydjylland indtil 
sin pensionering i 2008. I 2009 
blev han dog indsat som ulønnet 
hjælpepræst i Oasefællesskabet 
i Silkeborg, hvor sønnen Ruben 
er præst. Her har han haft særligt 
ansvar for ReFokusvisionen som 
udtrykt i kirkens Vision 2010.

Missionsopgaver
Niels Peder Nielsen har siddet 

i ledelsen for Youth for Christ i 
over 20 år.

I 1989 var han med til at stifte 
Dansk Oase. Han har været for-
mand i fl ere perioder og sluttede 

som næstformand i 2015.
Siden 2009 har Niels Peder 

Nielsen været næstformand i 
Dansk Balkan Mission, der bl.a. 
arbejder med mission blandt 
romaer i Rumænien.

Han har også siden 2012 været 
formand for bestyrelsen i Dansk 
Europamission, der har særligt 
fokus på den forfulgte kirke.

Niels Peder Nielsen bor nu 
i Silkeborg på Grundtvigsvej 5 
sammen med hustruen Irene. 
Parret har fi re børn.

’En fremsynet far
i Dansk Oase’

- Vi ønsker herfra hjertelig 
tillykke og takker for den store 

og vedvarende indsats i vores 
bevægelse. Vi står på skuldrene 
af Niels Peder og de mange an-
dre fremsynede fædre til vores 
karismatiske bevægelse, siger 
generalsekretær Karsten Bach 
fra DanskOase. 

Han tilføjer: ”Niels Peder Niel-
sen og hans kone, Irene, har altid 
haft stor betydning. Som præst i 
Hjarup og nu som deltidspræst 
i Silkeborg har han altid gjort 
meget for at skabe samling i 
Oase-bevægelsen. 

Vi skylder ham en stor tak på 
hans 70-års-dag.”

Bodil

Medstifter af Oase 70 
Først var han radiomekaniker, så blev han troende - og senere præst.

Nye chefer i Krifa 
Henriette Søndergaard, Bække, er tiltrådt 
som HR-chef i Krifa. 

Hun er på 11. år en del af Krifas ledelse. 
Henriette Søndergaard er oprindeligt uddannet 
pædagog og har også været børnehaveleder. 
I sit arbejde som HR-chef i Krifa arbejder 
hun bl.a. for at udvikle og implementere god 
arbejdslyst, og hun sætter stor pris på, når 
hendes team trives og lykkes med opgaver.

Tom Elkjær Hansen, Kolding, tiltræder 1. 
juli som chef for Krifa Esbjerg, som har 16 
medarbejdere og 7.500 kunder. 

Tom Elkjær Hansen kommer fra en stilling 
som chef for Krifas Juridiske Specialistcenter. 
Han er 57 år og har lederuddannelser fra 
Ledelsesakademiet i Århus og Syddansk 
Universitet.

Bodil

Andreas Bøge

Poul Hoffmann er død

Bog og 
planche 
til læserne
Udfordringen har overtaget 
restlageret af H.K. Neerskovs 
værk om ”Det Gamle Testamen-
tes Frelseshistorie. 

Det er en bog i stort format, 
25 x 23 cm, hvori der er indlagt 
en stor farveplanche på 65 x 48 
cm (se illustrationen t.v.). Bog og 
kort giver et godt overblik over 
GTs historie - og betydningen i 
forhold til kristendommen af ofre, 
tabernakel, tempel osv.

Udfordringens abonnenter kan 
nu bestille bog og planche til kun 
150 kr. på Hosianna.dk. 

Henri.

Af Henri Nissen

Forfatteren Poul Hoffmann 
døde stille på valgdagen den 
18. juni og bliver begravet fra 
Højslev Kirke fredag kl. 13.30.

Som ung verdslig ateist fra 
Næstved mødte Poul den troende 
kunstmalerdatter Kirsten på en 
rejse til Egypten. Det ændrede 
hans liv. Han blev selv stærkt 
troende kristen og brugte sit liv 
på at forsvare de kristne værdier. 

Oprindelig var han jurist, men 
det blev kun til et år på et advo-
katkontor. For Hoffmann vandt en 
roman-konkurrence med bogen 
”Søn af Priamos” med stof fra 
Iliaden og det gamle Grækenland.

Efterhånden drejede hans in-
teresse sig fra antikken og islam 
(som han beskrev i Korsfarerne) 
til Moses og Noahs dage.

Moses-trilogien blev hans 
internationale gennembrud. Den 
blev oversat til fl ere sprog, og 
indtægterne betød, at han også 
kunne droppe en periode som 
højskolelærer i Magleås og se-
nere på Unge Hjems Højskole. 

Kirsten hjalp som sekretær og 
moralsk opbakning. Og desuden 
skaffede hun den nødvendige 
ekstra indtægt som lærer og 
oversætter, så de kunne blive 
boende i huset i Birkerød. På 
deres gamle dage fl yttede de dog 
til Højslev ved Skive, hvor sønnen 
Helge boede.

Hoffmann nåede at skrive et 
halvthundrede bøger og hæfter, 
foruden artikler.

Udover de skønlitterære roma-
ner har Hoffmann også skrevet 
om fx dinosaurerne og syndfl o-
den, Atlantis, ligklædet i Torino, 
Israel, abort og sex.

Han har korresponderet med 
så kendte folk som Velikovsky 
og har altid været på udkig efter 
videnskabelige opdagelser, der 
bekræftede Bibelens historiske 
troværdighed.  

Det var netop de kristne hold-
ninger og hans ønske om at 
være bibeltro, der betød, at han 
aldrig fik den anerkendelse af 
det kulturradikale parnas, som 
han fortjente.

Det gjorde forfatteren og tv-
manden Jørgen Thorgaard op-
mærksom på. Efter at have stiftet 
bekendtskab med Hoffmanns 
over 40 bøger var han ikke i tvivl 
om, at Hoffmann var én af de 
største danske forfattere – og at 
den egentlige grund til, at han 
ikke blev anerkendt, var hans 
klare kristne bekendelse.

Hoffmann er ikke blot fl ydt med 
”udviklingen”, men har strittet 

imod og råbt vagt i gevær gang 
på gang. Han meldte sig fx ud 
af Folkekirken, da det homofi le 
vielsesritual blev indført.

Det var ikke med fornøjelse, 
han påpegede samfundets ukri-
stelige udvikling, men fordi han 
som en sand profet ikke kunne 
holde sin mund.

Han har påvirket en hel gene-
ration af kristne med sine klare 
udmeldinger. Samtidig var han 
også et meget kærligt menneske, 
der ønskede at formidle Guds 
kærlighed til alle, han mødte.

Han var en af de største danske forfattere, sagde Jørgen Thorgaard.

Kendte kristne ikke valgt
Hverken Tove Videbæk eller Jens-Henrik Kirk 
blev valgt i Vestjylland for de Konservative. Men 
deres stemmer hjalp partiets formand, Søren 
Pape, med at blive valgt.

Tove Videbæk og Jens-Henrik Kirk (billedet) er 
begge kendt for deres kristne holdninger.

Heller ikke den konservative Daniel Rugholm, der er troende 
baptist-kristen, blev valgt i Nordjylland. Derimod blev Mai Mercado 
valgt på Fyn. Hun markerede i en kronik før valget, at hun foretrak 
kristendom fremfor islam. Også Nazar Khader, der kalder sig en 
kulturkristen muslim, blev valgt i Østjylland. 

Henri.
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Af Henri Nissen

Selv om det ofte er salmedig-
teren, der er i fokus, har 17 
forskellige kunstnere skrevet 
melodier til Daniel Øhrstrøms 
nye bog/cd ”Det bedste er i 
vente”.

Daniel Øhrstrøm har tre gange 
været i radioen om sin nye bog, 
fx var han for nylig gæst i P1’s 
Mennesker og Tro. 

- Men faktisk kan der ligge lige 
så dybe tanker bag arbejdet med 
at skabe melodien til en salme-
sang, siger Daniel Øhrstrøm.

Faktisk er det netop melodi-
erne, der er det allersmukkeste 
ved samlingen, mente en anmel-
der fra Organistforeningens blad, 
der for nyligt blandt andet frem-
hævede to af komponisterne bag 
udgivelsen – Fangekorets leder 
Louise Adrian og leder af musik-
ken i Brorsons Kirke, Janne Mark. 
Og her fortæller de hver især om, 
hvordan sangene blev til.     

En særlig linje:
’Min nåde er dig nok’

Louise Adrian kender Daniel 
Øhrstrøm fra bogen om Fange-
koret, som han har skrevet. Det 
førte til et venskab. Og derfor 
havde han også vist hende nogle 
af sine tidligste bud på salmer. 
Og det ramte hende i en følsom 
periode, fortæller hun:  

”Jeg havde været ked af det i 
nogle dage. Når jeg er i trist hu-
mør, kan det hjælpe mig at spille 
og synge. Sådan sidder jeg ofte 
ved klaveret og improviserer et 
eller andet, som er en lille snak, 
gråd eller bøn til Gud. 

Daniel Øhrstrøm havde sendt 
mig nogle tekster, han havde 
skrevet, og jeg havde printet 
dem ud. På det tidspunkt havde 
han slet ikke nævnt noget om, at 

han havde gang i en digtsamling, 
og slet ikke noget med musik. 
Jeg fi k øje på linjen ”Min nåde 
er dig nok”. Jeg blev ved med at 
spille denne linje igen og igen og 
følte, at Gud ville glæde mig med 
denne trøst. Jeg oplevede et sær-
ligt nærvær fra Gud i dette løfte 
og kunne langsomt slippe alle 
de tunge og destruktive tanker 
og fokusere på denne sætning, 
som rummer hele evangeliet,” 
siger hun. 

Fra mol til dur
På den måde voksede melo-

dien nærmest frem af sig selv 
gennem bøn, fortæller hun:

”Jeg satte mig ikke ned for at 
lave musik, men sætningen ”Min 
nåde er dig nok” blev så stærk, 
at den blev et løfte fra Gud, hvor 
jeg kunn e glemme mig selv og 
fokusere på hans lidelse og ikke 

min egen. Sangen blev også en 
tak til Gud og påmindelse om, at 
vi ikke behøver andet fra Gud end 
hans nåde. 

Den lille linje ”Min nåde er dig 
nok” fylder kun en linje i hvert vers 
på skrift, men jeg valgte at lade 
den være hovedparten af sangen 
med tre stigende gentagelser i 
hvert vers. Denne sætning kom-
mer musikalsk forløsende i dur 
efter de dystre og smertefulde 
vers i mol,” forklarer hun.

Guddommelig hilsen 
fra en kræftsyg ven 

Louise Adrian spillede diskret 
sangen i nogle dage. Men så 
begyndte hendes børn også at 
synge med. 

”De vidste ikke, jeg havde lavet 
den. Vi sang den meget, og de 
bad mig om at spille den igen og 
igen. Den levede i vores familie. 

En dag fi k vi besøg af et æg-
tepar, som vi ikke havde haft 
besøg af i nogle år, fordi de begge 
har været igennem voldsomme 
kræftforløb.  

Selvom konen ikke havde no-
get hår på hovedet efter kemoen, 
fortalte hun os, at hun følte, Gud 
var med i denne svære tid, og at 
der var en sætning, som betød 
noget helt særligt for hende, og 
det var ”Min nåde er dig nok!” 

Det var meget stærkt for mig, 
og jeg fortalte hende om den 
sang, som jeg lige havde lavet 
musik til, og vi spillede og sang 
den fl ere gange sammen.” 

En grædende cello
En dag fortalte hun også Dani-

el Øhrstrøm, hvor meget sangen 
betød for hende, og hvordan hun 
mærkede Guds trøst om omsorg 
i netop denne tekst.  

”Sidenhen bad han mig ind-
spille den, og selvom Fangekoret 
har sunget den mange gange på 
Vridsløse, så syntes jeg ikke, at 
deres rå stemmer passede til 
det enkle og melankolske tone-
sprog. Derfor spurgte jeg 17-årige 
Louise Tuxen – en af børnenes 
venner – om at synge den ind, da 
hun synger fantastisk smukt og 
naturligt og er en varm kontrast 
til den ”grædende cello”.  

Louise Adrian satte siden 
også musik til salmen ”Lykken 
er vendt”, der også er med på 
CD’en. 

 
Vækkede melodier til live

En af de andre komponister, 
der har skrevet melodier til sam-
lingen er Janne Mark. 

Hun er faktisk også selv sal-
medigter. Og hun lærte også 
først Daniel Øhrstrøm at kende 
gennem hans journalistik, da han 
interviewede hende om hendes 
”Salmer fra broen”. 

Det førte også til et venskab, 
og derfor fi k hun også lov at se 
Øhrstrøms tekster længe før 
udgivelsen. Først lagde hun de 
nye tekster væk for at lægge 
afstand til sin egen samling, men 
pludselig var inspirationen der, 
forklarer hun:

 ”Da samlingen begyndte at 
kalde på min opmærksomhed, 
læste jeg teksterne igennem, og 
de tre, der vækkede en umid-
delbar melodi til live, valgte jeg 
ud - ’Det bedste er i vente’, ’Salt 
og lys’ og ’Glæd jer altid i Herren’”.

Livets afslutning 
er en åbning

Janne Mark fik hurtigt tre, 
smukke melodier ud af de tre 
tekster:

”Når jeg ser titlerne sammen 
nu, er det kærligheden, hjerte-
rummet, håbet og den stærke 
lyse forventning om et liv i tillids-
fuldhed, der gør sig gældende 
i alle tre salmer. At der er en 
gudskærlighed, der vil os alle 
det godt og som omslutter os. 
Også når livet ender - at det er en 
åbning og ikke en afslutning. At 

der en trøst at fi nde her for sorg, 
tab og savn”.

 
Det bedste er i vente

Denne indgangsvinkel kan hun 
genkende fra sit eget salmeuni-
vers, forklarer hun:

”Jeg har altid haft mange fore-
stillinger om, hvad der sker, når 
vi ikke er her mere - hvad vi har 
i vente. Og som barn været helt 
opslugt af det eventyr, der ligger 
foran - efter livet. 

Jeg tror, at teksten til titlen ’Det 
bedste er i vente’ har kaldt på 
nogle oprindelige tanker hos mig, 
som jeg som barn har haft om 
livet og døden. Men også samlin-
gen generelt, som udmærker sig 
ved, at den trækker gravstedet, 
som kan signalere et lukket rum, 
ud i livslyset og giver os nye ord 
og salmer for det liv, vi er fælles 
om, mens vi er her.”

Både Louise Adrian og Janne 
Mark har skrevet noder til deres 
sange, som kan erhverves i 
forbindelse med køb af salme-
samlingen. 

Gråd og Gråd og 
gudsnærvær gudsnærvær 
skabte nye salmerskabte nye salmer
Det kan også være bevægende at skrive melodier til salmer. Det kan også være bevægende at skrive melodier til salmer. 
Det oplevede Fangekorets Louise Adrian og Janne Mark fra Det oplevede Fangekorets Louise Adrian og Janne Mark fra 
Brorsons Kirke, da de skrev melodier til ’Det bedste er i vente’.Brorsons Kirke, da de skrev melodier til ’Det bedste er i vente’.

- Som barn har jeg været helt opslugt af det eventyr, der ligger 
foran - efter livet, fortæller komponisten Janne Mark.

Daniel Øhrstrøms 
har skrevet en 
række nye salmer 
med udgangspunkt 
i det kristne håb 
om en opstandelse 
og et evigt liv, som 
bl.a. Louise Adrian 
og Janne Mark har 
skrevet melodier 
til. 
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Af Bodil Lanting

Hvis børn fra Viborg Kommune 
gerne vil på søndagsskolelejr 
på Kjelsølejren ved Ans, kan 
de søge støtte fra Minna Due 
Jensens Fond.

Kjelsølejren, som hører under 
Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS), har planlagt 
6 forskellige lejre for børn og 
juniorer denne sommer. Og netop 
i år får fl ere børn mulighed for at 
deltage med støtte fra fonden 
”Børnenes ven”.

- Børn fra Viborg kommune, 
der af forskellige private årsager 
ikke har mulighed for at tilmelde 
sig, kan søge om støtte til lejren 
gennem ”Børnenes ven - Minna 
Due Jensens Fond”, ved at gå ind 
på hjemmesiden børnenes ven.
dk, udtaler Minna Due Jensen.

Hun er formand for Grundfos- 

fonden og gift med Grundfos’ 
direktør.

Der er allerede tilmeldt næsten 
300 børn og over 100 ledere til 
DFS-lejrene ved Ans.

- Børn skal opleve, at de er 
værdifulde, siger Erik Bertelsen, 

som er næstformand i DFS. Han 
oplyser, at hver lejr har en an-
svarlig lejrchef og en fl ok voksne 
ledere, som bruger deres fritid på 
at give børnene en uforglemmelig 
ferie med indhold. 

7.000 gratis Guldkorn
Minna Due Jensens Fond har 

også netop sponsoreret trykning 

af 7.000 kopier af DFS-magasinet 
”Guldkorn - få et, så et”, som hjæl-
per forældre med dåbsoplærin-
gen. Magasinet understreger, at 
mor og far er de vigtigste i verden 
- også i arbejdet med at give troen 
på Jesus videre til deres børn. Når 
det gælder tros-udviklingen hos 
børn, vurderer drengene fx, at 
mors indfl ydelse scorer 81 point, 
mens konfi rmandundervisningen 
kun scorer 26 point på en skala 
fra 1-100.

Takket være støtten fra Minna 
Due Jensens Fond kan D FS nu 
uddele 7.000 Guldkorn gratis til 
forældre, blandt andet på som-
merlejrene. 

- Guldkorn-kampagnen følges 
op til efteråret, hvor en række fag-
personer kan bookes til foredrag 
om at formidle troen til sine børn, 
oplyser Henrik B. T. Choi Nielsen 
fra DFS.

Efter en stemningsfyldt gudstjeneste på plænen foran Sct. Nicolaj 
Kirke i Aabenraa den 14. juni fandt fl ere af kirkegængere cyklerne 
frem for at køre sponsorløb.

Deltagerne cyklede sig til varmen, mens der blev klappet og hujet 
fra publikummerne på Kirkepladsen. Rekorden for antal omgange 
blev sat af Svend Tarp, som cyklede 50 runder skarpt fulgt af Magnus 
Jørgensen med  49 omgange. 

Tilsammen fi k cyklisterne og boderne indsamlet 32.856 kr. Pengene 
skal hjælpe særligt udsatte familier, ialt 90-100 personer, til at få en 
udbytterig og aktiv ferie, som arrangeres af frivillige familier i sognet.  

Bodil

Direktørfrue støtter børns 
ferier med Gud og leg
Minna Due Jensens fond støtter bl.a. børn, som gerne vil på søndagsskolelejr.

Børn i Viborg skal kunne komme på Kjelsølejren i sommerferien, mener formanden for Grundfosfonden.

Frikirke i Juelsminde holder 
international gudstjeneste 
Søndag den 28. juni inviterer 
frikirken Kristus for Alle i 
Juelsminde til international 
gudstjeneste, hvor talere fra 
fl ere lande vil fortælle om 
deres liv og arbejde.

Danske Allan Smith, som 
er gift med russiske Tanya, vil 
fortælle om bl.a. selv-hjælps-
projekter i Kasakhstan.

Robert Nzapa fra Sejs vil 
fortælle om et nyt liv i Danmark 
efter et liv med lemlæstelse og 
traumer fra Congo. 

Pastorparret Britta og Torben Thomsen åbner til daglig deres 
hjem på Fyrrelunden 28 for menighedens møder. Det vil også 
ske denne dag. 

- Vi oplever, at mennesker fra alle kulturer trives godt i de hjem-
lige rammer, som frikirken her kan tilbyde. Som familie har vi valgt 
først og fremmest at investere tid i vores egne 6 børn, og dernæst 
at tage os af andre, der har brug for et fællesskab at høre med 
i.  At vi er blevet en multikulturel menighed hjælper os til at sætte 
det samlende i livet højt: kærligheden til Gud og kærligheden til 
hinanden, siger pastorparret.

Til mødet på søndag vil der være tolkning til engelsk og russisk, 
og powerpoint med bibeltekster på arabisk. Mødet er åbent for alle.

Bodil

Tanya og Allan Smith med 
datteren Elizabeth.

MF mangler 742.000 kr. inden juli 
- giver dobler op på gavebreve
Menighedsfakultetet i Aarhus håber at få 200.000 kr. mere 
ind i juni end i samme periode sidste år. I de sidste 3 uger af 
regnskabsåret har MF brug for gaver på ialt 742.000 kr.

En anonym ven af MF udfordrer derfor alle, der sympatiserer med 
MF, til at støtte på den lange bane ved at tegne et gavebrev. Denne 
person vil doble op på alle nye gavebreve, der tegnes i maj og juni. 

Hvis man tegner et nyt gavebrev på fx. 2000 kr. årligt, udløser 
det altså en ekstra engangsgave til MF på 2000 kr., oplyser Me-
nighedsfakultetet. På denne måde håber man at nå i mål med 
gaveindtægterne, før regnskabsåret udløber den 30. juni.

Bodil

Ny børne-cd med Jack og Hans Jørn
Hans Jørn Østerby udgav den 
19. juni børne-cd’en Igen igen.

- Konceptet er det samme som 
på de to foregående CD’er med 
ham og mig, hvoraf den første 
af dem er solgt i mere end 2500 
eksemplarer.

Jack og jeg fører en - mere eller 
mindre intelligent - samtale om et 
emne eller to, og så kommer der 
en tilhørende sang, sunget af tre 
piger, som alle er solister i det nye 
landsdækkende Gospelkids-DK, 
fortæller Hans Jørn Østerby.

Bodil

Bugtalerdukken Jack 
snakker med på CD’en 
’-Igen igen’.

Gabrielpris til fi lm om demens
Landsforeningen af Menighedsråd 
har givet fi lmprisen, Gabrielprisen 
2015, til Erik Clausens fi lm ”Men-
nesker bliver spist”. Filmen er et 
hverdagsdrama om en familie, 
der rammes af demens, skriver 
foreningen Kirke og Film, der er 
med i juryen.

Erik Clausen er fi lmens instruktør, 
men har også hovedrollen som meka-
nikeren Herluf, som lider af tiltagende 
demens. Hans situation påvirker hele 
familien, bl.a. forholdet mellem ægte-
fællerne, mellem forældre og børn, ansat og arbejdsgiver.

Kirke og Film beskriver fi lmen som en dybt alvorlig hverdagssatire 
og fremhæver Bodil Jørgensen i rollen som hustruen. Det overlig-
gende budskab må være Paulus’ ord til Korinterne: "Kærligheden 
hører aldrig op. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt!" lyder 
vurderingen fra Kirke og Film. 

Bodil

Kirkefolk i Aabenraa 
cykler for feriefond

Minna Due Jensens fond  
støtter både Kjelsølejren og 
trykning af søndagsskole-
magasinet ’Guldkorn - Få 
et - så et.’
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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

Den 28. juni holder Jacobskir-
ken, der til daglig har til huse i 
centrum af Odense, caféguds-
tjeneste i kulturhuset Geværfa-
brikken i Otterup.

- Vi ønsker at præsentere troen 
på Jesus på en nærværende og 
nutidig måde, fortæller Ruben 
Tychsen fra Jacobskirken. Han 
oplyser, at Jacobskirken kun 
har få kontakter i Otterup, men 
håber at få kontakt til fl ere lokale, 
troende såvel som ikke-troende.

Det er anden gang i år, at 
kirken holder gudstjeneste i den 
nordfynske by. Drømmen er, at 
det på sigt bliver en gang om 
måneden.

Afslappet stil
Gudstjenesten i Otterup den 

28. juni vil blive holdt i en afslap-
pet stil, så alle kan være med, 
også selvom man ikke plejer at 
komme i kirke. Musikken er nuti-
dige rytmiske sange. Der vil være 
en prædiken over emnet ”Komme 
dit rige”. Den vil også være lige-
til og umiddelbart tilgængelig, 
krydret med humoristiske indslag 

og dagligdags eksempler, lover 
Ruben Tychsen. 

Efter gudstjenesten vil der 
være mulighed for at nyde en 
grillpølse med brød og sodavand 
eller kaffe til.

Jacobskirken i Odense har 150 

registrerede medlemmer og  er en 
kristen frikirke under Apostolsk 
Kirke i Danmark. Kirken er med 
i FrikirkeNet, som er en paraply-
organisation for ca. 90 frikirker 
fra Pinsekirken, Baptistkirken, 
Apostolsk Kirke samt uafhængige 

frikirker og husmenigheder.
Kulturhuset Geværfabrikken 

ligger på Fabriksvej 3-7 i Otterup. 
For mere info se hjemmesiden 
www.jacobskirken.dk/index.php/
Otterup.

Geværfabrikken i Otterup
skal huse cafégudstjenester
Jacobskirken i Odense holder sin første gudstjeneste i Otterup den 28. juni.

Jacobskirken i Odense holder den 28. juni cafégudstjeneste i kulturhuset Geværfabrikken i Ot-
terup. Foto: Jacobskirkens Facebookside.

Våd valgnat: 
Flaskehalsen peger 
på partiledere
Jeg er bestemt ikke moralist hvad angår alkohol og nyder det 
gerne. Jeg har sågar været med i et DR2 program, hvor jeg 
skulle drikke vin for åben skærm som en slags debatoplæg 
til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkoholforbrug. 

Derfor blev jeg i første omgang heller ikke forarget, da en 
tydeligt beruset Henrik Sass Larsen tonede frem på TV på 
valgaftenen. Efter en hård valgkamp er det forståeligt, at et par 
fadøl kan gøre godt.

Men som aftenen skred frem, og det viste det sig, at Henrik 
Sass Larsen ikke var alene om at have kigget dybt i glasset, 
begyndte jeg at blive bekymret.  Flere partiledere var ikke bare i 
godt humør, men hvad man på dansk kalder for ”stangstive”, da 
de holdt deres taler til partifesterne. De mindede mest om en fl ok 
kåde studenter, der festede løs ovenpå en veloverstået eksamen.

Det er et meget uheldigt signal at sende ud. Som landets 
øverste myndighed er politikere også moralske forbilleder, og 
derfor dur det ikke at optræde så berusede samtidigt med, at de 
udfører deres embede.

I erhvervslivet forlader en topleder julefrokosten, inden drukor-
giet begynder, fordi en leder mister respekt, hvis han eller hun 
begynder at drikke med de ansatte og risikerer at miste hæm-
ningerne. Som landets topchefer burde partiledere også vente 
med deres brandert, til kameraerne er slukkede, og henlægge 
den til en lukket fest. 

Det store spørgsmål er, hvorfor de ikke kunne vente? Er fuld-
skab i vores kultur blevet så almindeligt, at selv vore politikere nu 
ikke ser noget problem i at optræde stangstive i fuld offentlighed?

For politikere er jo langtfra de eneste, der dyrker drukkulturen. 
Danskerne har en massivt overforbrug af alkohol, og danske gym-
nasieelevers drukture i Prag og på skisportssteder trækker store 
overskrifter selv i udlandet. Landets læreanstalter og alkoholkon-
sulenter forsøger desperat at nedsætte de studerendes store 
alkoholforbrug. Men hvordan skal de unge lære at lægge deres 
vaner om, hvis de ser politikerne drikke sig en ordentligt kæp i 
øret for åben skærm den aften, hvor landets fremtid afgøres? 

Politikernes våde valgnat viser, at ånden i velfærdsparadiset 
mere og mere fi ndes på bunden af en fl aske. 

Af Hanne Baltzer 

Erik Ramballe Hansen er ansat 
som forretningschef for de 
grønlandske sømandshjem, 
som Sømandsmissionen ejer. 
Han kommer fra et job som sø-
mandshjemsbestyrer i Sisimiut 
i Grønland. 

Med ansættelsen af Erik Ram-
balle Hansen styrker Sømands-
missionen arbejdet i Grønland. 
Hans primære opgave bliver 
salg, kundepleje og en styrkelse 
af kontakten til samarbejdsre-
lationer som fx rejsebureauer, 
departementer i Grønland samt 
selvstyreejede institutioner. 

Desuden skal han være med 
til at sikre en optimal drift af sø-
mandshjemmene i samarbejde 
med bestyrerne – derfor regner 
han med 60-80 rejsedage årligt.

Erik Ramballe Hansen er ud-
dannet civiløkonom og er i gang 
med at læse HD. Sammen med 
hustruen Nanna og to døtre, Ma-
ria og Andrea, bor han i Kolding.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg 

kan blive ved med at arbejde for 
Sømandsmissionen. Jeg håber, 
at mit bidrag kan styrke sømands-
hjemmenes engagement i det 
grønlandske samfund samt kon-
tinuiteten i arbejdet, smiler han.

For mig er det vigtigt, at det 
primære fokus i Sømandsmis-
sionen er mission. Jeg skal ikke 
skabe forretning for profittens 

skyld, men for at skabe overskud 
til mission. Det formål vil jeg gerne 
arbejde for, tilføjer den nye for-
retningschef.

Sømandsmissionen har tre tre-
stjernede sømandshjem i Grøn-
land: Nuuk, Sisimiut og Aasiaat.  

Ny forretningschef vil styrke drift og 
mission i grønlandske sømandshjem

Det primære fokus i Sømands-
missionen må være mission, 
mener den nye forretnings-
chef for sømandshjemmene i 
Grønland.

Erik Ramballe Hansen bor i Danmark, men regner med at tage turen til Grønland fl ere gange årligt.
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Søndagens tekst: Luk. 6:36-42

Om ikke at dømme andre
36Vær barmhjertige, ligesom jeres Far er barmhjertig.
37Lad være med at dømme andre, ellers bliver I selv dømt. 

Fordøm ikke, så I ikke selv skal blive fordømt. Tilgiv, så vil I 
selv få tilgivelse.

38Giv, så skal der gives jer. Den målestok, I anvender over 
for andre, vil blive anvendt over for jer. Er I gavmilde, vil I 
modtage et godt, rystet, presset mål med top på.«

Om falske og ugudelige ledere
39Jesus anvendte tit billeder i sin undervisning. »Kan en 

blind lede en blind?« sagde han. »Falder de ikke begge i 
grøften? 40En lærling står ikke over sin mester. Men enhver, 
som er udlært, bliver som sin mester.

41Du kan let se splinten i din vens øje, men bjælken i dit 
eget øje kan du slet ikke få øje på. 42Hvordan kan du sige til 
din ven: ‘Kom, lad mig tage splinten ud af dit øje’, når du ikke 
ser bjælken i dit eget? Din selvretfærdige hykler! Sørg først 
for at få bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at 
tage splinten ud af din vens øje.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Bent Claudi

”Man skal ikke kaste med sten, 
når man selv bor i et glashus” 
– sådan lyder et gammelt ord-
sprog. Og man kan godt tænke, 
at det da siger sig selv. 

Kaster man med sten og selv 
står i fare for at bliver ramt, er 
det nærmest en selvudslettelse.

I dagens evangelietekst stil-
ler Jesus et spørgsmål, som 
næsten lyder lige så fjollet: 
”Hvorfor ser du splinten i din 
broders øje, men lægger ikke 
mærke til bjælken i dit eget øje?” 
Hallo! Der er da ikke nogen, der 
render rundt med en bjælke i 
sit øje og kigger efter splinter i 
kammeraternes øjne! Men hvad 
er det, Jesus vil sige?

Blind for egne fejl?
Kong David var oppe i det 

totalt røde felt, da han fi k at vide, 
hvordan en rig mand havde 
stjålet en fattig mands eneste 
ejendom – her var noget, der 
skulle hævnes. Her var noget, der 
skulle forandres. Men så peger 
profeten Natan op på kongen og 
siger kun tre ord: ”Du er manden”. 
Fejlen er hos dig. Det er dig, der 
er den mand, der skal forandres, 
for du har slået et menneske ihjel 
for at tage hans kone fra ham. 
”Du er manden!! Det er dig, der 
har stjålet fra en fattig mand. Gud 
har set, hvad du har gjort! Du er 
manden”. (2. Sam. kap. 7)

Oprigtig anger
Da David er udpeget som 

den skyldige, bryder han fuld-

stændig sammen og indrømmer 
det, han har gjort. Davids synd 
fi k konsekvenser både for ham 
selv, hans familie og hele kon-
geriget, men han fi k tilgivelse 
for sin synd.

Man kan godt undre sig over, 

hvorfor David ikke selv kunne 
se, at det var ham selv, der blev 
talt om. 

For at bruge Jesu ord: Hvor-
dan kunne han se splinten i sin 
brors øjne, men ikke bjælken i 
sit eget øje?

Brug for forandring
Jeg forestiller mig, at David 

fi k en del sved på panden den 
dag, for han havde brug for store 
forandringer i sit liv. Det samme 
har vi! Og vi kan også hurtigt 
få sved på panden, for hvordan 
skal vi dog kunne lave så store 
forandringer ved os selv, at vi 
endda er lige så barmhjertige, 
som Gud er barmhjertig? 

Ja, et andet sted siger Jesus 
endda direkte: Så vær da fuld-
kommen, som jeres himmelske 
far er fuldkommen!

Man kunne hurtigt få den 
tanke, at vi virkelig skal lave 
om på os selv. Man som David 
havde brug for, at en udefra kom 
og vidste, hvordan det stod til, 
har vi også brug for at få at vide, 
at ”Du er manden!”

Ordet til os i dag
Det er også sådan, vi skal se 

Jesu ord i teksten til i dag. Vi 
har brug for at få bjælken væk 
fra vort eget øje, så vi kan se 
splinten hos vores bror. Jesus 
siger faktisk ikke, at vi skal 
holde os fra at tage splinten ud 
af vores brors øje, men det er 
vigtigt med selvransagelse, at 
bekende hvad vi selv render 
rundt med. Det kan være godt 
og styrkende at gøre det over for 
en præst. At høre ordene: ”Så 
tilsiger jeg dig syndernes forla-
delse i Faderen og Sønnens og 
Helligåndens navn.” 

For at hjælpe andre har vi 
selv brug for at leve i dette rette 
forhold til Gud. Vi har brug for 
Jesus i vores liv. Vi har brug 
for, at han forvandler os, at han 
forandrer vores liv.

Og det er først dér, at han 
virkelig kan bruge os, for ”Guds 
kraft udfoldes i min magtesløs-
hed”. (2. Kor. kap. 12)

 Det er først, når vi lægger os 
selv og vort liv over til ham, at 
vi kan ændre verden til et bedre 
sted – så kan vi være et redskab 
for Guds fred. 

Kast ikke med sten...

Kast ikke med sten, hvis du selv bor i glashus, lyder et gammelt ordsprog. Det burde være ind-
lysende for enhver. Eller sagt på en anden måde: ”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men 
lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?” Og det er vi vist ret gode til...

Slut med KD?
Valgnederlaget bør skabe nytænkning.
Trods mange gode viljer og en masse hårdt slid, kom Kri-
stendemokraterne heller ikke i Folketinget ved det seneste 
valg den 18. juni.

Det er nu fjerde gang i række, det mislykkes. 
Første gang var i 2005, da Kristendemokraterne kun fi k 

1,7% og ca. 20.000 færre stemmer. Forklaringen kunne være, 
at partiet havde mistet den tidl. formand Jann Sjursen. Den nye 
formand Bodil Kornbek førte en mere venstreorienteret politik, 
ligesom hun satte spørgsmål ved partiets abort-politik. Og ved 
det næste valg i 2007 faldt dommen: KD mistede yderligere 
ca. 30.000 stemmer. 

Et fl ertal afsatte på landsmødet i 2008 Kornbek og førte 
partiet tilbage til Sjursens og Kofoeds linje. Men til trods for 
dette, fi k partiet heller ikke fl ere stemmer ved valget i 2011. 

Det svage resultat tilskrev nogle, at den nye leder, Per Ørum, 
lagde mere vægt på Vestjyllands udkants-problemer end på 
de etiske og kristne mærkesager. 

De etiske sager blev til gengæld proklameret tydeligt ved 
det seneste valg, men partiet fi k alligevel ikke fl ere end de ca. 
30.000 stemmer, som kun rækker halvvejs. 

Så partiet har ved de seneste valg forsøgt både det ene 
og det andet. Men vælgerne har svigtet. 

Én forklaring kan være, at der er blevet færre bevidste 
kristne. Antallet af gudstjeneste-deltagere er fx halveret. 

En anden forklaring kan være, at moderne kristne ikke er 
så trofaste overfor kernesagerne, men stemmer frit lige fra 
Dansk Folkeparti til Enhedslisten - til trods for at partierne fx 
alle går ind for fri abort, osv.

Uanset forklaringerne er fakta, at KD trods alle anstrengel-
ser åbenbart ikke længere kan samle stemmer nok.

I den situation ville det være klogt af partiets formand og 
ledelse ikke straks gå i gang med at samle underskrifter, 
som snart vil blive forældede, men give plads til eftertanke 
og undersøge alle mulige løsninger.

I Sverige forsøgte Kristen Demokratisk Samling i 70’erne 
og 80’erne gang på gang forgæves at komme over 4 pct. 
spærregrænsen. Herefter indgik KDS et samarbejde med 
Centerpartiet, om at opstille formanden på dette partis liste. Nu 
kom KDS ind og fi k en platform, og i dag ligger 
Kristendemokraterne godt over spærregrænsen.

KD i Danmark har fortsat en vigtig opgave 
som en profetisk røst i samfundet. Men skal KD 
i Folketinget, må partiets ledelse nu være villig 
til at tænke helt nyt og kreativt. Og de kristne 
må være mere villige til at bakke op.
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Kommunikationsmedarbejder i 
Israelsmissionen 

Af Dinna Swartz 

Hvorfor har De Tyske Evan-
geliske Kirkedage i årevis 
afvist organisationer, som 
deler evangeliet med jøder? 
Og hvad betyder denne hold-
ning for forståelsen af, hvem 
Jesus er?

Den 3. juni 2015 løb De Ty-
ske Evangeliske Kirkedage af 
staben i Stuttgart. Kirkedagene 
kender vi fra Danmark som en 
tværkirkelig konference, hvor 
inspiration og fællesskab er i 
højsædet. Men ikke alle kunne 
være med i Stuttgart. Arrange-
mentets præsidie besluttede 
nemlig i 1999, at grupper med 
jødemissionske intentioner ikke 
kan medvirke i Kirkedagene. 

Siden da har Israelsmis-
sionens søsterorganisation 
Evangeliumsdienst für Israel 
og den voksende gruppe af 
messianske jøder i Tyskland 
anfægtet beslutningen. I år var 
den messiansk-jødiske teolog 
Richard Harvey fra England 
derfor med i en paneldebat om 
emnet sammen med en jødisk 
professor og en kristen biskop.

Forholdet mellem jøde og 
kristen er ikke en ny problem-
stilling. Siden den første kirkes 
udbredelse har jøder, kristne 
og Jesus-troende jøder stået i 
ikke ukomplicerede relationer, 
der har krævet dialog og for-
ståelse fra alle parter. Peters 
tvivl om frelsen nu også gjaldt 
for hedninger (ApG 10) og 
spørgsmålet om omskærelsens 
nødvendighed i kirken (ApG 
15) er eksempler på, hvordan 
det ikke var uden problemer, 
at jøder og hedninge tog del i 
samme Jesus-bevægelse.

Situationen i Stuttgart
Hvordan har dette forhold så 

været udfordret under de tyske 
kirkedage i Stuttgart? Præsidi-
ets beslutning om, at grupper 
med jødemissionske intentioner 
ikke er velkomne til at medvirke 
på kirkedagene, begrundes 
med følgende argument:

Jesu far er ingen anden end 
Israels Gud, ”den trofaste Gud, 
som bevarer pagten” (5. Mos. 

7,9). Gud udvalgte Israel som 
sit folk og gjorde jøderne til sine 
vidner i verden.

I Det nye Testamente er Gud 
stadig Israels Gud (Matt 15, 31; 
Luk 1, 68; ApG 13, 17) og vil 
fortsat være Israels folks Gud 
for ikke-Jesustroende jøder. 
(Præsidie beslutning til Tyske 
Evangeliske Kirkedage, 31. 
januar 2014)

Altså lyder argumentet, at jø-
derne er Guds udvalgte folk, og 
det vil de fortsætte med, selvom 
de ikke tror på Jesus som deres 
frelser. Vi skal altså ikke fortælle 
jøderne, hvordan Jesus døde 
for alle mennesker inklusiv 
jøderne. Dette er overflødigt, 
hvis Gud fortsat er Israels Gud 
for alle jøder, også dem, der ikke 
tror på Jesus.

Kirkedagene er et kristent 
arrangement på fi re dage med 
mere end 100.000 mennesker, 
der kommer forbi til det velas-
sorterede program med aktivi-
teter, der dækker nærmest alle 
aspekter af det kristne liv. Dog 
dækker det ikke det aspekt, at 
jøder også kan tro på Jesus 

som deres Messias og heller 
ikke det aspekt, at jøder må 
høre om Jesus gennem mis-
sion, før de kan tage imod troen 
på ham.

Imod mission til jøder
Ifølge modstandere af jøde-

mission er der fl ere grunde til 
at tilbageholde evangeliet fra 
jøderne. Der er grundlæggende 
to argumenter, der står skarpt i 
denne diskussion. 

For det første argumente-
res der gerne ud fra to-pagts-
teologien. Den indebærer, at 
Det gamle Testamente (GT) 
indeholder én pagt, og Det nye 
Testamente (NT)  indeholder en 
anden pagt. I GT er det jødiske 
folk udvalgt af Gud og derfor 
frelst. I NT kommer Jesus og 
giver sit liv for resten af verden. 
Derfor har jøderne ikke brug for 
Jesus. Det er i dette argument, 
kirkedagenes præsidie tager 
deres afsæt.

Det andet argument går på 
den smertefulde historie, som 
kirken bærer på i forhold til jø-
derne. Det jødiske folks historie 
med kirken har gennem forskel-

lige tider været karakteriseret 
af smerte. Mest voldsomt står 
holocaust, som en pinefuld 
historie, hvor folkemord fandt 
sted i Jesu navn. Med en så-
dan historie har kirken mistet 
al sin ret til at tale til jøderne, 
lyder argumentet. Kirken kan 
simpelthen ikke tillade sig at 
missionere for jøderne.

De to vægtige argumenter 
bruges i diskussionen mod 
jødemission, og det er forstå-
eligt, at en todelt bibellæsning 
sammen med en sorg over den 
begrædelige historie leder til af-
sky for enhver form for mission 
over for det jødiske folk. Men 
Israelsmissionen har en anden 
tilgang til problematikken.

For Jesus - for jøder
Hvorfor skal vi så give evan-

geliet tilbage til jøderne med 
al den tunge bagage, som vi 
bærer rundt på med kirkens 
historie? Her fi nder vi tre ho-
vedargumenter.

For det første er evangelisa-
tion over for jøder helt centralt 
i Det Ny Testamente. Jesus 
gjorde det, apostlene gjorde 

det. De første fællesskaber af 
messianske jøder i Jerusalem 
og Galilæa gjorde det, den tid-
lige kirke blev formet gennem 
Paulus’ evangelisation over for 
jødiske samfund i Middelhavs-
området. At dele evangeliet med 
det jødiske folk var begyndelsen 
til evangelisation i verden.

For det andet må vi se på 
Jesu status i Bibelen. Hvis vi 
lytter til apostlen Peters for-
svarstale for det jødiske råd 
ser vi, hvordan han dengang 
argumenterede for jødemis-
sion: ”Der er ikke frelse i nogen 
anden, ja, der er ikke givet 
mennesker noget andet navn 
under himlen, som vi kan blive 
frelst ved.” (ApG 4, 12) Paulus 
understreger også Jesus som 
eneste udvej til frelse for alle: 
”For jeg skammer mig ikke ved 
evangeliet; det er Guds kraft til 
frelse for enhver, som tror, både 
for jøde, først, og for græker.” 
(Rom 1, 16) Argumentet er 
altså, at alle mennesker har 
brug for Jesus. Ingen kan blive 
frelst uden ham, og derfor må 
vi i kærlighed give denne nyhed 
til jøderne.

For det tredje kan argumentet 
om holocaust vendes på hove-
det. Dan Sered, daglig leder af 
Jews for Jesus, en missionsor-
ganisation, der ønsker at række 
ud til jøderne, er ikke i tvivl. 
Han udtaler: ”Netop på grund 
af holocaust må kirken fortælle 
jøderne om Jesus. Fortæl sand-
heden om, hvem Jesus er, så 
de får et rigtigt billede af ham.” 
Dette argument går på, at kirken 
ikke kan tillade sig at lade være. 
Når vi har været skyld i en så 
forvrænget forståelse af Jesus, 
så må vi også gøre vores for, at 
jøderne får den sande fortælling 
om Jesus.

Hvorfor jødemission?
Argumentet for jødemission 

kan, ifølge Israelsmissionens 
tidligere formand Kai Kjær-
Hansen, ganske kort beskrives 
i to sætninger:

Hvis Jesus ikke er Messias 
for jøder, er han heller ikke 
Kristus for hedninger. Enten er 
Jesus alt for alle, eller han er 

slet ikke noget for nogen.
Men for hvis skyld skal vi 

drive mission? Fem forhold kan 
nævnes kort, baseret på en 
helhedsforståelse af NT.

1. For jøders skyld. Guds 
vedvarende pagt med det jø-
diske folk annullerer hverken, 
at de har brug for Jesus til 
frelse, eller at de frelses på en 
anden måde end ikke-jøder. 
Troen kommer, når evangeliet 
forkyndes, og derfor må evan-
geliet om Jesus forkyndes for 
det jødiske folk.

2. For kirkens egen skyld.
Jødemission fører kirken ind i 
en nærkontakt med det jødi-
ske folk, som kirken selv har 
brug for.

3. For verdensevangelisa-
tionens skyld. Vi mener ikke, 
at jødemission er vigtigere i 
Guds øjne end anden mission. 
Men som teologisk og mis-
siologisk størrelse er jødemis-
sion unik.

4. For Jesus-troende jøders 
skyld. Disse bliver ofte frosset 
ude af deres eget folk på grund 
af deres tro på Jesus.

5. For Guds æres skyld. Sidst, 
men helt fundamentalt, skal der 
drives jødemission for Guds 
æres skyld. Det kostede Gud 
en pris at hengive sin elskede 
søn på korset.

Meget står på spil. Som kirke 
har vi intet evangelium at bringe 
andre eller for den sags skyld os 
selv, hvis Jesus ikke er jødernes 
Messias.

Temaet for de tyske kirkeda-
ge er “Damit wir klug werden”, 
som kan oversættes til “Så vi 
bliver kloge”. Det er også et citat 
fra Salme 90 vers 12, hvor der 
står “så vi får visdom i hjertet.”

I Israelsmissionen fi nder vi 
det hverken klogt eller vist at 
udelukke jødemissionsselska-
ber fra at udbrede budskabet 
om, at Jesus er alles Messias 
– også det jødiske folks.

Hvordan forholder kirkerne 
sig til Jesus-troende jøder?
Bevægelser, der deler evangeliet med jøder, er ikke velkomne på de tyske kirkedage. 
I år var en messiansk-jødisk teolog dog med i en paneldebat.

Jews for Jesus arbejder gennem gade-evangelisation på at møde det jødiske folk med evangeliet.

Netop på grund af 
holocaust må kirken 
fortælle jøderne om 

Jesus.
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Angeles. Dreamcenter startede udfra en kirke med 39 
medlemmer i 1994 til i dag at nå ud til mere end 50.000 
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dens rolle i det moderne samfund.
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Af Henri Nissen

Når Niels Christian Storgaard 
tidligere kom rundt for at re-
videre regnskaber, begyndte 
man ofte med en Gammel 
Dansk om morgenen og øl og 
snaps til frokost. 

Som tiden gik blev der tættere 
mellem snapsene, og Niels Chri-
stian blev efterhånden afhængig 
af alkohol.

- Omkring år 2000 begyndte 
det at bliv værre. Jeg drak til sidst 
fi re store fadøl med snaps til om 
dagen. Og en hel fl aske snaps 
hjemme hver dag. Jeg gemte 
fl asken bag bøgerne i reolen for 
min kone, fortælle Niels Christian.

Han havde mødt sin hustru 
Marly til en fest på den cubanske 
ambassade, hvor hun arbejdede.  
Han troede ikke, at hun bemær-
kede noget.

- Jeg var så vant til at drikke, 
at jeg sagtens kunne begå mig 
og endda køre bil med en høj 
promille, husker han.

- Når det så alligevel blev op-
daget, at der var Gammel Dansk  
i skuffen, så mistede jeg jo det 
ene job efter det andet. 

Alligevel blev jeg ved, indtil min 
lever var så beskadiget, at jeg 
blev indlagt i 2009.

Du lever ikke året ud...
På sygehuset blev Niels Chri-

stian undersøgt og fi k at vide, 
at han skulle holde op med at 
drikke. Efter et par dage blev han 
sendt hjem. Men der gik kun 14 
dage, så slog leveren klik. Niels 
Christian besvimede på lægens 
parkeringsplads og blev sendt på 
sygehuset med ambullance. 

Det konstateret, at Niels Chri-
stians lever kun fungerede med 
ca. 5 pct. 

- På det tidspunkt sagde de til 
mig, at hvis jeg holdt mig fra al-
kohol, så ville jeg få det lidt bedre. 
Men de kunne ikke garantere, at 

jeg ville leve året ud. De mente 
ikke rigtigt, at de kunne gøre no-
get for mig. Jeg kom på antabus 
og var oppe på at spise tyve piller 
om dagen.

Efter nogen tid blev jeg sendt 
hjem. Overlægen kunne mærke, 
at min kone var meget troende 
og tænkte nok, at det var bedst 
for mig at komme hjem. Men jeg 
havde det rigtig skidt. 

Så fi k min kone mig med i kirke. 
Jeg var opvokset i en kristen 
familie og hørte til Baptistkirken, 
men jeg var kommet væk fra den. 

Min kone er fra Peru i Syd-
amerika, og hun var begyndt 
at komme i den spansktalende 
menighed på Drejervej. Hun tog 
mig med, selv om jeg nu måtte 
gå med rollator.

Da den spanske præst Alberto 
sagde, at han manglede nogen 
til at hjælpe med det praktiske, 
meldte jeg mig alligevel, selv 
om jeg knapt nok kunne komme 
derind. I starten tog jeg derind 
to gange om ugen. Efterhånden 
mere. Men jeg havde det stadig-
væk ikke godt.

Bad for sit liv nytårsaften
- Nytårsaften hang lægernes 

ord tungt over mig, at jeg ikke ville 
leve året ud. Der var nu gået fi re 
måneder, hvor jeg ikke havde haft 
det særlig godt. Det var ekstra 
svært, fordi det var min fødsels-
dag nytårsdag den 1.1. Og jeg 
vidste ikke, om jeg ville overleve.

Jeg bad til Gud og sagde: 
Jeg har begået nogen store fejl. 
Jeg vil gerne ud af det her. Jeg 
vil være fri for min rollator. Og 
jeg vil tjene dig resten af mit liv, 
lovede jeg. 

Og dér skete der noget. Gud 
satte mig fri.

Jeg overlevede nytåret, og 
jeg mærkede en bedring, så jeg 
kunne holde op med at bruge 
rollator. Min kone fortalte mig en 
dag, at hun havde glemt at give 
mig antabus i længere tid.

- Nå, så går jeg over og får en 
lille én, sagde jeg. Men det var 
kun i sjov. Jeg gjorde det ikke.

Tvivlen slog mig ud
- Den 20. januar fi k jeg et of-

fi cielt brev, hvor lægerne skrev, at 
jeg skulle regne med tilbagefald 
og adskillige indlæggelser. De 
kunne ikke rigtigt gøre noget. Det 
behøvede de heller ikke, for Gud 
var begyndt at gøre mig rask.

Men da jeg fi k brevet, begyndte 
jeg at tvivle på det. Så jeg måtte 
ringe til min kone og bede hende 
komme hjem og bede med mig.

Min kone havde hele vejen en 
stærk tro. Hun følte, hun havde 
fået en besked fra Gud om, at 
jeg ville komme mig. Selv om 
lægerne kom med deres advars-
ler, sagde hun bare nå. Og jeg 
spekulerede på, om hun ikke 
havde forstået de alvorlige ord, 
de sagde. Men det var hendes 
tro, der fi k hende igennem.

Da jeg senere gik til kontrol 
hos lægen, sagde hun, at hun 
ikke fattede en brik. Alle tal var, 
som de skulle være. Jeg fejlede 
åbenbart ikke noget.

- Du ligner jo en på 40, sagde 
hun, selv om jeg på det tidspunkt 
var 58 år. Det var i 2010.

Siden er det bare gået fremad, 
så jeg nu har det rigtigt godt. Og 
det kan jeg kun takke Gud for. 
Jeg stod med lægernes dom i 
den ene hånd, men min bibel i 
den anden. Og jeg bad til Gud, 
og han hjalp mig.

Jeg besluttede dengang, at 
jeg ville sige åbent til alle, at det 
var Gud, der havde hjulpet mig. 
Det skulle ikke gemmes af vejen. 

Rejste til Peru
- Da det begyndte at gå bedre, 

fi k jeg den idé, at jeg ville rejse til 
Peru for at vise min kones familie, 
at jeg virkelig var sat fri fra af 
alkohol. De havde jo nok hørt, at 
jeg var alkoholiker.

Min kone syntes, at jeg skulle 

vente, til jeg havde det endnu 
bedre. Men et par dage efter fi k 
vi en bryllups-invitation fra min 
kones familie i Peru!

Så tog jeg derover alene i 
oktober 2010. Og jeg var der i to 
hele måneder. I oktober fyldte min 
svigermor 75 år, og jeg holdt en 
stor fest for hende, hvor jeg selv 
lavede dansk mad til dem.

Jeg kunne dog ikke rigtigt få 
lov at komme med mit vidnesbyrd 
i deres katolske kirke. For, som 
min svigermor sagde, så troede  
man ikke rigtigt på sådan noget 
med mirakler i den kirke.

 Men så hørte jeg, at der skulle 
holdes en stor fælleskirkelig 
helbredelses-gudstjeneste i ho-
vedstaden Lima.

Så tog jeg også til Lima. 

Vidnesbyrd på tv
- Da jeg hørte, at nogle hel-

bredte skulle fortælle deres vid-
nesbyrd, sagde jeg på mit ikke 
helt perfekte spanske, at jeg 
også gerne ville fortælle, hvad 
Gud havde gjort for mig. Og det 
fi k jeg lov til. Og alt kom bare til 
mig, så det var nemt at sige på 
spansk, da den katolske præst 
interviewede mig.

Da jeg så kom hjem, sagde 
de andre til mig, at vi skulle se at 
få spist, så vi kunne se fjernsyn 
om aftenen. Nå, tænkte jeg. Det 

lød lidt kedeligt. Jeg ville meget 
hellere snakke om det, jeg havde 
oplevet. Men det viste sig så, at 
gudstjenesten fra om formidda-
gen blev sendt i den bedste sen-
detid på nationalt tv lørdag aften. 

Mandag ringede jeg hjem til 
min kone og sagde, at jeg havde 
fortalt mit vidnesbyrd, og at det 
var kommet i nationalt tv. Det tro-
ede hun nu ikke rigtigt på, så da 
jeg kom hjem, var det første jeg 
gjorde at sætte dvd-optagelsen 
på, så hun kunne se det.

Oplevede ny helbredelse
- Jeg har oplevet så mange 

gode ting siden, jeg overgav mit 
liv til Jesus. 

Cirka et år efter, at jeg var 
blevet sat fri, styrtede en af min 
kones veninder på cykel og fi k 
en fl ænge i hovedet, så hun lå i 
koma. Da hun vågnede op, kunne 
hun hverken snakke eller gå. 
Men jeg blev tilkaldt som tolk og 
koordinator.

En dag sad vi til et møde med 
15 læger på Herlev Sygehus. 
De var enige om, at der ikke var 
noget håb for hende. Der skulle 
hård genoptræning til, og de 
tvivlede på, at hun ville komme 
til at tale igen.

Så tillod jeg mig at fortælle, 
hvad der var sket med mig. Og 
jeg sagde, at der jo også kunne 

ske et mirakel med hende, så hun 
pludselig kunne det hele. 

Der kom mange negative be-
mærkninger om, at ”sådan er det 
jo ikke”. En af lægerne spurgte 
mig dog ud bagefter. Det viste sig, 
at han havde kristne rødder, men 
at han altid havde fornægtet det. 

Men så gik der ikke mere end 
en uge, før min kones veninde fi k 
det meget bedre. Hun kom hjem 
at bo og blev så kørt frem og 
tilbage af mig og hendes mand. 
Og efter tre måneder blev hun 
totalt udskrevet.

Og nu har hun også været 
på ferie i Chile. Alt er okay. Hun 
har nogle små smerter, ligesom 
jeg har. Men ikke noget alvorligt. 
Kun en påmindelse om det, man 
har fejlet.

Gud har gjort hende rask.

Vil gerne tjene Gud
- Selv om jeg fik det meget 

bedre, havde jeg fået tilkendt 
førtidspension. Så jeg ville gerne 
hjælpe frivilligt til i Guds rige. Jeg 
hjalp til i den spanske menighed. 
Og det varede ikke længe, før jeg  
også begyndte at hjælpe til i kir-
kens bogbutik. Jeg er også med 
til at starte en kirke i Hørsholm 
sammen med Relevant Kirke.

Jeg fi k en ny chance. Og den 
vil jeg gerne bruge rigtigt.

Dødsdømt 
alkoholiker fi k 
en ny chance
Revisor Niels Christian Storgaard drak for mange snapse, og leveren slog 
klik. Men hans peruvianske hustru Marly havde fået en stærk tro på, at 
han ville overleve. Og i dag er han frisk som en havørn...
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Netanyahu: ’FIFA er med i 
international kampagne mod Israel’
– Opfordringerne til at boykotte den jødiske stat handler ikke 
om politik. Det handler om vor ret til at eksistere her som et 
frit folk. Israel, det mest angrebne demokrati på jorden, søger 
genuin fred. Vi kæmper mod barbarisk terrorisme. Bare i sid-
ste uge var der et forsøg på at smide Israel ud af FIFA, sagde 
statsminister Benjamin Netanyahu.

Under kabinetmødet søndag den 7. juni sagde Netanyahu, at han 
var opmuntret over enheden mellem de forskellige fl øje i israelsk 
politik, når det gælder modstand mod internationale boykotaktioner 
mod Israel. Han udtrykte også tilfredshed med, at politikere i USA’s 
Kongres arbejder imod den boykotbevægelse, som blandt andet er 
ledet af fl ere protestantiske liberale kirkesamfund.

Netanyahu påpegede, at Israel står overfor en international 
kampagne, der går ud på at tilsværte landets rygte. Men denne 
kampagne har ikke noget med Israels grænser i Gaza eller Judæa 
og Samaria at gøre. Det er et antisemitisk angreb, som tager sigte 
på at nægte Israels ret til at eksistere, mener han. 

– Det sidste, vi skal gøre, er at bøje vore hoveder og spørge, 
hvor vi gjorde fejl, og hvad vi har gjort galt. Vi har ikke gjort noget 
galt. Vi bliver holdt op mod en standard, som intet andet demokrati 
bliver målt med. Vi behøver ikke at retfærdiggøre os selv, vi skal 
bare fortælle sandheden, sagde Netanyahu.

Knut-Einar Norberg

Flere artikler i Åbne Døres blad har fokus på, hvordan drømme fra Gud får muslimer i Nordafrika og Mellemøsten til at opsøge 
kristne for at lære mere om Jesus og den kristne tro. Foto: Åbne Døres blad, juni 2015. 

Jesus viser sig for muslimer i 
drømme og siger: ’Følg mig’
Selv der, hvor IS har dræbt de kristne, kan Jesus nå muslimerne, beretter Åbne Døres blad.

Enhver drøm, som kommer før 
dagens første bønnekald klok-
ken 5, er fra Gud. Og mange 
muslimer bliver forbavsede 
over, at det er Jesus, som viser 
sig i deres drømme.

I Åbne Døres blad kan man 
læse mange eksempler på, at 
Gud kalder muslimer til tro på 
Jesus gennem drømme. Men 
når de senere bekender sig som 
kristne, kan det koste dem alt, 
fortæller generalsekretær Jørn 
Blohm Knudsen.

Shukri skulle til Mosul
I bogen ’Killing Christians’ 

fortæller Tom Doyle om irakiske 
Shukri og hans kone Khadija 
fra Falluja. De kom til tro på Jesus 
- og han kaldte dem til at rejse til 
byen Mosul, hvor IS havde dræbt 
eller fordrevet alle de kristne. Æg-
teparret drog afsted med deres to 
små børn. Under fredagsbønnen 
stillede Shukri sig foran en stor 

moské og uddelte bibler.
En dag sagde han til Khadija, 

at han denne dag ville få Jesus 
at se. Samme dag blev han 
dræbt og begravet i sandet af IS, 
mens han uddelte bibler. Men da 
familien fandt ham, lå han med 
et smil på ansigtet, og hans hånd 
pegede mod himlen. Han havde 
set Jesus.

Arfan blev udstødt
Nordafrikanske Arfan kom fra 

en from muslimsk familie. En nat i 
2007 før første bønnekald drømte 
han, at en vesterlænding ved navn 
Drew trykkede en Bibel mod hans 
hjerte. Arfan følte sit hjerte blive 
renset og vidste, da han vågnede, 
at han måtte opsøge Drew.

Denne vesterlænding boede 
sammen med sin kone i lands-
byen. De talte aldrig om deres  
kristne tro, men de viste andre 
kærlighed og var ikke korrupte. Ar-
fan fortalte Drew om sin drøm, og 
Drew begyndte at undervise ham. 

Arfan holdt troen på Jesus hem-
melig for sin familie i 6 måneder. 
Men en aften spurgte hans far:

”’Arfan, er du en kristen?’ Det 
kunne jeg kun indrømme. Fem 
minutter senere stod jeg uden for 
huset. Han havde smidt mig ud af 
mit hjem”, fortæller Arfan.

Han fi k nu både hjælp og un-
dervisning af de kristne og blev 
gift med en kristen pige.

- Vi savner stadig vores familier, 
men Gud gav os en ny familie, 
siger Arfan. Hans familie mødes 
med andre kristne i en hemmelig 
husmenighed. Men han har også 
oplevet den glæde, at en af hans 
muslimske venner kom til tro 
på Jesus. Denne ven var blevet 
berørt af, hvordan Arfan og hans 
kone bad sammen, og hvordan de 
levede med hinanden i familien.

Familie fi k samme drøm
En muslimsk familie fra en lille 

landsby i et afsides bjergområde i 
Mellemøsten mødte også Jesus.

Først døde faderen, hvorefter 
en af sønnerne blev familiens 
overhoved. Kort efter så sønnen 
sin far i en drøm. Faderen lå på 
hospitalet, hvor Jesus viste sig for 
ham og sagde: ’Hvis du tror på 
mig, vil jeg give dig det virkelige 
liv’. Sønnen hørte også sin far 
svare: ’Ja, jeg tror på dig, men 
gå venligst hen til min familie. Jeg 
har en stor familie.’ Herefter var 
faderen sovet stille ind.

Nu fandt sønnen ud af, at ikke 
kun han selv, men også en søster 
havde haft den samme drøm. På 
et familiemøde tog hele familien 
imod Jesus som deres frelser. 
Men hvordan skulle de lære mere 
om troen i det muslimske land? 
Sønnen besluttede at skaffe sig 
50 bibler. Også det lykkedes mod 
alle odds, fordi Gud på forhånd  
havde mindet en kristen om at 
hjælpe denne tidligere muslimske 
familie med oplæring i troen.

Bodil

Konferencen for Europæiske 
Kirker (KEK) udtrykker dyb 
beklagelse over de mange, som 
dør under fl ugt og opfordrer til 
forbøn og til at tage godt imod 
migranter i Europa.

Med henvisning til Hebræer-
brevet 13:2 ”Glem ikke gæstfrihe-
den...” opfordrer KEK fra et møde 
i Bruxelles den 4. juni kirkerne til 
at have fokus på de titusinder, 
der er druknet på Middelhavet i 
de sidste årtier.

Politik skaber smuglere
Strenge europæiske migrati-

onsregler gør det i praksis umuligt 
at komme legalt til Europa, selv 
for mennesker med stort behov 
for beskyttelse. Derfor får men-

neskesmuglere mulighed for 
at udføre deres skammelige, 
lukrative forretning, hedder det. 
Samtidig gør politikerne mere for 
at stoppe migranterne end for at 
redde menneskeliv.

Kirker og civile organisationer 
yder mange steder stor støtte til 

fl ygtninge, der når frem til Europa.
Det bedste ville være, at ingen 

blev tvunget bort fra sit hjemland. 
Derfor roser KEK de fredsska-
bende tiltag, der finder sted i 
Mellemøsten. KEK erkender dog, 
at mange også fremover vil søge 
beskyttelse i et andet land.

Det kan kirkerne gøre
På den baggrund opfordrer 

KEK kirkerne til bl.a.: At bede 
for fl ygtninge; mindes dem, der 
er døde undervejs til Europa, 
opbygge kapacitet til at tage imod 
flygtninge; tage debatten med 
dem, der frygter de fremmede 
- og opfordre EU’s politikere til 
at have en mere menneske-
centreret migrationspolitik .

KEK er et fællesskab af 114 
ortodokse, protestantiske, angli-
kanske og gammelkatolske kirker 
fra alle lande i Europa + 40 natio-
nale kirkeråd og organisationer i 
partnerskab. KEK blev grundlagt 
i 1959 og har sit hovedkontor i 
Bruxelles.

Bodil

Messianske jøder kom til orde på 
tyske kirkedage trods modstand
I 1999 besluttede præsidiet for de 
Evangeliske Tyske Kirkedage, at 
”messianske grupper ikke har til-
ladelse til aktiv deltagelse”. Men i år 
talte en jødisk-messiansk teolog på 
kirkedagene i Stuttgart 3.-7. juni, skri-
ver Den danske Israelsmission (DIM).

Teologen Richard Harvey fra England 
talte om messianske jøder i en panelde-
bat med en biskop og en jødisk professor.

- Messianske jøder er ’the missing 
link’ mellem jødedom og kristendom, 
sagde Richard Harvey. Han forklarede, 
at jødehad - også fra kristne - i tidens løb 
er en af årsagerne til, at Jesus-troende 
jøder ikke har lyst til at blive en del af de 
traditionelle kirker.

Men uanset skyldfølelsen over for jøderne er det vigtigt for vores 
selvforståelse at fastholde Jesus som eneste vej til frelse for alle 
mennesker, mener DIM’s tidligere formand Kai Kjær-Hansen.

”Hvis Jesus ikke er Messias for jøder, er han heller ikke Kristus 
for hedninger. Enten er Jesus alt for alle, eller han er slet ikke noget 
for nogen”, udtaler han på DIM’s hjemmeside.

De tyske kirkedage samlede i år 100.000 mennesker.
Bodil

Jøder skal også 
høre om Jesus, 
mener Kai Kjær-
Hansen fra DIM.

Paven kræver bæredygtig indsats 
for klimaet og verdens fattige
Paven understreger i en ny rundskrivelse, at klimaforandrin-
gerne rammer de fattigste i verden hårdest. Han opfordrer 
både politikere og enkeltpersoner til at ændre livsstil, skriver 
Jann Sjursen fra Caritas Danmark.

Pave Frans I, som er meget optaget af ansvaret for de fattige i 
verden, udfordrer i sin rundskrivelse, Laudato Si’ (”Lovet være du”), 
til både økonomisk og økologisk omstilling samt universel solidaritet. 

Det er lige præcis det, verden har brug for, mener Jann Sjursen, 
der er generalsekretær for Caritas Danmark, Den katolske Kirkes 
humanitære organisation. Han hæfter sig ved pavens understreg-
ning af, at skaberværket er et fælles gode med værdi i sig selv, ikke 
bare ressourcer, som mennesker kan udnytte i deres grådighed. 

Bodil

Europas kirker vil hjælpe bådfl ygtninge

Flygtninge ved Grækenland. Print fra TV 2 Nyhederne 14. juni.

Bog nr. 100 fra ProRex Forlag 
handler om forfulgte kristne
Forlaget ProRex i Christiansfeld har netop udgivet bog nr. 100. 
Det er Tom Doyles ’De dræber kristne’-  autentiske beretninger 
om at leve som kristen i lande med forfølgelse.

Bogen er dedikeret forfulgte kristne, fordi vi vil kaste lys over 
deres tragiske skæbne netop nu i Mellemøsten og fl ere afrikanske 
lande, siger Else Marie og Christian Larsen.

Ægteparret etablerede det kristne forlag ProRex i 2007.
Bodil
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kr. 148,00

50

    --  med indhold som st ker din t o  HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. 

Bøger til sommerferien!Bøger til sommerferien!
Nye bøger fra Udfordringens forlag:

Sådan indtager 
du din egen by!
Bogen ”Herren vil give jer byen” er skrevet af Päivi Heik-
kilä, en fi nsk apostel og forbønsleder, som fl ere gange 
har været i Danmark. 

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

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

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

Päivi Heikkilä taler på det olympiske stadion.

Verdensarvs-byen
Brødremenighedens fristad Christiansfeld er blevet 
indstillet til optagelse på UNESCOs Verdensarvs-liste.

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

kr. 148,00

5151

kr. 148,00

5252Ny roman om 
teenagere - og den 
hemmelige kraft

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

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

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

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

Læs videre i denne nye roman(serie) 
af Vibeke Binderup.

En roman, der også kan læses af voksne.

Læs interview med forfatteren i 
næste uges Udfordringen!

Obs! Se andre bøger i sidste uges katalog

kr. 148,00

5555
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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 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
kr. 98,00

2121
1616 1717

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

99 1010

1313
1414

1515

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 troenSommerlæsning 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
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
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
 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)

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

4040

 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

26-2015

SommerferielæsningSommerferielæsning

Bestil senest

   for levering inden ferien*30. juni

+++ 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 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)

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. (Bestil nr. 1)

kr. kr. 19199,oo9,oo

Bogen begynder med en alvorlig fl yulykke, dengang 
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. Og det forandrede totalt hans liv.
Dale Black fortæller meget troværdig og gribende om 
sit møde med det himmelske.
Paperback, 277 sider.  (Bestil nr. 2)

kr. kr. 19199,oo9,oo
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Anmeldt af 
Edith Theis-
Nielsen

Vi skal gen-
opdag e  den 
kristne tro og 

få appetit på troen, for ’katolsk’ 
kan erstattes af ’kristen’; de få 
afsnit, som især handler om 
katolsk tro og praksis, er også 
læseværdige. 

Kelly fortæller levende, hvad 
konsekvenserne for os alle er 
af de tendenser, som hersker i 
dagens samfund med at gå ind for 
individualisme, materialisme og 
at komme lettest om ved tingene 
med fokus på egen lyst og ulyst. 
Denne minimalisme, som Kelly 
kalder det, fører til ugidelighed og 
middelmådighed, der gennemsy-
rer alle dele af samfundet, og det 
er vigtigt at blive bevidst om det. 

Lykken ligger i Gud med cen-

trum i Jesu lære om kærlighed og 
i at blive en discipel. Kelly viser, 
hvordan den frihed, der gør, at man 
kan elske uselvisk, først er mulig, 
når man behersker sit eget liv. Det 
er spændende at læse om Jesu 
indfl ydelse på verdenshistorien og 
’frelseseventyret’, som fører til, at 
man i dynamisk samarbejde med 
Gud kan blive ”den bedste udgave 
af sig selv”; så vil man kunne leve 
et helligt liv, hvor man i alle beslut-
ninger lader sig lede af Helligån-
den og overgiver sin vilje til Gud.                                                                                                                                             
                    
Syv gode vaner

Ved at læse om helgenernes 
liv kan man lære af dem, for de 
fl este havde syv gode discipliner 
(vaner), der formede deres liv. 
Det viser, at et liv i hellighed er 
opnåeligt for alle ved at have et 
mål og gode vaner, der fører mod 
målet. Ikke tanketomme over-
springsøvelser, men livgivende 
vaner, der fører til, at man yder 

Kristen tro for
katolikker og alle andre

Matthew Kelly:
Genopdag den
katolske tro 
- Guide til et rigt 
og meningsfuldt 
åndeligt liv
310 sider 
189 kr.
Ansgarstiftelsens 
Forlag

sit bedste og lever et helligt liv! 
Bogen er inspireret af, at pave 

Frans har fremhævet, at det er en-

hver katoliks pligt at videregive 
evangeliet, og det gælder jo også 
alle protestanter!

Anmeldt af Josua Christensen 

Skal man dræbe løver for at 
være en rigtig mand? Hvis man 
er en ung masai-kriger, ja så er 
det faktisk en del af det at gå fra 
dreng til mand. 

I overført betydning handler 
bogen Løvedræber om at møde 
løverne i ens tilværelse som en 
mand, der tør se farerne i øjnene 
og tage kampen op for det, som 
virkelig betyder noget. 

John Eldredge, som bl.a. er 
kendt for bøgerne Det maskuline 
hjerte og Den maskuline rejse, 
er nu efterhånden en veletableret 
skribent indenfor den litteratur, 
som beskæftiger sig med iden-
titetsdannelse med et kristent 
perspektiv. I Løvedræber giver 
han plads til sin søn, Sam, og 
former bogen omkring en far-søn 
dialog, som omhandler de store 
skift i en mands liv fra uddannelse 
til arbejde, fra ungkarletilværelse 
til ansvarlig voksen, fra single til 
gift osv. 

Det er nogle afgørende år i en 
mands liv, hvor der er meget på 
spil, og den indre dreng gerne vil 
have lov til at diktere spillets reg-
ler lidt endnu. Manden bliver ikke 
til mand, førend han fi nder modet, 
sætter sin vilje ind og tager rollen 
som kriger på sig.   

Tiden udfordrer 
Forfatterne pointerer, at vores 

tidsånd ikke gør det nemmere for 
en ung at blive en mand: En af de 
store fjender, din generation må 

kæmpe med, er den letkøbte an-
erkendelse… Vi tænker mere på 
at give jer selvtillid end på at give 
jer arbejdsmoral (s.26), skriver 
John til Sam. 

Således kolliderer et ungt 
menneskes erfaring fra opvækst 
(under beskyttede rammer) og 
skolegang (med store løfter for en 
lys fremtid) ofte med den barske 

virkelighed, som byder på ledig-
hed eller arbejde, som slet ikke 
lever op til forventningerne og 
giver en følelse af utilstrækkelig-
hed overfor realiteternes verden. 

Køn ikke uvæsentligt 
Som i andre bøger har Eld-

redge i den grad fat i noget for 
betydningen af maskuliniteten. 

Det betyder noget, når den unge 
mand skal fi nde arbejde, være 
i et kæresteforhold, etablere 
familie osv. Det er vel ikke den 
store overraskelse, men alligevel 
må man sige, at forfatterne har 
fat i nogle centrale forhold, når 
han beskriver den største frygt 
i mandens/kvindens liv: manden 
frygter at fremstå som én, der har 
brug for hjælp og ikke kan klare 
sig selv, siger forfatteren - det er 
bl.a. derfor, det er sværere for 
en mand at spørge om vej (eller 
hjælp) end for en kvinde. 

Gudgiven natur
Gud har lagt noget dybt nede i 

enhver mand, siger Eldredge; en 
lidenskab, en drøm om at kunne 
træde i karakter, redde verden og 
blive den helt, man er skabt til at 
være. Det er en af forklaringerne 
på de mange superheltefilm, 
som produceres på stribe. Det er 
naturligvis ikke sådan, at enhver 
mand skal afværge en jordom-
styrtende katastrofe for at blive 
den mand og helt, han er skabt 
til at være, men længslen efter 
at redde nogen, sætte ind med 
mod og kæmpe i en højere sags 
tjeneste er en del af den gudgivne 
natur, som giver os grund til håb 
for menneskeheden.       

Sam og John Eldredge: 
Løvedræber 
208 sider • 199,95 kr. • ProRex 

Hvad er en rigtig mand?
Far og søn skriver bog, som skal hjælpe unge mænd til at fi nde ind i manderollen efter Guds hjerte.

Anmeldt af Craig Deaton

Kristne spekulerer nogle gange på, hvorfor det 
kan være så svært at bære frugt eller effektivt 
dele Guds herlighed med andre. Tunde Bolanta 
dykker ned i et emne, som sjældent bliver 

prædiket, men som er et kraftfuldt element til livsforvanling. 

Åndelig brudthed er en meget nyttig bog fra start til slut. 
Desværre er ordet ”brudthed” en problematisk oversættelse 
til dansk. Ellers er budskabet meget tydeligt og relevant for 
os i dag.

Bolanta starter med at bruge et ordbillede til at beskrive 
brokenness (brudthed). Før man kan sadle en vild hest, skal 
man første tøjle (break in) hestens natur for at få den til at gøre 
det, den får besked på. Ellers vil den gå sine egne veje, fordi 
dens vilde natur vil føre den på afveje.

Bolanta forklarer, at vi kan være som vilde heste, hvis ikke vi 
har oplevet denne ”brudthed”. På samme måde vil Herren lære 
os sine veje, før vi forsøger at tjene andre. Vores tjenester for 
Gud kan være drevet af forskellige motiver og vil derfor være 
ineffektive, hvis ikke vi først bliver rettet op af Gud. På grund af 
vores natur sker det ofte, at vi er nødt til at blive brudte, før Gud 
kan få vores opmærksomhed og kan rette vores liv op igen. 

Et mønster, som Gud ofte bruger
Ofte hører vi folk citere Bibelen: ”For når jeg er magtesløs, 

så er jeg stærk” (2 Kor 12,10), men verset bliver forklaret på en 
åndelig måde, og det kan let være forvirrende. Bolanta gør et 
godt stykke arbejde med at dissekere begivenhederne i kong 
Davids liv for at vise, hvordan brudthed ser ud i en troendes 
liv. Sammenligner man med andre mennesker i Bibelen som 
fx Jesus, Peter og Paulus kan man tydeligt se et mønster, som 
Gud bruger til at forme et menneskes karakter. 

Åndelig brudthed er en bog, som jeg har lært en hel masse 
af. Bolanta har et godt håndelag for emnet åndelig brudthed 
og forklarer tingene enkelt, så alle kan forstå det. Vi oplever 
alle vanskelige tider. Det er nyttigt at forstå Guds plan, når vi 
står i bestemte situationer. I stedet er vi som regel forvirrede, 
vi leder efter en kur hos lægen, eller vi forsøger at fl ygte fra 
problemerne, men Gud bruger disse tider til at skabe vækst i os. 

Åndelig brudthed er en skattekiste af indsigt, som hjælper 
læseren med at vurdere, hvor i Guds plan man befi nder sig.

Tunde Bolanta: Åndelig brudthed
122 sider • 179 kr. • Scandinavia

Guds kraftfulde 
forvandling
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Hjælp til de spedalske

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

Giro 3 06 94 94 - www.spedalsk.dk

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Israel

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

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

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

A.F. Beyersvej 1
2720 Vanløse
Konto 1569 
0006043038

fm@friluftsmissionen.dk
www.friluftsmissionen.dk

Gadeevangelisering

Forkyndelse 
og undervisning

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

Arbejder i 
Norden og Baltikum

Nyhedsmails kan 
bestilles på vores 
hjemmeside

Fr
ilu

ft
sm

is
si
o
n
e
n

Tak for en god gave
på 3733 0006043038

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

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

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Udfordringens
Medie-Mission

i fransk Afrika
GAVER med skatte-

fradrag kan indbetales 
til Missionsfonden 

- husk at skrive: 

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

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

Kontakt: 
henri@udfordringen.dk

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

som AIDS-ofre står i

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

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

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

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

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

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SogSSo neppræræsssttt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

  FO
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A
G
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RDF D

BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

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

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Udfordringens
Medie-Mission

i fransk Afrika
GAVER med skattefradrag 

kan indbetales 
til Missionsfonden 

- husk at skrive: 
’5984 Radio-mission i Afrika’ 

på giro (+01) 6139450 

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

Kontakt: henri@udfordringen.dk

Udgivelser 

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkttttterekteriiinnnsseeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Diverse 

 Evangeliets Gyldne Sange

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

E-mail: oba@dukamail.dk

14 sange med blandet kor, 
mandskor, duet, solo og musik
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Evangeliets Gyldne Sange
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Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

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

Ferie

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

Anny Andersen - Tlf. 2568 3614

De Vestindiske Øer

Oplev et stykke af Danmarks historie og øernes 
eksotiske skønhed. Besøg St. Croix, St. Thomas, 
og St. John. Se hvordan Danmark har været med 
til at sætte præg på dem, da byer og gader har be-
holdt deres danske navne.

Dato: 6. - 21. november. 
Rejseledere: Ingrid og 
Ole  Bjergely Christensen, 
Odder

Bestil special program 
på 7592 2022 
eller læs mere på:

Hurtig tilmelding. Efter d. 15/8 – forhør om plads

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
Sommerhuse med panoramaudsigt i Hejlsminde og på Rømø

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

Hejlsminde: www.dansommer.dk/p/C2041

Rømø: www.dansommer.dk/p/A1035

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Elsk Gud over alt andet 
og lev Hans bud 
Kære børn! Gud har givet jer nåden at 
leve og beskytte alt det gode, som er i jer 
og omkring jer, og til at inspirere andre 
til at blive bedre og mere hellige; men 
heller ikke satan sover, og gennem den 
moderne tidsånd afl eder han jer og fører 
jer ad sin vej. Derfor, mine kære børn, i 
kærlighed til mit ubesmittede hjerte, elsk 
Gud over alt andet og lev Hans bud. På 
den måde vil jeres liv få betydning, og fred vil herske på jorden. Tak, 
fordi I har svaret på mit kald.

Troens og Kærlighedens Skole
Jomfru Marias månedlige budskab kan bestilles gennem 
Mir Kloster, v/ L. Andersen, Emil Pipers Vej 25, 
2800 Kgs. Lyngby eller læses på hjemmesiden:
www.medjugorje-mir.dk

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

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

Møder & Arrangementer

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

Stillinger

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

Retræten for mænd 2015
Temaet for i år: KOM, HERRE JESUS

Afholdes hos Sankt Hedvig Søstrene på Dalum Kloster, 
Dalumvej 105, 5250 Odense SV

mandag den 10. til fredag den 14. august

Retræteleder Pater Paul Marx, O.M.I
Pris: Kr. 1.200,-

Tilmelding: Jaime Morales. Tlf. 31 44 31 10
E-mail: jaime@mail.dk

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

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:

Kirkelig børnemedarbejder
Foreningen Sweet People søger pr. 1. august en børnemed-
arbejder til en stilling 10- 20 timer ugentligt i en børnevenlig 
cafe på Vesterbro.

Formålet vil primært være at formidle det kristne budskab i 
børnehøjde til mindre børn med forældre.

Opgaverne vil bl.a. være:
• Formidle de bibelske fortællinger kreativt 

gennem ord og leg.
• Lave aktiviteter for børn.
• Arrangere børnekirke.
• Praktisk cafe-arbejde efter behov.

Ansøgningsfrist 10. juli.  For yderligere information om 
stillingen kontakt David Kyhn på: dfkyhn@privat.dk.

                                                        

Stenlille Frikirke 

Sommerstævne 
I dagene fra den 26. juni til den 28.juni 2015  er 
der arrangeret fem møder med spændende 
talere.  

Om fredagen er der møde kl. 19.00, hvor 
Anne-Lise og Peter Løbner taler. De er netop 
hjemkommet fra Israel, hvor de på en særlig 
måde virker som missionærer 

Om lørdagen bliver første møde kl. 15.00, hvor 
pastor John Andersen – Frikirken på 
Christiania-taler 

Andet møde lørdag kl. 19.00. Hvor  Stine K. 
Møller, fra Ringsted Frikirke -  taler 

Om søndagen bliver første møde kl. 15.00 og 
andet møde kl. 19.00, hvor  Pernille Liland, fra 
Impact  Church – taler. 
 
Forbøn ved alle møder. 
 
Før, mellem og efter møderne kan der købes 
forfriskning i teltet som står i baghaven. 
Det bliver en god start på en god sommer. 

Velkommen 

 
-

-

-

senest d. 5. juli

LivogJob
Stubbekøbing

LivogJob i Stubbekøbing 
søger lærer

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Genbrug
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Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Møder

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

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

Vinder i uge 25: 
Marianne Larsen
Grønager  7  
7120 Vejle  Øst

Kodeord: Vaskemiddel

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

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

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

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

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

hvor der er over 1.000 forskellige 
bøger at vælge mellem.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

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

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

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

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

De ufødte 
De ufødte blander sig i valgkampen

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

Læs mere side 5.

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

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

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

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

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

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 3/7 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
kun en person, der har boet i mindst 5 år i 
Danmark, er berettiget til at købe sommerhus 
hér? - Det gælder også, selvom køber er dansk 
statsborger.” Det er derfor vigtigt at få den rette 
assistance ved handel med fast ejendom.

Søndag d. 28. juni 2015 kl. 19.00 

Orla Lindskov Christensen:

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 
9000 Aalborg

Orla Lindskov taler og beder for syge

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
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Af Vidar Norberg

Boykotbevægelsen BDS er en 
mulig eksistentiel trussel mod 
staten Israel. Det er udlandet, 
som betaler BDS-bevægelsen, 
og mange af dem er involveret 
i islamisk terror.

Det sagde nyvalgte Knesset-
medlem Michael Oren fra partiet 
Kulanu til radio Kol Israel. Oren 
er også Israels tidligere USA-
ambassadør.

Boykotbevægelsen har sine 
støttespillere i alt fra kirker til det 
internationale fodboldforbund 
FIFA, den franske mobiloperatør 
Orange og fx nordmænd, som 
ikke køber israelske jaffaap-

pelsiner og kartofl er. Målet er at 
isolere Israel.

– Hvor alvorlig er BDS-bevæ-
gelsen?

 – Den er meget alvorlig. Det er 
en strategisk trussel mod staten 
Israel. Det er en potentiel eksi-
stentiel trussel mod staten Israel, 
for BDS-bevægelsen handler ikke 
om bosætningspolitik eller Judæa 
og Samaria, men om Israels ek-
sistens som et land, sagde Oren.

– BDS-bevægelsen kamufl erer 
sig ofte som en antibosætnings-
bevægelse, eller som en bevæ-
gelse, der er for en tostatsløsning. 
Men faktum er, at de er for en 
enstatsløsning – og det er staten 
”Palæstina”, ikke Israel, sagde 
Oren.

Han mener, at boykotbevæ-
gelsen nogle gange benytter 

sig af unge til dels naive men-
nesker, som ikke er klar over den 
eksistentielle natur, som ofte er 
bag BDS.

– BDS-bevægelsen har god 
økonomi og er styret fra udlandet. 
Mange er involveret i islamisk ter-
ror, siger Michael Oren.

Israels tidligere USA-ambas-
sadør tror ikke, at en eventuel 
oprettelse af en PLO-stat med 
permanente grænser vil føre til, 
at boykotbevægelsen afsluttes.

– Jeg tror ikke bare, at den vil 
fortsætte, men jeg tror, at den 
kommer til at blive stærkere, 
sagde Michael Oren.

Af Vidar Norberg og 
Knut-Einar Norberg

Lederen for den franske 
mobiltelefon-gigant Orange 
kom til Israel for at bede om 
undskyldning, efter at han i 
Egypten sagde, at han ville 
afslutte samarbejdet med et 
mobiltelefonselskab i Israel. 
Det blev opfattet som støtte til 
boykotbevægelsen BDS. 

Orange har i fl ere år haft en 
licensaftale med det israelske 
selskab Partner Communications 
Ltd. De betaler en afgift for at 
bruge navnet Orange. General-
direktør Stéphane Richard (53) 
sagde den 4. juni under besøget 
i Egypten, at han ville afslutte 
licensaftalen ’i morgen’, såfremt 
kontrakten havde tilladt det. Dette 
udløste en politisk storm. 

Franske grupper har ifølge mel-
dingerne presset Orange for at 
trække sig ud af Israel. I Egypten 
har der været en kampagne for at 
boykotte Orange, som de hævder 
sponserede det israelske forsvar 
(IDF). Orange under Richards 
ledelse har længe ønsket sig en 
større del af det arabiske marked. 
Flere mener, at Ricards udspil må 
ses i denne sammenhæng.

Modreaktion
Israels statsminister Benjamin 

Netanyahu sagde, at Richards 
udtalelser var en del af en anti-
semitisk kampagne for at de-
legitimere Israel.

Den israelske mediemogul 
Haim Saban, som er den største 
aktionær i Partner Communicati-
ons Ltd., beskyldte Orange for at 
have givet efter for pres fra anti-
semitiske grupper. Han antyder, 

at de ikke ville godtage Oranges 
beslutning uden en kamp. Saban 
var på vej til USA for at møde 
Sheldon Adelson. De to er aktive 
i kampen mod BDS-bevægelsen, 
som er en global bevægelse 
for at boykotte, sanktionere og 
stoppe investeringer i Israel til 
fordel for Palæstina-araberne. 
Mange ”kristne” kirkesamfund er 
med i BDS. 

– De-legitimeringen af Israel 
må bekæmpes, sagde Netanyahu 
og henviste til BDS-bevægelsen, 
som tager sigte på en internatio-
nal boykot, sanktioner og stop for 
investeringer i Israel.

Ordkrig
Oranges ønske om at trække 

sig ud af Israel og beskyldninger 
om antisemitisk presse faldt ikke 
i god smag hos Frankrigs ambas-
sadør i USA. Ambassadør Gerard 
Araud gik ud og forsvarede Oran-
ge og tilføjede, at det var «ulovligt 
at bidrage til illegale okkuperede 
territorier under international lov.» 

Den franske stat ejer 25 pro-

cent af aktierne i Orange. Frank-
rig er gået i brechen i FN for at 
presse en PLO-stat i Israel igen-
nem i løbet af 18 måneder. Sagen 
skal op i forsamlingen til sommer, 
og fl ere amerikanske politikere 
har truet med økonomiske og 
diplomatiske repressalier mod 
lande, som følger efter Frankrig 
i denne sag.

Mens Orange og selskabets 
chef, Stéphane Richard, bedy-
rede, at de ikke vil operere i et 
område, som der hersker strid 
om, så har Orange alligevel 
omfattende virksomhed i andre 
lande, hvor der er krig og strid 
om land. Orange er operatør i 
Nagorno-Karabackh, som Aser-
bajdsjan og Armenien strides om, 
og de opererer på Tuva og Kutu-
zov, øer som Rusland og Kina har 
været i strid om siden 1980’erne. 
Mange andre selskaber, som er 
delvis statsejede, som tilfældet er 
med Orange, opererer på Cypern 
foruden i Vest-Sahara, lyder det 
fra Kohelet Policy Forum.

Oranges aktier faldt til deres 

laveste niveau i tre måneder, 
både i USA og Paris.

Beklager
Richards gik ganske hurtigt ud 

og sagde, at hans ord var taget 
ud af deres sammenhæng. Han 
blev afvist, da han ville forklare 
sagen for Israels ambassadør i 
Paris. I stedet blev han bedt om 
at komme til Israel, fordi sagen 
var så vigtig. Fredag d.12. juni 
mødte Richard op på statsmi-
nister Benjamin Netanyahus 
private kontor. Her bad Richard 
om undskyldning. Han sagde, at 
Orange ikke vil deltage i nogen 
former for boykot.

– Israel er et fantastisk sted at 
være for den digitale industri, og 
selvfølgelig er vores mål at styrke 
og beholde investeringerne her, 
sagde Richard forrige fredag.

Han gjorde det helt klart, at 
Orange som selskab aldrig har 
støttet og heller aldrig vil støtte 
nogen form for boykot af Israel.

– Der er ingen tvivl om, at de 
bemærkninger, du kom med, blev 
anset som et angreb på Israel, så 
dit besøg her er en mulighed for at 
få ryddet op i dette, sagde stats-
minister Benjamin Netanyahu.

– Israel er det eneste land i 
Mellemøsten, som garanterer alle 
fulde civile rettigheder. Det er det 
eneste land i Mellemøsten, hvor 
alle har lige beskyttelse under 
loven, sagde Netanyahu.

Richard besøgte også tidligere 
præsident Shimon Peres, som 
taler fransk.

– Boykot brænder og ødelæg-
ger broer til fred i stedet for at 
bringe mennesker sammen og 
fremme tolerance, sagde Peres.

Hvad betyder parlamentsvalget for Tyrkiet 
og resten af verden? 

Tyrkiet er et vigtigt land i Det 
Nye Testamente. Hedningernes 
apostel, jøden Paulus, var født 
i Tarsus, ’en ikke ukendt by i 
Kilikien’ (Ap.G. 21,39). Hans mis-
sionsrejser gik til Tyrkiet. Her blev 
menigheder grundlagt, og breve 
blev skrevet. At Tyrkiet fi k sådan 
en central plads skyldes nok dels, 
at romerne havde bygget et stort, 
moderne vejnet og havne. Alt lå til 
rette for, at Paulus kunne drage ud 
i verden med evangeliet.

Der er nok mange kristne, som drømmer om at vandre i Paulus’ 
fodspor. I dag er dette både muligt og sikkert i Tyrkiet, selv om 
landet har været domineret af islam lige siden seldsjukkerne ankom 
omkring år tusind. Efter at det osmanniske imperie faldt i 1919, fi k 
Mustafa Kemal ”Atatürk” (tyrkernes far) indført en sekulær tyrkisk 
stat, hvor militærmagten blev garanti for demokratiet. De har også 
taget magten, når de har ment, at de valgte regeringer gik i en 
totalitær retning. 

Recep Tayyip Erdogan fi k magten for næsten 13 år siden. Han 
har vært meget fjendtligt indstillet overfor Israel. Han er en muslim 
i blåt tøj, der har spillet på de muslimske strenge og viftet med 
Koranen i valgkampen. Tyrkiet har bevæget sig mod de tider, hvor 
kalifatet styrede. Erdogan har udskiftet militære ledere, så militæ-
ret ikke længere er i stand til at gribe ind mod islamiseringen af 
staten Tyrkiet.

Ved valget søndag den 7. juni havde Erdogan håbet på fl ertal 
for ”Justits- og udviklingspartiet” (AKP). Med fl ertal i parlamentet 
kunne de have ændret lovene sådan, at præsidenten, i dette tilfælde 
Erdogan, fi k overført mere magt. Han ville dermed blive lidt mere 
som den mægtige Atatürk og stå langt friere i sin stræben efter 
stærkere islamisering af Tyrkiet.

Men vælgerne sagde nej. Da 99 procent af stemmene var optalt, 
fi k AKP omkring 41 procent af stemmene mod 49,8 procent ved 
forrige parlamentsvalg. Det betyder, at antallet af pladser blev 
reduceret fra 327 til 258. Erdogan manglede dermed 18 mandater 
til at få fl ertal for sine planer.

Det er fi re oppositionspartier, som har fl ertallet i det tyrkiske 
parlament på 550 sæder. 

Det republikanske folkeparti (CHP) er det næststørste parti med 
25 procent af stemmerne. Det tredjestørste parti, Det nationale 
aktionsparti (MHP), fi k 16,6 procent af stemmerne.

Det nye er, at kurdernes parti HDP kom over spærregrænsen 
på 10 procent og fi k 13 procent af stemmerne.  Det er første gang, 
at kurderne er repræsenteret i parlamentet. Tidligere har de bare 
haft enkeltmandsmandater. 

Dagen efter valget var den tyrkiske lira rekordlav med 2,18 for en 
dollar.  Enkelte hævdede, at Erdogan-æraen er ovre. Det er vigtigt 
at bede om, at Tyrkiet får et stabilt styre, som ikke fører land og 
folk ind i islams favn. Man må håbe på, at det ikke bliver et ’arabisk 
forår’ i Tyrkiet, med død og ødelæggelser, sådan som det er sket i 
store dele af Mellemøsten. Måske bør den, som vil vandre i Paulus’ 
fodspor, for en sikkerheds skyld gøre det nu, mens stabiliteten 
råder i Tyrkiet. De, som ikke tidligere har fulgt i Abrahams fodspor 
i Kaldæa i Irak, eller Moses’ fodspor i Egypten, må nok vente en 
stund. Hvor ISIS farer frem, bliver gamle fortidsmindesmærker 
ødelagt. Men det værste er alle de mennesker, som bliver dræbt. 
Desværre ser det ud til, at verden reagerer stærkere på ødelagte 
afgudsstatuer end på drab.

Tyrkiet er et vigtigt land i Det nye Testamente. Efesus var for 
eksempel Lilleasiens mest betydningsfulde by og sæde for stathol-
deren i den romerske provins Asien. Her var der hedninger, men 
også jøder. Paulus kom her på sin anden missionsrejse (Ap.G. 
18,19). På sin tredje missionsrejse standsede Paulus i to år i Efesus 
(Ap.G. 19). Herfra skrev han det første brev til korinterne og måske 
Galaterbrevet. En gammel tilforladelig tradition siger, at apostelen 
Johannes efter Jerusalems ødelæggelse skal have arbejdet i Efesus. 

I Tyrkiet fi nder man også sendemenighederne Efesus, Smyrna, 
Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfi a og Laodikea. Til disse me-
nigheder er der knyttet løfter. De er også et billede af kirker på 
forskellige tidspunkter. Den, som har ører, han hører, hvad Ånden 
siger til menighederne. (Åb. 2 og 3.)

Boykotbevægelsen kan 
true Israels eksistens
Bevægelsen BDS vil have en énstatsløsning - kun for Palæstina, siger Knessetmedlem.

Både islamister og kirker støt-
ter BDS-bevægelsen, siger 
Knessetmedlem Michael Oren.

Mobilfi rma presset af boykotbevægelsen
Det er antisemitisme, hvis Orange tvinges til at stoppe arbejdet i Israel, siger Netanyahu.

Generaldirektør Sté phane Richard og Benjamin Netanyahu 
mødttes i Jerusalem den 12. juni 2015. (Foto: Haim Zach, GPO)

Kommentar af Vidar Norberg

Valg i Paulus’ 
hjemland, Tyrkiet



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Torsdag 25/6
11:40 Bibelhistorie: Skabelsen
Britisk dokumentarserie fra 2010.
12:25 Bibelhistorie: Abraham
Britisk dokumentarserie fra 2010.

Fredag 26/6
11:40 Bibelhistorie: Skabelsen
Britisk dokumentarserie fra 2010.
12:25 Bibelhistorie: Abraham
Britisk dokumentarserie fra 2010.

Lørdag 20/6
19:45 Før Søndagen.
4. søndag efter trinitatis - fra
Skanderborg Slotskirke. Dagens 
tekst handler om at have øje for 
tilgivelse. Dagens salmer er ”Nu 
titte til hinanden” og ”Du, som gir os 
liv og gør os glade”. Skanderborg 
Ungdomsskoles Kor synger sam-
men med folk fra egnen.

DR 2
Lørdag 27/6
12:15 Den sidste jøde i Kairo
Engang boede der jøder overalt i 
den arabiske verden. I dag er der 
næsten ingen. I Egypten blev titu-
sinder af jøder fordrevet fra deres
hjemland, og i dag er der mindre 
end ti tilbage. Naser Khader og 
Steen Nørskov fra Arabiske Stem-
mer 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

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

Torsdag 25/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 26/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 27/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 28/6
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
09:54 Højmesse (P1)
Fra Lemvig kirke. 4. søndag efter 
trinitatis. Prædikant: Sognepræst 
Birgitte Krøyer. Organist: Erling 
Lindgren. Lemvig kirkes ung-
domskor.
Salmenumre: 
743: Nu rinder solen op
448: Fyldt af glæde
598: O Gud, du ved og kender
276:  Dommer over levende og døde
756: Nu gløder øst i morgenskær

696: Kærlighed er lysets kilde
Transmission: Anders Laugesen.
19:03 Religionsrapport (P1) 
19.30 Mennesker og Tro. 
 
Mandag 29/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 30/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1) 
11.30 Fortællinger fra virkelighe-
den - Morten Aaagard. Lederen af 
Kirkens Korshær i Aarhus er søn 
af en teolog med et imponerende 
frelsergen. Selv prøver han at 
balancere det nedarvede enga-
gement med rollen som nærvæ-
rende familiefar. ”Fortællinger 
fra virkeligheden” er personlige 
historier om de valg, vi træffer, de 
ting der sker for os, og måden vi 
kommer igennem dem på.
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 1/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Tro på tinge. Et nyvalgt medlem af 
folketinget taler om politik, ansvar 
og tro. www.dr.dk/tro
 21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

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

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

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. 

Der kan fortsat høres Gudstjeneste 
på radioens P1 hver søndag kl. 9.55. 

Morten Aagaard.

(26/2015)

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

Lørdag den 27. juni kl. 18.00 
underviser Heidi Baker på 
GOD TV. 

Hun taler over emnet ”At bruge 
mirakler fuldt ud i tjeneste.” Heidi 

Baker er grundlægger og leder af 
Iris Global Ministries. Hun bor på 
missionens center i Mosambique, 
og har igennem fl ere år oplevet, 
hvordan Gud bruger mirakler i 

missionen. Heidi Baker har fl ere 
gange besøgt Danmark. Sidste 
gang da hun deltog i konferencen 
Awake i København i maj. 

Lisbeth

Heidi Baker underviser på GOD TV
Heidi Baker under konferencen Awake i København i maj.  

Hver uge kan du få en lille smagsprøve på ugens avis på ”TV-
Udfordringen”. Find videoindslaget på Udfordringens hjemmeside 
udfordringen.dk eller på KKR-TV: kkr-tv.dk/tv-udfordringen/
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Musik
TJEK

Lyt til ”Diamonds” ved at scanne QR 
koden til venstre

Øh, det der? Jaahh, det er bare kunst...? 

Hvis du er tændt på at lytte og danse til en gang fed 
lovsang, er dette pladen for dig. Dette er musik med 
fængende melodier og sjove, dybe, alvorlige, motive-
rende og opmuntrende tekster skrevet i et personligt, 
fortællende univers. 

Lytteren kommer på en rejse ind i en persons liv, for hvem 
det simpelthen ikke er muligt andet end at råbe og synge 
ud, at Jesus er den sejeste og vejen til alt godt.

Hawk Nelson er et kristent expunk band, der nu er gået 
mainstream ud til masserne! De er veletableret med en 
stor fanskare og en klar profi l: de skriver om Jesus og 
deres liv med ham på en relevant måde, der samtidig ikke 
går på kompromis. Du skal lytte til deres musik, fordi du 
elsker pop/rock og lovsang, der er festligt og skrevet med 
masser af kærlighed.

Men er der så slet ikke noget minus at skrive om pla-
den “Diamonds”, med det friske, kunstneriske brand, et 
velproduceret album, og tekster med store, fede kristne 
sandheder?

Well, kun en ting: det er næsten lidt for kedeligt og lidt 
for overproduceret. Der er ikke nogen overraskelser stil-
mæssigt, og de minder på et tidspunkt om One Direction. 
Hawk Nelson var oprindeligt et punkband. På “Diamonds” 
er de gået “contemporary christian music”- (CCM)vejen, 
hvilket også fungerer fi nt.

Hawk Nelson holder sig indenfor det, der er tilladt, rent 
musikalsk, men lyrikken er forfriskende: ”You give me front 
row seats to your faithfulness, a spotlight shining on your 
promises, so I can’t deny, cuz it’s written all over my life. I 
can count on you (Count on You)”.

Marianne Glitfeldt

Han forvandler 
støv til diamanter!

Den 9.-12. juli er der Awakening 
Europe, som kan oversættes 
til ”Opvågning for Europa”, på 
Grundig Sportstadion i Nürn-
berg i Tyskland. På det selv-
samme sted hvor retsopgøret 
efter 2. verdenskrig fandt sted, 
løber Awakening Europe af sta-
blen under sloganet ”Europa 
vil blive frelst”.

Awakening Europe er en in-
ternational kristen event, som 
arrangeres af ’Godfest Mini-
stries”. ’Godfest Ministries’ øn-
sker at udbrede Jesu kraft og 
kærlighed til alle nationer. At 
stedet i år er Nürnberg, er ingen 
tilfældighed. Det startede tilbage 
i februar 2014, hvor præst og 
formand for Godfest Ministries, 
Ben Fitzgerald og Todd White 
fra Lifestyle Christianity talte 
ved et arrangement. Ind imellem 
møderne havde de mulighed for 
lidt sightseeing og besøgte nogle 
af de historiske steder fra Anden 
Verdenskrig.

Da de stod og så ud over Luit-
poldhain-parken, oplevede de 
begge, uafhængigt af hinanden, 
at Jesus talte til dem om at samle 
tusinder af mennesker fra hele 
Europa, så de sammen kunne 
lovsynge og bede Gud om at 
ændre Europa.

De var også begge overbevist 
om, at det skulle finde sted i 
2015. Først senere gik det op for 
dem, at det ville være nøjagtig 70 
år efter afslutningen på Anden 
Verdenskrig.

Oplev Jesus Culture live
På Awakening Europe vil der 

være både bands og talere. 
Bandsene tæller Jesus Cul-

ture, Jake Hamilton, God En-
counter Band, Chris Poeschl, 
Outbreak Band og Gospel Forum 
Band. 

Mange danskere kender al-
lerede Jesus Culture og har nu 
chancen for at opleve dem live. 
Bandet blev dannet som del af 
en bevægelse med det formål at 
bringe mennesker i kontakt med 
Guds kærlighed og gøre dem 
til disciple for at transformere 
samfundet. 

Bandets forsangere er Kim 
Walker-Smith og Chris Quilala. 
Jesus Culture har udgivet syv al-
bummer i løbet af de seneste syv 
år, hvoraf det seneste er ”Jesus 
Culture” med Martin Smith, Live 
fra New York i november 2012.

Fik du ikke hørt Heidi 
Baker i København?

Talerne tæller Heidi Baker, 
Todd White, Ben Fitzgerald, Wal-
ter Heidenreich, Matthias “Kuno” 
Kuhn, Paul Manwaring og Daniel 
Kolenda. 

Hvis ikke du havde mulighed 
for at opleve Heidi Baker som for 
nylig var i København, kan du op-
leve den karismatiske missionær 
i Nürnberg. 

Sammen med husbonden 
Rolland grundlagde Heidi Iris 

Ministry i 1980. I dag hedder det 
Iris Global. Siden 1995 har de 
arbejdet i Mozambique, som er 
et af verdens fattigste lande. Her 
arbejder de blandt fattige gade-
børn. Mirakler er en integreret 
del af deres arbejde, og en væk-
kelsesbevægelse har spredt sig 
til voksne, præster, kirker og så 
igennem bushen tværs igennem 
alle Mozambiques ti provinser. 

I Mozambique er Heidi nu 
kendt som ”Mama Aida” for tu-
sindvis af børn. Iris Global vare-
tager en mission, som inkluderer 
bibelskoler, medicinske klinikker, 
kirkebaseret pleje af forældre-
løse, brøndgravning, skoler, evan-
geliske industrier, bomuldsfarme, 
enke-programmer og helende 
fremstød i fjerntliggende lands-
byer, som inkluderer et netværk 
af hundreder af kirker. Hun har 
en Bachelor og en Master fra 
S.C.C. Vanguard Universitet og 
en Ph.D. fra Kings College, Lon-
don Universitet.

Todd White, som sammen 
med Ben Fitzgerald fi k visionen 
om samlingen i Nürnberg, er 
letgenkendelig med sine lange 

dreadlocks. Også han taler på 
konferencen. Todd var stofmis-
bruger og ateist i 22 år, indtil 
han i 2004 blev sat fri og kom til 
tro. Tilgivelse og retfærdighed er 
nøgleord i hans tjeneste.

Ben Fitzgerald
Endelig er der Awakening 

Europes formand Ben Fitzgerald. 
Han er præst i Bethel Church i 
Redding i Californien. Ben er op-
rindelig fra Melbourne i Australien 
og fandt Gud, mens han solgte 
stoffer. Han er grundlægger af 
“Empowered Evangelist”-netvær-
ket og “Godfest Ministries Inc.” 

Han er overbevist om, at Euro-
pa står overfor en transformation 
genereret af radikale kristne.

Nürnberg er en by i den tyske 
delstat Bayern. Der bor cirka 
500.000 i byen. Fra den dansk-
tyske grænse tager det ca. 9 
timer i bil. 

På awakeningeurope.com kan 
du fi nde information om tilmel-
ding, mulighed for logi mm.

Jakob / Lisbeth

Vågn op Europa!
Har du ikke besluttet, hvad du skal bruge ferien på, var det måske en idé at tage til Nürnberg 
til ’Awakening Europe’. Her samles tusinder af europæere til lovsang og bøn for Europa.

Jesus Culture er et af de lovsangsbands, som skal lede lovsangen under Awakening Europe i Nürnberg d. 9. - 12. juli.

Ben Fitzgerald er grundlæg-
ger og formand for Awakening 
Europe.

Heidi Baker er en af de mest 
kendte kristne forkyndere i 
verden i dag.

Todd White var ateist i 22 år, 
inden han kom til tro.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Eva Jørgensen
Journalist

Trusler er ikke specielt kristent. Det er vi 
helt enige om. Men der er nogle udsagn 
og opførsler, som får det frem i mig, som 
bestemt ikke ligner Jesus – eller I hvert fald 
mest ligner Jesus, som han opførte sig på 
tempelpladsen. 

(Indskudt kommentar: Hvis du altid mest 
ligner den Jesus på tempelpladsen, skal du nok 
lige stoppe op og tænke. Det var kun ganske få 
gange, han reagerede ud af hellig vrede. Og det 
var ikke, når han mødte syndere, men når han 
mødte misforstået hellighed. Jeg ved ikke helt, 
om jeg lever op til defi nitionen selv.)

Et af de tidspunkter, jeg bliver ramt af denne 
aggression, er, når jeg støder ind i kristne, som 
føler sig bedre end det kristne fællesskab og 
derfor trækker sig mere eller mindre helt fra det. 

Ja, det kristne fællesskab er fyldt med fejl. 
Men det er fordi, det er skabt af mennesker som 
dig og mig. 

Ja, Gud ønsker, at det kristne fællesskab skal 
ligne ham mere og mere, men det er stadig byg-
get af menneskelige stene. Og måske ville det 
faktisk ligne ham mere, hvis du indtog din plads 
i stedet for at give op på os andre. 

I øvrigt har du også brug for os. Prøv at tænke 

på, hvordan Jesus administrerede kristendom. 
Han gik ikke forbi de forskellige kommende di-
sciple og sagde: ”Læs det her og tænk over det, 
og sørg for at holde det for dig selv.” Eller lod dem 
følge sig én ad gangen. 

Han kaldte dem til at følge sig – i fællesskab. 
Og fl ere gange i Ny Testamente får vi endda 
indblik i, hvor uperfekt den allerførste forsamling 
af Jesus-følgere opførte sig overfor hinanden. 
Men Jesus opgav altså ikke projektet og sendte 
dem hjem. Han formanede dem og bevarede 
dem sammen. 

Jeg er godt klar over, at du kan have fået 
smertelige sår, som betyder, at fællesskab med 
andre kristne gør ondt. Men måske ønsker Gud 
netop at hele de sår gennem nye kristne fælles-
skaber. Han har heldigvis masser af tålmodighed 
med dig – også når jeg ikke har.

Jeg skal give 
dig behov, skal jeg

Så fi k de første studenter på Det kristne Gymnasium huen på
Leon Danielsen og Mathias H. Hansen var 
de første elever på Det kristne Gymnasium 
i Ringkøbing, som fi k studenterhue på. I den 
anledning stillede de op til et lille interview:

 
Mathias Hornshøj Hansen (Krølle):

Hvad skal du nu, når du er færdig på gymnasiet? 
- Jeg skal have et sabbatsår og arbejde i Aarhus. 

Det bliver rengøring i en lægepraksis og måske lidt 
arbejde i Fakta. Derefter vil jeg ud og rejse, ”langt 
væk!” siger Mathias og griner - måske USA eller 
New Zealand.

 Har du noget specifi kt studie i tankerne?
- Bagefter vil jeg gerne på Aarhus Universitet og 

læse litteraturhistorie eller idehistorie – i hvert fald 
noget humanistisk.

Leon Danielsen:
Hvad skal du nu, når du er færdig på gymnasiet?  
- Først skal jeg have en dejlig lang ferie, smiler 

Leon, men så skal jeg i gang med at arbejde som 
volontør på Sydvestjyllands Efterskole. Her skal 
jeg være sammen med eleverne, hygge med dem, 
vejlede dem og nok også undervise i musik. Jeg 
har musik på A-niveau her på KG, og det er det, jeg 
brænder for. Jobbet er en praktik for mig, for at se 
om det med at undervise er noget for mig.

 Har du noget specifi kt studie i tankerne?
- Noget musik, men jeg har ikke besluttet om 

det skal være musikvidenskab eller konservatoriet 
endnu, men det er dér, min interesse ligger.

Det første hold elever startede på KG tilbage i 
1979. Idag har skolen 160 elever.                     /red.

Leon Danielsen (tv.) og Mathias Hornshøj Hansen, (th.) var årets første studenter på KG.



UGE 26 •  TORSDAG DEN 25. JUNI 2015

Skriv selv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
Hosianna.dk. Max. 2.200 tegn. redaktion@udfordringen.dk
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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 
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 på side 21, el-
ler send alle oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

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

Livets gang i LIDENLUND

Gospelsang ved kongeligt bryllup
- men hvilke kongelige blev gift???

Ups! Det ellers udmærkede norske blad Korsets Seier bringer en artikel om 
Samuel Ljungblahd, som sang ved det svenske prinsebryllup mellem Sofi a 
Hellqvist og prins Carl Philip. Men de kom vist til at vise det danske kron-
prinspar (herover). De er jo alle smukke, unge og rige - og mændene er må-
ske ens i tøjet - men som regel vil bruden være i hvidt og have en brudebuket 
som fx parret til højre...

Af Bodil Lanting

Lørdag den 13. juni blev Sofi a 
Hellqvist gift med prins Carl 
Philip ved et utraditionelt bryl-
lup i Slottskyrkan i Stockholm. 
Ikke mindst musikken under 
ceremonien var overraskende.

Den kristne gospelsanger 

Samuel Ljungblahd fi k stor ros 
for sin version af ’Joyful, Joyful 
we adore Thee’. Akkompagneret 
af bryllupsgæsternes klapsalver 
fik sangen næsten taget til at 
løfte sig, da de nygifte gik ned ad 
kirkegulvet efter vielsen.

Samuel Ljungblahd (38) fik 
sit gennembrud for ti år siden. 
Han har optrådt både på kristne 

og verdslige festivaller og mu-
sikstævner. Gospelsangeren er 
ambassadør for fadderskabsor-
ganisationen Star of Hope, skriver 
det norske kristne ugeblad Kor-
sets Seier, som var med Samuel 
Ljungblahd på Haiti i 2012, to år 
efter jordskælvet.

Det norske blad skriver, at 
gospelsangeren ’garanteret har 

skaffet sig endnu fl ere fans’ ved 
at synge under prinsebrylluppet i 
Stockholm.

Artiklen prydes af et smukt 
billede af et par unge, skandina-
viske kongelige. Men så vidt vi 
kan se, er det altså de danske af 
slagsen...

Den svenske prins Carl Philip fi k sin Sofi a ved et utraditionelt bryllup i Stockholm.

For cirka et år siden fi k jeg mit store kajakønske opfyldt: at 
sejle fra fastlandet, Frederikshavn og til Hirsholmene. Lige si-
den jeg begyndte at sejle kajak, var det mit mål: at sejle lige så 
stille rundt til alle de fredede øer og se på det rige fugleliv der.

Vi sejlede ud fra Rønnehavnen og kom ud i noget meget dybt 
vand, helt sort! Og der var lidt hvidt skum på bølgerne. 

Jeg blev lidt nervøs, og denne nervøsitet tog til, da der kom to 
store motorbåde, som begyndte at sejle om kap uden at ænse 
mig! Så jeg skulle forholde mig til to bådes kølvand. 

Min lille kajak dansede rundt, og jeg havde bestemt ikke styr 
på situationen.

Men pludselig blev jeg mindet om en lille børnesang, jeg havde 
lært på børnemøderne, mens jeg arbejdede i Grønland:

Min både er så lille og havet så stort,
men Jesus har grebet min hånd.
Når han står ved roret,
så går det så godt,
på vejen til himmelens slot.

Straks faldt der en vidunderlig ro over mig, og jeg nød turen rundt 
til øerne med måger, terner, skarver og sæl(er)!

Vi var oppe i fyrtårnet, på privat besøg i et af husene og i vandet 
ved Præstebugten.

Og jeg kunne siden fortælle andre om min dejlige oplevelse!

Min båd er så lille

Rie Voetmann
Skagen




