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Hvidevarekoncernen Skousen 
havde slæbt sig efter de andre 
hvidevarekæder Elgiganten, 
Punkt1 og netbutikkerne. De 
havde forsøgt sig med både 
Søs Egelind og Ulf Pilgaard 
som trækplastre. Men uden 
succes.

I foråret 2011 sluttede marerid-
tet for den gamle familievirksom-
hed. Skousen gik konkurs med 
en gæld på 200 millioner kroner. 
Ud af det blå kom netbutikken 
Whiteaway og købte Skousen. 

Whiteaway-direktøren Johan-
nes Gadsbøll ansatte Jonas 
Dørken, en ung it-ingeniør, som 
direktør, uden nogen større erfa-
ring med detailhandel:

- Hvis vi tog én, der havde 
været i en detailkæde, så ville 
deres ’mind-set’ være farvet af 
det. Derfor ville vi hellere starte 
med en, der bare havde en sund 
forretningsnæse. Vi skulle ikke 
lave en forsigtig turnaround af 
Skousen. Det skulle være en 
fuld, radikal ændring. Det var ikke 
levedygtigt, og det er der mange 
detailhandelskæder, der reelt 
set ikke er, fortæller Johannes 
Gadsbøll.

Hvorfor ansatte du lige Jonas?
- Fordi jeg kendte ham i forve-

jen. Vi var venner, og jeg vidste, at 
han havde et ret godt forretnings-
tæft og et godt drive og kunne nå 
nogle ting. Jeg havde tillid til ham. 

Hvad er penge?
Jonas Dørken, der privat er 

gift med forsangeren i Himmel-
blå Majbritt Vibe Dørken, har et 
udpræget købmands- og forret-
ningsgen. Han kommer med egne 
ord fra en ”teolog-familie” - fx er 
hans bror Levi Dørken landsleder 
for Alpha kurserne - men selv var 
Jonas interesseret i business:

- Hvor andre gik til fodbold, 
så brugte jeg fritiden på at lave 

småforretninger. Dengang var 
det Commodore 64ere, som jeg 
købte brugt og solgte. Jeg havde 
en avisrute i min storebrors navn, 
fordi jeg ikke var gammel nok. 
Man skulle være 13, men jeg 
var 11.

Hvad betyder penge for dig?
- Det er et godt spørgsmål, 

svarer Jonas og holder en tæn-
kepause:

- Det er det at lave en forretning 
og få penge til at yngle. Men 
penge er ikke noget, jeg... Jeg 
ville egentlig ikke blive mere lyk-
kelig, hvis jeg havde fl ere penge, 
ræsonnerer Jonas Dørken.

”Det kan du ikke...”
Da Jonas i sommeren 2011 

blev ansat som direktør i Skousen 
undrede hans omgangskreds sig: 
”Skousen!? Shit, mand! Det er 
da umuligt! Det er en forretning, 
der består af en masse butikker 
med de forkerte folk og med for 
store huslejer. Du skal konkurrere 
med Elgiganten plus alle netbutik-
kerne. Det kan ikke løbe rundt.”

- Er der noget, der tænder mig, 
så er det, når folk siger: ”Det kan 
man ikke.” Det er der ikke noget, 
der hedder i min verden. Det 
tændte mig ret meget, at opgaven 
var så svær, fortæller han.

Hvad var dit eget billede af 
Skousen?

- Det var et koncept, der var 
nemt at lave en masse om på. 
Deres markedsføring var skidt. 
Hele deres branding og deres 
måde at tænke på... Det var et 
sted, hvor jeg aldrig kunne fi nde 
på at handle dengang.

Oprydning i konkursboet
- Jeg ved fra flere kilder, at 

konkurrenterne også tænkte, at 
det så umuligt ud. Elgiganten, 
Punkt1 og de andre havde i fl ere 
år tænkt: ”Skousen behøver vi 
slet ikke at bekymre os om. De 
dør lige om lidt...” fortæller Jonas.

Der ventede også et større 
oprydningsarbejde for Jonas: De 

13 butikker, som Skousen selv 
ejede, blev lukket. Ingen medar-
bejdere fra det gamle modersel-
skab kom med over i det nye. Til-
bage var der 38 franchisetagere 
(medejere af lokale butikker). I 
den situation fi k Jonas uvurderlig 
hjælp fra Ib Nørholm, formand for 
Skousen og tidligere indehaver af 
fotokæden Japan Photo. 

- Vi skulle fi nde ud af, i hvilket 
omfang vi kunne ”nøjes med” 
Whiteaways medarbejdere. Det 
er en værdi for mig at ”gøre mere 
med mindre”. Så jeg vil gerne an-
sætte så få som muligt. Der er jo 
en begrænset indtægt i Skousen. 

- Franchisetagerne har været 
vant til, at de bare kunne ringe 
ind, hvor der sad en masse te-
lefondamer. Det har vi ikke haft 
råd til. Vi har et intranet og en 
indkøbsportal, hvor man kan 
kommunikere med os. Og vi har 
oprettet et ”Skousen-team”, som 
er dedikeret til kontakten. Det er 
smittet af på de tørre tal:

• Før Whiteaway købte Skou-
sen, var der 38 franchisetagere.

• I 2015 er der indtil videre 54 
franchisetagere - heraf 4 i Norge.

• Af de 54 er der ”kun” 25 
tilbage fra det gamle ”Skousen”. 
13 er altså lukket.

• Stort set alle franchisetagere 
laver overskud - og mange i mil-
lionklassen.

- Det fantastiske er, at stort set 
alle franchisetagere i dag tjener 
relativt gode penge. Mange af 
dem var dybt forgældet. De har 
set deres marked blive smadret 
af Elgiganten, Whiteaway og alle 
mulige andre. Kunderne kom 
ikke. De tabte penge. Mange af 
dem hæftede personligt, så de 
kunne jo gå helt ned. I det gamle 
Skousen var der store personlige 
omkostninger og tragedier, lyder 
det stille fra Jonas.

I sensommeren 2014 holdt 
Skousen en fest for alle franchise-
tagere.

- Det er helt vildt fedt at høre, 
at de er begyndt at lave en forret-

ning. Jeg har set franchisetagere 
have tårer i øjnene, fordi de var så 
berørte over at være kommet ud 
af deres gæld.

Et tredje parameter for Jonas 
Dørken i jagten på at genrejse 
Skousen, var leverandørerne. 

- Det var slut med at betale 
for placeringer i tilbudsaviserne, 
bonus for salg og sælgere, der 
træner ekspedienter. Besparel-
sen blev brugt på at få prisen ned.

Skousen på TV
En af Skousens største ud-

fordringer før i tiden var, at det 
var for dyrt - og forretningerne 
var voldsomt presset af netbutik-
kerne. Løsningen var konceptet 
”Skousen matcher laveste net-
pris”. Og Jonas gik selv på TV for 
at fortælle om det. Jonas’ person 
passede slet ikke med Skousens 
lidt støvede brand:

- Man forventede, at direktøren 
for Skousen var en ældre fyr med 
jakkesæt, slips og pibe. Så jeg 
gik på TV for at fortælle på en 
lidt skæv og skør måde, at jeg er 
direktøren.

Resultatet er en stribe af re-
klamer, hvor Jonas bl.a. forstyrrer 
unge på natklubber, et par på 
picnic og et par på et wellness-
ophold. Han vil jo lige fortælle 
dem om Skousens gode service 
- og at de kan købe hårde hvide-
varer til samme pris som på nettet 
i den lokale Skousen-butik.

- Jeg er den optimistiske direk-
tør, der tror, at mit budskab om 
Skousen bare er det vildeste. Jeg 
er en ung, frisk fyr, der er rap i re-

plikken og har en lidt skør humor.

Han er bare skuespiller
En dag, hvor Jonas skulle 

hente sine døtre i skolen, over-
hørte han en dialog mellem en far 
og hans søn, som udbryder: ”Det 
er da direktøren fra Skousen!”

”Jaeh, det er rigtigt nok,” siger 
faren. ”Men han er bare skue-
spiller.”

- Langt de fl este tror ikke på, at 
jeg er direktøren i Skousen. 

Jonas er lidt ambivalent i for-
hold til at være et ansigt fra TV. 
Men det er hovedsageligt positivt, 
fordi markedsføringen virker.

- De siger jo ikke bare: ”Hey, 
det er dig fra en eller anden re-
klame.” Folk siger næsten altid: 
”Hey, det er da Skousen.” 

Ulf Pilgaard
Folk syntes, at Skousens gam-

le reklamer, hvor Ulf Pilgaard talte 
om ”kommunistpriser”, var helt 
vildt sjove. De kunne bare ikke 
huske, hvad det var reklame for. 

- Det er ligegyldigt, om de 
lærer mig at kende, hvis de ikke 
kommer ind i butikken. Skousen 
er blevet top of mind igen. Og det 
skal vi være.

Ny Lars Larsen
I december 2014 kunne man 

på Jyllands-Postens erhvervs-
site fi nans.dk læse artiklen ”Kæk 
Skousen-direktør er Lars Larsen 
i fornyet udgave”. Og sammen-
ligningen mellem Lars Larsen 
dukker ofte op, når man læser 
om Jonas Dørken. 

- At blive sammenlignet med 
Lars Larsen er jeg meget stolt 
over. Han var den første, der gik 
på TV, og der er mange, der har 
efterlignet ham. Jeg har tænkt: 
Hvis vi skulle gøre det, så skulle 
det være på en mere crazy måde: 
At jeg skriver direktør på trøjen. 

- Lars Larsen har heller ikke 
en MBA og siger ikke en masse 
fancy ting. Han agerer ud fra sit 
købmandsskab. Han har en unik 
evne til at se en god forretning, 
og den evne har han ikke fra en 
fancy uddannelse eller fra nogle 
management-konsulenter, men 
fordi han også har været køb-
mand, siden han var barn.

Skousen skal tale norsk
Nu er det danske marked 

efterhånden mættet for Skousen-
butikker. Så nu går Jonas Dør-
ken i gang med Norge. Eneste 
væsentlige forskel er, at Jonas 
Dørken i TV-reklamerne skal til 
at sige ”nettpriiiis” og ”Skausen”. 

- Forudsætningen er dog, at 
man har et team omkring sig, der 
kan udføre det. For vi var slet ikke 
nået så langt, hvis det ikke havde 
været for mit ”Skousen-team”.

- Det plejer ikke at blive betrag-
tet som positivt at ”springe over, 
hvor gærdet er lavest”. Men når 
der nu er et sted, hvor gærdet 
er lavest, hvorfor så ikke hoppe 
over? 

Artiklen har været bragt i sin 
helhed i Kristelig Arbejdsgiver-
forenings magasin VÆRDI

Ung direktør
med kristne 
rødder redder 
Skousen 
Jonas Dørken er vokset op i en kristen familie. Hans bror er leder af Alpha-
kurserne, og hans kone er forsanger i bandet Himmelblå. Men selv har 
Jonas haft talent til at genrejse Skousens hvidevare-koncern. 
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Dorthe røg 
pludselig i 
Folketinget
Dorthe Lynge Ullemose løber 8 km. hver morgen, og det vil hun blive ved 
med, når hun nu skal i Folketinget. Hun har også været dansk ungdoms-
mester i badminton. Men hendes kristne tro betyder allermest.

Af Henri Nissen

Dorthe Lynge Ullemose er 
vokset op i et kristent hjem i 
Aalborg. Familien var baptister, 
og det er Dorthe stadig. 

- Jeg har ikke tænkt mig at lave 
om på den, jeg er, hvad enten jeg 
er nede i Brugsen eller i Folketin-
get - eller i kirke, siger hun. 

Faktisk var hun indtil for et år 
siden ansat på kvarttid som præ-
dikant i Baptistkirken i Oure på 
Fyn. Udover at prædike en gang 
om måneden, forsøgte hun også 
at samle de unge på Fyn. 

Familien består af Frans, som 
er lærer og uu-vejleder. Og bør-
nene Mathias, som læser fi nans-
økonomi i Aalborg, og Maria, som 
tager HF i Hillerød, hvor hun er 
aktiv i Alterna og Hillerød Frikirke.

Desuden har familien to ple-
jebørn, Mik og Erik, som Dorthe 
regner med til familien i huset på 
Skårupøre Strandvej. 

På landsholdet
Dorthe er sports- og konkur-

rencemenneske. Hun kom som 
ung på landsholdet i badminton. 

- I fi re år lavede jeg ikke andet 
end at rejse rundt med Team 
Danmark. Dengang boede jeg i 
Hvidovre. I 1985 blev jeg dansk 
ungdomsmester.

- Dyrker du stadig badminton?
- Nej, det er jeg holdt op med. 

Men de sidste tyve år har jeg 
løbet 8 km hver morgen. Og det 
gør jeg stadig. Det er kroppen 
vænnet til. Hvis jeg skal arbejde 
kl. 8 står jeg op kl. 6, og hvis jeg 

skal arbejde kl. 6, står jeg op kl. 4. 

Børns behov
- Jeg er uddannet som social-

pædagog og har arbejdet på en 
specialskole for børn med sær-
lige behov. Men selv om jeg har 
arbejdet dér, går jeg ikke ind for, 
at børn med problemer skal tages 
ud af deres miljø. Jeg mener, de 
skal inkluderes på den skole, hvor 
deres kammerater også går. De 
skal måske gå i specialklasser, 
men være med til fodbold sam-
men med deres kammerater.

- Men er det ikke blot en måde, 
kommunerne sparer på, når de 
nedlægger specialskolerne?

- Det er det nogle steder. Men 
jeg har i byrådet fået gennemført, 
at pengene følger barnet. I dag er 
det omkostningsfrit for skolerne 
blot at pille de vanskelige elever 
ud og fl ytte dem til specialskoler.

Jeg ønsker, at pengene skal 
følge med barnet, så skolelede-
ren kan vurdere, om de selv kan 
klare barnet. Der skal naturligvis 
være penge til speciallærere, 
fastslår Dorthe Ullemose. 

Lynkarriere
- Hvornår kom du i byrådet?
- Jeg meldte mig ind i Dansk 

Folkeparti for to år siden, og 
fire måneder efter kom jeg i 
byrådet med 661 stemmer, og 
til Folketingsvalget fi k jeg knap 
3.000 stemmer. Og nu sidder jeg 
så også i Folketinget. Det er  ret 
chokerende..., indrømmer Dorthe 
Ullemose, der nu skal bruge tre 
dage om ugen på Christiansborg. 
Men hun vil dog blive i Svendborg 

byråd for at beholde den lokale 
kontakt.

- Kommer du fra en politisk 
aktiv familie?

- Nej, vi har da snakket politik 
derhjemme, men i min familie er 
der ikke nogen, der har været 
valgt ind i noget. Men min svi-
gerfar, Erik Ullemose, var borg-
mester i Gudme.

Muslimerne
- Hvorfor meldte du dig ind?
- Det var bl.a. fordi jeg blev 

provokeret af, at mange skoler og 
børnehaver afskaffer julegudstje-
nester med fadervor og juleevan-
geliet af misforstået hensyn til det 
muslimske mindretal.

Vi har jo mange burmesere 
og vietnamesere, som der slet 
ingen problemer er med. Men 
samtidig ved vi, at 67 pct. af de 
muslimer, som kommer hertil, 
fortsat er uden arbejde og lever 
på overførselsindkomster. Det 
skyldes bl.a., at kvinderne bliver 
derhjemme, som de er vant til, 
og det er også ok. Men når man 
kommer til en anden kultur, må 
man også indrette sig. 

Jeg har i kommunen foreslået, 
at de flygtninge, vi modtager 
i Svendborg, alle får en lokal 
kontaktfamilie, så de ikke lever 
i parallel-samfund og vil indføre 
sharia her i landet.

- Men det er vel ikke muslimer-
ne selv, der vil afskaffe juleguds-
tjenester. Det er vel danskere, 
som ikke selv er troende...?

- Ja, jeg tror, der er sket et 
skred i de kristne værdier, som 
Danmark før har bygget på. Vores 

grundlov bygger jo på kristne 
værdier. Og jeg føler, at DF er 
bedst til at passe på værdierne, 
siger Dorthe og tilføjer, at det ikke 
er blevet vel modtaget af alle.

- Faktisk har jeg mødt en del 
forargelse i min egen kirke. Nogle 
har vendt mig ryggen.

- Er det, fordi Dansk Folkeparti 
tidligere især var kendt for mod-
standen imod indvandring?

- Joh, men der er jo ikke ét 
parti, som har helt ret på alle 
punkter. Alle har noget med, 
som man måske ikke bryder sig 
så meget om. Alligevel tror jeg, 
det er godt, hvis kristne går ind i 
forskellige partier og påvirker og 
er et vidne om deres tro. 

Vi skal ikke dømme hinanden. 
For jeg tror, Gud bruger os alle 
efter vores personlighed. Derfor 
kommer vi også i forskellige kir-
ker. Jeg kommer også ind i mel-
lem i Pinsekirken, når jeg trænger 
til noget lovsang, indrømmer Dor-
the, som fortæller, at hendes bror 
Lars Lynge tidligere var præst i 
Citykirken i Høje Tåstrup og nu 
er rykket til Hillerød Frikirke. Og 
broderen Søren Lynge er kendt 
for at holde foredrag og invitere 
alle til at holde juleaften med sig.

- Du er også politisk meget 
optaget af de sociale forhold?

- Ja, og her er DF jo faktisk 
mere ”rød” end de andre borger-
lige. Vi vil gøre noget for de syge 
og de svage. Vi vil ikke bare spare 
på det offentlige.

- Ja, men nogle milliarder vil I 
tage fra u-landsbistanden. Hvad 
tænker du om det?

- Jeg er da lidt i tvivl. For jeg 

mener bestemt, at vi i et rigt land 
bør hjælpe de fattige, men sam-
tidig går ulandsbistanden også 
til lande, hvor der er rigtig meget 
korruption. Og spørgsmålet er, 
hvor meget gavn de fattige har 
af det, vi giver. 

- Men er det ikke for let at argu-
mentere imod ulandsbistanden, 
blot fordi der sker misbrug?

- Jo, men vi ønsker jo kun at 
nedsætte bistanden til 0,7 pct af 
BNP, som er det niveau FN anbe-
faler. Vi vil stadig ligge som nr. 5.

- Og hvad med de ufødte?
- Jeg mener jo, at livet begyn-

der ved undfangelsen. Derfor kan 
jeg ikke gå ind for fri abort. Jeg 
har mine særstandpunkter på 
nogle områder. 

- Vil du få lov til at have en an-
den mening i DFs gruppe?

- Det er jeg meget spændt på, 

for der er jo en vis partidisciplin, 
som man skal følge. Men der vil 
nok komme nogle sager, hvor 
jeg må stemme anderledes efter 
min samvittighed eller undlade at 
stemme - eller blive borte.

 
Brug for forbøn

- Men jeg har i hvert fald meget 
brug for, at der er nogen, der 
beder for mig, så jeg ikke falder 
ned, når det bliver hårdt. 

Jeg kan jo ikke noget i egen 
kraft. Jo, jeg er meget bramfri 
og tør stå op for det, jeg tror på, 
men jeg har brug for Guds kraft 
og visdom, hvis jeg skal gøre 
noget gavn, slutter det nu ærede 
folketingsmedlem Dorthe Lynge 
Ullemose. Hun har i øvrigt holdt 
Udfordringen i mange år.
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Af Bodil Lanting

Dansk Kristelig Sygeplejefor-
ening tilbyder at støtte stu-
derende, som vil deltage i en 
konference om åndelig omsorg 
den 24.-25. september i Oslo.

Dansk Kristelig Sygeplejefor-
ening (DKS) opfordrer studeren-
de til at deltage i ’7th International 
Nursing and Midwifery Student 
Conference in Spiritual Care’ på 
Diakonova i Oslo.

Inspiration til studier og 
praktik på hospice

Anne Sofi e Winneche var en 
af dem, der deltog på den sidste 
europæiske konference med 
tilskud fra DKS. 

- Konferencen vakte min in-
teresse i en sådan grad, at jeg 
ønskede at undersøge emnet 
nærmere i sidste del af min ud-
dannelse. Derfor valgte jeg efter-
følgende at skrive modulopgave 
omkring emnet og søgte min 
afsluttende praktik på hospice, 
hvor der i det daglige arbejde er 
fokus på den åndelige dimension, 
fortæller Anne Sofi e Winneche 
(33). Hun er sygeplejerskestu-
derende på University College 
Nordjylland i Aalborg. 

Anne Sofi e Winneche fremhæ-
ver bl.a.værdien af at lære, hvad 
de øvrige europæiske lande gør, 
når det gælder åndelig omsorg i 
sundhedsvæsnet. Hun anbefaler 
andre studerende at deltage i 
konferencen med tilskud fra DKS:

- Det er en enestående mulig-

hed for at få vidensdeling omkring 
åndelig omsorg, udbygge sit CV 
og tilføre sin uddannelse noget 
ekstraordinært, som man kan  
have med sig i sin færden som 
fremtidig sygeplejerske.

Som studerende får man en 
god mulighed for at blive bedre 

klædt på til at varetage en dimen-
sion af sygeplejen, som desværre 
tit overses, men er så vigtig i en 
helhedspleje af patienten, slutter 
Anne Sofi e Winneche. 

Hjælper dansk sygepleje
Konferencen i Oslo arrangeres 

af European Spirituality Re-
search Network for Nursing and 
Midwifery, som er et fællesskab 
af europæiske sygeplejersker, 
undervisere og forskere med 
særlig interesse for åndelig om-
sorg. Hvert andet år afholder de 
en international konference for 
sygeplejestuderende. Selv om 
det i år foregår i Oslo, vil under-
visningssproget være engelsk.

Støtten fra DKS er dels fi-
nansieret som en fast post på 
foreningens budget, dels gen-
nem øremærkede donationer 
fra engagerende medlemmer. 
Formålet med støtten er at øge 
fokus på den åndelige omsorg 
i den danske sygeplejepraksis.  

Programmet fi ndes på www.
diakonova.no/spiritualcare. An-
søgningsskemaer kan findes 
på Dansk Kristelig Sygepleje-
forenings hjemmesider www.
aandeligomsorg.dk og www.
DKS-forum.dk, oplyser bestyrel-
sesmedlem Maja Nielsen.

Støtte til konference om 
åndelig omsorg i Oslo
Kristelig sygeplejeforening tilbyder at støtte studerendes deltagelse i international konference.

- Konferencen gjorde begrebet åndelig omsorg mere konkret 
for mig, siger sygeplejerske Anne Sofi e Winneche, som del-
tog i den sidste europæiske konference om emnet.

Frøfestival 2015 holder weekend 
med 80’ernes popmusik
Den 18.-20. september holder 
Kristelig Handicapforening 
musikfestival på Frøstruphave 
Efterskole sammen med sko-
lens elever.

I år er temaet Toppen af Frø-
Poppen med fokus på 80’ernes 
popmusik. Der vil være pink 
benvarmere, crepet hår, musik 
og bevægelse samt gudstjeneste og lovsang søndag. Det vil 
være en festlig weekend på de handicappedes præmisser, lover 
arrangørerne.

Man kan tilmelde sig Frøfestivalen via KH’s hjemmeside.
Bodil

Spedalskhedsmissionen arrangerer 
rejse til Bangladesh i november
Spedalskhedsmissionen arrangerer en 
opdagelsesrejse til bl.a. spedalskhedsho-
spitalet i Nilphamari i Bangladesh med Filip 
Engsig-Karup som rejseleder i november.

Bangladesh er et utrolig smukt land med fl o-
derne Ganges og Brahmaputra og de bølgende 
rismarker. November måned er som en perfekt 
dansk sommer, lover rejselederen.

Filip Engsig-Karup har selv været missionær 
i Bangladesh i 14 år.

Bodil

Bestil her: www.mediacellen.dk eller 4615 0188

95,-

Han gjorde mig 
til en spids pil
En leders dannelse

Mentorskab
at udvikle disciple og ledere

145,-

At blive sig selv
med Guds hjælp

Jesper Oehlenschläger gør med denne bog det kunst-
stykke at føre læseren gennem dannelses-begrebet i 
historiske og bibelske udredninger uden at miste frem-
stillingens nærhed til det levede hverdagsliv. Det er et 
meget ærligt og nuanceret livtag med det grundlæg-
gende spørgsmål om, hvad der former 
og danner os som 
mennesker og kristne.

NYHED!

115,-
Denne bog er et modent bidrag til forståelse af kristent 
lederskab med en god balance af teologisk fundament 
og menneskelig indsigt.

Bogen, giver en meget pædagogisk håndsrækning til 
dem, der ønsker at få hjælp af en mentor eller selv øn-
sker at stille sig til rådighed som mentorer for andre.

Jesper Ertmann Oehlenschläger 
Sognepræst ved Karlslunde Strandkirke.  Leder af Arrow-
lederskabsprogram udgiver den tredie bog i sin triologi om 
lederskab og dannelse.

I sit nye regeringsgrundlag 
fremlægger Venstre en strategi, 
som kan hjælpe de mange 
mennesker, der lever med 
diskrimination, ufrihed og di-
rekte forfølgelse på grund af 
deres religiøse tro. Det er både 
glædeligt og tiltrængt, mener 
Dansk Missionsråd (DMR).

Når det gælder udviklingsbi-
standen, nævner regeringsgrund-
laget, at der i fl ere af verdens 
brændpunkter foregår en forføl-
gelse af kristne minoriteter. Den 
nye regering lover her et ”særligt 
fokus på at styrke det internatio-
nale samarbejde for at beskytte 
disse minoriteter”. 

Hjælp via EU
Regeringsgrundlaget uddyber 

ikke, hvordan det skal ske, men 
nævner blandt andet et aktivt 
engagement i internationale or-
ganisationer. Især EU har vigtige 

anbefalinger til en national politik 
i forhold til tros- og religionsfrihed.

- Det er glædeligt, at den nye 
regering engagerer sig i kampen 
for religionsfrihed. 1/3 af verdens 
befolkning lever i stater, hvor reli-

gionsfriheden enten er stærkt be-
grænset eller ikke-eksisterende. 
I disse år går udviklingen mange 
steder fra dårligt til værre, og vol-
delige forfølgelser tager til, siger 
Jonas Adelin Jørgensen, der er 
generalsekretær i DMR.

Mission med respekt
Danske kirkelige organisa-

tioner ser rettigheder som in-
dividuelle og umistelige, og de 
udfører deres missionsarbejde i 
respekt for andre uanset religiøs 
baggrund. Perspektivet er den 
menneskelige persons gudgivne 
værdighed til frihed. Det ses fx 
i de kirkelige dialogprojekter i 
Vestafrika, Mellemøsten og Asien.

Dansk Missionsråd er en pa-
raplyorganisation for 32 danske 
kirkelige organisationer, der ar-
bejder internationalt med for-
kyndelse, fællesskaber og social 
udvikling.

Bodil

Venstres regeringsgrundlag 
har fokus på forfulgte kristne
Det er både glædeligt og tiltrængt, vurderer Dansk Missionsråd.

Jonas Adelin Jørgensen er 
generalsekretær i Dansk 
Missionsråd.

Arafats snigskytte taler i Danmark
Den tidligere Fatah-kriger Tass Saada, som har skrevet bogen 
’Jeg var snigskytte for Arafat’, taler på Virksund Kursuscenter 
den 6. og 8. august om krig og forsoning mellem jøder og arabere.

Som Fatah-kriger var Tass Saada en indædt modstander af staten 
Israel. Men det ændrede sig, da han selv kom til tro på Jesus.

Ordet og Israel er arrangør af programmet, der også omfatter en af-
tenbuffet den 6. august. Tilmelding senest 20. juli på mail@virksund.dk

Bodil
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

OPENspace2015 – en konferen-
ce om tro, kunst og eksistens 
fandt sted den 29. juni- 2. juli på 
Galleri Emmaus i Haslev.

OPENspace, der er en mel-
lemting mellem en konference, et 
kollektiv og et eksperimentarium, 

handlede i år om lyskilder. Det 
gjaldt om at ”tænde fællesskabets 
lamper og sætte spot på kunsten, 
troen og eksistensen”. 

Gennem workshops, oplæg, 
gåture mm har deltagerne set på, 
hvordan man kan udtrykke kristen 
spiritualitet fx gennem et liturgisk 

eksperimentarium. 
I år deltog 33 personer fra 

Danmark, Skotland, England, 
Schweiz og Norge i OPENspace.

Børnebibelforfatter 
var hovedtaler

Hovedtaleren på OPENspace 
2015 var manuskriptforfatteren 
Murray Watts, som leder Way-
farer Trust, en britisk kunstsam-
menslutning. Murray Watts er 
bl.a. forfatter til en bestseller, 
nemlig børnebibelen Lion Bible 
for Children.

OPENspace på Galleri Em-
maus er mødested for vidt for-
skellige mennesker, der både 
er nysgerrigt optagede af deres 
omverden og trænger til fordy-
belse med tid til ro, refl eksion og 
den dybe samtale.

- Den der have, vi boltrede os i, 
frihed og leg, det var atmosfæren 
på OPENspace. Det sidder stadig 
i mig. Masser af glade mennesker 
og sjove og anderledes indtryk. 
En masse frirum, siger 30-årige 

Konference om kunst og tro i Haslev
OPENspace 2015 samlede kunstnere til workshops, fernisering og inspiration.

Af Bodil Lanting

Danmark er et kristent land, og 
den evangelisk-lutherske kirke 
indtager en særstatus som 
folkekirke. 

Sådan lyder indledningen til re-
geringsgrundlagets korte kapitel 
om Folkekirken. Teksten siger vi-
dere om Folkekirkens særstatus:

”Denne særstatus vil rege-
ringen bevare. Samtidig er det 
afgørende for regeringen, at der 
skal være frihed til at tro på det, 
man vil, så længe det sker med 
fuld respekt for andres ret til det 
samme.”

Demokratiet skal styrkes
Mens trosfriheden ikke er til 

debat, påpeger regeringsgrund-
laget, at der er plads til forbedring 
mht. menighedsrådene. Her er 
fokus især på menighedsrådsvalg 
og stemmeprocenter:

”Menighedsrådenes demokra-
tiske legitimitet hænger blandt 
andet sammen med, at medlem-
merne er demokratisk valgt af 
folkekirkemedlemmerne i sognet. 

Men menighedsrådsvalg har 
over en årrække været inde i 
en uheldig udvikling med færre 
afstemningsvalg, lavere stem-
meprocent og ikke tilstrækkeligt 
med opstillede kandidater. 

Regeringen vil derfor nedsætte 
et udvalg om menighedsrådsvalg 

og fremtidig valgform”, hedder det 
i Sammen for fremtiden.

Forfulgte kristne
Regeringsgrundlaget lægger 

op til en reducering af ”de sam-
lede udgifter på udlændingeom-
rådet med mindst 1 mia. kr. årligt.”

Når det gælder udviklingsbi-
standen skal Danmark fortsat 
leve op til FN’s målsætning om 
at afsætte 0,7 procent af BNI, 
(dvs. bruttonationalindkomsten 

pr. indbygger).
Men Danmark skal også være 

en markant global aktør, der 
kæmper for bl.a. menneskeret-
tighederne og stiller krav til de 
lande, der modtager dansk ud-
viklingsbistand.

I afsnittet om dansk udvik-
lingsbistand fremhæves især de 
kristne fl ygtninge: 

”I flere af verdens brænd-
punkter foregår en systematisk 
forfølgelse af kristne minoriteter.

Regeringen vil have et særligt 
fokus på at styrke det internatio-
nale samarbejde for at beskytte 
disse minoriteter”, fastslår rege-
ringsgrundlaget.

Iagttagere bemærker, at man i 
regeringsgrundlaget ser tegn på 
hensyntagen til både Dansk Fol-
keparti og De Konservative, hvis 
ordfører Mai Mercado i påsken 
skrev en kronik om, at kristen-
dommen er den bedste religion 
for Danmark.

Regeringsgrundlag kalder 
Danmark et kristent land
Venstres regeringsgrundlag ’Sammen for fremtiden’ erklærer, at Folkekirkens særstatus skal bevares.

Folkekirken har særstatus, og de forfulgte kristne minoriteter i verdens brændpunkter skal beskyt-
tes ifølge Venstres regeringsgrundlag ’Sammen for fremtiden’. Foto: Mission Øst.

Christoffer Thinggaard, ejer af 
KingProductions, som deltog på  
OPENspace 2013.

Bodil

Kreativiteten fi k lov til at udfolde sig i sollyset under OPENspace 
på Galleri Emmaus.

Ny homolov i 
USA kan starte 
kristen opstand
Den amerikanske højesteret afgjorde i sidste uge med et 
5-4 fl ertal, at homoseksuelle har ret til at blive gift i samtlige 
50 amerikanske stater. Det vil i praksis sige, at staterne er 
blevet påbudt at vie dem. 

Dermed er slaget om den naturlige familie og defi nitionen 
af ægteskabet tabt i Guds eget land. Afgørelsen indvarsler et 
enormt kulturskifte, ikke bare i USA, men i hele den vestlige del 
af verden, hvor også det tidligere ærkekatolske Irland for nylig 
stemte for retten til homoseksuelle ægteskaber.

Mens fortalere for homoseksuelle ægteskaber i USA ser det 
som tidens vigtigste borgerrettighedsspørgsmål, er mange kristne 
imod. De mener, at Højesteret ved at ændre defi nitionen af æg-
teskabet ved lov nu truer religionsfriheden. Hvad sker der med 
præster, som nægter at vie homoseksuelle? Og leverandører af 
forskellige former for service til bryllupper? Bliver de kriminali-
seret, hvis de nægter? Sandsynligvis.

Mange frygter derfor, at det vil sætte en forfølgelse af kristne 
i gang, heriblandt den evangelikale prædikant Franklin Graham, 
der er søn af Billy Graham. Han udtaler til FoxNews, at ”kristne 
skal være forberedte på, at forfølgelsen af kristne kommer nu”. 
Franklin Graham udtaler også, at han ”er skuffet over, at rege-
ringen anerkender synd og tilslutter sig den”.

Graham mener, at tros-baserede forretninger skal forberede 
sig på retssager og undersøgelser. Præster, der som ham selv 
nægter at udføre en vielse af homoseksuelle og som prædiker 
imod, mener han, vil blive anklaget for hate-crimes. Al kritik og 
uenighed vil blive kvalt af regeringen og aktivister, men samtidig 
peger Graham også på, at et overvældende antal kristne vil sætte 
sig op imod loven.

Mange amerikanske kristne er i oprør over Højesterets afgø-
relse og er parate til at kæmpe imod. Hvis kristne ikke er villige til 
at kæmpe denne kamp, selv til det punkt, hvor de bliver nødt til at 
bryde loven eller til ikke at anerkende den – og med risiko for for-
følgelser - så er alt tabt. Århundreders kristen tro, kultur og moral. 
Tiden er inde til, at kristne stiller sig selv spørgsmålet, om de vil 
adlyde Gud mere end mennesker. Og til at tage konsekvensen.
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Lederen af Nibe Festival Peter 
Møller Madsen og biskop Hen-
ning Toft Bro overrakte Anna 
Marie Rask fra Thisted et di-
plom som ’Årets Kirkefrivillige’ 
på bispegården den 24. juni.

Ud over æren fi k Anne Marie 
Rask også en bronzeskulptur af 
kunstneren og præsten Benny 
Vindelev. Skulpturen forestiller en 
hånd og symboliserer de mange 
hjælpende hænder i folkekirken.

All-round ildsjæl
Sammen med sin mand er 

Anne Marie Rask ferievært for 
familier gennem Folkekirkens 
Feriehjælp. Hun er med i me-
nighedsrådets diakoniudvalg 
og fungerer som kogekone til 
kirkens hverdagsgudstjenester. 
Hun er også konfi rmandvært, dvs 
hun modtager konfi rmanderne i 
grupper, taler med dem om Gud 
og går i kirke sammen med dem.

Endelig er Anna Marie i besty-

relsen for KFUM og KFUK, hvor 
hun trækker et fl ot læs i familie-
arbejdet, fortæller Christian Roar 
Pedersen, der er mediekonsulent 
og sognepræst i Aalborg Stift.

Folkekirken skal blive bedre til 
at sætte pris på de mange frivil-
lige, mener man i Aalborg Stift. 

Dommerkomite (biskoppen,  
Peter Møller Madsen og Christian 

Roar Pedersen) kårede Anna 
Marie Rask som ’Årets Kirkefrivil-
lige’ blandt 32 kandidater fra hele 
Nordjylland.

Bodil

Ildsjæl fra Thisted er ’Årets Kirkefrivillige’

Fra venstre Årets Kirkefrivillige, Anna Marie Rask, biskop Henning Toft Bro, næstformand i Thisted 
menighedsråd Kirsten Agger og formand for menighedsrådet Jens Kristian Eriksen. Menighedsrå-
dets diplom skal hænges op i sognegården.

50 års jubilæum som missionær
Onsdag den 24. juni var der fest 
i Kirkecenteret i Stagstrup, Thy, i 
anledning af Rikke Vestergaards 
50 års jubilæum som missionær 
for Sudanmissionen.

I en dobbelsidet artikel i Thisted 
Dagblad fortæller Rikke Vestergaard 
om det missionærkald, hun fi k som 
kun 15-årig. Hun havde lært om Afrika 
i søndagsskolen og senere gennem 
Sudanmissionen (nu Mission Afrika). 

Som nyuddannet sygeplejerske rejste Rikke Vestergaard i 1964 
til England for at gå på sprogskole. Hun blev udsendt til Nigeria 
den 20. juni 1965. I Nigeria lærte hun hausasproget og arbejdede 
som sygeplejerske på fl ere missionsstationer, bl.a. i Numan og 
Kiri. I 1990 grundlagde hun missionsstationen i Dakka med klinik 
og bibelskole. Siden 2006 har Rikke Vestergaard været pensionist, 
men hun afl øser i Dakka fi re måneder om året. Til daglig bor hun 
i Skinnerup ved Thisted.

Generalsekretær Peter Fischer-Nielsen, koordinator Jakob S. 
Henneberg og bestyrelsesmedlem Lilly Krarup fra Mission Afrika 
deltog i jubilæumsfesten.

Bodil

Danmarks nye uddannelses- 
og forskningsminister, Esben 
Lunde Larsen, er med sin 
ph.d.-titel den hidtil højest ud-
dannede  forskningsminister.

Esben Lunde Larsen (36) 
voksede op som landmandssøn 
i Skjern. Han har været eftersko-
lelærer på Sædding Efterskole fra 
1998 til 1999. 

Fra 2001 læste han teologi på 
Københavns Universitet, hvorfra 
han fi k kandidateksamen i 2008. 
Fire år senere afsluttede han sin 
ph.d.-afhandling om Grundtvigs 
frihedsbegreb.

En drømmepost
Forskningsministeren betegner 

sit nye job som en ”drømmepost”.

- I dag er en stor dag i mit 
politiske liv. Lars Løkke Rasmus-
sen har bedt mig indtræde i 
regeringen som uddannelses- og 
forskningsminister – en drømme-
post, som jeg har takket ja til. Ud-
dannelse er nøglen til frihed både 
for den enkelte og for samfundet, 
og jeg glæder mig til at fremme 
friheden i Danmark, skrev Esben 
Lunde Larsen på sin Facebook-
profi l efter udnævnelsen.

Friheden er vigtig
Interessen for politik går langt 

tilbage. I 10. klasse kom Esben 
Lunde Larsen i praktik på Chri-
stiansborg hos det daværende 
folketingsmedlem for Venstre, 
Hanne Severinsen. I slutningen 
at 1990’erne oplevede han SiD’s 

blokade af Ikast-virksomheden 
Ikadan som direkte krænkende.

- Det krænkede min opfattelse 
af frihed til selv at vælge, hvem 
man vil indgå overenskomst 
med – men også valgfriheden i 
det hele taget, fortæller den nye 
forskningsminister.

I anden sammenhæng har han 
understreget, at frihed er en hjør-
nesten i det danske samfund. Og 
at kristendommen har bidraget til 
denne frihedstænkning.

Regeringsgrundlaget
Esben Lunde Larsen blev 

i 2011 folketingsmedlem for 
Venstre i Vestjyllands Storkreds. 
I 2012 blev han uddannelses- 
og forskningsordfører. Han har 
også været medlem af Venstres 

gruppebestyrelse, udvalget for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
Landdistriktsudvalget og Europa-
udvalget siden 2011.

Fra 2009 var Esben Lunde 
Larsen viceborgmester i Ringkø-
bing-Skjern Kommune. Han har 
også siden 2014 været formand 
for Anker Fjord Hospice i Hvide 
Sande og medlem af bestyrelsen 
for Agroskolen Hammerum.

Esben Lunde Larsen har ud-
givet fl ere artikler om Grundtvig,  
men også om ’Forfulgte kristne: 
en folkelig, kirkelig og politisk op-
gave’. Det ligner en tanke, at det 
nye regeringsgrundlag specifi kt 
nævner forfulgte kristne som et 
fokusområde.

Bodil

Den kristne politiker Daniel Toft 
Jakobsen (37) fra Øster Snede 
ved Hedensted er efter valget 
blevet fast medlem af Folke-
tinget for Socialdemokraterne. 

Hele familien, som foruden 
hustruen Mia også tæller tre børn 
på 2, 5 og 9 år, bliver dog boende 
i Nørre Snede. 

- Jeg kommer så til at pendle 
lidt frem og tilbage. De fl este uger 
vil jeg nok være i København fra 
tirsdag til torsdag, fortæller Da-
niel Toft Jakobsen, som fi k 4344 
personlige stemmer ved valget.

- Min familie glæder sig med 
mig over valget. Der vil komme 
perioder, hvor jeg er en del væk 
hjemmefra. Men der vil også være 

perioder, hvor jeg vil kunne sidde 
langt mere hjemme og arbejde 
end tidligere, fortæller han.

Kamp mod global ulighed
- Jeg forventer og tror, at indfl y-

delsen bliver en lille smule større 
denne gang i forhold til sidst, hvor 
jeg var barselsvikar. Men det er 
klart, at som nyvalgt starter man 
altid på de bagerste rækker, og så 
må man prøve at arbejde sig frem 
ved at varetage det ansvar, som 
man får tildelt, på en god måde. 

Jeg vil bl.a. forsøge at bidrage 
til en mere ambitiøs familiepolitik, 

som både handler om ordentlige 
normeringer i institutionerne men 
også om bedre muligheder for 
at prioritere tid til familien, mens 
børnene er små. 

Derudover vil jeg tale varmt 
for, at vi som et af verdens rige-
ste lande går helt i front, når det 
kommer til at bekæmpe den glo-
bale ulighed. Endelig trænger vi i 
dansk politik til, at værdier kom-
mer til at fylde mere og kortsigtet 
strategi og taktik mindre. Også 
det vil jeg meget gerne bidrage 
til, slutter Daniel Toft Jakobsen.

Bodil

Daniel blev fast medlem af Folketinget

Daniel Toft Jakobsen

Ny forskningsminister 
har en ph.d i teologi 

gruppebestyrelse udvalget for

Danmission Genbrug får ny 
udviklingskonsulent på Sjælland
Den 52-årige Sten Åge Larsen er netop 
tiltrådt som ny udviklingskonsulent i 
Danmission Genbrug. Han får ansvaret 
for genbrugsbutikker i Region Sjælland. 

Sten Åge Larsen har tidligere leveret nye 
butiksfacader til en stor del af Danmissions 
85 genbrugsbutikker. 

Han bor i Skovlunde uden for København 
og har bl.a. haft chefstillinger i Dansk Skiltecenter og i fi rmaet Stål 
& Plast. I mere end 10 år drev han sin egen virksomhed med 14 
ansatte, men valgte i 2003 at skifte karriere og uddannede sig til 
misbrugsterapeut. Han har siden arbejdet med tidligere misbrugere 
i Vridsløselille Statsfængsel. Han har også være tilknyttet institu-
tionen Majorgården. 

Den nye udviklingskonsulent spillede i sin ungdom divisionsfod-
bold i fynske B1913. Senere blev han rådgiver for unge spillere med 
misbrugsproblemer i to større danske fodboldklubber. 

Sten Åge Larsen har også været frivillig i Kirkens Genbrug på 
Jagtvej i København samt i Danmission Genbrug i Hedehusene.

I dag er han frivillig i Nazareth Kirke på Østerbro i København, 
hvor han også er i bestyrelsen for kirkens sociale café. Sten Åge 
Larsen har to hjemmeboende børn samt en søn, der studerer i 
Århus. Han er gift med ergoterapeut Anne Grethe Larsen.

Bodil

Haarder vil tage vare 
på både kirke og kultur
Bertel Haarder, som er den ny regerings 
kirke- og kulturminister, har ofte markeret 
sin kristne overbevisning.

I 2009 opfordrede han kraftigt til, at alle 
skoler i Danmark indfører morgensamling med 
både fadervor og salmesang.

Bertel Haarder, som da var undervisningsminister, gik ind i en 
sag fra Nørre Nissum skole, hvor en skoleleder afviste at fritage 
eleverne fra skolens morgensamling med fadervor. Den ateistiske 
forening Humanistisk Samfund havde indklaget sagen for under-
visningsministeren, som afviste at tage stilling til den konkrete sag.

Bertel Haarder langede til gengæld ud efter Humanistisk Sam-
fund, som påvirkede politikerne til at forbyde fadervor i skolen. 

– Ateisterne mener, de skal beskytte muslimerne mod fadervor 
og salmesang i de danske skoler. Men det er svært at fi nde mus-
limer, som har noget imod folk, der tror. Det er også derfor, vi ser 
så mange muslimer på de katolske skoler, fastslog Bertel Haarder.

– Det er en utrolig værdifuld del af vores kultur, som jeg synes, 
det ville være vanvittigt at forbyde, sagde han til Kristeligt Dagblad.

Som kirkeminister gav Haarder i 2007 menighedsrådene større 
lokal selvbestemmelse.  Bertel Haarder er sønderjyde og højsko-
lemand. Han er kendt for at sige præcis, hvad han mener. Han har 
tidligere bl.a. skældt en nævenyttig journalist ud for åben skærm. 

Henri.
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Til efterårets fællesudstilling 
i Galleri Bibelland inviteres 
alle til at fortolke Gert 
Grubes skulpturer.

Fortolk en skulptur

Foredrag af forfatteren til 
bogen ’Hvorfor Israel?’ 
Willem Glashouwer, Holland, der er 
præsident for ”Christians for Israel” 
og ærespræsident i ”European 
Coalition for Israel” i EU besøger 
højskolen på Lykkegårdsvej i Kol-
ding den 5. juli  i forbindelse med 
udgivelsen af ’Hvorfor Israel?’ på 
dansk.

I foromtalen af Hvorfor Israel? skri-
ver Jørgen Vium Olesen, Scandinavia 
Forlag: ”En meget spændende og 
interessant bog, et vigtigt profetisk ind-
slag. Den giver en god gennemgang 
af Bibelens pagter og udforsker Israels 
bibelske betydning for kristne i dag”.

Sidste år vendte 26.427 jøder hjem 
til Israel. Er det opfyldelsen af bibelske 
profetier, lige for vore øjne? Det er et 
af de emner, Willem Glashouver vil 
komme ind på i seminaret ’ISRAEL- 
Brændpunkt i Mellemøsten’, som er et 
åbent arrangement i spisesalen.

W. Glashouwer er ordineret præst 
og  teolog i ”Dutch Reformed Church” 
og tidl. direktør for Evangelical Broad-
casting Company”. Hans bog ’Hvorfor 
Israel’ kan købes under seminaret og 
på forskellige andre steder i Danmark. 
Under seminaret vil der være mulighed 
for spørgsmål – og Willem vil signere bogen, for dem der ønsker 
det, oplyser Georg Berthelsen, der er formand for Operation Exo-
dus i Danmark.

Bodil

W. Glashouwer har tid-
ligere besøgt Danmark.

SommerCamp Kolding: 
’Sendt med nåde og kraft’
På hjemmesiden SC2015 kan 
man se nedtællingen i dage, 
timer, minutter og sekunder 
til sommerens store stævne 
på Kolding Internationale Høj-
skole. 

Blandt dette års talere er Tho-
mas Hansen, højskolens nye 
forstander Peter Prothero, Jørn 
Hyldgaard, Jacob Viftrup og Jør-
gen Mortensen.

Lovsangsgruppen fra Vejle 
menighed med Joan Sonne 
Højberg vil lede lovsangen på 
SommerCamp 2015.

- Også i år ønsker vi at sam-
mensætte et bredt repertoire - nyt 
og gammelt blandet sammen i 
en nutidig musikalsk indpakning. 

Vi ønsker at gøre det let at 
være med i lovsangen, så fokus 
må være på Jesus, der møder 
os med nåde og kraft! Vi glæder 
os til SC2015! siger Joan Sonne 
Højberg.

Bodil

Willem Glashouwers 
bog er netop udkom-
met på dansk.

SommerOase på Rudehøj Ef-
tersskole den 11.-18. juli er nået 
til sidste del af det tre-årige 
fokus på ’Vores Gud’.

Man kan læse Årets temabog 
af Morten Munch, ’Den glemte di-
mension i Gud’, som forberedelse 
til sommerstævnet.

Årets hovedtaler er Simon 
Ponsenby fra England. Han er 
studenterpræst ved Oxford Uni-
versitet og assisterende præst 
ved St. Aldates Kirke.

Torsdag den 16. juli er der 
gratis gæstedag. Her kan man 
opleve lovsang, undervisning 
cafémiljø og mulighed for forbøn. 
Der vil være bibeltime kl. 10.00 
ved Simon Ponsenby, efterfulgt 
af bl.a. ægteskabsseminar.

Bodil

Til venstre: SommerOase har 
spor for børn i alle aldre.
Foto: Jesper Rais.

SommerOase i Odder har 
fokus på Helligånden

Pastor Simon Ponsenby fra 
England er hovedtaler på 
SommerOase i Odder.

På Sommercamp taler bl.a. Matthew Barnett fra Los Angeles (billedet), Zak Mishriki, som er 
palæstinenser fra Israel og Glyn Barrett fra England.

Temaet for årets Sommercamp 
i Mariager den 11.-17. juli er 
inspireret af både bjergbestig-
ning - og Jesu bøn om kirkens 
enhed.

”Jeg beder om, at de alle må 
blive et, ligesom du og jeg er 
et, så verden kan tro, at du har 
sendt mig”, siger Jesus i Johan-
nesevangeliet 17:21.

- Vi forestiller os livet som en 
bjergvandring, hvor vi er afhæn-
gige af andre, når de stejle bjerg-
sider skal indtages. En gruppe 
bjergbestigere har øje for hinan-
den, besidder forskellige styrker, 
kobler sig på hinanden og har et 
fælles mål. I den enhed skal der 
være plads til forskellighed, og 
individuelle roller skal udfyldes. 
Alle mennesker er rigtige, og 

alle mennesker er vigtige. Vi ser 
frem til en uge, hvor vi alle bliver 
udrustet og udfordret, og hvor alt 
kommer til at gå op i en højere en-
hed, hedder det på hjemmesiden.

Tre internationale talere
Til årets Sommercamp del-

tager Matthew Barnett, som 
arbejder blandt de dårligst stillede 
i en af verdens mest kriminelle 
byer, Los Angeles. Den lokale 
kirke, Dream Center, startede 
med 39 medlemmer i 1994. I dag 
når den ud til mere end 50.000 
mennesker hver uge gennem 
socialt arbejde. 

Palæstinenseren Zak Mishriki 
voksede op i en flygtningelejr 
uden for Jerusalem. Hans far var 
en palæstinensisk kommunist. 
Israelerne dræbte hans bedstefar 

og hans ven. Og Zak lærte at 
hade jøderne. Men for 15 år 
siden mødte han Jesus. Nu 
arbejder Zak Mishriki ud fra en 
undergrundskirke på Vestbred-
den, hvor han leder unge fra 
PLO, Hamas og Islamisk Jihad 
til Jesus.

Den 42-årige Glyn Barrett 
står i spidsen for en af Europas 
hurtigst voksende kirker !Auda-
cious Church i Manchester 
City. Glyn Barrett har besøgt 
Danmark fl ere gange og fun-
gerer som inspirator for mange 
frikirkeledere.

KKR/TV sender direkte fra 
alle møder på SommerCamp i 
Mariager 11-17. juli. Man kan 
se alle møder direkte på www.
kkr.dk.

Bodil

Sommercamp i Mariager 
om ’En højere enhed’
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Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Luk. 5:1-11

Simon Peters mirakuløse fi skefangst
1En dag, da Jesus stod nede ved Genesaret Sø, trængte folk 

sig ind på ham for at kunne høre Guds ord. 2Så fi k han øje på to 
både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra borde og var ved 
at rense deres net. 3Jesus gik om bord i den båd, der tilhørte Si-
mon, og bad ham lægge lidt fra land, hvorefter han satte sig ned 
i båden og underviste menneskemængden derfra.

4Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner 
og sagde: »Sejl ud på dybt vand og læg jeres garn ud til fangst!«

5»Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget,« 
indvendte Simon. »Men når du siger det, så prøver vi igen.« 6Det 
varede ikke længe, før nettene var så sprængfyldte med fi sk, at 
de var lige ved at gå i stykker. 7Simon gjorde tegn til deres kam-
merater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem, 
og snart var begge både så fyldte med fi sk, at de var lige ved 
at synke. 8Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og 
sagde: »Gå bort fra mig, Herre! Jeg er alt for stor en synder til at 
være i din nærhed.« 9Både han selv og hans medhjælpere var 
lamslåede og forskrækkede over den mirakuløse fi skefangst. 10Det 
samme var Peters makkere i den anden båd, Jakob og Johannes, 
Zebedæus’ sønner. Men Jesus sagde til Simon: »Vær ikke bange. 
Fra nu af skal du være menneskefi sker.«

11Efter at de havde trukket bådene på land, sagde de farvel 
til fi skeriet og fulgte nu Jesus på fuldtid som hans disciple.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Langs med søbredden tæt på 
Kapernaum er der en række 
naturlige stejle indhug med en 
zigzag strandlinie, hvor hvert 
indhug udgør et naturligt 
amfi teater. Du kan tale med 
normal stemmeføring, og alle 
kan høre dig klart.

 Jesus afslutter sin tale til fol-
keskarerne fra en båd lidt fra land 
med pludselig at trække Simon 
Peter ind i rampelyset foran den 
glanende folkemængde: ”Læg ud 
på dybet, og kast jeres garn ud til 
fangst!”  Så er scenen sat. 

Peter kender sit fag som fi sker. 
De kan da ikke fi ske ved fuldt 
dagslys, tænker han vel og pro-
testerer let: ”Mester, vi har slidt 
hele natten og ingenting fået”. 
Men tilføjer så også: ”Men på dit 
ord vil jeg kaste garnene ud”. Han 
prøver vel at bevare sin profes-
sionalisme som fi sker og garderer 
sig med Jesus ord – der er trods 
alt publikum på! 

Men allerede i første kast med 
garnet får han store problemer. 
Det er ved at sprænges. Febrilske 
råb til de andre i den anden båd 
om undsætning. Nogle hurtige 
åretag, hurtig handling og høje 
kommandoer i luften. Store ru 
hænder, som skovler fisk ind, 
der i hundredvis springer vildt og 
vrider sig i luften for at undslippe. 
Truende kæntring. To både syn-
kefærdige med fi sk. Faretruende 
scene. Dramatisk og tumultarisk. 

Folkemængden ser pludselig 

Simon Peter, øjeblikkeligt ramt af 
dyb rædsel, falde ned på knæ foran 
Jesus og bede ham om at forlade 
ham. Med den mærkelige begrun-
delse: ”for jeg er en syndig mand”. 

I Guds lys
Det offentlige spotlight var 

faldet på Peter, dér i det naturlige 
amfi teater. Men i hans samvit-
tighed skinnende lyset fra Guds 
hellighed. I det lys kendte han 
sig selv totalt uværdig, uren til 
at være et redskab for det hel-
lige, det mirakuløse, som Jesus 
forløste. 

Fascinerede og rædslags-
slagne som vi mennesker er i 

mødet med det hellige og absolut 
rene. For enhver åndelig opvåg-
nen i samvittigheden rummer 
et element af smerte og sorg 
– i radikal form tilmed rædsel 
eller fortvivlelse. Uundgåeligt. 
De stærkeste vækkelser kaldte 
fænomenet ”syndenød”. Der har 
samvittigheden ikke ro, før den 
hører det helbredende og frisæt-
tende ord fra Gud: ”Frygt ikke!” 

Dette ene guddommelige 
myndige ord helbredte straks 
Peters samvittighed, forsoningen 
med Gud satte sig igennem med 
en indre forløsende kraft i hans 
følelsesmæssige tilstand. 

Forsoning og ny kaldelse
Men den ændring stod ikke 

alene: allerede i forsoningen 
modtog han en kaldelse, en nå-
degave, en myndighed i ånden, til 
at virke som apostolisk folkemis-
sionær: ”Fra nu af skal du fange 
mennesker!”

Peters dannelse til at blive 
urkirkens primære leder blandt 
ligemænd var myndigt indledt af 
Kirkens Herre. Sand ydmyghed 
som fundament i kraft af samspil-
let mellem sand selverkendelse 
(vanhellig) og sand gudserken-
delse (hellig). Den skulle blive 
bragt i spil igen på en søbred 
ved Tiberias et par år senere i 
en opstandelsestilsynekomst af 
Jesus i form af et enkelt, både 
prøvende og kaldende spørgsmål 
efter Simon Peters fornægtelse 
i påsken: ”Simon, elsker du mig 
mere, end de andre gør?” 

Smertefuld selverkendelse 
endnu engang – men også en 
stadfæstet kaldelse til tjeneste. 

Gud fortryder ikke sit kald og 
nådegave. Men hvad kan så 
hindre, at vi udlever vores kald 

og nådegave? 
Flere faktorer end en enkelt 

liste kan rumme. Men alligevel 
nogle pointer her. 

For det første blot det simple 
faktum, at vi ikke ”lægger ud på 
dybet” og ”kaster garnet”, når 
Jesus kalder os til det. Hvem 
opmuntrer dig profetisk til det? 

For det andet, at vi går i panik, 
når tjenestens drama og omfang 
bliver for krævende, og ”vores 
båd” virker ”synkefærdig”. Måske 
i form af mangel på ressourcer, 
know-how, erfaring eller uddan-
nelse. Hvem lærer du af, og  hvem 
udruster dig til tjeneste? 

For det tredje, at vi ikke mod-
tager de dybe helbredende ord 
fra Gud i forhold til egen smerte, 
synd og kommen til kort. Hvem 
har trøstende taleret ind i dit liv 
som hyrde? 

For det fjerde: at du har fi sket 
og fisket uden resultat, mens 
andre ”både” lige i nærheden er 
synkefærdige af fi sk. Det virker 
unfair. Svaret er ikke uafhængigt 
af situationen eller kulturen, 
du befinder dig i. Men der er 
researchbaserede principper 
for naturlig menighedsudvikling, 
som kan guide os. Og som vi må 
lære af. Vejen til gennembrud 
går ofte gennem en kritisk fase 
af erkendelse af ens sande vir-
kelighed, som man forholder sig 
ærligt og konstruktivt til uden at 
miste håbet. Hvem hjælper dig 
i denne erkendelsesproces som 
konsulterende apostel? 

Fire prøvende spørgsmål. Fire 
valgfrie svar. Fire resultatmulig-
heder. Valget er kun dit eget – for 
livet. Jesus kalder dig til at lægge 
ud på dybet. Til hans tid. På hans 
måde. Han er læremesteren over 
os alle. Amen.

Peters fi skefangst 
– og vores

”Kaster vi garnet” , når Jesus kalder os til det?

Frimodighed, du!
For mange af os var det nok en skuffelse, at Kristendemo-
kraterne ikke kom i Folketinget, og at fl ere af de kristne 
Konservative heller ikke blev valgt. Men de mange bønner, 
de blev bedt for valget, har IKKE været forgæves.

Som man kan læse på side 5, så nævnes det direkte i re-
geringsgrundlaget, at ”Danmark er et kristent land”. Det kan 
vi så desværre tvivle på ind imellem, men det er da en god 
bekendelse for en ny regering. 

Vi kan også glæde os over, at fl ere af ministrene har en kri-
sten tro.  Den nye uddannelses- og forskningsminister Esben 
Lunde Larsen har studeret teologi ved Dansk Bibelinstitut. 
Berthel Haarder, som nu er kirke- og kulturminister, er en gæv 
grundtvigianer, hvilket trods alt er bedre end Manu Sareen, der 
nærmest bekæmpede kirken. (Han røg i øvrigt ud af Folketinget 
til fordel for Ida Auken, der stod op og forsvarede jødernes ret 
til omskærelse, som hendes parti, Radikale, ellers vil forbyde.)

Som man kan læse på side 6 blev Daniel Toft Jacobsen, 
Hedensted, valgt for Socialdemokratiet. Han har tidligere været 
kontorleder i den kristne studenterbevægelse KFS.

På side 3 kan du læse om én af de nye, der bestemt ikke 
lægger skjul på sin tro. Nemlig Dorthe Lynge Ullemose. 

Der er formentlig en del andre folketingsmedlemmer med en 
personlig kristen tro. Men problemet er ofte, at de mangler fri-
modighed til at bekende kulør. De må også følge parti-parolen. 
Men der står dog i Grundloven, at Folketingets medlemmer 
kun er bundet af deres egen samvittighed.

Derfor må vi fortsætte med at bede - for hver enkelt. 
Bedehus.dk har en speciel afdeling for ”Politikerbøn”.
Udfordringen har opfordret til tværkirkelige bedegrupper i 

alle kommuner. Og kortet herunder viser, at vi er godt på vej til 
at få malet de sorte pletter i lan-
det i glade farver. Nye grupper 
kan melde sig til på forbedere@
udfordringen.dk. Udover at bede 
for kommunerne, beder vi også 
for landet. På Facebook-siden 
Bøn for Danmark kan du få mere 
inspiration. Og frimodighed.
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Af Solvej Allen 

Medstifter af frikirken
Roskilde Vineyard
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VI KENDER VEJEN

For 13 år siden blev min 
mand og jeg sammen med 
et lille team sendt ud fra 
København Vineyard for at 
plante en kirke i Roskilde. 
Lige fra begyndelsen havde 
vi et ønske om, at Roskilde 
Vineyard skulle nå folk, som 
var marginaliserede og ikke 
kunne nås af de etablerede 
kirker.

På vores første gudstjeneste 
kan jeg huske, at vi lavede et 
dukketeater med to hænder 
med vanter på: Det var en kir-
kevante og en ikke-kirke-vante, 
som blev enige om, at de havde 
noget godt at give hinanden, og 
at kirken skulle være for dem 
begge. 

Roskilde Vineyard
De første år gik vi meget ud 

på gaden: Pudsede vinduer 
på RUC’s studenterboliger “for 
at vise Guds kærlighed på en 
praktisk måde”, delte kaffe ud i 
jernbanetunellen på kolde vin-
termorgener “for at gøre din dag 
lidt gladere”. Nogle kom til tro helt 
udefra: Den unge mand som fi k 
pudset sine vinduer, da han lige 
havde ligget på sofaen og sagt til 
Gud, at hvis han fandtes, måtte 
han godt dukke op. Den unge 
kvinde, som blev slæbt med af 
en veninde fra RUC. Hun havde 
aldrig været i kirke før, og fordi 
nadverbrødet stod i vinduet i kaf-
fepausen, spurgte hun om det var 
brød til fuglene, når det nu var så 
koldt. En universitetsstuderende, 
der aldrig havde hørt om nadver! 
I dag er hun en glad efterfølger 
af Jesus. Manden, der var på 
medicin for sin depression, men 
som fandt Jesus og blev sat fri. 
Pigen, en lidt forhutlet datter 
af en posedame, der fandt en 
tro og en ny værdighed. Men-
nesker er blevet forvandlede, og 
Roskilde Vineyard har overlevet 
som kirkeplantning, det er der 
ikke så mange kirkeplantninger 
i Danmark, der gør. Nu hvor jeg 
står og skal sige farvel til Roskilde 
Vineyard og flytte fra byen og 
kirken, er jeg egentlig rimelig tak-
nemlig for Gud, selvom det ikke er 
astronomiske antal af mennesker, 
der er kommet til tro. Vi ved ikke 
altid hvad Gud gør i det skjulte, 
men jeg tænker, at 13 er kommet 
til tro helt udefra i de 13 år, vi har 
holdt fanen højt. Jeg er glad for, 
at folk fra Roskilde Vineyard igen 
er begyndt at gå ud på gaderne 
og dele tro og bede for syge. Det 

er så nemt i en etableret kirke at 
ende i planlægning, budgetter 
og infrastruktur, jeg er så ofte 
selv blevet syltet ind i det. Men 
ønsket om at være kirke for byen 
og ikke kun for os selv har hele 
tiden ligget dybt i os, da vi ledte 
kirken; og da vi skulle fi nde et nyt 
præstepar, lagde vi vægt på, at 
netop denne ild brændte i dem 
også. Simon og Solveig Morten-
sen, som er næste generation af 
præster for Roskilde Vineyard, 
har den samme skarpe vision for 
kirken og nye kræfter til at føre 
den ud i livet.

Coleraine i Nordirland
Et par år før vi startede Ros-

kilde Vineyard, tog et lille team fra 
en Vineyard i Glasgow i Skotland 
op til den nordirske kyst for at 
starte en Vineyard i Coleraine, 
en by på samme størrelse som 
Roskilde. De havde samme øn-
ske om at være noget for byen 
og at have barmhjertighed og 
outreach som grundstammen i 
alt, hvad de gjorde som kirke. Jeg 
har en god dansk veninde, der er 
fl yttet derop. Hun inviterede min 
mand og mig til en konference, og 
vi er netop vendt hjem fra nogle 
meget inspirerende dage. Gen-
nem de over 40 år, jeg har været 
kristen, er det nok det tætteste, 
jeg er kommet på vækkelse, 
selvom kirkens præst Alan Scott 
hårdnakket påstår, at det ikke er 
vækkelse. For nogle år siden var 
den store bølge herhjemme at 
leve “et Målrettet Liv”, det lærte 
vi om i “40 Målrettede Dage”, 
og kirkelederne studerede prin-

cipper i bogen “Den Målrettede 
Kirke”. Hvor mange af os er mon 
nået i mål af det? Jeg føler mig 
ihvertfald selv meget lille - men 
også meget inspireret, når jeg 
ser, hvad Causeway Coast Viney-
ard har gjort ved byen Coleraine:

- En advokat fra kirkens leder-
team har med kirkens forbøn og 
opbakning fået gennemført love i 
Nordirland mod menneskehandel 
og prostitution.

- En familie i kirken ejer en stor 
fødevarekæde og sælger tonsvis 
af madvarer billigt til kirkens food 
bank-arbejde, hvor hundredvis af 
fattige familier bliver bespist.

Christians Against Poverty
- En fi lial af “CAP” (Christians 

Against Poverty, en kristen tvær-
kirkelig kæde, der som en slags 
“Luxusfælden” hjælper familier 
ud af økonomisk uføre, hjælper 
med gældssanering og budget-
lægning) er etableret og vandt 
sidste år den nationale pris for 
at være den mest effektive gren i 
Storbritannien, dvs. den afdeling, 
hvor fl est får hjælp.

Cellegrupper
- Netværksgrupper eller cel-

legrupper holdes som en slags 
aftenskolekurser for 10 uger ad 
gangen, hvor kirkens folk og 
almindelige folk fra byen kan 
melde sig på on-line. Fra sidste 
kursusprogram kan nævnes: 
Madlavning for mænd, Jobs Bog, 
Gå-tur-med-barnevogn-gruppe 
for unge mødre, løbegrupper, 
støttegrupper for sørgende, ma-

ling, hækling. Disse kurser bliver 
lagt på nettet med online-tilmel-
ding og er fyldt op i løbet af få ti-
mer, der er sådan en begejstring i 
hele byen for disse tiltag. Ikke alle 
grupperne slutter nødvendigvis 
med en andagt, men der snak-
kes masser om Gud og tro og 
tvivl, mens strikkepindene klirrer, 
mændene lærer at spille golf etc.

Vintage-tøj
- Kirken har en genbrugsbutik, 

der pynter det donerede tøj og 
præsenterer det som Vintage. 
I genbrugsbutikken spilles lov-
sang, man kan altid komme ind 
fra gaden og få en kop kaffe og 
lidt forbøn, og der afholdes også 
håndarbejdskurser i ugens løb, 
som man kan melde sig til.

- Virksomhedsejere i kirken 
har etableret et link, som hjæl-
per unge, der kommer ud fra 
fængsler, med at få et job i deres 
virksomheder.

- Har modtaget en britisk “So-
cial Enterprise”-pris for at gøre en 
forskel i byen.

- Nede i bunden af kirkens 
parkeringsplads er der et stort 
drivhus, hvor man en gang om 
ugen underviser folk fra byen i at 

dyrke grøntsager.
- 590 frivillige fra kirken er in-

volveret i forskellige udadvendte 
projekter, der har overskriften 
“Compassion” eller barmhjer-
tighed.

- De første mange år var det 
en stille og rolig vækst, man så, 
mens folk lørdag efter lørdag gik 
ud på gaden for at bede for men-
nesker, men gennem de sidste 
par år har over 3.000 fundet tro, 
fået ændret deres liv radikalt og 
er selv blevet engageret som 
frivillige i kirkens mange udadret-
tede projekter. Alan Scotts vision 
har hele tiden været “at bringe liv 
til vores by”, og han tror, at det 
gennembrud, de nu ser, skyldes, 
at hele kirken i årevis har levet 
efter det motto på en meget 
praktisk og bevidst måde.

Omvendt narkopusher
Dette er ikke en udtømmende 

liste, men bare et lille udpluk 
af, hvad jeg nåede at høre om 
gennem de få dage, hvor jeg 
egentlig mest var der for at få min 
egen tank fyldt op. Det var utrolig 
inspirerende at se, hvordan hele 
byen emmer af begejstring og 
glæde: For nylig er en af byens 
værste kriminelle og narkopu-
shere kommet til tro, og jeg hørte 
hans fantastiske historie. Da han 
kort efter sin omvendelse skulle 
i retten og dømmes for en forbry-
delse, han begik sidste år, udtalte 
dommeren, at han aldrig havde 
set en større ændring i et men-
neske. Og det blev han citeret 
for i Lokalavisen. Samme avis, 
hvor et byrådsmedlem for nylig 
skrev et takkebrev til kirken: ”Tak 
fordi, at når I er med til byfesterne, 
så er der en helt anderledes rar 
atmosfære. Tak for den forskel, 

I gør i vores by. Tak fordi politiet 
kan regne med jer, når der i til-
spidsede situationer er brug for 
almindelige gode mennesker til at 
dæmpe gemytterne” (og det kan 
der være behov for på den egn, 
hvor de gamle konfl ikter mellem 
IRA og de britiske autoriteter ind 
imellem stadig slår gnister).

Skolebørn i kirken
Kirkens præst Alan Scott siger 

selv, at det ikke er vækkelse, men 
blot en naturlig følge af, at store 
og små i kirken i årevis er blevet 
trænet til at være en velsignelse 
på deres skoler og arbejdsplad-
ser. De britiske skoler har ellers 
i årevis været lukkede for kristne 
organisationer, men skoler hen-
vender sig nu selv til kirken, som 
sender teams ud og fortæller om 
Jesus, og mange skolebørn i alle 
aldre kommer til tro.

For 13 år siden gik vi fortrøst-
ningsfulde i gang med at forvalte 
de talenter, Gud gav os, og de 
har båret frugt i en sådan grad, at 
jeg synes, jeg hører Gud hviske 
til mig “Godt gået, tro tjener”. 
Men jeg bliver helt rundtosset af 
inspiration når jeg ser, hvilken 
forskel talenternes forvaltning har 
gjort i Coleraine, Nordirland. Det 
er stort at se mennesker komme 
til tro. Men det er endnu større, 
når alle dem, der kommer til tro, 
selv griber visionen og straks 
begynder at invitere andre ind. 
Det er ikke til at stoppe. Hvad jeg 
har set i denne weekend er ikke 
hype, det er håb.  

Se mere på www.causeway-
coastvineyard.com

Kirken kan ændre
en by og give håb!
Dagens kronikør Solvej Allen har besøgt Causeway Coast Vineyard i Nordirland. Kirken har i årevis været involveret i lokalsamfundet. 
De arbejder mod menneskehandel og prostitution, og så laver de talentpleje for skolebørn, bare for at nævne nogle af tiltagene.

Vineyardkirken i Nordirland har igennem mange år været involveret i lokalsamfundet. For nylig sendte et 
byrådsmedlem kirken et brev, hvori han takkede dem for den forskel, de gjorde i byen.

Da han kort efter sin 
omvendelse skulle 

i retten og dømmes 
for en forbrydelse, 
han begik sidste år, 

udtalte dommeren, at 
han aldrig havde set 

en større ændring i et 
menneske. 
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Af Jakob Rerup

Stadig flere muslimer i Dan-
mark konverterer til kristen-
dommen, vurderer en ekspert. 

Mange muslimer kommer til 
Danmark efter at have oplevet 
vold og forfølgelse i Islams navn 
i lande som Afghanistan, Syrien, 
Irak, Iran og Pakistan. Flere har 
lyst til at prøve noget nyt og fl irter 
derfor med kristendommen. Der-
for er der i øjeblikket hvert år 100-
150 muslimer, der konverterer til 
kristendommen. Og det er en klart 
stigende tendens, siger landets 
førende ekspert i konversioner.

- Når jeg taler med præster, 
der har døbt muslimer, så tyder 
det på, at der er fl ere i dag end 
der var tidligere, forklarer ekstern 
lektor i teologi ved Københavns 
Universitet, Mogens Mogensen.

Flere omvendte muslimer 
I Danmark ligger tallet på mel-

lem 1.000-1500 muslimer, som 
er konverteret. Tager man tallet 
1.250 og forholder det til de ca. 
250.000 muslimer i Danmark, når 

man op omkring 5 promille eller 
0,5 procent af den muslimske 
befolkning i Danmark. 

Og sætter man tallet af kristne, 
der er konverteret til islam til 4000 
gennem årene, og sætter det i 
forhold til den samlede kristne 
befolkning i Danmark fratrukket 
andre religioner, en befolkning på 
omkring 5,1 millioner, så rammer 
vi 0,8 promille eller 0,08 procent 
af den kristne befolkning. 

Det forholdsvise tal af omvend-
te muslimer er altså mere end fem 
gange højere end tallet for kristne, 
der er konverteret til islam.

Træt af streng islam
Der er forskellige årsager til, at 

muslimer konverterer til kristen-
dommen:

- Konversion kan både være 
et fravalg og et tilvalg, sådan i sit 
udgangspunkt. Det kan være et 
fravalg, hvor man siger, at man 
bliver træt af islam. 

Man har oplevet, som måske 
nogle iranske muslimer har op-
levet, at den form for islam, som 
Ayatollah Khomeini indførte i Iran 
i 1979 og fremefter, med krig 

til følge, den bryder de sig ikke 
om, og så har de sagt ’væk med 
islam’, og har kigget sig om efter 
noget andet. 

Og så har de følt sig tiltrukket 
af kristendommen, siger Mogens 
Mogensen.

Kærligheden tiltrækker
Men det kan også være et til-

valg. Det er især Kristus, der har 
en tiltrækningskraft. Men også 
den kristne forståelse af nåde, 
syndsforladelse og kærlighed. 
Den ufortjente kærlighed virker 
meget stærkt, for den virker fri-
sættende. Man skal ikke gøre 
sig fortjent til Guds kærlighed og 
til frelsen.

- Det opleves som noget meget 
overvældende og noget meget 
tiltrækkende, hvis man kommer 
fra en religion, der er meget præ-
get af regler og paragraffer, som 
man skal opfylde for måske at få 
Guds velbehag, forklarer Mogens 
Mogensen.

Drømmer om Jesus
Der er også den gruppe, som 

har oplevet, at det kristne fælles-

skab har fungeret godt, og at det 
derfor har været dragende. Ydre 
omstændigheder kan også spille 
en stor rolle i forbindelse med, 
at muslimer bliver venner med 
kristne eller forelsker sig i kristne 
eller bliver gift med kristne. 

Det at folk kommer ind i andre 
miljøer, spiller en stor rolle i for-
bindelse med konverteringerne. 
Men Mogens Mogensen har også 
undersøgt et specielt fænomen 
fra Iran og Nigeria:

- Cirka en tredjedel af dem, der 
konverterede, havde oplevet, at 
Jesus havde åbenbaret sig for 
dem i drømme eller syner. Og det 
er specielt i den fase man kalder 
beslutningsfasen, hvor de står og 
vakler, forklarer eksperten.

Stadig fl ere muslimer konverterer 
til kristendommen i Danmark
Hvert år konverterer op mod 150 muslimer i Danmark, siger konsulent Mogens Mogensen.

Af Jakob Rerup

David Garrison, der er ph.d. ved 
Chicago Universitet og missio-
nær, har forsket i konverterin-
ger fra islam til kristendommen 
på verdensplan. 

Garrisons undersøgelse byg-
ger på 1000 personlige interviews 
med kristne fra såkaldte konver-
teringsbevægelser. På baggrund 
af hans forskning, har han skrevet 
bogen ”En vind i Islams hus: Hvor-
dan Gud drager muslimer fra hele 
verden til tro på Jesus Kristus.” 

Det er især i Afrika og Asien 
uden for Mellemøsten, at konver-
teringerne fi nder sted. 

David Garrison har fundet og 
undersøgt 69 nye konverterings-
bevægelser fra 29 vidt forskellige 
lande som Bangladesh, Indone-
sien, Etiopien og Algeriet men 
også Mellemøstens Iran.

Syv mio. muslimer døbt
Konverteringsbevægelse be-

står af mindst 100 kirker eller 
1000 gennemførte dåbshandlin-
ger i løbet af to årtier eller begge 
dele. Nogle bevægelser er vokset 
til at tælles i titusinder. 

Garrison anslår antallet af 

konvertitter de seneste 20 år 
til at ligge på mellem to og syv 
millioner. Sammenholdt med 
at verdens muslimer tæller 1.6 
milliarder, svarer det til mellem 
0.125 % og 0.4375 % af verdens 
muslimer. De konverterede udgør 
altså stadig et fåtal på verdens-
plan, og islam fortsætter med at 
være verdens hurtigst voksende 
religion med en vækst på 1.84 
% om året.

Nyere fænomen
Mogens Mogensen har forsket 

i konversioner fra islam til kristen-
dommen og omvendt.

Mogens Mogensen, der er 
ekstern lektor ved Teologi på 
Københavns universitet har også 
forsket i konverteringer i Nigeria 
og Iran.

- Går man et par hundrede år 
eller hundrede år tilbage, så var 
der stort set ingen, som konver-

terede fra islam til kristendom. 
Der var det en envejstrafi k den 
anden vej. Der var selvfølgelig 
enkelte undtagelser – en her, to 
her og ti der. 

Grupper konverterer
Men det, der er sket inden for 

de senere årtier, er, at der faktisk 
i alle de kulturelle områder, man 
kan dele den islamiske verden op 
i, i dag fi ndes større eller mindre 

bevægelser – ikke bare enkeltper-
soner, men grupper, der er blevet 
kristne og danner menigheder 
med muslimsk baggrund. 

Og det er det historisk set virke-
lig enestående, der sker i de her 
år, at den her envejstrafi k, man 
har set – man har sagt ’det kan 
ikke lade sig gøre for muslimer 
at blive kristne, det er kun den 
ene vej, det går’ – at den er altså 
brudt, siger Mogens Mogensen.

Teknologien spiller også en 
stor rolle i udbredelsen af kri-
stendommen med stor appel fra 
blandt andet gudstjenester på 
satellit-tv, biograffi lm om Jesus 
såsom filmen ”The Passion of 
the Christ” og endelig mulighe-
den for at søge information om 
kristendommen på internettet. Og 
internettet bliver mere og mere 
udbredt i den islamiske verden.

Afrika og Asien 
uden for Mellemøsten

Hvorfor er det især i Afrika og 
Asien uden for Mellemøsten, at 
konverteringerne fi nder sted?

- Der hvor det nok er sværest 
at forlade islam, det er i Mellem-
østen. Der er prisen højest. Og 
de steder man har nogle former 

for Sharia-lovgivning, hvor det 
er fatalt at skifte religion. Plus 
at i Mellemøsten har man oftest 
homogene samfund, hvor næsten 
alle er muslimer, så kan det være 
sværere at skifte religion. 

I Nigeria, der var det sådan 50-
50 mellem muslimer og kristne. 
Godt nok sådan, at muslimer var 
i fl ertal i nord og kristne i syd, 
men det gjorde, at der var mere 
spillerum. Og på samme måde 
er der mange asiatiske samfund 
som er multireligiøse. Der er det 
altid lettere.

En af årsagerne til, at man ikke 
hører mere om de konverterede 
muslimer er, at de ofte lever i frygt 
for repressalier, hvis de står frem, 
efter de er blevet døbt. Bl.a. kan 
man som muslim, der er konver-
teret til kristendommen, risikere 
at blive fængslet i Iran. Men det 
stopper ikke tendensen. 

I 1979 var der mindre end 500 
iranske konvertitter. I dag er der 
over 100.000, som er konverteret 
bl.a. pga. volden i islams navn, 
forklarer Mogens Mogensen.

Ny trend: Flere muslimer konverterer internationalt
I de muslimske lande forekommer såkaldte konverteringbevægelser, hvor hele grupper bliver kristne, siger forskerne.

Nogle muslimer vælger islam fra. Andre er tiltrukket af Kristus. 
Andre igen drages af det kristne fællesskab - og en tredjedel har 
oplevet, at Jesus viste sig for dem, siger Mogens Mogensen.

Den ufortjente kær-
lighed virker meget 

stærkt, for den virker 
frisættende.

Kirkehistoriker David Garrison har forsket i konverteringer fra islam til kristendommen. Hans bog 
’A Wind in the House of Islam’ bygger på interivews med 1000 kristne fra konverteringsbevægel-
serne. Foto: Screenprint fra interview på WorldChristian.com
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’Brødunderets kirke’ ved 
Genezaret Sø ramt af påsat brand
En tilsyneladende påsat brand har den 18. juni ødelagt dele 
af den populære Church of Loaves and Fishes ved Genezaret 
Sø. Der var samtidig malet anti-kristne slagord på væggene.

Statsminister Banjamin Netanyahu har fordømt angrebet som 
’et oprørende angreb mod os alle’. Den anti-kristne grafi tti, ’Må de 
falske guder blive elimineret’ var skrevet på hebraisk, så meget 
tyder på, at ilden blev påsat af jødiske ekstremister.

Under branden fi k to personer mindre skader pga. røgen, men 
selve kirkebygningen tog næsten ikke skade. Til gengæld vil det 
koste fl ere millioner at genopbygge nogle kontorer, et boglager og 
et konferencerum.

- Alligevel er den følelsesmæssige skade det værste, understre-
ger Wadia Abu Naser, som er den katolske kirkes rådgiver i Israel.

Der har været over 50 voldelige angreb mod kristne institutioner 
i Israel inden for de sidste tre år.

Bodil

En nonne ser på brandskaderne i den berømte kirke i Tabgha 
ved Genezaret Sø. Kirken er bygget til minde om bespisnings-
underet, hvor Jesus mættede 5000 med brød og fi sk.

Flygtninge i Nordirak er ved at 
miste håbet om nogensinde at 
vende hjem igen. Men nogle 
af dem kan sende deres børn 
i skole gennem et projekt fra 
Dansk Europamission.

Både de irakiske kristne og 
mennesker fra andre minori-
teter er ved at miste håbet. De 
flygtede for et år siden til det 
kurdiske Nordirak på grund af 
Islamisk Stat, som på den mest 
umenneskelige måde henret-
tede eller fordrev alle, der ikke 
ville konvertere til sunni-islam, 
skriver Samuel Nymann Eriksen 
fra Dansk Europamission.

Flygtningene indser, at Isla-
misk Stat ikke var et forbigående 
fænomen, men militært er stær-
kere nu end for et år siden. Derfor 
er der stor glæde hos de forældre, 
som nu trods alt kan sende bør-
nene i skole.

Opmuntring for fl ygtninge
En af de bedste måder, vi kan 

opmuntre de kristne og andre 
fl ygtninge på, er, at vi giver deres 
børn mulighed for at komme i 
skole, mener Samuel N. Eriksen. 
Han fortæller om ’Khalid’, som er 
konverteret til den kristne tro og 
er far til fi re børn. Khalid bor i en 
fl ygtningebosættelse 10 kilometer 
fra fronten til Islamisk Stat. 

- Vi har ventet et helt år på 
at vende tilbage til vores hjem, 
siden vi måtte fl ygte fra Islamisk 
Stat. Den irakiske regering havde 
lovet at generobre Mosul denne 
sommer, men Islamisk Stat bliver 
stærkere, og vi er fanget i denne 
fattige fl ygtningebosættelse uden 
arbejde og uden elektricitet, siger 
Khalid.      

Vinteren er kold, og somme-
ren er varm. Vi længes efter at 

komme tilbage, og mange mister 
håbet. Hvad skal vi gøre, hvis 
vores børn ikke kan gå i skole? Vi 
er bekymrede for vores børn – og 
deres fremtid. Har vi en fremtid 
her? Men det er en god nyhed, at 
I vil give skolegang til vores børn. 
Det giver os håb og lys i en mørk 
tunneltid. Tusind tak, siger Khalid 
til Dansk Europamission.

1850 børn i skole
I projektet får 1.850 børn mu-

lighed for at komme i skole. 
Både børn med kristen og ikke-
kristen baggrund får skolegang 
i tre skoler ved byen Kalak i 
Erbilprovinsen. Her bor mange 
fl ygtninge - ikke langt fra fronten 
til Islamisk Stat. 

Dansk Euopamission oplyser, 
at projektets budget for næste 
skoleår er på ialt 416.340 kr. for 
de tre skoler. Beløbet dækker 
både løn til lærere og materialer. 

- Det koster kun 225 kr. at 
sikre, at et fl ygtningebarn i Irak får 
skolegang i perioden september 

2015 til maj 2016, konkluderer 
Dansk Europamission, som be-
der om støtte til projektet.

Laila går i kurdisk skole
Samuel Nymann Eriksen for-

tæller om den 14-årige ’Laila’:
Hun er 14 år og nummer to i 

en søskendefl ok på fem. Hun er 
kakai, en minoritet der minder om 
yasidierne, og kommer fra Nini-
vesletten. Hun er blandt de første 
skolebørn, der får skolegang i det 
projekt, vi støtter.

- Jeg er så lykkelig for, at jeg 
kan komme i skole igen. Jeg 
kan lide at gå i skole og var god 
i skolen, men vi måtte pludselig 
fl ygte sidste sommer, og siden 

har vi ventet på at kunne rejse 
hjem. Vi kan stadig ikke rejse 
hjem. Stadig ser vi i horisonten 
bombardementer af området, 
hvor vi kommer fra. Her må vi bo 
sammen i en meget lille ufærdig 
boligblok – mig og min familie 
sammen med onkler og tanter.

Her taler alle kurdisk, og vi 
forstår det ikke. Jeg vil gerne hjem 
hurtigst muligt – der er alt bedre. 
Men i det mindste har jeg nu mu-
lighed for at gå i skole efter ikke 
at have gået i skole i et år. Jeg er 
så lykkelig for, at jeg får mulighed 
for at gå i skole, siger Laila.

Bodil

Dansk projekt hjælper 
Iraks fl ygtningebørn i skole
Midt i den usikre hverdag kan forældre glæde sig 
over Dansk Europamissions tilbud om skolegang.

Vi kan sikre, at børn ikke skal gå ledige, men kan lære noget og 
få en fremtid, mener Dansk Europamission.

Mennesker, som er fl ygtet fra 
IS, har brug for opmuntring, fx 
ved at deres børn får skole-
gang, siger Samuel Nymann 
Eriksen.

Bibler til Cubas mange nye kristne
Der er et voksende antal evangeliske kristne i Cuba, men de 
kan kun købe bibler gennem kirkerne. Men nu er der kommet 
83.000 bibler til landet gennem The International Missions 
Board, oplyser CBN (Christian Broadcasting Network).

Baptistkirken i Cuba har nu uddelt bibler til de troende i over 
1.000 menigheder. Man har ikke solgt bibler i Cubas boghandler 
de sidste 50 år. Al salg af bibler er sket gennem kirkerne, som har 
været afhængige af donationer. 

I de seneste år har det været svært for kirkerne at skaffe bibler 
nok til et hurtigt voksende antal troende i landet.

Bodil

Cubas kirker har netop modtaget 83.000 bibler, og efterspørg-
selen er stor. Foto: CBN.com

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

Regeringen i Tanzania har 
ifølge Åbne Døre gradvis øget 
sin forfølgelse af kristne.

Worthy Christian News skriver 
den 14. maj i år, at tre pastorer fra 
den tanzanianske ø Mafi a Island 
blev  indkaldt til registreringskon-
toret. Rapporten citerer Barnabas 
Aid, som siger: 

”Pastorerne blev indkaldt til re-
gistreringskontoret med navnene 
på deres menigheder, fødselsat-
testerne og kirkens registrerings-
nummer”.

Baggrunden skal være på-
stande om, at kirken infl uerer folk 

til den kommende folkeafstemnin-
gen om forslag til en ny grundlov.

– Regeringen i Tanzania har 
arbejdet med grundlovsforsla-

get, men undlod at holde fol-
keafstemningen som planlagt. 
Grundlovsskitsen indeholder en 
bestemmelse, som introducerer 

Kadhi (Sharia)-domstole over 
hele landet, siger en forfølgelses-
analytiker ved navn Ashgarie, 
som arbejder i World Watch 
Research. Han fortsætter:

– Kristne har påstået, at en 
sådan bestemmelse uden tvivl 
ville skabe en situation på linje 
med det, som har været tilfældet 
på Zanzibar i mange år.

På Zanzibar skal mange krist-
ne, også udlændinge, være ble-
vet angrebet, efterhånden som 
Sharia-lovene er blevet indført, 
skriver KPK.

Bodil

Øget forfølgelse af kristne i Tanzania
Krav om registrering af kristne og kirker i Tanzania vækker international bekymring.

Tanzania. Illustrationsfoto: Frank Douwes/CC/Flickr
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www.sommercamp.dk    I   facebook.com/sommercampmariager

GLYN BARRETT (UK)
TORSDAG D. 16/7

MARTIN SMITH (UK)
MANDAG D. 13/7 KL. 22

BILLETTER KØBES PÅ CAMPEN

KONCERT

ager

GRATIS 

GÆSTEDAG
TIRS. D. 14 JULI
EKSTRA ARRANGEMENTER 

FOR HELE FAMILIEN 

SE PROGRAMMET PÅ

WWW.SOMMERCAMP.DK

SMÅBØRN BØRN PRETEENS TEENS UNGE VOKSNE SENIORER

MATTHEW BARNETT 
(USA) ONSDAG D. 15/7

Matthew Barnetts budskaber er inspireret af enestående 
oplevelser fra arbejdet blandt de dårligst stillede i Los 
Angeles. Dreamcenter startede udfra en kirke med 39 
medlemmer i 1994 til i dag at nå ud til mere end 50.000 
mennesker hver uge gennem socialt arbejde.

Glyn Barrett står i spidsen for en af Europas hurtigst 
voksende kirker !Audacious Church i Manchester City. 
Han udfordrer de traditionelle rammer for kirken og 
dens rolle i det moderne samfund.
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
kuvert (normalkuvert 10,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet. Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@Udfordringen.dk.

SVAR:BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Man kan spekulere på, hvad 

jeg har syndet med i mit liv, siden 

sygdom har fulgt mig gennem 
årene.

Venlig hilsen fra B.

Kære B.
Ja, sådanne spekulationer 

kommer let, når man som du har 
oplevet, at sygdom har fulgt dig 
gennem årene.

Der melder sig naturligt nok 
mange spørgsmål og spekula-
tioner hos de langvarigt syge 
og hos deres pårørende, fx dit 
spørgsmål: Er min sygdom en 
straf for synd?    

Når den syge stiller sig selv  
det spørgsmål, kan den syge let 
komme til at fordømme sig selv.  

Jeg vil nu gå ind og se, om 
der er en sammenhæng mellem 
sygdom og synd, og jeg vil gøre 
det ved at gå til Bibelen og se, 
hvad Bibelen fortæller os om 
synd, sygdom og lidelse:

Ikke hans skyld
I Johannes-evangeliet kap. 

9 fortælles der om en blindfødt 
mand, som Jesus helbreder. 
Disciplene spørger Jesus om, 
hvorfor denne mand er blind: - 
”Rabbi, hvem har syndet, han 
selv eller hans forældre, siden 
han er født blind?”

Ifølge en fremherskende jødisk 
tradition mente disciplene, at de 
kendte svaret på forhånd. De 
mente, at lidelsen, som her var 
blindhed, var straf for synd. Men 
det afviser Jesus i dette tilfælde.

Men en sammenhæng mellem 
synd og sygdom er der alligevel:

Syndefaldets følger
I 1. Mosebog, kap. 3, læser vi 

således, hvordan synden kom 
ind i verden ved Adams og Evas 
overtrædelse af Guds bud. Sam-
men med synden kom også sorg, 
sygdom og lidelse af enhver art 
ind over menneskene. 

Adams og Evas synd blev 
altså adgangs-porten for sygdom 
og lidelse ind i vores verden.

At det forholder sig sådan, 
beskrives også ganske klart i 
Romerbrevet kap. 5, v. 12: 

”Derfor, ligesom synden kom 
ind i verden ved et menneske, 
og døden ved synden, og døden 
og synden således trængte igen-
nem til alle mennesker - - - ” (den 
norske Bibel).

”Til alle mennesker”, står der. 
Denne syndens afsmitning til 
alle fra Adam og Eva bekræftes 
også, hvis vi læser Romerbrevet 
kap. 3, v. 23, hvor der står: 

”Der er ingen forskel; for alle 

har syndet og har mistet herlig-
heden fra Gud, og ufortjent gøres 
de retfærdige af hans nåde ved 
forløsningen i Kristus Jesus.”

Altså er synd, sygdom og død 
smittet af på os alle fra Adam og 
Eva ved syndefaldet.

Det betyder så, at vi alle kan 
blive syge, for ifølge Bibelen 
er vi jo alle syndere. Men synd 
medfører ikke altid sygdom. Og 
sygdom skyldes ikke altid synd.

Mange må nemlig lide uskyl-
digt her på jorden på grund af 
syndefaldet. Tænk blot på små 
børn, der rammes af alvorlig syg-
dom. Eller tænk på al den lidelse, 

naturkatastrofer, hungersnød, 
epidemier og krige fører med sig.

Som svar på disciplenes 
spørgsmål om årsagen til den 
bl indfødtes bl indhed, siger 
Jesus, at hverken han eller hans 
forældre har syndet; men det er 
sket, for at Guds gerninger skal 

åbenbares på ham. 
Det betyder så ikke, at den 

blindfødte og hans forældre er 
uden synd. Men Jesus vil forklare 
disciplene, at Gud ikke løser 
syndens og lidelsens problem 
ved straf og gengældelse.

Som sagt: sygdom kan i prin-
cippet ramme alle mennesker. 
Det kan nogle gange synes 
næsten tilfældigt, hvem der 
bliver ramt.

Mulig sammenhæng
Muligheden er der dog også 

for, at vi mennesker kan synde os 
syge, fx ved misbrug af forskellig 
slags eller ved en forkert leve-
måde. Det er en kendsgerning, 
som alle læger kan bekræfte. 

Sammenhængen mellem en 
sygdom og så en personlig synd 
kan være meget svær at få øje 
på, fordi der meget tit ikke er 
nogen sammenhæng. Tænk her 
blot på Job. 

Vi mennesker kan, ligesom 
Jobs venner, let henfalde til 
løst begrundede gætterier om 
sammenhænge og årsager til 
sygdom og lidelse.

For at Guds gerninger
skal åbenbares

Tilbage til Jesu svar angående 
den blindfødte: ”- - - men det er, 
for at Guds gerninger skal åben-
bares på ham.”

Guds gerninger er de gernin-
ger, Gud gjorde, og som han 

stadig gør for os mennesker i 
Jesus Kristus. 

Vi fi k lægedom 
ved hans sår...

Jesus Kristus måtte jo bære 
følgerne af vores synd og tage 
den straf og lidelse, som fulgte 
med. Jesu Kristi lidelse og død 
viser os også, hvad den dybe-
ste årsag er til al lidelse, nemlig 
ondskaben.

Men Jesu Kristi opstandelse 
forkynder os fuldkommen trøst, 
lægedom og sejr i lidelsen.

”Vi fi k lægedom ved hans sår.”   
Sådan skrev profeten Esajas i sin 
profeti om Jesus ca.700 år, før 
Jesus kom til jorden. Dette løfte 
gælder stadigt. Vi kan stadig få 
lægedom ved Jesu sår. Der er 
derfor ikke noget forkert i, at den 
syge længes efter at blive rask. 
Jesus var og er i kamp både 
mod det onde, herunder også 
sygdom, lidelse og død. 

I hans frelse ligger der ikke 
alene soning for syndens skyld. 
Der ligger også befrielse for dens 
følger. Han søger os i lidelsen. 
Han er faktisk nær hos os i syg-
dom og i lidelse. 

Men hvor kan det være svært 
at vente på helbredelse, og hvor 
kan det være svært at trøste 
dem, der venter. 

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Her får du en lille hilsen fra 

Sjælland. 
Jeg medsender også min sal-

vedug og beder dig om, at du vil 
salve den igen. Jeg føler nemlig, 
at jeg er godt på vej til at blive 
rask. Jeg ved også, at du skriver, 
man skal være udholdende i bøn 

og forbøn. Derfor sender jeg nu 
min salvedug tilbage til dig og 
beder dig salve den og bede over 
den igen.

Jeg har fået det meget bedre 
med alle mine skavanker takket 
være Jesus Kristus, som bruger 
din forbøn plus salvedugene.

K.H.

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov!
Jeg vil gerne sige en stor og 

hjertelig tak for din kærlige hilsen 
med salvedug og forbøn. 

Det var ledt af Helligånden, for 
hilsenen kom på det tidspunkt, 
hvor jeg havde allermest brug 
for den.

Jeg havde mange smerter i 
ryggen og sagde til Jesus, at 
jeg ikke kunne klare det mere. 
Jeg ville hellere have, at han tog 
mig hjem. 

Efterfølgende faldt jeg i en kort 
søvn, og da jeg vågnede, var 
smerterne helt væk. Det takker 
jeg virkeligt Gud for. Det er et 
Guds under for mig. Jeg ønsker 
meget, at smerterne må forblive 
væk.

Jeg er meget taknemmelig for 
det åndelige fællesskab med din 

tjeneste, og jeg ønsker Guds rige 
velsignelse over dig.

Kærlig hilsen
Den taknemmelige

Er min sygdom 
straf for synd? 

Vi lider under syndefaldet 
- men Jesus giver os håb

Næsten rask

Smerterne er væk
Mange må lide uskyl-
digt her på jorden på 
grund af syndefaldet. 

Tænk blot på små 
børn, der rammes 

af alvorlig sygdom. 
Eller tænk på al den 

lidelse, naturkata-
strofer, hungersnød, 
epidemier og krige 

fører med sig.
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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 en rejse til Israel

TV direkte fra SommerCamp
KKR/TV sender direkte fra alle møder på pinsevækkelsens 
SommerCamp i Mariager d. 11-17. juli. 

Det oplyser den daglige leder for tv-stationen, Henrik Jønsby.
Man kan se alle møder direkte på sin computer ved at gå ind på 

www.kkr.dk. Eller man kan benytte en tv-box fra KKR/TV til at få 
udsendelserne vist på ens eget tv-apparat.

KKR/TV har også en stand på SommerCamp, hvor man for-
tæller om mulighederne, ligesom man tager imod bestillinger på 
Udfordringen, der nu producerer ugentlige udsendelser til kanalen.

Henri.

Landbrug og Fødevarer 
provokerer med pisse-annonce
Organisationen Landbrug og Fødeva-
rer (tidligere Landbrugsrådet) bruger 
ualmindeligt groft sprog i en reklame-
kampagne for genanvendelse af urin 
til fremstilling af øl.

Det er et forsøg, man afprøver på 
Roskilde Festival, hvor deltagernes urin 
opsamles og genanvendes.

”Det bliver en pissegod Roskilde-
festival” hedder det. Og ”frem med gyl-
lesprederen. Vi ved, du har den.”

Udfordringen har spurgt den ansvar-
lige kommunikationschef, Leif Nielsen, 
om det er nødvendigt at bruge den slags 
lokums-sprog.

- Ja, det er det, hvis man skal i kontakt 
med de mennesker, der kommer på Ros-
kilde festivallen. Det gælder om at skabe 
blikfang. Der bliver jo drukket en masse øl 
og urineret en masse. Og mange af dem 
er meget optaget af jordens økologiske 
balance. Men det er ikke en gruppe vi 
ellers har kontakt med. Her forsøger vi at få dem til at tænke over 
vores budskab.

- Men er det ikke at snobbe ned at bruge vulgære udtryk?
- Nej, vi kommunikerer blot på deres præmisser. Vi taler til folk på 

den måde, som de taler, og ikke på den måde, vi måske selv taler, 
forklarer Leif Nielsen fra landmændenes organisation.

Henri.

Sommerhus sælges: 665.000 kr.
72 kvm sommerhus i Jegum Ferieland v. Oksbøl fra 1998/2004 
sælges for kun 665.000 kr. Tre soverum. 1500 kvm grund. Velholdt. 
Mobil: 42506311. Mail: svale4@hotmail.com.

’Svendborggaven’ for mission
På pinsebevægelsens Sommercamp i Mariager sælges der en 
særlig ”Svendbogave”.

Det er en kurv eller en kaffesæk, som indeholder forskellige varer 
fra Afrika. Gaven koster 199 kr., men ikke mindre end 100 kr. går til 
Afrika. Det er International Aid Service og New Life i Kenya, der får 
gavn af overskuddet, fortæller Poul Henning Krog fra Svendborg 
Pinsekirke. Gaven er velegnet som fødselsdagsgave, værtindegave, 
jubilæumsgave eller medarbejdergave, mener han. 

Teamet bag Svendborggaven samarbejder med erhvervsfolk og 
Center for Socialpsykiatrisk Dagtilbud(CSD) i Odense Kommune, 
som leverer bl.a. håndlavede lysestager af vindues- og genbrugs-
glas, og udgør sammen med andre produkter fra andre leverandører 
en kurv ”fuld af hygge”.

Henri.

Prøv Udfordringen 
gratis i august!
Send blot en SMS til 1245 med teksten ’udf’. 
Så ordner vi resten.
(Obs! Hvis du i stedet bestiller et års abonnement i Udfordringens 
eller KKR/TVs stand, får du også en gratis bog.) 

Som ny abonnent er du med i lodtrækningen om en  plads 
på Udfordringens læserrejse til Israel d. 12-21. maj 2016 
med pastor Stig Christensen som rejseleder.

Hvis du allerede er abonnent, kan du komme med i konkurrencen ved enten at 
skaffe en ny abonnent, eller ved at sende din mail og dit telefon-nummer til mail@
udfordringen.dk. (Se i øvrigt bagsiden.)

Vind en rejse til IsraelVind en rejse til Israel

Udfordringen 
udgiver lejravis 
på SommerOase 
og holder 
medieværksted 
for skrivelystne 
Udfordringen opslår i uge 29 
en redaktion på SommerOase 
i Odder. Herfra vil man dagligt 
udgive en lille Sommer-Edition  
til de op mod 5.000 lejrdelta-
gerne. 

Hver dag - undtagen onsdag 
- bliver der også et seminar 
kl. 13.30, Redaktørens Hjørne, 
hvor Henri Nissen sammen med 
indbudte gæster vil inspirere til 
at bruge medierne i det godes 
tjeneste. Seminarene udmønter 
sig også i stof til avisen.

En af gæsterne bliver Vibeke 
Binderup, der tirsdag vil fortælle 
om, hvordan hendes nye roman 
”Evnen” blev til på overnaturlig vis. 

Også redaktionssekretær Kri-
stian Pahus, Syddanske Medier, 
medvirker mandag.

- Dansk Oase har inviteret 
Udfordringen til at være partner 
på SommerOase. I år bruger vi 
kræfterne her. Næste år bliver det 
måske en af de andre sommer-
camps, siger Henri Nissen. 

- Vi håber, nogle lejrdeltagerne 
vil være med til at lave lejravisen 
eller stof til Udfordringens kom-
mende numre.

Lisbeth.

Vibeke Binderup medvirker 
også i Redaktørens Hjørne.
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Af Henri Nissen

Forestil dig nogle unge, der 
opdager, at de har en særlig 
evne. De bliver ført sammen 
og komme ind i en kamp med 
onde kræfter. 

Ja, det minder måske lidt om 
Harry Potter. Men forskellen er, 
at de evner, som de unge opda-
ger i Vibeke Binderups roman, 
minder meget om de bibelske 
nådegaver. Og dermed er det 
ikke blot et eventyr, men noget, 
der også kunne ske - og sker i 
virkeligheden.

 - Hvorfor begyndte du at skrive 
Evnen? Hvad inspirerede dig?

- Jeg har aldrig haft seriøse 
drømme om, at jeg skulle være 
forfatter, men jeg elsker at læse 
andres bøger, begynder Vibeke 
Binderup med at fastslå. Men 
hendes roman er mere end 
tidsfordriv:

En rejse med Helligånden
- En pinse for ca. 4 år siden 

startede en rejse, hvor Helligån-
den ledte mig til mange udfor-
dringer, jeg aldrig havde troet, 
jeg skulle blive en del af. 

Jeg har altid betegnet mig selv 
som kristen og fl ittigt påtaget mig 
mange slags tjenester i kirkens 
regi, men først da Helligånden 
fi k mere råderum, blev frugterne 
af alt mit arbejde synlige. 

Evnen er min fjerde bog, og 
de er alle blevet til under Hel-
ligåndens ledelse.

- Du har tidligere skrevet fi re 
andre bøger...?

- Ja, og alle mine bøger er 
fiktion. Min første bog hedder 
”Det første Lys” og handler om 
en mand, der vågner op i himlen. 
Min anden bog hedder ”Hej Far” 
og handler om de konfl ikter, der 
kan komme ind i en familie, når 
familiemedlemmerne ikke er 
enige om deres tro. Den tredje 
handler om at have diagnoserne 

ADHD eller autisme og hedder 
”Den grå kasse”. 

Evnen er dog mere ovre i 
fantasy, hvor de andre tre bøger 
foregår i den verden, de fl este af 
os føler os godt hjemme i.

Uden Jesu navn?
- Hvad vil du fortælle med 

bogen? Har du en idé? 
- Der var mange ting, jeg skulle 

overvinde, før det første ord blev 
skrevet ned. Jeg følte kaldet til at 
skrive en bog om de af Helligån-
dens gaver, som jeg efterhånden 
følte mig hjemme i, men jeg følte 
en vished om, at det skulle være 
uden at bruge Helligåndens eller 
Jesu navn. Det forvirrede mig, og 
jeg lagde det på hylden. 

Herefter startede et bombar-
dement af folk, der ”tilfældigt” 
stoppede mig og kom med en 
henkastet bemærkning om, at 
jeg burde skrive en bog i Narnia-
stilen, skrive en roman, som alle 
unge ville kunne læse uafhængigt 
af trosretningen osv. 

En uge blev ryddet 
-Jeg fangede efterhånden 

budskabet, men jeg kunne slet 
ikke fi nde tiden til at skrive, og da 
endnu en ven havde følt sig ledt 
til at nævne noget om bogen, ud-
brød jeg i bøn: ”Far! Hvis jeg skal 
skrive, skal jeg have mindst en 
uge, hvor kalenderen er ryddet”. 

Næste morgen kunne jeg næ-
sten ikke komme ud af sengen, 
min ryg var helt låst fast, og jeg 
lyver ikke, når jeg siger, at det 
eneste sted jeg kunne holde ud 
at sidde var foran min computer. 

Jeg kunne hverken ligge eller 

stå, så jeg sad der og skrev fra 
tidlig morgen til sen aften otte 
dage i træk. 

På 8.-dagen satte jeg det sid-
ste punktum, og hele råhistorien 
var færdig, dagen efter var alle 
smerter væk, og jeg kunne passe 
mit arbejde som skolelærer igen. 

Jeg er faktisk vildt spændt på, 
hvad Helligåndens plan med 
denne bog er. 

Jeg selv håber bare, at den kan 
blive et lille skridt på vejen til at 
lade fl ere mennesker forstå bare 
en anelse mere af den åndelige 
verden, som Jesus også kalder 
os til at være opmærksomme 
på, men som mange af os er vildt 
gode til at lade glide i baggrunden 
i vores bevidsthed.

Begynder med personerne
- Hvordan skriver du? Læg-

ger du en plan, eller skriver du 
impulsivt? 

- Personerne er det første, der 
kommer på plads, tit har de tumlet 
i mit hoved i uger eller måneder, 
før det første ord bliver skrevet 
ned, ofte drømmer jeg om dem, 
og starter mine dage med at 
skrive noter ned. 

Når de og deres karakteristika 
er på plads, så går jeg bare i 
gang, ideerne kommer ligeså 
hurtigt, som jeg kan nå at skrive 
dem ned, så der er gang i ta-
staturet. 

Opslugt
- Skriver du lidt ad gangen, 

eller skriver du det hele i et hug? 
- Min mand og tre drenge står 

pænt og venter på taletid ved 
næste punktum, de er vist glade 
for, jeg ikke er fuldtidsforfatter. 

Når råhistorien er færdig, lader 
jeg den ligge en uge eller to, så 
tager jeg fat igen og uddyber 
bogen kapitel efter kapitel. 

Når jeg føler mig færdig, får jeg 
gerne et par venner til at læse 
kapitlerne igennem og komme 
med ideer og input. Og måske et 

år efter jeg startede, er jeg klar til 
at sende den til et forlag.

Helligåndens værk?
- Bogen handler om, at per-

sonerne oplever en "evne", som 
minder meget om nådegaverne. 
Men du skriver det ikke direkte. 
Hvis man er kristen, kan man 
nok afkode teksten. Hvordan tror 
du, andre vil opfatte handlingen?

- Ja, det er jeg jo også vildt 
spændt på at fi nde ud af. Hvis 
bogen er fra min fantasi, vil de 
nok bare læse den, som enhver 
anden fantasybog, men er bogen 
fra Helligånden, kan alt jo ske…  

Jeg håber og tror på det sidste, 
slutter Vibeke Binderup, der er 
aktiv i Karlslunde Strandkirke.

 
 

Vibeke fi k et 
vink om at 
skrive en roman
Men lærer Vibeke Binderup kunne ikke få tid til at skrive – før hun en 
morgen vågnede og ikke kunne holde ud hverken at ligge eller stå... 
Romanen handler om de overnaturlige nådeevner, som kendes fra Bibelen. 

Jeg kunne hverken 
ligge eller stå, så jeg 
sad der og skrev fra 
tidlig morgen til sen 
aften i 8 dage i træk. 

Romanens fi re hovedpersoner ses på forsiden (som er designet af Henrik Engedal).

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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Af Eva M. Jørgensen

Han er hverken født eller fuldt 
udviklet endnu. Selvom han 
kun er 15 uger, har han et 
navn. For han er vores søn – 
og vi ved ikke, hvor længe vi 
har ham.

Dobbelt op på 
fødselsdepressioner 

Men lad os gå tilbage til be-
gyndelsen. Vi var en familie på 
fi re personer. Karsten er far og 
socialpædagog. Jeg er mor og 
freelance journalist. Og så har vi 
søde, følsomme Joshua på fem år 
og stærke, kærlige Julia på tre år. 
Jeg har haft fødselsdepressioner 
med begge børn. Derfor lå det 
heller ikke lige til højrebenet at få 
et barn mere. Vi var bange. Bange 
for at det ville gentage sig, og at vi 
ville løbe tør for ressourcer. Sam-
tidig kunne vi godt tænke os, at 
vores familie var en smule større.

Derfor tog det heller ikke så 
lang tid, fra vi fi k en fornemmelse 
for, at noget var under opsejling, 
til vi åbnede vores hjerter for 
tanken om et lille barn mere. Der 
var selvfølgelig økonomien. Men 
vi læste fl ere opmuntrende ord fra 
Bibelen i denne periode. Blandt 
andet klassikeren fra Fillipperbre-
vet 4,6: “Vær ikke bekymrede for 
noget, men sig altid Gud tak, og 
læg jeres ønsker frem for ham i 
bøn”. Så det øvede vi os i at gøre 
uden at vide, at økonomiske 
problemer snart ville virke over-
fl adiske og ligegyldige.

Alene i et venterum
På fars dag i år var det blevet 

tid til 12-ugers scanningen. Lige-
som mange andre par glædede vi 
os bare til at få et lykkeligt glimt af 
vores baby. Intet gik som vi havde 
håbet. Vi var ikke særlig længe 
hos den første scanningsjordmor. 
Hun fandt noget, som lå udenfor 
maven på scanningsbillederne, 
og snart efter fandt vi os alene i 
et venterum, mens vi ventede på 
en lægescanning.

Min mand var i chok, og jeg var 
bange. Alligevel sansede vi på en 
eller anden måde at få inviteret 
Jesus med, og det var godt. Jeg 
oplevede en styrke og et nærvær 
i en forfærdelig situation, som jeg 
ikke ved, hvordan jeg ville have 
klaret uden.

En risiko på 43%
Da vi kom ind til lægen, fi k jeg 

sagt, at vi i udgangspunktet var 
besluttede på at beholde barnet, 
uanset hvad vi fi k at vide. Med 
det samme følte vi os omsluttet 
af forståelse og opbakning. Det 
var en stærk oplevelse.

Scanningen viste, at vores lille 
barn havde omfalocele – det er 
organer fra maveregionen som 
ligger i en slags pose udenfor ma-

ven. Men omfalocele hænger ofte 
sammen med kromosomdefekter. 
Og da nakkefold, blodprøve og 
omfalocele blev sammenholdt, 
fortalte lægen os, at vi havde en 
samlet 43% risiko for at vente et 
barn med kromosomdefekt.

Medfølende tårer
Vi græd undervejs i scan-

ningen, mens drømmene faldt 

til jorden som knuste ruder efter 
en bombeeksplosion. Samtidig 
fi k jeg en stærk fornemmelse af, 
hvor meget Jesus elskede vores 
lille barn. Vi havde aldrig hørt om 
så høje risikotal før og besluttede 
os for at få en moderkagebiopsi 
mandag morgen på trods af risi-
koen – for at kunne forberede os 
så godt som muligt på den virke-
lighed, som ventede os. Til slut i 

scanningen fortalte vi lige kort om 
mine tidligere depressioner og så 
medfølende tårer hos både over-
læge og scanningssygeplejeske.

Før vi stod i situationen, vidste 
jeg godt, at jeg var overbevist 
abortmodstander, og at min 
mand også så livet som ukræn-
keligt. Men ingen ved jo præcis, 
hvordan vi håndterer kriser, før vi 
står i dem. For mig var det stort at 

mærke, at vi fra første øjeblik midt 
i chok og smerte var entydigt på 
samme linje her. Abort var ikke 
en mulighed – selvom vi talte om, 
at vi godt forstod, at andre kunne 
være fristet til at gå i den retning. 
For det var to rystede mennesker, 
som trådte ud fra Skejby på 
smukke solrige grundlovsdag. Vi 
græd, men vi var i live.

I am with you always
Da jeg satte mig ind i bilen, 

råbte mit hjerte på Gud, og jeg 
oplevede sætningen: “I am with 
you always” give genlyd i mine 
tanker. 

Onsdag i ugen efter fi k vi det 
endelige svar fra Skejby. Vores 
barn har fuld Trisomi 18 også 
kendt som Edwards Syndrom. 
Og så er han en dreng. Vi giver 
ham navnet Mika Jonathan Jør-
gensen, fordi han allerede nu er 
vores søn – og fordi vi ikke ved, 
hvor længe vi får chancen for at 
elske ham.

Vi har allerede fra første scan-
ning været i gang med at lukke 
vores nærmeste cirkel ind i vores 
frygt og smerte. For os er det ind-
lysende, at vi ikke skal gå alene 
med den slags. Måske også, fordi 
vi har noget erfaring med at være 
ærlige omkring fødselsdepres-
sionerne – og vi har erfaret, hvor 
meget bedre det gjorde vores liv, 
at være åbne og ægte omkring 
det. Og den ærlighed betyder, at 
vi har testet langt de fl este af vo-
res venskaber i krise – og vi ved, 
at de kan holde til det. Efter det 
endelige svar beslutter vi os for at 
gøre det offentligt på Facebook. 
Og vi bliver overvældet og lyk-
kelige af den stærke opbakning 
og den positive respons. Det er 
ikke, fordi alle siger eller skriver 
det ”rigtige”, men vi kan mærke 
kærligheden – og vi kan mærke, 
at vores venner virkelig gerne vil 
bære med og bede med.

Frygt ikke, for 
jeg er med dig!

Samtidig med al den positive 
respons læser vi os skræmmen-
de meget klogere på Trisomi 18. 
Den værste information er, hvor 
mange af børnene, som dør i 
mors mave. Omkring 60% når 
aldrig hen til en levende fødsel. 
Så er der de stærke mentale han-
dicap, hjertefejl hos 90%, hyppige 
fejl på luftveje og spiserør og 
deformiteter som hareskår og 
klumpfødder. Af de børn, som 
bliver født levende, er der bare 
10%, som fylder et år. Vi græder 
meget, men vi mærker også livet 
midt i det hele. Jeg kommer i 
tanke om bibelverset fra Esajas 
kapitel 41 vers 10: ”Frygt ikke, 
for jeg er med dig. Fortvivl ikke, 
for jeg er din Gud. Jeg styrker dig 
og hjælper dig. Min sejrrige hånd 
holder dig fast.” De ord kan holde 
i dybet af sorgen.

Lidelse rammer 
onde og gode

Mange mennesker, som står 
i en tilsvarende situation, bliver i 
høj grad ramt af uretfærdigheden 
og urimeligheden i, at det rammer 
dem. Jeg forstår tankegangen, 
men jeg tænker anderledes. Vi 
lever på en jord, som på mange 

- Vi vil elske så længe, vi kan
Jeg er mor til en dreng, som jeg måske aldrig møder i live. Men Gud har lovet, at han vil gå med. Dette er min personlige historie, som den sker i dag.

Eva M. Jørgensen bor i Harlev vest for Aarhus sammen med sin mand Karsten og deres to børn, Josua, 5 år og Julia 3 år. Eva har tidligere været 
ansat på Udfordringen og skriver stadig artikler for avisen som freelance journalist.
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BEST WESTERN

Af Lisbeth Thomsen 
Redaktionssekretær

Familieråd før ferien?
Ferien står for døren. En lang uberørt ferie ligger foran os, og forventninger-
ne er høje hos hele familien. Teapeut Gitte Lykke foreslår at holde familie-
råd for at afstemme forventningerne.
Uanset om man er par, familie 
eller single, så er de fl este 
nok enige om at glæde sig til 
ferien. Er man en hel familie, 
som skal afsted, kan det må-
ske være svært at opfylde alle 
ønsker og forventninger.

I fl ere måneder har tillokkende 
reklamer fyldt vores sind med 
billeder af glade mennesker på 
ferie. Ikke mindst børnenes for-
ventninger er høje. Og med høje 
forventninger er der altid en risiko 
for at blive skuffet. Derfor kan det 
være en god idé at forberede 
sig mentalt på ferien, siger Gitte 
Lykke, som er psyko-, par- & fa-
milieterapeut. 

- Konkret vil mit råd være at 
invitere den nære familie til en 
snak om ferien. Det være sig 
eventuelle mand, børn og unge. 
Ud fra snakken vil der måske hos 
nogle familiemedlemmer opstå 
lyst til at planlægge yderligere 
detaljeret. Her kan der snakkes 
dybdegående om, hvilke ønsker 
hver især har for den fælles ferie. 
Ved at invitere til sådan en fami-
liesamtale opnår I kendskab ind i, 
hvordan den enkelte i familien har 
det, siger Gitte Lykke. Her deler 
hun nogle råd til, når familien 
forbereder sig på ferien.

5 råd til 
en givende samtale

1 Forældre: Sæt rammer-
ne for ferien.

Det er vigtigt, at forældrene 
sætter rammen for ferien, inden 
børnene inviteres ind i snakken. 
Så ved børnene, hvad det er, de 
kan komme med idéer og input 
til. Forbered familien på, at det 
ikke er sikkert, at alle ønsker for 
ferien kan opfyldes. 

2 Vær nysgerrig.
Det kan måske være 

fristende at springe ferierådet 
over, og istedet informere bør-
nene om, hvad der skal ske. Men 
en samtale før en ferie er også 
en måde at få større kendskab til 
tanker og behov hos den enkelte.

3 Lyt ind til forskelligheden.  
Det er min erfaring, at det 

som regel ikke er feriestederne, 
der er det altafgørende. Det kan 
være, vi har forskellige ønsker 
til, hvem vi gerne vil på ferie 
med, ”vores relationer” og hvad 
vi ønsker at være en del af. Gør 
det klart, at familiens og feriens 
primære mål er fællesskabet.

I min egen familie har vi, far, 
mor og børn, ”nu unge” været 
på bibelcamping i over 20 år. 
Vi har noget tid sammen og 
noget tid hver for sig med hver 
vores venner og relationer. Min 
mand og jeg har som forældre, 
da vores børn var ganske små, 
sørget for relationer/venner til 
både os selv og vores børn. Op 
igennem årene har det også 
været udfordrende, men da har 
vi valgt at tale om de forskellige 

udfordringer også med input fra 
børnene. 

4 Vær ikke konfl iktsky.
En anden faldgrube for 

familien kan være, at konfl iktsky-
heden tager over. Familiefølelsen 
skrumper ind til en praktisk foran-
staltning som i et bo og arbejds-
fællesskab – vi mister kontakten 
med hinanden! 

Min erfaring er, at tavsheden og 
eller skænderierne opstår, fordi 
forældre ganske enkelt ikke ved, 
hvad de skal sige, og/eller hvor-
dan de skal sige det, de har på 
hjerte. Nogle forældre udtrykker 
det på denne måde: ”Det nytter 
jo ikke at sige noget, de gør, hvad 
der passer dem”. Omvendt hører 
jeg børn og unge sige: ”Det nytter 
ikke at tale med dem, for de lytter 
ikke til det, vi fortæller”. 

Et alternativ til sådanne smer-
telige oplevelser og udtalelser vil 
være: Gå efter at blive dine børns 
sparringspartnere og ligeværdige 
samtalepartnere. Konkret kan du 
vise dem i handling, at du gerne 
vil dem, og fortælle dem med 
ord, hvad du har svært ved… Det 
betyder ikke, at vi som forældre 
skal give køb på rammesætning 
og selvrespekten. Det bevarer 
vi i min optik ved at respektere 
hinandens holdninger. 

5 Tal og lyt på skift.
Det er forskelligt fra 

familie til familie, hvor kort eller 
lang tid sådanne ”tema-/feriesam-
taler” tager. I nogle familier er man 
hurtig til at komme med input, og 
i andre gider ingen rigtig mene 
noget, men er måske tilpas med 
det, der besluttes. Det vigtige er, 
at vi lytter os ind på hinanden og 
udtrykker os på skift.

For mig er det vigtigt med en god slutning. En rigtig god 
fi lm bliver totalt ødelagt af en dårlig slutning. Omvendt kan 
en rigtig god slutning redde en middelmådig fi lmoplevelse.

Ser jeg en fi lm på nettet, har jeg fået for vane at se begyndelsen 
for derefter at hoppe frem til slutningen, da jeg ikke vil bruge min 
tid på en fi lm, som ender skidt. Hvis den lever op til min standard 
for en god slutning, ser jeg måske noget af det, der kommer 
indimellem. På den måde sparer jeg en masse tid...

Men jeg ved det godt – jeg har totalt misset pointen med fi lmen. 
Det handler jo ikke kun om slutningen. Største del af oplevelsen 
er processen imellem start og slut. Men en ting er at gå glip af 
handlingen i en fi lm. Langt værre er det, hvis indstillingen over-
føres til selve livet. 

Vi er ofte så fokuserede på at nå forskellige mål i livet, at vi 
glemmer at nyde selve livsrejsen. Målet bliver slutningen, som skal 
ende godt for hver livsfase. Vi måles og vejes hele tiden –  enten 
af andre eller af os selv. Det gælder livet i almindelighed, men 
det kommer også hurtigt til at gælde vores kristenliv. Fungerer vi 
i vores tjenestegaver? Når vi målene for vores tjeneste? Lykkes 
vi i at have en smittende tro? osv.  Hvis vi har for meget fokus på 
at lykkes, glemmer vi at leve og kommer til at bruge en masse 
energi på at forsøge at kontrollere vores omstændigheder (hvilket 
vi alligevel ikke kan). 

Vidste du, at det er langt mere anstrengende at leve for at nå 
nogle bestemte mål? Den energi, man bruger på at nå sine mål, 
er nemlig adrenalin-baseret, mens den energi, man bruger, når 
man er til stede i nuet og er åben for livet som det kommer, er 
endorfi nbaseret. Det vil sige, at det er en energi, som drives af 
glæden ved at gøre tingene. 

Det kræver lidt omtanke at åbne sig for de små processer i 
livet, i stedet for kun at have fokus på målet. Faktisk øver jeg mig 
lige nu. Jeg forsøger at nyde skriveprocessen i stedet for at have 
fokus på at få en klumme færdig før deadline. Når jeg om et par 
dage har ferie, vil jeg forsøge at nyde processen med at pakke i 
stedet for kun have fokus på at komme ud af døren til planlagt tid. 
Målet er at have lært at være til stede i nuet, når ferien er slut… 

Nåh nej… ingen mål for denne ferie, jeg tror 
bare, jeg vil nyde den og takke Gud for livet, 
som det er lige nu.

Det gælder om 
at nyde rejsen

områder er præget af syndefaldet. 
Derfor sker onde og tunge ting for 
både onde og gode mennesker – 
lige så vel som Gud lader solen 
stå op og gå ned over både onde 
og gode. Min første følelse var, 
at vi med Gud ved vores side er 
langt bedre rustet til at møde den 
smerte, som ligger for os – uanset 
hvilken form den så måtte tage.

Mellem begravelse
og tøjkøb

Siden de dage er der bare 
gået tre uger. Vi har fortalt vores 
skønne børn, at det ikke er sik-
kert, vi når at møde Mika. Og de 
har reageret med den naturlig-
hed, som børn gør. Vi har brugt 
meget tid sammen med venner 
og familie. Smerten er allermest 
sønderknusende, når vi er helt 
alene og stirrer ud i luften. Vi har 
grædt til andres historier med de-
res trisomi 18 børn, hvor mange 
for længst er gået hjem til Gud. 
Vi har fået håb af historier om 
gode liv, som varede mere end 
1, 2 og 10 år. Vi har været bange 
for de store opgaver, som følger 
med et sådant barn. Vi har været 
opgivende overfor, hvordan vi skal 
magte at få smurt madpakker til i 
morgen. Vi har været overvældet 
af mennesker, som ikke bliver 
skræmt af lidelse, men rykker 
tættere på. Vi er blevet dybt rørt 
af mennesker, som midt i vores 
egen forvirring har ønsket os til-
lykke med Mika og set ham som 
en velsignelse. Jeg har tudet til 
”Kom og smag” af Hanne Vinsten. 
Jeg har sovet en hel dag væk. 
Jeg har tænkt på Mika og drømt 
om Mika og frygtet at miste Mika 
uden at møde ham. Jeg har over-
vejet begravelse og tænkt på at 
købe tøj til ham. 

Mika forkynder
Guds herlighed

Men uanset både tomheden, 
sorgen og frygten har jeg ikke 
fortrudt, at vi er gået ind i denne 
proces. Lidelse kommer aldrig be-
lejligt. Men lidelse i form af en lille 
baby, som er syg og hjælpeløs, 
forkynder Guds herlighed, som 
intet andet i mit liv lige nu. Mika 
betyder ”Hvem er som Gud?” og 
midt i afmagt og håbløshed, står 
det spørgsmål alligevel stærkere. 
Han formår at give liv så fuldt og 
helt. Han formår at være med os 
midt i mørket og kromosomernes 
fejlkodning og alt det, som andre 
ser som forkert hos vores lille 
baby. Nej, det er ikke nemt. Men 
det er et af de mest meningsfulde 
valg, jeg har taget i mit liv. Og 
selvom jeg er komplet magtesløs, 
så kender jeg ham, som ikke er 
det. Og han har lovet, at han altid 
er med mig. Og at han vil styrke 
og hjælpe mig. 

Jeg er 16 uger gravid, når 
denne avis udkommer. Mika er 
stadig bare en lille bitte dreng 
i min livmoder, og jeg ved ikke, 
hvor længe jeg får lov til at have 
ham. Men vi ved aldrig, hvor 
længe, vi får lov til at have men-
nesker omkring os. Men vi ved, at 
vi vil elske ham så længe, vi kan.

Gitte Lykke er psyko-, par & 
familieterapeut. 

Holder I et familieråd før ferien, er det muligt at få afstemt forventninger og ønsker.
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Disse fem amerikanske missionærer blev dræbt i Amazon-junglen i 1956, mens de prøvede at få 
kontakt med den ekstremt voldelige waodani-stamme. 

Gennem perleporten - fem dræbte 
missionærers familier så Gud gribe ind
Efter tragedien fl yttede de dræbte missionærers familier ind i junglen og lærte den morderiske stamme noget om tilgivelse - og om Gud.

Af Bodil Lanting

Da indianerne kom ud af jung-
len med løftede spyd, valgte de 
fem missionærer ikke at bruge 
deres geværer. Det kostede 
dem livet. Men missionærerne 
vidste, at de i modsætning 
til waodanierne var klar til at 
møde Gud. 

Den netop afdøde Elisabeth 
Elliot skrev beretningen om dra-
bene i bestselleren ’Through 
Gates of Splendor’ (gennem 
perleporten) fra 1957.

De fem amerikanske missio-
nærer Jim Elliot, Nate Saint, Ed 
McCully, Peter Fleming og Roger 
Youderian blev dræbt den 8. ja-
nuar 1956. De fem var fl øjet ind i 
junglen for at møde stammefolket, 
efter at de tidligere havde smidt 
gaver ned til dem fra deres lille fl y. 

De ’nøgne vilde’
Alle i området vidste, hvor 

voldelige disse indianere var. 
De angreb fx en Shell-station i 
junglen, der var bemandet med 
hvide og quechua-indianere. Efter 
dødsfald på begge sider opgav 
Shell denne station. Men forinden 
var to waodani-piger fl ygtet dertil 
og havde fundet sikkerhed hos 
hvide missionærer.

Missionær-gruppen kaldte de-
res projekt ’Operation Auca’ efter 
quechua-ordet for ’nøgne vilde’. 
Stammefolkets rigtige navn var 
dog Waodani eller Waorani, som 
betyder ’mennesker’.

- Denne stamme havde ingen 
regler for konfl iktløsning, forklarer 
en antropolog. Hvis en mand følte 
sig truet af en anden, ville han 
dræbe ham med spyd, macheter 
eller lange pusterør med pile dyp-
pet i curaregift.

Hvis en mand døde, blev et af 
hans børn begravet sammen med 
ham. Samtidig var det en pligt for 
mandens ældste søn at hævne 
drabet på sin far. Hele seks ud 
af ti dødsfald i stammefolket 
skyldtes drab. 

Operation Auca
Gennem Operation Auca ville 

de fem missionærer evangeli-
sere den krigeriske stamme. De 
begyndte allerede i september 
1955 at fl yve over junglen for at 
smide gaver ned til folket. Og ’de 
vilde’ sendte gaver tilbage, bl.a. 
en papegøje.

Den 3. januar 1956 slog mis-
sionærerne lejr på ’Palm Beach’, 
en sandbred ved Curaray fl oden, 
kun få kilometer fra waodanierne. 
Men fem dage senere var det slut. 
En gruppe krigere dræbte de fem 
med spyd, og nyheden gik verden 
rundt, bl.a. fordi Life Magazine 
lavede en fotoreportage om tra-
gedien.

Drab udløste mission
Drabene udløste stor mis-

sionsiver i USA. Både Life Ma-
gazines reportage og Elisabeth 
Elliots bøger gjorde indtryk, og 
der begyndte at strømme penge 
ind til mission verden over.

Også fi lmen End of the Spear,  
som udkom 50 år efter tragedien, 
har gjort den gribende historie 
kendt verden over.

Flere år efter drabene vendte 
Elisabeth Elliot (enken efter Jim 
Elliot), hendes lille datter og Ra-
chel Saint, (søster til Nate Saint) 
tilbage til Ecuador som missionæ-
rer. De var udsendt af Summer 
Institute of Linguistics og bosatte 
sig blandt waodanierne trods 
mange advarsler. Men kvinderne 
var lydige mod det, de følte var 

Guds kald. Samtidig mente de, at 
kvinder og børn ville være mere 
trygge blandt stammefolket end 
mænd.

Filmen End of the Spear viser, 
hvordan waodaniernes krige-
riske nabostamme opsøgte de 
kvindelige missionærer for at få 
hjælp mod en svær polioepidemi. 
Drengen Steve Saint og hans 
mor var på besøg i junglen på 

det tidspunkt. De måtte udskyde 
hjemrejsen, indtil en langvarig 
karantæne var afblæst. 

Missionærerne modtog me-
dicin til de syge og fi k gennem 
radioen råd og vejledning om 
behandlingen. Efterhånden blev 
flere af indianerne kristne og 
begyndte at følge ’Guds sti’, som 
forbyder drab. Det gjaldt også de 
fem missionærers mordere.

Det himmelske syn
Drengen Steve Saint valgte 

som 14-årig sammen med sø-
steren Kathy at lade sig døbe i 
junglen nær det sted, hvor deres 
far var blevet dræbt. 

Efter sin faster Rachels død 
boede Steve og hans familie i 
junglen gennem halvandet år. 
Det udviklede venskabet mel-
lem Steve og morderne. Steve 
var især knyttet til Mincaye, der 
adopterede ham.

I End of the Spear viser Min-
caye Steve, hvor det lille fl y lå 
begravet. Det kommer et chok for 
Steve, at netop Mincaye var den, 
der dræbte hans far. Steve griber 
et spyd - og Mincaye er klar til at 
dø. Steve var jo ifølge waodani-
erne forpligtet til at hævne sin far. 
Men Steve vælger Guds vej, og 
Mincaye fortæller historien.

- Jeg så dem. Din far så dem 
også, fortæller Mincaye.

- Hvad?
- Ånderne, forklarer Mincaye.
Der havde været et skær af 

lys og glæde over de døende 
missionærers ansigter. Samtidig 
fl ygtede indianerne i rædsel. De 
havde set himmelske hærskarer 
og hørt dem synge. Nu frygtede 
de, at de havde ’gjort ånderne 
vrede’.

Men synet af englene og de 
efterladtes tilgivelse fi k mange 
af morderne til at tage imod 
evangeliet.

Ondt vendt til godt
Steve erkender, at hans ven-

skab med Mincaye ikke giver 
mening, med mindre Gud er en 
del af ligningen. Men Gud har 
vendt den smertelige historie til 
noget godt, bl.a. fordi tusinder af 
kristne efterfølgende viede deres 
liv til mission blandt verdens unå-

ede grupper.
Antropologen James Boster  

siger om udviklingen i stammen:
- Freden kom til waodanierne 

efter de protestantiske missio-
nærers ankomst. 85 procent af 
stammen kom til at bo på et 
meget lille område. De endeløse 
hævnaktioner endte, fordi folk 
var i sikkerhed. De forskellige 
familiemedlemmer kunne mødes, 
og fl ere fi k mulighed for at fi nde 
ægtefæller, uden at det udløste 
vold på grund af jalousi eller frygt. 
Samtidig fi k waodanierne adgang 
til at handle og udveksle deres 
produkter.

Voldsspiralen endte, da wao-
dani-gruppen blev kristen og star-
tede et kristent landsbysamfund.

Guds vej virker
- Før missionærerne kom og 

lærte os om Gud, spiddede vi hin-
anden frem og tilbage. Vi dræbte, 
de døde. Når vi prøvede at stoppe, 
var der igen én, der blev slået 
ihjel, og så startede det igen med 
drab frem og tilbage. For nogle år 
siden blev min søster dræbt. Hvis 
jeg ikke var blevet kristen, ville 
de alle være døde nu, siger en 
af de waodanier, som var med til 
at dræbe missionærerne i 1956.

- Waodanierne blev ikke om-
vendt af kristendommen, men 
på grund af de gode gerninger 
og tilgivelsen fra de kristne. Og 
det, at de dræbtes efterladte blev 
en del af indianersamfundet, var 
det stærkeste bevis på, at Guds 
vej var den rigtige, konkluderer 
antropologen.

I januar 1956 fandt eftersøg-
ningsholdet ikke kun de dræbte 
missionærer, men også et ka-
mera med filmoptagelser fra 
deres sidste timer på Palm Beach.

I denne scene af fi lmen ’End of the Spear’ kommer Nate Saints søster på besøg efter drabene. 
Hendes nevø, Steve, fortæller, hvordan han oplevede tragedien som barn. Først som voksen bliver 
han klar over, at hans ven og ’far’ i stammefolket var en af hans biologiske fars mordere.

Filmen End of the Spear fortæller, at waodanierne ville dræbe 
enhver, som de følte var en trussel mod dem. Efterhånden var 
de og nabostammen ved at udrydde hinanden i drab og hævn-
aktioner med spyd. Men så lærte de ’Guds sti’ at kende.
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Vestlia Resort

Ophold i std. dobbeltvær. inkl. ½ pension

Tilbuddet gælder i perioden 1/9 - 31/10 2015 

og kun på ophold i hverdage. 

Tillæg for enkeltværelse 575,-

3 d
age 

– b
eta

l f
or 2

1.290,-
pr. pers.

Vestlia Resort 
 ligger i Geilo, og er 

et moderne hotel 

med vægt på spa og 

golf og ski. 

SPAR 
645,-

Quality Spa & Resort Norefjell5 dages ophold i dobbeltværelse inkl. 
morgenmad for 2 personerTilbuddet gælder i perioden 1/9 - 31/10 2015 

undtaget 14/10 - 17/10 2015.

5 dage 

– beta
l f

or 3

for 2 pers. 

2.995,-

Det prisbelønnede spahotel ligger i Norefjell, en times kørsel fra Oslo.

Bardøla Høyfjellshotell
Ophold i dobbeltværelse  inkl. ½ pension
Tilbuddet gælder hele oktober.Tillæg for enkeltværelse 690,-

3 dage 

– beta
l f

or 2

2.280,-
pr. pers.

Højfjeldshotellet i 
Geilo ved foden af  
Hallingskarvet er
familievenligt med 
fokus på rigtig god  hjemmelavet  
mad.

Dr. Holms Hotel
Ophold i dobbeltværelse inkl. ½ pension

Tilbuddet gælder 16/8 - 25/10 2015.

Tillæg for enkeltværelse 870,-

4 d
age 

– b
eta

l f
or 3

2.398,-
pr. pers.

Et historisk hotel 

fyldt med hyggelig 

atmosfære, som 

ligger pragtfuldt i 

centrum af  
Geilo. 

Rondablikk Høyfjellshotell
Ophold i dobbeltværelse  
inkl. ½ pension
Tilbuddet gælder i perioden 1/9 - 31/10 2015.
Tillæg for enkeltværelse 780,-

5 d
age 

– b
eta

l f
or 3

2.650,-
pr. pers.

Hotellet har en 
eventyrlig  
beliggenhed med 
udsigt over  
Rondane  
Nationalpark.

Spidsbergseter Resort
5 dages ophold søndag - fredag  i dobbeltværelse inkl. ½ pensionTilbuddet gælder i uge 38, 39, 40 og 41.Tillæg for enkeltværelse 600,-

5 dage 

– beta
l f

or 4

3.580,-
pr. pers.

Hotellet ligger i afslappende og naturskønne  
omgivelser ved 
Rondane  
Nationalpark.

Quality Straand Hotel & Resort

5 dages ophold  

i dobbeltværelse inkl. ½ pension. 

Tilbuddet gælder alle længder ophold i perioden 

13/9 - 26/10 2015 undtaget 5/10 + 22/10 2015. 

Rejs 
2 

– b
eta

l f
or 1

for 2 pers. 

4.060,-

Fantastisk  

traditionsrigt hotel, 

beliggende i Vrådal, 

med værtskab i 

højsæde. 

Nyhedsmail
Tilmeld dig via hjemmesiden 
og modtag info om nyheder, 
tilbud, last minute m.m.

Skynd d
ig Følg Norsk Hytte 

Udlejning på  
Facebook, hvor vi  
jævnligt afholder  
spændende  
konkurrencer! 

Norsk Hytte Udlejning Aps

 post@nhu.dk

 norskhytteudlejning.dk

 +45 96 17 01 11

SPAR 
1.996,-

SPAR 
1.140,-

SPAR 
1.548,-

SPAR 
4.060,-

SPAR 
895,-

SPAR 
799,-

D
er

 t
ag

es
 f

o
rb

eh
o

ld
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o
r 

ud
so

lg
te

 r
ej

se
r.
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Tegnestuen Lundbak A/S søger ny medarbejder, 
herunder projektleder til renoveringsopgaver af 
den gamle boligmasse i København.
 
Er du en veluddannet og dygtig bygningskonstruktør med min. 
5 års erfaring fra lignende job, gerne med håndværksmæssig 
baggrund, med høj byggeteknisk interesse og kundskab, faglige 
ambitioner om engagement og høj kvalitet i dit eget arbejde, så er 
du måske den medarbejder vi har brug for.
 
Du skal have interesse for projektledelse indenfor renoverings-
opgaver. Opgaverne vil primært være projektering på Auto-
CAD samt div. Office programmer, og omfatte udarbejdelse af 
myndighedsprojekter, hovedprojekter, udbudsmateriale samt evt. 
detailprojektering og tilsyn.
 
Du vil blive betragtet som projektleder på dine egne projekter. 
Du skal kunne varetage et projekt fra projektforslagsfasen frem 
til endelig aflevering, herunder projektering, byggestyring samt 
økonomistyring.
 
Det er vigtigt, at du er fortrolig med brugen af AutoCAD samt div. 
Office programmer.
 
Der vil blive lagt vægt på, at du har en positiv indgangsvinkel til 

hverdagen, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er god 
til at formulere dig såvel mundtligt som skriftligt og har viljen til at 
indgå i teamwork.
 
Vi er en dynamisk og mindre virksomhed, der ligger vægt på høj 
dialog med kunden, høj kvalitet og engagement samt vilje til at 
levere et produkt til vores kunder, som ligger helt i top.
 
Tiltrædelse snarest muligt, løn efter kvalifikationer.
 
Ansøgning med relevante bilag fremsendes digitalt til 
Tegnestuen Lundbak A/S via e-mail: info@lundbak.as

Ansøgningsfrist: Snarest, dog senest d. 1. august 2015.

Ny medarbejder søges!

Jeg lærer gerne mine elever, at 
hvis et lands navn indeholder 
ordet ”Demokratisk”, er der 
grund til al mulig mistænk-
somhed i forhold til overhol-
delse af borgerrettighederne. 
På lignende vis bliver Kristen-
Demokraterne urolige, når en 
valgkamp præges af slogans 
hvor ”mennesket” bliver frem-
ført af stort set alle. 

Skyldes det mon en fæl-
les erkendelse af, at borgerne 
syltes ind i et spind af love og 
systemer, der fratager os vores 
værdi, mens vi underlægges den 
”økonomiske nødvendighed”?

I valgkampen var boligskat-
terne et hedt emne. Men hvem 
gik imod den centralisering af 
magt, der har fjernet tusindvis 
af jobs i landdistrikterne, med 
faldende boligpriser til følge? 
Hvis regionerne nedlægges, vil 
denne udvikling kun fortsætte. 
Hvem gik imod den fremmed-
gørelse, borgerne føler over 
for det offentlige, der ikke er til 
at komme i nærheden af, med 
mindre det er digital betjening?

I valgkampen diskuteredes 
antallet af støvsugninger og 
lagenskift hos plejehjemsbebo-
erne, men ikke deres mulighed 
for oplevelser. Det accepteres, 
at top moderne plejecentre 

serverer vakuumpakkede mål-
tider, fordi der ikke er råd til 
køkkenfaciliteter og kokke. Be-
boerne har svært ved at holde 
sulet på kroppen. Salat tåler 
ikke mikrobølgeovnen, så det 
serveres ikke. Til gengæld stiger 
forbruget af mavemedicin, fordi 
tarmfl oraen slås i stykker. Hvor 
var mennesket?

Hvert tiende barn har foræl-
dre med alkohol-problemer. De 
menneskelige omkostninger 
kan ikke gøres op i penge, men 
alkoholrelaterede skader koster 
samfundet over 13 milliarder 
kroner årligt. Hvorfor var dette 
ikke et emne i en valgkamp, der 

hævder at handle om menne-
sker? De hjemløse blev nævnt, 
men kun fordi nogle af dem var il-
legale, gravide indvandrere, hvis 
adgang til sundhedsfaglig hjælp 
blev draget i tvivl. Det lille barn 
blev underlagt den økonomiske 
nødvendighed.

Apropos børn handlede valg-
kampen mere om, hvordan vi 
fi k råd til fl ere institutioner med 
nok personale, end om foræl-
dres mulighed for selv at tage 
ansvar for dem. Tryghed, omsorg 
og dannelse læres bedst hos 
forældrene, og dette samfunds-
gavnlige arbejde kunne sikres 
med længere barsel, orlovs-
ordninger, halvtidsjobs mv. Men 
politikkerne lader jagten på øget 
velstand betales af børnene og 
deres forældre, hvis borgerpligt 
er at udgøre arbejdskraft og for-
brugere i samfundsmaskineriet. 

Vi kunne i stedet forkæle 
børnefamilierne. Børnetallet ville 
stige. Indvandring af arbejdskraft 
falde med færre integrationspro-
blemer til følge. De gamle kunne 
tillade sig at gå på pension, når 
de unge tog over. Der ville blive 
råd til sociale ydelser. Men det 
tager 20 år at se resultatet af en 
sådan politik, og det er mere end 
én valgperiode. 

I stedet kom godt 6.000 fl ygt-
ninge til at fylde, som var de 

alene skyld i samtlige Danmarks 
problemer. KD vil sikre så mange 
som muligt en fremtid i hjemlan-
det. Men at jagte dem, der ikke 
har et alternativ til fl ugt, er ikke 
at sætte mennesker først. Det 
er egoisme.

KristenDemokraterne er ble-
vet spurgt til, hvor mange gange 
vi vil stille op, når nu det ikke 
er lykkedes at komme ind i 
Folketinget. Svaret er, at så 
længe man lader mennesket 
være underlagt økonomien og 
velfærdssystemets overlevelse, 
vil der være behov for os. Og 
vi er taknemmelige for hvert et 
kryds, der er sat ved liste K, og 
som giver os økonomisk styrke 
til at kæmpe videre.

STIG GRENOV

KRISTENDEMOKRATERNES 
LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2,
2970 HØRSHOLM

Se mere debat side 25.

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 
200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg. 

Synspunkt

Derfor kæmper KD videre
Af cand.mag. i dansk og 
litteraturhistorie Ove Klausen

Forfatteren Poul Hoffmann er 
død, men hans litteratur lever. Vi 
er mange, som har fået vores syn 
på Bibelen, kærligheden mellem 
mand og kvinde og på Jesu gen-
komst og det evige liv formet af 
ham – eller rettere, han har givet 
os syn for, hvad der er Bibelens 
syn på de tre ting.

Med sit forsvar af Bibelens 
troværdighed i enhver henseende 
har han givet os en frimodig tro 
på, at Bibelen er Guds sande ord.

Han har gjort op med, at det 
evige liv skulle være et uegentligt 
liv i himlen, og fremhævet, at 
det ifølge Bibelen er et konkret 
liv her på den gamle, men efter 
undergangen genoprettede jord. 
Det har gjort evigheden værd at 
se frem til, fordi det evige liv ikke 
handler om at blive løst fra jorden, 
men om jordens forløsning.

Han har understreget, at der 
ikke i Bibelen fi ndes et nedsæt-
tende syn på legemet og dermed 
den seksuelle kærlighed. Det har 
givet os en forståelse af os selv 
som både ånd og legeme og af 
ægteskabet som en enhed, som 
end ikke døden kan skille.

Han har ikke søgt denne ver-

dens ære og hæder, men været 
tro over for Bibelen og den klas-
siske kristendom, så han frem for 
at gøre sig selv stor har gjort Gud 
stor for os.

Han har draget den åndelige 
verdens virkelighed bag de ydre 
begivenheder frem, så vi har 
set de åndelige kræfter som de 
egentlige drivkræfter i historien 
og vores liv.

Han har hævet sig op over 
kirkeretninger og -skel og vist 
os, at den sande kirke er ét trods 
mange grene.

Han har skrevet bøger, som vil 
blive stående også efter, at han 
nu ikke er her længere, og som vi 
kan vende tilbage til igen og igen.

Æret være Poul Hoffmanns 
minde.

Poul Hoffmann er død, 
men hans litteratur lever

Mindeord

Stig Grenov fortsætter kampen for 
Kristendemokraterne trods valg-
nederlag. Foto: Peter Dahlerup

Debatindlæg er udtryk for læse-
t
d
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Christiansfeld syd for Kol-
ding ventes i begyndelsen 
af juli at blive optaget på 
UNESCOs verdensarvsliste.

Det sker, fordi byen er den 
bedst bevarede af brødremenig-
hedens byer og kolonier, hvoraf 
der oprindelig fandtes over 100.

Brødremenigheden er en væk-
kelsesbevægelse, som opstod 
ud fra den forfulgte brødrekirke i 
Polen og Tjekkiet. 

Flygtninge fik lov at opføre 
byen Herrnhut på grev Zinzen-
dorfs gods syd for Berlin. Den 13. 
august 1727 faldt Helligånden på 
de forsamlede fl ygtninge, og fra 
det tidspunkt regnes den ”forny-
ede” brødremenighed.

De kommende år sendte den 
lille by langt fl ere missionærer 
til alle verdenshjørner end alle 
andre kirkesamfund tilsammen.

Det var starten på moderne 
mission. Og i Danmark var bl.a. 
Brorsen og mange andre i Søn-
derjylland og København påvir-
ket. Først blev brødrene forfulgt 
af kongen og den offi cielle kirke. 
Men i 1772 gav kong Christian d. 
7. tilladelse til at opføre en fristad 

i Danmark. Det blev til Christi-
ansfeld. Her kunne brødre og 
søstre leve et frit åndeligt liv, og 
bevægelsen inspirerede mange i 
Danmark og nabolandene.

Bl.a. var Søren Kierkegaard 
stærkt påvirket af brødremenig-
hedens kristendoms-forståelse, 
som lagde vægt på det personlige 
hjerte-forhold til Jesus.

Christiansfeld er formentlig den 
første by i Danmark, der havde 
en overordnet byplan. Alt i byen 
var nøje planlagt. Og arkitekter 
valfarter stadig til byen.

Kirkepladsen er centrum, og 
bymidten består af to parallelle 
gader. Samme model blev brugt 
ved opførelsen af de andre brød-
remenighedsbyer.

UNESCOs Verdensarvsliste: 
Afgørelsen træffes i Bonn i 

weekenden d. 4.-5. juli. Det fejres 
i Christiansfeld med Danmarks 
største honningkage mandag den 
6. juli udenfor kirken.

Byen er de seneste år blevet 
restaureret for samlet 264 mio. kr. 
ved hjælp af donationer fra A.P. 
Møller fonden, Augustinusfonden, 
Kulturstyrelsen og Realdania 
samt Brødremenigheden og Kol-

ding Kommune.
Verdensarvs-konventionen 

har til formål at bevare verdens 
enestående natur- og kulturarv. 
Og der stilles skrappe krav for at 
blive optaget. Der er 1007 steder i 
verden, heraf blot fem i Danmark.

I anledning af den store begi-
venhed har Udfordringen genud-
givet bogen ”Hjerternes By” i revi-
deret udgave - nu med eftertitlen: 
Verdens arv - Vores arv.

Christiansfeld har nemlig æn-
dret udseende, siden bogen 
første gang udkom i 2008. 

Bogen beskriver - i modsæt-
ning til andre bøger og artikler 
om byen - især byens åndelige 
rødder og symboler som fx mor-
genstjernen, det sejrende Lam, 
brønden, påskemorgen på kir-
kegården og kærlighedsmåltidet.

Det sker i en række kapitler om 
bl.a. Grev Zinzendorf, salme-
digteren N. J. Holm, kunstma-
leren Jeppe Madsen Ohlsen, 
missionæren Mama Larsen, 
fi losoffen  Søren Kierkegaard, - 
og alle de andre sjove fi nesser 
ved den kristne fristad. 

Henri.

Brødremenigheds-
by bli’r verdensarv
Christiansfeld ventes udnævnt til UNESCOs verdensarvsliste i juli.

Hjerternes 
By er på 
146  sider 
og trykt 
helt i far-
ver. Bogen 
koster 198 
kr., men 
sælges 
til 148 kr. 
i juli og 
august 
pga. den 
forventede 
udnæv-
nelse til 
verdens-
arvsby.
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Lille roman om sorg hos børn 
Efter at have mistet sin kone, som døde af knoglemarvskræft, 
satte forfatteren Morten Dürr  sig til at skrive en lille letlæst 
roman om sorg. En historie, som forsøger at skildre et barns 
oplevelse af sygdom, krise og dødsfald - og fi nde lindring 
midt i det hele.

Oscar og Asger er to brødre, hvis mor er meget syg og til sidst 
dør af sin sygdom. Alt imens de oplever moderens ophold skiftevis 
på hospitalet og i hjemmet, fl ytter skaderne ind i et træ i haven. 
Faderen vil have en af drengene til at rage reden ned, så de kan 
blive disse skændselsfugle kvit. Men sådan går det ikke, skaderne 
har lagt æg, og så må kampen midlertidigt indstilles. 

På forunderlig vis er det samtidig skadernes jagt på skinnende 
objekter, som kommer til at give drengene den største trøst - som 
en hilsen fra den afdøde. 

Den lille bog er godt skrevet, 
med en stram komposition og 
fine underliggende symbolske 
lag, og den viser, at børn intuitivt 
bearbejder sorgen og søger en 
mening og vej igennem den. Dog 
udebliver det ultimative himmel-
ske håb. Der er ikke det, der ligner 
en tanke om livet efter døden, 
andet end i mindet. Så i et kristent 
perspektiv mangler der noget, 
men det rokker ikke ved, at bogen 
behandler et følsomt emne på en 
intelligent og indfølende måde. 

                    Josua Christensen

Morten Dürr: Skaderne • 49 sider • 199,95 kr. • Alvilda

Anmeldt af Josua Christensen

Vokseværk er et dejligt idé-
katalog til søndagsskolemed-
arbejdere, kirkelige klubber, 
spejdere eller bare forældre, 
som gerne vil tilføre familie-
andagten noget nyt liv.

For godt et årti siden udgav 
det svenske ægtepar Johan og 
Kristina Reftel et hæfte med le-
dertips og ideer til ledere i kristent 
børnearbejde, kaldet ”Hundrin-
gen”. Dette er nu oversat til dansk 
og udkommet på forlaget Tro-fast. 
Og det er helt klart brugbart.

Lige til at gå til
Ser man på de enkelte kapitel, 

så er det tydeligt, at forfatterne er 
erfarne ledere i børnearbejdet. 
Det er nu ikke, fordi der bruges 
mange sider på at forklare, hvad 
det bibelske forbillede for børne-
medarbejdere går ud på, i stedet 
fremdrages det helt centrale i al 
bibelsk funderet lederskab - en 
god leder er: ”Den, som elsker 
Gud, kender sig selv og er villig 

til at tjene” (s.7). Herefter får bør-
nemedarbejderne 10 praktiske og 
gode råd, og resten af bogen er 
spækket med direkte anvendelige 
idéer til de enkelte samlinger.

Drama og 
historiefortælling i top

Vi ved godt, at de bibelske 
historier er fantastiske, men med 
Vokseværk får man også gode 
idéer til at levendegøre histori-
erne og inddrage børnene på en 
både underholdende og lærerig 
måde. Samtidig rummer hæftet 
en række dramaer af mere nutidig 
karakter, som sætter kristentro-
ens pointer godt på plads. Man 
kan let komme til at trække på 
smilebåndet, når humoren i ”Hallo 
Gud!” viser menneskers evne til 
at komplicere det, som egentlig 
er såre simpelt. Men der er også 
historier, som vender indad i for-
hold til kirkens og de kristnes rolle 
i verden (fx ”Fiskerne”  s.52), og 
så bliver det tydeligt, at der også 
er en alvorlig og opdragende side 
af børnearbejdet, som forfatterne 
ikke undgår at bringe i spil. Sam-

let set er der stof til rigtig mange 
gode aktiviteter og timer sammen 
med børnene.    

        
Fremtoningen er 
mere gennemsnitlig

Med så fi nt et indhold er min 
eneste anke, at hæftet netop er 
et hæfte. Det tynde omslag, er jeg 

bange for, bliver slidt op hurtigere, 
end man kan nå at bruge de man-
ge forskellige idéer, som hæftet 
rummer. Det er synd og skam, 
at layoutet og fremtoningen helt 
generelt ikke er af samme kvalitet 
som indholdet. 

       

Særdeles brugbart idekatalog
Johan og 
Kristina Reftel: 
Vokseværk
 - Ledertips & -ideer 
82 sider
135 kr. 
Tro-fast  
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Ny samling af de gyldne sange
”Evangeliets Gyldne Sange” 
har i år udgivet deres tredje al-
bum, nemlig ’Min Jesus lever’. 
Koret består af en lokal gruppe 
fra Brønderslev, på 25 modne 
kristne fra forskellige kirker, 
som synger og spiller de gamle 
evangeliske vækkelsessange.

 Koret vil gennem sang, musik 
og vidnesbyrd forkynde evan-
geliet om Jesus Kristus, og de 
medvirker ved mange forskellige 
arrangementer både i Danmark 
og i udlandet. 

I Danmark har koret fx været 
med til seniorarrangementer, 
sangaftner i kirker og menighe-
der, bibelcamping, friluftsmøder, 

julekoncerter og ”Mindes du 
sangen”-aftner.

Det 13 år gamle kor er efter-
hånden velberejst og har optrådt 
i lande som Italien, Tjekkiet, 
Norge og Sverige. Til efteråret 
skal de for første gang en tur til 
Færøerne. 

Korsangen akkompagneres 
af forskellige musikinstrumen-
ter: klaver, saxofon, violin, bas, 
harmonika, guitar og banjo. Det 
gælder også, når koret rejser til 
udlandet - der er altid imellem 20-
25 af korets medlemmer afsted.

CD-en kan anbefales til dem, 
som elsker de gode gamle evan-
geliske sange. Med Cd’en følger  

Evangeliets
Gyldne Sange:
Min Jesus Lever
kr. 100,- 
www.egsnet.dk

Kyklop Parlamentet er en 
roman, som foregår i fremtiden. 

Den handler om præsten Wil-
fred, som skriver et læserbrev for 
at klage over de mange overvåg-
ningskameraer og for at afsløre, 
at borgmester Bent Jensen har 
hemmeligheder, som han skju-
ler. Borgmesteren vil gøre alt 
for holde dem skjulte, og der er 

mange andre, som også vil have, 
at præsten tier stille. 

Kyklop Parlamentet har man-
ge gode elementer, som gode 
romaner skal have, med interes-
sante personer, intriger, skjulte 
motiver og en slutning, som man 
ikke kan forudsige. 

Bogen ligner en debatbog, 
skrevet i romanform, og derfor 

kan den være tung at læse. Ellers 
er det en ok debutroman, som har 
interessante perspektiver.

Craig Deaton

Flemming T. Bruun: Kyklop 
Parlamentet • 148 sider • 89 kr. 
Book on Demand

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Rick Joyner, forfatter til talrige 
bøger, har skrevet en profetisk 
allegori i stil med den engelske 
klassiker Pilgrimsvandringen 
af John Bunyan (1678) og Rick 
Joyners egen trilogi bestående 
af Den Sidste Prøve, Kaldet og 
Faklen og Sværdet. 

Joyners fokus er ’de sidste tider’ 
på vej til den ultimative kamp mel-
lem lys og mørke, hvor det spidser 
til med at holde fast i sandheden 
og bevare et nært forhold til Jesus. 
Joyner skriver, at mange er dårligt 
forberedte, men at det kan nås 
endnu at gøre sig klar. Det er et 
alvorligt budskab til eftertanke 
for dem, der ønsker at være klar 
til ’den sidste kamp’, men det 
forudsætter ’ører at høre med’!

Mødet med Elias og Enok
Allegorien er om en gruppe 

mennesker, som forlader et skib 
for at tage på vandring op ad en 
sti til toppen af et bjerg - også 
gennem ørkenen - for at fi nde den 
by, som Gud (og ikke mennesker) 
bygger. Undervejs får de at vide, 
at det er vigtigt at ’drikke af det 
levende vand´. De møder både 
Elias og Enok, som giver gode 
råd, og det kan inspirere læseren 
til selv at dykke ned i Skriften.

Bibelen i centrum
Joyner forudsætter, at læserne 

kender Bibelen, for han gengiver 
i høj grad dens sandheder uden 
henvisninger til skriftsteder; disse 
er seriøst og spændende vævet 
sammen, så det giver god me-
ning, og man ser faldgruberne 

for den enkelte og for kirken i 
trosvandringen. Samtidig illustre-
rer og opmuntrer han til, hvordan 
man får nåde til at håndtere de 
svære situationer.

Valget mellem 
lys og mørke

På trods af, at vi i vor tid har 
fået meget givet, så er få ifølge 
Joyner nået til den sandhedser-
kendelse, som fører til omven-
delse fra synd, dvs. at man er 
snar til at se sine fejltrin og rette 
op på dem. Her er ydmyghed 
det at være lærevillig og lydhør 
for Helligåndens bedømmelse. 
Vi vil også mere og mere blive 
afkrævet at vælge mellem lys og 
mørke samtidig med, at forskellen 
sløres af den onde, men budbrin-
gere med Helligåndens kraft vil 
tydeliggøre forskellen. Vi må have 
mere af Guds fred i vore hjerter 
for at kunne håndtere kampen, da 
frygt fører til forkerte beslutninger.

 
Kristent lederskab

Joyner har mange gode tan-
ker om kristent lederskab - med  
ledere, som selv må være di-
sciplinerede, for at de kan gøre 
andre til Jesu disciple. Deres 
fokus må være at hjælpe men-
nesker snarere end at være for 
optaget af organisation og mange 
tilhængere, for sandhedens vilkår 
bliver sværere, og sandheden er 
ikke populær i vor tid.

Rick Joyner 
Stien - Ilden på Bjerget bd. 1
199 sider • 199 kr.  
Forlaget Csundgaard

Profetisk værk med dybde

Debutroman med gode elementer

et sanghæfte med teksterne til 
alle 14 sange, så  alle kan synge 

med på de kendte og elskede 
sange.                            Lisbeth

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Tid til 

CHARLOTTE THOROE

Gå på opdagelse i  
Bibelens fortæl-
linger
Mange timers underhold-
ning til campingturen, når 
børnene skal finde de sjove 
tegninger i bogen.
3-7 år.

LYNN AUSTIN

Evas døtre
Roman: Fire kvinder i hver sin 
generation kæmper for troen 
på Gud, kærligheden og det 
gode liv. Vil sandheden sætte 

fri eller skabe flere ulægelige 
sår?

TORHILD MOEN

Historien om 
Vilja
Vilja er en frisk fod-
boldpige, der kan li’ at 
spille teater, men mø-
der forskellige udfor-
dringer undervejs. Fire bind. 
Læs selv fra ca. 8 år.

HENRIK HØJLUND OG  
CARSTEN ANDERSEN

De overbeviste  
- samtaler om tro

Sognepræsten og ateisten går 
i dialog - uden at gå på kom-
promis. Læs bogen og få an-
ledning til at prøve dine egne 
argumenter af.

TIMOTHY KELLER

Glem dig selv
- Frihed fra  

selvbedømmelse
En lille bog, som hjælper dig 
til at se på dig selv med Guds 
øjne.

C.O.  ROSENIUS

Vejledning til fred
Sprogligt opdateret udgave.
»Der er stadig brug for Rosenius’ 
særlige evne til at forkynde det 
kristne evangelium, så vi opgi-
ver vores egen kristendom og i 
stedet begynder at stole på Je-
sus Kristus.«
Jens Ole Christensen, general-
sekretær i Luthersk Mission
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99,95 kr.  
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LINE GRØNBÆK  
ANDERSEN OG GITTE 
KNUDSEN

Medmennesker 
på menuen 
20 mennesker fra hele ver-
den fortæller om deres møde 
med Danmark og deler ud af 
opskrifter fra deres hjem-
land.
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Vind en iPad

over alle grænser
REAN

MedieMission

Tilmeld dig NOREA Danmarks nyheder
og følg med i de mange projekter rundt om i verden som NOREA er 
engagerede i. Ved tilmelding er du samtidig med i konkurrencen om 

en iPad mini 2.

Det eneste du skal gøre er at sende en SMS
til nummeret: 

5242 5282
Start SMS’en med ordet ‘iPad’ efterfulgt af:

navn, adresse og
email-adresse.

Kristendemokra-
ternes fremtid

Det er glædeligt, at Kristendemo-
kraternes hovedbestyrelse på trods af 
det utilfredsstillende valgresultat har 
besluttet at fortsætte kampen for at få 
KD repræsenteret i Folketinget. Det 
er klart, at det er vigtigt. Der er fl ere 
meget væsentlige sager, som ikke er 
på den politiske dagsorden, fordi KD 
ikke er i Folketinget – og fordi ingen 
andre interesserer sig noget videre 
for disse sager. 

Nu skal vi i KD naturligvis fi nde ud 
af, hvordan vi bedst kommer videre 
i arbejdet. Som Udfordringen rigtigt 
nævner d. 25/6 har jeg som medlem 
af hovedbestyrelsen ligesom Henri 
Nissen talt for, at partiet på landsplan 
nedsætter et visionsudvalg, som 
kan se på KDs handlemuligheder 
– sådan som man også gjorde det 
efter valget i 2011. Hovedbestyrelsen 
valgte på sit møde d. 20/6 i stedet at 
bede KDs bestyrelser i storkredsene 
om at indsende kommentarer om 
valgevaluering og fremtidsvisioner til 
hovedbestyrelsen, som så vil arbejde 
videre med sagen. Det er også en 
udmærket fremgangsmåde, som jeg 
har tilsluttet mig. 

Man bør i den aktuelle situation 
efter min mening ikke mindst se på, 
hvad man kan gøre ved ”stem-
mespildsargumentet”, som nok er 
det problem, som KD har måttet 
kæmpe allermest med i de seneste 
valgkampe. Spørgsmålet om revision 
af valgloven og muligheden for en 
eller anden form for valgforbund er 
jo allerede på Folketingets bord. 
Måske kan KD som det parti, der pt. 

Debat

bedst kender problemet indefra, 
sætte gang i en samtale med de andre 
politiske partier – måske endda et 
samarbejde om, hvordan man bedst 
udvikler det danske demokrati i denne 
henseende. Jeg tror, at mange vil 
kunne indse, at det ville være mere 
demokratisk, hvis stemmer på partier, 
der ved et valg viser sig ikke at komme 
i Folketinget, går videre til andre 
partier – enten efter det primære 
partis valg (som ved valgforbund ifm 
byråds- og regionsrådsvalg) eller efter 
vælgerens eget valg (ifølge en eller 
anden form for sekundær stemme). 
Jeg er ikke i tvivl om, at en ordning 
af den art kan få stor betydning for 
debatten. Konkret ville KD så kunne 
koncentrere sig om det politiske ind-
hold – i stedet for som nu hele tiden at 
skulle forholde sig til argumentet om 
stemmespild. En ordning af denne art 
ville givetvis betyde, at fl ere vælgere 
ville stemme på det, som de tror på. 
Og det må oplagt siges at være et 
væsentligt demokratisk fremskridt.

PETER ØHRSTRØM

MEDLEM AF KDS HOVEDBESTYRELSE

Fælles kamp
med katolikker

Billedet af tusinder af franske 
familier, som d. 26. maj 2013 fyldte 
Champs Elysees i Paris, fortæller 
om den katolske kirkes magtfulde 
demonstration mod det samme onde, 
som 300 protestantiske kristne har 
samlet sig imod i foreningen ’Med 
Grundlov skal land bygges’. Derfor læ-
ser jeg med et åbent sind den katolske 
præst, Benny Blumensaats læserbrev 
i Udfordringen, hvor han tager afstand 
fra titlen på min lille 24-siders pjece: 
’Reformationens Børn’. 

Esbjerg-præstens bevægende 
vidnesbyrd om, hvorledes mødet 
med Kristus førte ham fra et liv i 
kriminalitet til en præstegerning, har 
gennem årene bevæget mange, så 
jeg svarer ham her, som man skriver 
til en broder i Kristus.

Det er sandt, at det var Den katol-
ske Kirke, som for mere end tusinde år 
siden bragte Kristus til Danmark – og 
ingen kan siden lægge nogen anden 
grundvold (1.Kor.3:11). Imidlertid 
handler min pjece om, med hvilke 
materialer, der bygges på denne 
grundvold – de dårligst tænkelige er 
træ, hø og strå. Derfor har Esbjerg-
præsten ret i at henvise til de mildest 
talt syge tilstande, som hersker visse 
steder i både det folkekirkelige og fri-
kirkelige legeme i Danmark… han må 
jo kende dem fra sin egen baghave! 
Romerkirkens magtesløshed i Irland 
overfor indførelsen af en homo-grund-
lov skyldes de forbrydelser, som er 
sket i dens egen midte. Derfor tør jeg 
med min pjece erklære, at protestan-
ternes protest endnu ikke er ophørt. 

Danmarks Grundlovs fjerde paragraf 
værner vort land mod pave Pius XII’s 
dogme (1.nov.1950), at (citat): ’Marias 
legeme kort efter hendes død blev 
opvakt fra graven og ophøjet til at 
blive kronet som himmeldronning’. 
Den samme grundlovsbekendelse 
værner Danmark mod pave Pius IX’s 
(1854) dogme, at (citat): ’Jomfru Maria 
fra første øjeblik af undfangelsen var 
bevaret fra enhver fejl af arvesynden’. 
At bygge med disse totalt ubibelske 
materialer er at bygge et sundheds-
farligt halmhus.

Derfor vil jeg ikke ændre titlen på 
min lille ’Reformations Børn’-pjece 
og afviser dermed præstens forslag 
om i stedet at skrive ’apostelkirkens 
børn’… for jeg ved, hvad han dermed 
henviser til. Imidlertid glæder det mig, 
at den katolske præst tager samme 
holdning som hans trosfæller gjorde 
i Paris for et par år siden. Her står vi 
over for en fælles fjende – og bør stå 
sammen i en fælles kamp mod den 
overvæltende overmagt.

JOHNY NOER, FORFATTER TIL 
”REFORMATIONENS BØRN”

Kr istendemokraterne f ik ca. 
29.000 stemmer ved folketingsval-
get den 18. juni, og det var jo slet 
ikke nok til at få dem valgt ind i Fol-
ketinget, hvor man jo skal opnå min. 
2 % af stemmerne for at komme ind 
i tinget. Og Kristendemokraterne fi k 
kun ca. 0,9%.

Jamen, er der da kun 29.000 
kristne mennesker i Danmark? 
Selvfølgelig ikke, men der er jo også 
andre partier, hvor vi kan sætte vores 
kryds. Men let er det ikke.

Der er fx politiske partier, hvor 
partispidserne bekender sig til ho-
moseksualitet, og alligevel er der  
kristne, der stiller op for sådanne 
partier. Hvordan kan de det, vil nogen 
spørge. Jeg ved det ikke. 

Når vi kristne er kommet til tro 
på Jesus, så bliver vi født på ny og 
kommer ind i et helt nyt liv. Vi kommer 
ind i hans menighed, hvor Kristus 
selv er hovedet og chefen. Han har 
førsteprioritet i alt, og ham forholder 
vi os til, når vi skal træffe vores valg.

Vi vælger, hvilken kirke, vi skal 
tilslutte os, men må altid huske på, 
at den kun er en jordisk institution, 
der mere eller mindre afspejler, hvad 
Guds Ord siger.

På samme måde sætter vi så vo-
res kryds ved valgene. Vi må så prøve 
på at fi nde ud af, hvilket politisk parti, 
vi skal støtte. Landet skal jo regeres. 

Men der en grænse for alt. Mærker 
vi i vor samvittighed, at den er over-
skredet, så må vi sige fra. Der vil altid 
være en anden mulighed.

MOGENS ALBRECHTSEN

FAGOTVEJ 50
4700 NÆSTVED

Flere debatindlæg side 20. 

Hvor sætter de kristne kryds?
Stem efter samvittigheden ved ethvert valg, råder Mogens Albrechtsen.

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 
200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg. 
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Stillinger

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

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

Så ring til Så ring til 
Udfordringens kontorUdfordringens kontor
og tal med og tal med ChristinaChristina  

mellemmellem
kl. 8:30 og kl. 11:00 på kl. 8:30 og kl. 11:00 på 

tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

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

9570 0006 139450.
Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

100 kr

Ole Bøgh Ande

2 for
150 kr

 Selvbiografi sk kunstbog af Elin Quist:

Tilbage til Gud - og det onde fi ndes ikke mere
                                                            www.elin-quist.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:

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 

Bøger & Musik

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

E er 12 år på posten har vores dyg ge køkkenleder på  E erskolen  
Solgården i Tarm valgt at prøve noget nyt. Derfor søger vi en ny  
køkkenleder pr. 1. august 2015 – eller snarest here er. 

Vi lægger vægt på, at du: 

 
 

 

  
Ansøgningsfrist 24/7 2015 

Køkkenleder l E erskolen Solgården. 

E erskolen Solgården -  Vardevej 68 - 6880 Tarm 
www.solgaarden.dk  

Landsleder søges ...

Youth For Christ Danmark (YFC) er en fælleskirkelig 
ungdomsorganisation. Vores kald er at gå foran med 
at bringe evangeliet til Danmarks unge og motivere 
andre til at gøre det samme. Kristen tro i øjenhøjde!
 
LANDSLEDERENS FARVERIGE HVERDAG

Som landsleder er du den daglige leder af stab og 
frivillige, og er ansvarlig for alle nøgleprocesserne
på vores kontor i Århus. Du er også YFCs ansigt udad 
til både i Danmark og internationalt. Endelig arbej-
der du sammen med bestyrelsen om den strategiske 
udvikling af organisationen.
 
DU ER IKKE HELT ALMINDELIG

Du har gennemslagskraft, integritet og en stærk per-
sonlig tro. Vi værdsætter erfaring med kirkeligt
eller foreningsbaseret arbejde med børn og unge, 
gerne med frivillige involveret. Du har erfaring med 
ledelse og kan kommunikere og netværke. Du formår 
at formidle YFCs vision og mål og motivere andre til at 
være med. Du er struktureret og kan balancere udvik-
ling og nye tiltag med ansvarligt at få administration 
og den daglige drift til at køre.
 
RENT PRAKTISK

Stillingen ønskes besat fra 1. okt. 2015 eller snarest 
derefter. Ansøgningsfristen den 14. aug. 2015. Samta-
ler umiddelbart efter. Ansøgningen stiles til bestyrel-
sen og sendes til ruben@oasepost.dk.
Læs det fulde stillingsopslag og mere om YFC på vores 
hjemmeside www.yfc.dk. 
Kontakt evt. formand Ruben Dalsgaard 
på 22 85 22 59 for yderligere 
information.

Vil du stå i spidsen for kristen tro i 

øjenhøjde til Danmarks unge?

Bolig søges
Hus/Rækkehus ønskes til leje fra1/10-2015i Københavnsom-
rådet/Sjælland af børnefamilie med 2 børn. Alt har interesse. 
Mail: am.holmegaard@gmail.com / Tlf. 00299-293532.

Brug for en annonce?  

Ring 73 56 15 06

Botilbud

 

 Heragården - et § 107 botilbud  

- for unge med særlige behov. 
- personlig udvikling og botræning 
- 13 beboere mellem 18 og 35 år 
- kom og bliv klar til at bo selv 
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår 
- socialt fællesskab 
 
Tlf.: 96 27 31 00 
Find os på www.heragaarden.dk  
 
 

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 
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Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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

Vinder i uge 26: 
Jørgen Dahl Andersen
Møgelbjergparken 30
8500  Grenå

Kodeord: Regnmåler

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 
28. juli 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 14 eller 
ring på tlf. 74 56 22 02. 

Ferie

Uforglemmelige oplevelser 
Krydstogt – Nordkap med M/S Gann 14.7. - 25.7.
Sverige – Lina Sandell  
 og Hellige Birgitta 17.7. - 21.7.
Krydstogt – Den romantiske Rhinen 19.7. - 27.7.
Frankrig  
 – Franske alper med Schweiz 20.7. - 28.7.
Cykeltur – fra Wien til Budapest 25.7. - 1.8.
Tyskland – I Luthers fodspor 27.7. - 1.8.
Nordkap med Lofoten 27.7. - 9.8.
Azorerne – en perle i Atlanterhavet 7.9. - 14.9.
Aserbajdsjan og Georgien  
 – forhør om plads 11.9. - 20.9.
Sydvestjylland – natursafari 18.9. - 21.9.
Rom og Assisi – fortiden og nutiden 21.9. - 29.9.
Armenien  
 – et spændende og smukt land 25.9. - 3.10.
Bornholm – Østersøens perle 28.9. - 3.10.
Tyrkiet – I Paulus’ fodspor 2.10. - 12.10.
Israel – rundrejse 9.10. - 18.10.
Israel – rundrejse 19.10. - 29.10.
De Vestindiske Øer 
  – et stykke danmarkshistorie 6.11. - 21.11.
Adventstur – København 4.12. - 7.12.

Find program for rejserne 
på www.felixrejser.dk 
 eller kontakt 7592 2022

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

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

Rådgivning

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

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus
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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 

Lørdag  11. juli kl. 14.00
Søndag 12. juli kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Møder & Arrangementer

Diverse

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

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

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

Søndag d. 19. juli 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

Pilgrimsrejse til Medjugorje 

d. 27. august - 3. september 2015
5.000 kr. for fl ybillet, halvpension m.m.

Præst: P. Benny Blumensaat
Info og tilmelding: Maria Truelsen 24602308 

E-mail: mariatruelsen@mail.tele.dk

Israel - Brændpunkt
i Mellemøsten

  Willem Glashouwer, Holland, præsident for ”Christians for 
Israel” og ærespræsident i ”European Coalition for Israel” 

taler i Kolding: 

Søndag den 5. juli kl. 15-17
Højskolen - Lykkegårdsvej 100, Kolding

Mødet foregår i spisesalen, og der er fri adgang, men der 
optages en gave til arbejdet i Israel.

Willem Glashouwer besøgte Danmark i 
marts måned og afholdt velbesøgte mø-
der forskellige steder i Danmark. Nu er 

han tilbage i forbindelse med udgivelsen 
af sin bog på dansk ”Hvorfor Israel…?”, 
som er udgivet på forlaget Scandinavia.   

Bogen vil kunne købes, og Willem 
signerer gerne bøger denne eftermiddag. 

– Alle er velkomne

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

SØNDAG
02. August 
Kl 10:30

Præst og 
international

missionær

DAVID HANSEN
AMC Aalborg

Damhus Boulevard 28  2610 Rødovre  www.nyt-haab.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Tirsdag 
28. juli 

Onsdag 
29. juli 

Torsdag 
30. juli 

Fredag 
31. juli 

Lørdag 
1. august 

Søndag 
2. august 

      

 10:00 
Gudstjeneste 
ablaZe-møde kl 11:00 

S MMERFEST 
 2   8.   J   U   L   I   -   2.   A   U   G   U   S   T   2   0   1   5,   

 T   R   O   E   N   S   O   R   D   S,       T R O E N S O R D S

Erling Laursen Stephen Moses Jens GarnfeldtAnu Jacob 

Dage med ååben himmel 

19:00 
Møde 

14:00 
Møde 

19:00 
Møde 

14:00 
Møde 
ablaZe-møde 

19:00 
Møde 

14:00 
Møde 
ablaZe-møde 

19:00 
ablaZe-møde 

17:00 
Fællesspisning 

19:00 
Møde 

16:00 
Møde 

19:00 
Åbningsmøde 

Børn & teenagere op til 15 år får deres eget telt 
med deres egne ablaZe-møder. Desuden vil der 
være forskellige aktiviteter; såsom hoppeborg, 
snobrødsbagning, lege, sport, traktorture m.m. 
 

Der vil være mulighed for at campere på 
pladsen for et moderat beløb.  
Kontakt: Hans Christian, 21 28 86 70 
 

i

14:00 
Familiedag  
Med specielle 
aktiviteter for børn 

Velkommen til Teltmøder og Bibelcamp 

Troens Ild byder velkommen til teltmøder/bibelcamp i 
uge 30 fra 19. juli til 25. juli. 

Det bliver en uge i Guds nærvær, hvor du bliver udrustet, 
opfl ammet og forvandlet, og hvor du kommer til at tilbrin-
ge tid sammen med åndsfyldte, brændende kristne, som 

elsker Jesus af hele deres hjerte. 

Der er mulighed for campering hele ugen 
i medbragt telt eller campingvogn. 

Adressen er: Brøndens Mark 5, 9320 Hjallerup. 
Læs mere på troensild.dk eller www.facebook.com/troensild

 Program  Kl. 10.00  Kl. 19.00

 Søndag d. 19/7   Kjeld O. Pedersen
 Mandag d. 20/7 Michael Pedersen Jacob Pedersen
 Tirsdag d. 21/7 Joan Christensen Solveig Vinther
 Onsdag d. 22/7 Adam Christensen Henning Simonsen
 Torsdag d. 23/7 Kjeld O. Pedersen Jacob Pedersen
 Fredag d. 24/7 Merete Pedersen Frie vidnesbyrd
 Lørdag d. 25/7 Jonabia Pedersen Kjeld O. Pedersen

Også velkommen til blot at komme til møderne!



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 4/7
19:45 Før Søndagen.
5. søndag efter trinitatis. Dagens 
tekst handler om at fange fi sk og 
mennesker. Dagens salmer er 
”Kirken den er et gammelt hus” og
”Det dufter lysegrønt af græs”. 
Skanderborg Ungdomsskoles Kor
synger sammen med folk fra 
egnen.

Lørdag 11/7
19:45 Før Søndagen.
6. søndag efter trinitatis - fra Tod-
bjerg kirke nord for Århus. Dagens 
tekst handler om at forlige sig. Da-
gens salmer er ”Gak ud min sjæl”
og ”Nu blomstertiden kommer”.
Aarhus Universitetskor synger 
sammen med folk fra egnen.

Lørdag 19/7
19:45 Før Søndagen.

Lørdag 26/7
19:45 Før Søndagen.

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:)

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. 
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Radio 

Torsdag 2/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 3/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 4/7
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 5/7
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
Tro på tinge. Et nyvalgt medlem af 
folketinget taler om politik, ansvar 
og tro. Genudsendelse fra onsdag. 
www.dr.dk/tro

09:54 Højmesse (P1)
Fra Asnæs Kirke. 
5. søndag efter trinitatis.
Prædikant: Sognepræst Karin 
Bundgaard Nielsen.
Transmission: Anders Laugesen.
19:03 Religionsrapport (P1) 
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 8/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 9/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1) 

21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 10/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Religionshistoriker Jens-André 
Herbener Besøger skurvognen 
for at tale om religion og økologisk 
sammenbrud. www.dr.dk/tro
 21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Højmesse i juli på P1
Hver søndag transmitteres der 
højmesse på P1 kl. 09.55.

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

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. 
Undervisning og forbøn for syge.
Ekstra parabol muligvis nødvendig.
Program og teknisk support: 
www.revelationtv.com

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. 

KKR/TV sender fra alle møder på SommerCamp i Mariager 11-17. juli. Se alle møderne 
direkte på www.kkr.dk. Foto: Still fra YouTubevideo ”Sommercamp Tilbageblik 2014”. 

Husk!
Udfordringen 
udkommer ikke
uge 28-30.
God sommer!

GOD TV sender fra Awakening Europe i Nürnberg
Den 9.-12. juli samles tusinder 
af europæere til ’Awakening 
Europe’ på Grundig Sport-
stadion i Nürnberg i Tyskland. 
GOD TV sender fra konfer-
rencen søndag d. 12. juli fra kl. 
12.30 - 15.30.

På det selvsamme sted hvor 
retsopgøret efter 2. verdenskrig 
fandt sted, løber Awakening 
Europe af stablen under sloganet 
”Europa vil blive frelst”. Konferen-
cen har til formål at samle kristne 
i Europa til lovsang og bøn for 
verdensdelen.

Jesus Culture er et af de 
lovsangsbands, som skal lede 
lovsangen, og listen af gæsteta-

lere tæller bl.a. Heidi Baker, Ben 
Fitzgerald og  Todd White.                             

Lisbeth

Heidi Baker Ben Fitzgerald
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Noa vidst godt, at der ikke ville komme en til syndfl od, 
men ark-refl ekserne var ikke sådan at slippe af med... 

Lyden er ikke det sidste nye, melodierne kan godt minde 
om noget, vi har hørt før, og sangstemmen er almindelig. 
Alligevel har Saints and Sinners, det syvende og nyeste 
album fra Matt Maher, stort set kørt på repeat de sidste 
to uger herhjemme. 

Matt Maher er katolik og har ved fl ere lejligheder ledt lov-
sang, når paven har været forbi. Blandt andet for omkring tre 
millioner unge katolikker i Rio de Janeiro for nogle år siden.  

Stilen er som hovedregel kristen rock-pop lovsang med 
gode gennemarbejdede tekster, som ikke virker specielt ”katol-
ske”. Måske er det de tekster, som er med til at gøre albummet 
særligt. Det skader nok heller ikke, at de fl este melodier er lette 
at synge med på, og at sangene er sunget med overbevisning. 
Og vi er ikke de eneste, som kan lide albummet. Det er også 
det, som har haft størst succes af Matt Mahers produktioner. 
Teksterne handler om livet med Gud og livet som menneske, 
og der er især et omkvæd, som er blevet en livsoverskrift for 
mig i disse uger. Det er fra sangen ”Because of you”, som 
har ligget nr. tre på en af de kristne hitlister i USA, hvor Matt 
Maher hører hjemme: 

If I shine it’s because of you
If I love it’s because of you
If I’m strong it’s because of you 
If I’m right it’s because of you 

På cd’en er der både stille countryballader, numre hvor Matt 
Maher lyder utrolig meget som Michael W, og mere alminde-
lige lovsange. Vi havde kun hørt meget lidt af Matt Maher på 
forhånd – og selvom vi ellers godt kan lide musik med en lidt 
mere up-to-date lyd, må vi indrømme, at vi er faldet pladask 
for dette velproducerede og indholdsrige album. Derfor kan vi 
naturligvis kun anbefale det som lidt kvalitetsfornyelse til din 
hylde med kristne albums. Og vi tror også, at du godt kan lide 
det, selvom du måske ikke lige er 25 længere. 

Eva og Karsten Jørgensen

Dejligt bredt 
kvalitetsalbum

- Det må gerne være 
sjovt at gå i kirke
Simon Bartholdy har en vision: Det skal være sjovt at gå i kirke - gerne både for børn og voksne. 
Derfor har han startet bandet PastaParty, som udgiver glade og ikke mindst fjollede børnesange.
Det hele startede med et op-
hold i USA hos den kristne or-
ganisation ”Youth Encounter”,  
som hjælper lokale kirker med 
børne- og ungdomsarbejdet. 
Her lærte Simon nogle sjove 
børnesange - og han så, hvor 
sjovt børnene havde det med 
disse sange og fakter.

- Da jeg kom hjem, tænkte 
jeg, at vi da manglede sådanne 
nogle sange herhjemme… Så 
jeg oversatte nogle af sangene 
fra USA og skrev nogle selv. 
Sangene er en blanding af pop 
og fjollede børnesange, fortæller 
25-årige Simon.

Det blev startskuddet til et nyt 
band med det sjove navn ”Pasta-
Party”. Simon synger og spiller 
ukuele, hans kone Margit står for 
fakterne, og derudover er David 
Christiansen med på bas og Sø-
ren Ehlers på trommer. 

- Vi hedder PastaParty, fordi det 
altid er en fest, når vi spiller - og 
så passer vi godt ind i for ek-
sempel folkekirkernes spaghetti-
gudstjenester, tilføjer Simon.

I Simon og Margits egen kirke, 
Københavnerkirken på Amager, 
har børnelovsang igennem det 
sidste år haft en central plads 
i gudstjenesten, hvilket bl.a. 
skyldes Simons sange. Sangene 
handler om alt fra israeliternes vej 
ud af Egypten til Jesus, der er den 
sejeste, og meget mere. 

- At være kristen er et liv fyldt 
med glæde, og det må sangene 

gerne afspejle. Vi må gerne være 
fjollede og have det sjovt sammen 
– også til gudstjenesten søndag 
formiddag, siger Simon.

Søndagsgudstjenesten starter 
med en fælles børnesang med 
fakter for både store og små. 
Derefter går børnene ud til deres 
eget program i ”Slaraffenland”. 
Efter sommerferien er det planen, 
at børnene fortsætter med lov-
sangen som en fast del af deres 
egen samling. 

Sangene ud på CD
PastaParty udgiver nu i samar-

bejde med Københavnerkirken en 

børnelovsangs-CD med Simons 
børnesange, så resten af Dan-
mark også kan få glæde af dem.

CD’en er klar i uge 28, og er 
man afsted på en af sommerens 
mange bibelcampinger, kan man 
måske være heldig at møde 
Simon og band og være med til 
lovsang med glade, fjollede og 
aktive musikindslag. Og selvføl-
gelig kan man også købe CD’en. 

Skulle man efterfølgende få 
lyst til at dele musik og fakter i 
sin egen kirke, er det bare at gå 
i gang, og hvis man har glemt et 
par fakter eller to, kan man oven 
i købet fi nde dem på YouTube.

- Vi vil gerne være en res-
source for andre end vores egen 
kirke – både folke- og frikirker. 
Derfor tilbyder vi også at komme 
ud at spille, så vi kan lære børn 
og voksne vores sange og de 
tilhørende fakter, som er en stor 
del af konceptet, siger Simon. 

Pasta Party deltager gerne på 
spagettigudstjenester, til børne-
fødselsdage, lejre mm. Har man 
ikke råd til at booke hele bandet, 
kan man ”nøjes” med Simon og 
Margit. Yderlig information fi ndes 
på deres hjemmeside www.bit.do/
PastaParty

Lisbeth Thomsen

Her kan du møde PastaParty:
- Mørkholt bibelcamping (IM) 

onsdag d. 8/7
- Virksund bibelcamping (LM) 

torsdag d. 9/7
- Sommercamp på Gammel-

bro campingplads (Netværk for 
Missionale Menigheder) fredag 
d. 10/7

- Haderslev Næs bibelcamping 
(LM) søndag d. 12/7

- Familiecamp på Hvide Klit 
(KFUM/K) mandag d. 13/7

- Lystruphave bibelcamping 
(LM) mandag d. 13/7

- Sommerlejr på Hellebjerg 
Idrætsefterskole (Kristent Fælles-
skab) tirsdag d. 14/7 

Simon Bartholdy blev sidste sommer gift med Margit. Sammen udgør de halvdelen af ”Pasta Party”.

PastaParty og Københavnerkirken udgiver nu Simons sange.
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Af John C. Maxwell
Hvordan kan det være, at to 
mennesker med samme evner 
og muligheder kan opnå to vidt 
forskellige resultater? Manage-
mentekspert John C. Maxwell 
mener, at hemmeligheden lig-
ger i indstillingen. “Din indstill-
ing er som en malerpensel,” 
siger han. “Det er den, der 
sætter kulør på dit liv.” 

Din indstilling gør en forskel

      Kr. 199,95

På Indiens jernbanestationer 
kæmper tusindvis af børn 
helt ned til treårsalderen for 
at overleve. Nogle er smidt ud 
hjemmefra, andre er bogsta-
veligt talt smidt af toget. De 
overlever ved at tigge, stjæle, 
samle skrald, og nogle af de 
ældste børn prostituerer sig 
for at få penge. 

Nu får de uventet hjælp fra to 
danske unge. 

Anne Hoyng Alstrup og 
Nathalie Bach fra Karlslunde 
Strandkirke samler ind til et 
bedre børnehjem for de for-
ladte jernbanebørn i storbyen 
Varanasi. De startede indsam-
lingen umiddelbart efter, de 
kom hjem fra en rejse til Indien 
sidste efterår. Nu udstiller de 
på SommerOase ved Rudehøj 
Efterskole i Odder den 11. – 18. 
juni, hvor de appellerer til delta-
gernes offervilje. 

- Vi samler ind til børnehjem-
met i Varanasi og vil samtidig 
fortælle danske unge, at det 
er muligt at sætte sig selv til 
side og skinne på omverdenen 
med Jesu kærlighed, fortæller 
Nathalie. - Jeg tror, vi kan få de 
unge til at kigge op fra iPhonen 
og søge en højere mening med 
tilværelsen, smiler hun. 

På SommerOase kan besø-
gende i Café Backstage dufte 
indiske krydderier, smage indisk 
præget mad og måske selv 
prøve at sove i en papkasse, 
som mange af Indiens ”jern-
banebørn” må gøre det hver 
eneste nat. 

Søgte trøst i lim
Anna og Nathalie fortæller 

om Aktiv Missions indsats for at 
hjælpe de mange jernbanebørn, 
der bliver misbrugt og derfor 
søger trøst ved at bruge stoffer 
eller sniffe lim. 

- Jeg snakkede med en lille 
dreng, som sniffede lim og 
viste mig, hvordan han kunne 
plombere en fl aske med beskidt 
vand og sælge den som frisk 
kildevand. Det var svært at være 
vidne til uden at kunne sige stop, 
fortæller Anna.

Men nu har børnene alligevel 
en chance for et nyt liv. Aktiv 
Missions lokale samarbejds-
partner ASSI rækker ud til de 
forladte børn på otte forskellige 
jernbanestationer i det nordlige 
Indien. De tilbyder børnene at 
få gratis mad, lægehjælp og 
undervisning og komme på et 
børnehjem.

Svend Løbner
 

Anne og Nathalie 
samler ind til Indiens 
”jernbanebørn”
To danske piger kom hjem fra Indien og startede med det samme en indsamling til nye
lokaler til et børnehjem for efterladte børn på landets banegårde. Mød pigerne på 
SommerOase i Odder den 11.-18. juli.

Aktiv Missions lokale samarbejdspartner ASSI rækker ud til de forladte børn på otte forskellige jernbanestationer i det nordlige Indien.

Nathalie Bach i Indien med en af gadens drenge.

Jernbanebørnene i Indien er helt ned til 3 år og overladt til sig selv.

… Sidste år var der jo bl.a. dobbelt-op-perioder, så alle 
folk, uanset hvilket socialt lag de kom fra, kunne være 
med. I år har der ikke været dobbelt-op-peroder… men 
de har faktisk også introduceret, hvor du skal købe 
ekstra varer for så at få ekstra kort, og så er det jo ikke 
gratis længere, vel? 

Sådan lød det i maj i Godmorgen Danmark. Indslaget gjorde 
mig så forarget, at jeg ikke kunne andet end at le. Hvorfor så det? 

Årsagen skal også fi ndes i maj, hvor VIVA tog os volontører 
med bag Honduras’ facade og gav mig de mest tankevækkende 
oplevelser i mit liv. En aften var vi med præsten Alvin på gaden, 
hvor vi delte mad ud til de laveste i samfundet. Personerne, 
som vi mødte, åbnede mine øjne for en verden, som jeg aldrig 
havde forstået før. I dag sidder små episoder stadig helt fast 
på nethinden. 

En ung mor, som har prostitueret sin 13-årige datter for at 
få mad på bordet.

En nedtrykt kvinde, som kun har haft 5 kunder fra det faste 
gadehjørne til forskel fra de sædvanlige 15.

Disse episoder er et udpluk af de mange oplevelser, som jeg 
stadig bearbejder. Episoder fra en aften, hvor en ukendt verden 
trængte sig på. En verden, som for uhyggeligt mange hondu-
ranere blot er hverdag i et korrupt, bandestyret samfund, hvor 
politimænd bevidst lader mordsager gå tabt i systemet, fordi de 
ved at gribe ind vil risikere deres eget liv. Et samfund, hvor du 
har 97 % chance for at forblive på fri fod, hvis du begår et mord. 

Med disse håbløse facts i baghovedet lød det fortsat fra 
Godmorgen Danmark fra en af mine medvolontørers mobiler: 

”Hun er selvfølgelig lidt ked af, at hun ikke har muligheden 
for at samle dem, fordi hun synes det er lærerigt at læse om 
alle de her dyr, og hun får heller ikke… altså… hun får også nej 
og sådan noget ikke, men jeg synes det her er en anden sag.”

Lige dér blev jeg hårdt ramt af, at vi i Danmark kan gøre en 
gratis kampagne i et supermarked til en sag! I stedet burde vi 
være taknemmelige for det, vi har, og bruge energien på de 
mennesker, hvis hverdag ikke er så ligetil som vores. 

Det kan se håbløst ud for et land som Honduras, men hvor 
der er vilje, er der vej. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle de 
mennesker, som kæmper for et bedre Honduras og bede til, at 
fl ere vil bruge deres tid på deres medmennesker frem for små 
andedamsirritationer.

Forskel på mangler

Af Louise 
Saugbjerg Jensen

Udsendt som volontør af Impact
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Af Bodil Lanting

Parentesen

Skriv selv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
Hosianna.dk. Max. 2.200 tegn. redaktion@udfordringen.dk

BAGSMÆKKEN

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

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

blive VIP eller Premium medlem. 

Udfordringen
.biz

Rejsekonkurrence for ALLE 
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

Ny læser? 
Prøv Udfordringen gratis i august!
Send blot en SMS til 40 70 21 31 med teksten ’UDF’. Så ordner vi resten.

Læserrejsen vil bl.a. besøge egnen omkring Genesareth Sø, hvor Jesus tilbragte det meste af sin tid, og naturligvis Jerusalem.

Vi kirkefolk er som bekendt en fl ok får, der er afhængige af en 
hyrde. Men der er fl ere forskellige slags underhyrder, og det 
afspejles blandt fårene…

Overhyrden leder sine får. De hører hans røst og han beskærmer 
dem med livet som indsats. I hans fold kan fårene gå ind og ud og 
fi nde føde - de har nemlig adgang til en vigtig manual.

Men underhyrderne har det med at skabe specielle fårefl okke. 
Her fi nder vi blandt andet:

Curlingfår på streng diæt. Disse får er overvejende sunde. 
Men her vogter underhyrden måske så nidkært over sin fl ok, at 
han ind imellem kommer til at tygge foderet for dem. Hos denne 
type hyrde vil man ofte kunne fi nde frygtsomme får, som er bange 
for at komme alt for tæt på andre af overhyrdens fl okke.

Fejlernærede får. De ser ofte ud til at have et festligt fåreliv, fordi 
hyrderne ikke er bange for at gå nye veje og prøve nye fodertyper. 
Men måske skulle hyrderne lære lidt mere af deres forgængere. 
Ulempen er nemlig, at der kan forekomme livsstils-sygdomme hos 
disse får - ligesom hos mennesker, der lever af junkfood.

Forsømte får fi ndes, hvor hyrderne har andre prioriteringer end 
fårene. Måske fordi de lægger stor vægt på en vigtig vaccination, 
som gives til de små lam. Måske fordi de intet ved om de farer, der 
lurer gennem hele fårelivet. Risikoen er, at fårene glemmer både 
overhyrden og manualen. De kan også glemme selve det faktum, 
at de er får og derfor har brug for vejledning...

Der fi ndes naturligvis også de enkeltstående, vildfarne får, som 
ikke har en underhyrde. Nogle af dem er lidt kritiske overfor andre 
fl okke og deres hyrder. Måske har de glemt, at de i virkeligheden 
er fl okdyr og ret hjælpeløse på egen hånd. Men det er en helt 
anden historie.

Ind imellem kunne man ønske sig, at de forskellige fåre- og 
hyrdetyper kunne mødes og lære af hinan-
den. Tænk om man ind imellem sammen 
kunne studere manualen og enes om at 
følge overhyrden som én fl ok. 

Tænk om det måske kunne begynde på 
stævnerne denne sommer…

Curlingfår på diæt 
- og alle de andre

Den mest tilfredsstillende form 
for havearbejde på denne årstid 
er at plante sig selv i en liggestol.

Rejsebureau-ekspedient til 
kunde: ”Klimaet på det feriested 
er helt vidunderligt. Temperaturen 
ligger altid over gennemsnittet.”

Har det aldrig undret Dem, at et 

hotel, der tager 1000 kroner om 
dagen for et værelse, kan få sig til 
at kalde Dem sin ’gæst’?

Når det gælder navigation, har 
verden forandret sig gennem-
gribende siden Columbus. Han 
sejlede mod Indien og ankom til 
Santo Domingo på Cuba. Hvis 
man i dag tager et fl y til Indien, 

ankommer man til Indien. Det 
er bagagen, der havner i Santo 
Domingo.

Under vores camping-ferie spil-
lede min kone tit på sin harmonika 
ved skumringstid. En aften, da 
hun havde spillet ”Der sidder en 
vovse i et vindue”, og jeg havde 
tilføjet de ledsagende ’Vuf’, duk-

kede en vred ung dame op og 
klagede over, at hendes barn ikke 
kunne sove for vores larm.

Vi var stadig fl ove, da hendes 
mand lidt senere viste sig og be-
klagede sin kones opførsel. 

- Bliv endelig ved med at spille, 
sagde han. Vi nyder musikken. 
Men kunne De ikke bare få hun-
den til at falde til ro?

Ferieglæder
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